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Олександр ГОЛОВКО
/м. Київ/

Долітописний Галич:
дискусійні питання виникнення міста і його 
перетворення на столицю землі-князівства

 Галич	у	 княжу	добу	 відіграв	 величезну	 роль	 як	 в	житті	 східного	
слов’ян	ства,	так	і	усього	європейського	континенту.	На	жаль,	в	силу	браку	
інформації	джерел	ми	вкрай	мало	знаємо	про	розвиток	міста	до	моменту,	коли	
воно	в	часи	князя	Володимира	(Володимирка)	Володаревича	в	середині	ХІІ	
ст.	перетво	рилося	на		столицю	великої	держави	–	князівства	в	центрі	Європи1.
	 Зразу	ж	зазначимо,	в	літературі	існує	погляд,	що	про	Галич	як	про	
середньовічне	місто	варто	 говорити	лише	 з	часу	його	появи	на	 сторінках	
літопису.	Такі	думки	не	поділяє	більшість	дослідників	галицької	старовини,	
проте	їх	варто	розглянути,	оскільки	вони	належать	відомим	історикам.	
	 М.	М.	Тихомиров	писав	про	раптовість	появи	Галича	в	літописах:	
«Галич з’являється в наших літописах якось раптово в 1140 р., коли в 
ньому опиняється князем знаний Володимирко Володаревич. Длугош, 
проте, повідомляє, що батько Володимирка Володар після своєї поразки від 
польського короля на початку ХІІ ст. втік до Галича, де зібрав військо. Отже, 
місто виникло раніше і, вірогідно, значно  раніше 1140 р.»2	Але	вчений	нижче	
ХІІ	ст.	початкову	дату	появи	Галича	не	шукає.		Близьку	позицію	займав	М.	Ю.	
Брайчевський:	«Коли Галич виник і склався як місто – достеменно не відомо. 
Відомості про нього не йдуть углиб далі ХІІ ст.»	Історик	не		заперечував	
результатів	 археологічних	досліджень	Галича	більш	раннього	часу,	проте	
пише:	«…поселення виникло щонайменше в ІХ–Х ст., але перетворення його 
у великий міський центр справді зв’язане лише з утворeнням Галицького 
князівства в середині ХІІ ст.»3

		 Аналогічно	цю	тему	трактує	і	М.	Ф.	Котляр.	Дослідник	в	синтетичному	
дослідженні	 про	 формування	 міст	 і	 виникнення	 території	 Галицько-
Волинської	Русі	ІХ–ХІІІ	ст.	наводить	літописну	інформацію	під	1140	р.,	де	
згадується	про	 залучення	київським	князем	Всеволодом	Ольговичем	для	
участі	у	поході	на	Волинь		«Èâàíà Âàñèëêîâè÷à è Âîëîäàðåâè÷à èç Ãàëè÷ÿ 
Âîëîäèìåðêà íà Âÿ÷åñëàâà è íà Èçÿñëàâà íà Ìüñòèñëàâè÷à ïîñëà»4,	але	
робить	більш	категоричний,	ніж	попередній	автор,	висновок:	«Згідно з нашим 
поглядом, Галич зовсім не випадково згадується в аутентичному джерелі в 
6648 р. 1140р. …посилене містотворення на Русі саме з 40-х років ХІІ ст. 
було явищем повсюдним і у повній мірі дало собі знати в західноруському 
регіоні»5.	 	В	 іншій	праці	 історик	пише	про	 спроби	 	 багатьох	 істориків	 і	
археологів	 зробити	Галич	більш	давнім,	довести	його	 існування	набагато	
раніше	часу,	коли	про	нього	згадує	Київський	літописний	звід	під	1140	р.,	
але,	 на	думку	М.Ф.Кот	ляра,	 цими	науковцями	«…при цьому тенденційно 
використовувались свідоцтва як речових, так і письмових джерел»6.	
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 Перш	ніж	далі	розглядати	тему	про	ранню	історію	Галича,	на	наш	
погляд,	слід		звернути	увагу	на	деякі	важливі	загальні	підходи,	які	необхідно	
враховувати	в	процесі	вивчення	минулого.	Перший	з	них	стосується	проблеми	
джерельної	бази	того	чи	іншого	наукового	пошуку,	а	саме	слід	визначити	– 
відсутність	інформації	про	якусь	подію	чи	явище	не	є	свідченням	того,	що	
такої	події	або	явища	не	було.	Часто,	особливо	в	давнину	чи	середньо	віччя,	
цілі	регіони	протягом	тривалого	часу	досить	слабо	представлені	в	джерелах.	
В	європейській	історії	така	ситуація	є,	наприклад,	з	відбиттям	на	сторінках	
джерел	багатьох	сторiнок	минулого	такої	держави,	як	Аварський	каганат7.	
В	історії	слов’янства	Cхідної	Європи	історія	Києва	і	Новгорода,	де	велося	
літописання,	набагато	краще	висвітлена	в	письмових	пам’ятках,	ніж,	напри-
клад,	історія	Рязанського	князівства		або,	в	нашому	випадку,	Галицької	землі.				
	 Другий	загальний	момент,	на	який	слід	звернути	увагу,	це	шкідливість	
для	об’єктивного	вивчення	стародавнього	минулого	всіляких	ювілеїв.	Мова	
йде	не	про	суспільно-виховну	значущість	привертання	уваги	громадськості	
до	історії,	а	про	наукову	складову	цього	привертання.	В	цьому	плані	досить	
нагадати	про	 відзначення	юві	леїв	Москви	 в	 1947	 р.	 або	Києва	 в	 1982	 р.	
В	першому	випадку	на	підставі	місця	 зустрічі	 суздальського	 князя	Юрія	
Володимировича	Довгорукого	 і	 новго	род-сіверського	 князя	Святослава	
Ольговича	4	квітня	1147	р.	фактично	відзначалась	під	гаслом	800-річчя	Москви	
перша	згадка	або	невеликої	фортеці,	або	боярської	садиби8,	в	другому	випадку	
на	підставі	невеликої	кількості	археологічних	знахідок	різного	часу,	які	не	
дозволяють	робити	припущення	про	виникнення	якогось	міста,	і	сумнівної	
інтерпретації	фольклорної	розповіді	літопису	про	легендарних	засновників	
майбутньої	столиці	Русі	Кия,	Щека	 і	Хорива	було	зроблено	висновок	про	
виникнення	Києва	наприкінці	V	cт.	Для	прив’язки	дійсно	реальних	періодів	
існування	 ранніх	міст	 із	 часом,	 коли	проголошуються	 сумнівні	факти	 їх	
легендарного	начебто	походження,	був	запропонований	підхід	про	можливість	
використання	 останнього	 при	 умові	фіксування	 безперервного	 розвитку	
такого	міста.	Одним	з	методів	«заглиблення	у	давнину»	ранніх	міст	стало	
широке	залучення	дефініції	«ембріон міста»,	яку	в	60-тих	роках	минулого	
століття	ввів	у	науковий	обіг	археолог	П.	М.	Третьяков9.	
	 Отже,	для	встановлення	факту	виникнення	міста	слід	перш	за	все	
розібратися	з	тим,	а	чим	саме	є	місто	як	явище	в	минулому	людства,	перш	за	
все	в	добу	раннього	середньовіччя.	В	авторитетній	історичній	енциклопедії	
мож	на	прочитати	наступну	характеристику:	«Місто – великий населений 
пункт, населення якого зайняте звичайно поза сферою сільського господар-
ства. До кінця ХVІІІ століття – як правило, укріплене поселення, осередок 
соціально-економічного, культурного і релігійного життя, часом влади, 
жителі якого займаються переважно ремеслами і торгівлею. Міста 
виникають унаслідок відокремлення ремесла від землеробства, торгівлі від 
виробництва, майнового і соціального розшарування суспільства»10.		Попри	
те,	що	в	цьому	визначені	 все	написано	начебто	правильно,	 воно,	 на	наш	
погляд,	не	дає	достатньої	ясності	у	головному	–	про	сутність	явища	міста	



Матеріали науково-практичної конференції

5

в	розвитку	суспільства.	Зазначимо,	що	питаннями	 	походження	 і	сутності	
міста	 в	Східній	Європі	 вчені	 займалися	протягом	останніх	двохсот	років	
досить	активно.	Найчастіше,	коли	мова	йшла	про	міста,	в	їх	працях	йшлося	
про	 виникнення	міст	 внаслідок	 а)	 відокремлення	 ремесла	 від	 сільського	
виробни	цтва	або	б)	формування	станової	нерівності	(як	варіант	феодальних	
відносин).	
	 Б.О.	Рибаков	справедливо	наголошував:	«Середньовічне місто було 
складним і різноманітним соціальним організмом, який аж ніяк не можна 
охарактеризувати однією рисою»11.	Однозначно,	при	визначенні	головних	
рис	явища	важливо	звертати	увагу	на	базові	його	ознаки	(ті	ознаки,	які	саме		
передають	сутність	явища)	і	відділяти	від	них	аспекти	(навіть	вкрай	важливі),	
які	є	похідними.	Зокрема,	для	раннього	міста	не	є	характерним	моментом,	
яке	відрізняло	його	від	села,	відокремлення	ремесла	від	сільського	господар-
ства,	оскільки	просте	населення	ранніх	міст	забезпечувало	себе	в	основному	
необхідними	для	вжитку	продуктами	сільського	госпо	дарства,	а	продукція	
ремісничого	виробництва	переважно	не	працювала	на	ринок,	не	була	вкрай	
важливою	для	наближених	до	міста	сіл12.	Тоді	головними		була	не	торгівля	
між	містом	і	наближеною	до	нього	сільською	округою,	а	міжнародна	торгівля,	
економічний	обмін	між	віддаленими	регіонами.	Предмети,	які	реалізовува-
лися	в	ході	цієї	торгівлі,	були	не	результатом		роботи	ремісників,	а		наслідком		
збору	данини	(податків)	дружинною	верхівкою	суспільства,	тобто	представ-
никами	 апарату	ранніх	державних	організмів.	У	цьому	плані	 слов’янські	
міста	 істотно	відрізнялися	від	міст	візантійських,	ремісниче	виробництво	
мало	розгалужену	спеціалізацію	і	працювало	на	ринок,	який	контролювався	
купецьким	станом13.	Щодо	феодальних	відносин,	то	вони	в	період	виникнення	
ранніх	міст	у	слов’ян	ще	не	існували,	їх	розвиток	у	подальшому	часі	перш	
за	все	був	пов’язаний	із	ставленням	правлячої	верхівки	до	землі	і	селян,	які	
були	з	цією	землею	пов’язані.	Формування	ж	станової	нерівності	і	виникнення	
міст	–	це	явища	паралельні,	проте	вони	не	обумовлюють	одне	іншого.	
	 І	все	ж	таки	сутність	явища	виникнення	міст	слід	шукати	перш	за	все	
в	суспільно-політичних	змінах	у	житті	ранньосередньовічних	спільностей.	
Перехід	суспільства	від	варварства	до	цивілізації,	формування	нової	системи	
управління,	виникнення	раннодержавних	формувань	вимагало	появи	центрів,	
які	 концентрували	в	 собі	життя	певної	маси	населення	–	 етнополітичних	
спіль	нос	тей.	Для	цих	центрів	важливими	функціями	були	політико-адмініст-
ративні,	економічні,	військово-фортифікаційні,	духовно-релігійні.	На	думку	
С.	В.	Юшкова,	раннє	місто	ІХ–Х	ст.	–	це	перш	за	все	племінний	центр,	де	
«концентрувались	племінна	влада,	князь,	його	дружина	«нарочиті	мужі»	–	
племінна	старшина.	Оскільки	племінне	місто	було	центром	усієї	території,	
природно	 думати,	що	 в	 племін	ному	 	 місті,	 як	 найбільш	 численному	 і	
найкраще	 захищеному,	 скоріше	ніж	деінде	 осідали	 ремісники	 і	 купці»14.	
Зазначимо,	щодо	 останніх.	В	 тодішніх	містах	 реміс	ники	 забезпечували	
потреби	князівсько-дружинної	верхівки	в	товарах	ремісничого	вироб	ництва,	
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а	купці	(«ãîñòè»)		були	персоналом	для	організації	міжнародної	торгівлі,	у	
тому	числі	і	займалися	реалізацією	зібраної	верхівкою	з	населення	данини,	
податків	тощо.				
 Для	розуміння	ранньої	історії	Галича	як	міста	важливо	розглянути	
питання	про	суспільно-політичний	розвиток	населення	Прикарпаття	в	VIII–
X	 ст.	 н.е.	Переважна	 більшість	 сучасних	дослідників	 відзначає,	що	цим	
населенням	були	хорвати.	В.	В.	Седов	вважав,	що	хорвати	були	частиною	
відомого	 в	 часи	«Великого	переселення	народів»	 антського	об’єд	нан	ня15,	
але,	найімовірніше,	хорвати,	як	дуліби	й	анти,	належали	до	найбільш	давніх	
слов’янських	формувань.	Хорвати,	які	переселилися	в	другій	половині	І	тис.	
н.е.	 на	 територію	Східної	Європи,	 були	частиною	великого	 хорватського	
масиву.	На	думку	вчених,	він	розпався	після	міграції	великої	частини	хорватів	
на	Балкани	в	VII	cт.16	Ця	частина	хорватів	оселилася	в	Далмації,	в	західній	
частині	Балканського	півострова.	Назви	з	іменем	хорват,	крім	того,	зустріча-
ються	в	Чехії,	в	землях	серболужицьких	та	кашубських	слов’ян17.	Східно-
слов’янські	хорвати	мешкали	в	басейні	верхньої	та	середньої	течії	Дністра	
(на	півдні	до	річки	Збруч),	 в	Північній	Буковині	 (Верхньому	Попрутті)	 і,	
вірогідно,	в	Закарпатті.	Група	хорватів	займала	також	басейн	між	східними	
витоками	Вісли	та	Західним	Бугом	(район	міста	Перемишль)18.	
	 У	другій	половині	ІХ	ст.	хорвати	в	басейні	р.	Cан	з	центром	містом	
Перемишль	опинилися	під	владою	спочатку	Віслянського	ранньополітичного	
об’єднання,	що	 знаходилося	 в	Малій	Польщі,	 а	 потім	приблизно	 в	 875–             
876	рр.	 попали	під	 контроль	Великоморавської	 держави19.	Наприкінці	 ІХ	
ст.	 після	 зіткнення	 з	 угорськими	 племенами	Великоморавська	 держава	
припинила	своє	існування,	а	землі	Малої	Польщі,	верхів’їв	Сану	і	басейну	
верхньої	 і	 середньої	течії	Західного	Бугу	опинилися	під	владою	Чеського	
князівства.	
	 Період	VIII–X	ст.	н.е.	в	житті	слов’янських	племінних	об’єднань–	
це	час	 великих	 змін	 в	 системі	 їх	 суспільного	життя,	 які	 однозначно	вели	
до	поступового	становлення	нової	системи	управління,	а	саме	формування	
державних	організацій.	В	зазначену	епоху	протягом	дуже	тривалого	періоду,	
майже	 двохсот	 років,	 між	 вказаними	 об’єднаннями	 точилися	 постійні	
конфлікти,	які	 завершилися	в	другій	половині	Х	ст.	виникненням	великої	
держави-імперії	Русі.		Державні	утворення	виникали	тоді	не	тільки	у	полян,	
а	й	у	волинян,	древлян,	уличів	і	хорватів.		
	 Зазначимо,	що	тоді	всі	ці	союзи	племен	(племінні	князівтва),	крім	
боротьби	між	собою,	провадили	активну	політику	за	межами	східнослов’ян-
ського	світу.		Зокрема,	хорвати	були	союзниками	князя	Олега	під	час	відомого	
походу	 на	Царгород	 в	 907	 р.20	Крім	 тривіального	 захоплення	 військової	
здобичі,	 слов’янська	 верхівка	 в	 ході	масштабних	 військових	 виправ	 на	
південь	вирі	шувала	питання	встановлення	і	розвитку	економічних	зв’язків	з	
Причорно	мор’ям	і	Сходом.	Крім	добре	відомого	шляху	по	Дніпру,	в	той	час,	
вочевидь,	важливою	торговельною	артерією	був	Дністер.	У	подальший	час,	
а	саме	в	ХІІ	ст.,	посту	пово	формується	трансконтинентальна	торговельна	
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магістраль	Дністер–Західний	Буг–Вісла,	 яку	науковці	називають	«Другим	
шляхом	з	варяг	у	греки».	Через	хорватське	Придністров’я	проходив	важливий	
сухопутний	шлях	 з	Центральної	Європи	на	 схід,	 де	 він	приєднувався	 до	
Великого	шовкового	шляху.	Велике	значення	також	мали	торговельні	шляхи	
із	При	дністров’я	через	карпатські	перевали	в	Паннонію.	Якщо	ми	зафіксуємо	
на	мапі	означені	торговельні	маршрути,	то	побачимо,	що	всі	вони	проходять	
через	регіон,	де	знаходився	давній	Галич21.	
	 Ми	 не	 знаємо	 –	 хорвати	Придністров’я	 мали	 одну	 чи	 декілька	
ранньодер	жав	них	формувань,	але	однозначно,	що	в	ІХ–Х	ст.	вкрай	важливу	
роль	у	суспільному	житті	хорватів	відігравав	давній	Галич.	Що	ми	знаємо	про	
нього	саме	в	цей	час?	Перш	за	все	з	письмових	джерел	варто	знову	відзначити	
важливість	 розповіді	 нотарія	 угорського	 короля	 Бели	 III	 (роки	життя	
1148–1196),	в	якій,	нехай	і	в	фольклорному	дусі,	передається	безперечний	
факт	існування	важливого	населеного	пункту	в	районі	впадіння	в	Дністер	
річок	Лимниці	і	Лукви.	В	творі	йдеться,	зокрема,	про	те,	що	угорський	«dux 
cum suis in Galiciam venit et ibi requiei locum sibi et suis elegit (князь Алмош 
разом із супутниками підійшов до Галича, де вибрав разом з ними місце для 
відпочинку)».	Після	місячного	перебування	прибульців	угри	і	мешканці	Галича	
підписали	мирну	угоду,	прибульці	отримали	від	галичан		військову	допомогу,	
яку	використали	для	оволодіння	Паннонією («…auxilio Ruthenorum Galiciae 
sunt egressi in terram Pannoniae (за допомогою рутенів Галича завоювали 
країну Паннонію»)22.	Археологічні	матеріали	дають	достатньо	даних	про	
виникнення	в	той	час	важливого	суспільно-політичного	центру	на	Крило-
ському	пагорбі23.	Крім	археологічних	досліджень,	на	нашу	думку,	свідченням	
давнього	походження	Галича	 є	 розташування	його	поряд	 зі	 старовинним	
язичницьким	ритуальним		центром	–	Галичиною	могилою24.
	 Важливо	звернути	увагу	на	зміни	в	житті	населення	Галича	і	земель	
довкола	 нього	 в	 час	 приєднання	Прикарпаття	 до	Русі.	 Головною	метою	
походів	Володимира	 на	 захід	 на	 початку	 90-х	 років	Х	 ст.	 були	не	 землі	
хорватів	Побужжя	і	Посання,	які	були	приєднані	до	Русі	в	981	р.,	а	територія	
хорватів	Подністров’я,	які	на	цей	час	зберігали	свою	незалежність	від	сусідніх	
держав	і	мали	свою	власну	державність.	В	ході	цього	приєднання	відбулося	
руйнування	багатьох	місцевих	племінних	центрів	суспільного	життя,	які	потім	
так	і	не	відродилися.	Дуже	цінним	для	розгляду	цього	питання	є	матеріал	
археологічних	 розкопок,	 які	 провів	 Б.О.Тимощук	 на	 Буковині.	 Вчений		
знайшов	і	дослідив	там	чимало	тогочасних	«градів»,	які,	за	його	думкою,	
були	знищені	під	час	захоплення	цього	ареалу	Володимиром	Святославичем25.	
Ці	спостереження	для	нас	є	вкрай	важливими,	оскільки	показують	не	тільки	
велику	мілітарну	силу,	а	й	організаційно-політичний	потенціал	Хорватського	
ранньодержавного	об’єднання.	
	 Водночас	необхідно	звернути	увагу,	що	не	всі	колишні	племінні	центри	
зникають	після	приєднання	до	Русі,	деякі	з	них	продовжували	існувати.	Але	їх	
роль,	в	цілому,	в	суспільному	і	економічному	житті	падає.	О.М.Рапов	пише,	
що	наприкінці	Х	ст.	в	Прикарпатті	київська	адміністрація,	крім	безпосеред-
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нього	завоювання,	проводить	насильницьку	християнізацію,	яка	викликала	
спротив	хорватського	населення26.	Можна	погодитися	з	Б.М.Томенчуком,	що	
і	після	Х	ст.	в	регіоні	зберігалася	язичницька	релігія,	оскільки	християнська	
віра	ще	не	знайшла	достатнього	поширення	серед	мешканців	краю27.	
 У		нас	немає	практично	літописних	даних	першої	половини	ХІ	ст.	
про	більшість	давньоруських	земель,	які	як	намісництва	увійшли	до	складу	
держави	Русь.	Проте	 є	підстави	думати,	що	в	 добу	перебування	 в	 складі	
Русі	 хорватське	Прикарпаття	 було	 частиною	Волинського	намісництва	 з	
центром	у	місті	Володимирі	на	р.	Луга	(права	притока	р.	Західний	Буг).	В	
цілому,	можна	припускати,	що	тоді	вплив	Києва	на	прикарпатський	регіон	
був	 не	 дуже	 сильний.	На	 це,	 вірогідно,	 впливали	 внутрішньополітичні	
колізії	в	державі	першої	половини	ХІ	ст.,	вплив	кочівників-печенігів,		які	на	
початку	століття	в	умовах	різкого	загострення	взаємин	з	Руссю	контролювали	
степову	і	лісостепову	зони	від	Дніпра	до	Карпат.	Зазначаючи	це,	необхідно	
відзначити,	що	в	житті	населення	краю	відбувалися	певні	позитивні	суспільні	
зміни:	стара	племінна	аристократія	поступово	трансформувалася	в	верству	
землевласників,	 яка	 в	ХІІ	 ст.	 остаточно	перетвориться	 на	 прикарпатське	
(галицьке)	 боярство.	 	Економічний	прогрес,	 позитивні	 кліматичні	 зміни,	
що	почалися	в	Європі	в	ІХ–Х	ст.,	призводили	до	збільшення	прибуткового	
продукту,	що	в	свою	чергу	вело	до	збільшення	прошарку	людей,	які	не	були	
безпосередньо	пов’язані	 із	 сільським	 господарством	 (племінна	 верхівка,	
майбутні	бояри,		дружинники,	жерці,	купці,	ремісники).			
	 Період	 історії	Прикарпаття	ХІ	 ст.,	 у	 тому	 числі	 	 Галича	 і	 його	
найближчої	округи	(волості),	складався	з	двох	етапів:	а)	період	входження	
регіону	 до	 складу	 держави-імперії	 Русь	 в	 останню	 частину	 правління	
Володимира	Святославича,	в	період	правління	Ярослава	Володимировича,	
Ізяслава	і	Святослава	Ярославичів;	б)	період	перебування	міста	і	ареалу	в	
складі	Волинсько-Турівського	князівства-намісництва,	в	якому	в	80-х	роках	
розпочи	на	ються,	а	в	90-х	роках	продовжуються	«тектонічні	процеси»	розпаду	
старої	системи	адміністрування	Русі	і	йде	визрівання	незалежних	суверенних	
князівств	у	Прикарпатті.	Саме	в	цей	час	починається	процес	економічного	і	
суспільного	піднесення	регіону	довкола	Галича,	а	також	самого	міста.	
	 Для	розуміння		того,	що	відбувалося	з	Галичем	в	ХІ	ст.,	дуже	важливим,	
у	певній	мірі	 унікальним,	 є	 свідчення	«Києво-Печерського	Патерика»,	 де	
відзначається,	що	під	час	зіткнення	з	противниками	Святополком	Ізяславичем		
та	Давидом	Ігоревичем		(межа	ХІ–ХІІ	ст.)	Володар	та	Василько	Ростиславичі	
припинили	торгівлю	з	сусідніми	давньоруськими	землями	(« è íå ïóñòèøà 
ãîñòåé èç Ãàëè÷à, íè ëîäèé îò Ïåðåìûøëÿ, è íå áûñòü ñîëè â âñåè 
Ðóñêîè çåìëè»28).	Це	повідомлення	було	введено	монахом	Полікарпом	до	
пам’ятки	з	літопису	в	ХІІІ	ст.,	проте	її	інформація	виглядає	в	достатній	мірі	
об’єктивною29.	 Згадка	 у	наведеному	фрагменті	 на	першому	місці	Галича	
не	була	випадковою,	а	свідчила:	а)	що	це	місто,	яке	на	той	час,	начебто,	не	
було	«князівською»	столицею	(тобто	не	було	адміністративним	центром	ні	
земель	ного,	ні	удільного	князівства),	відігравало	велику	роль	в	економічному	
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і,	вірогідно,	політичному	житті	прикарпатського	краю;	б)	місто	в	значній	мірі	
було	монополістом	в	Східній	Європі	на	вкрай	важливий	продукт	(консервант),	
без	якого	не	могло	жити	середньовічне	суспільство	–	сіль;	в)	в	житті	Галича	
велику	роль	відігравали	люди,	які	спеціально	займалися	торгівлею	–	«гості».
	 Отже,	 на	 кінець	ХІ	 ст.	 ми	 бачимо	 серйозний	поступ	 у	 розвитку	
міста	на	р.	Лукві.	До	цієї	інформації	варто	додати	ще	одне	спостереження.	
В	літературі	поширене	уявлення30	про	те,	що	в	середині	20-х	років	ХІІ	ст.	в	
Прикарпатті	замість	померлих	в	1124	р.	Василька	Ростиславича	і	Володаря	
Ростиславича	до	влади	прийшли	Ростислав	Володаревич,	який	сів	у	Пере-
мишлі,	та	Володимир,	який	став	князем	у	Звенигороді31,	а	синам	же	Василька	
Ростиславича,	старшому		Григорію	дістався	Теребовль,	а	молодшому	Івану–		
Галич32.	Але	є	підстави	думати,	що	нове	покоління	Ростиславичів	почало	
активну	політичну	діяльність	набагато	раніше.	
	 Особливо	 важливу	 роль	 відігравали,	 вірогідно,	 Григорій	 та	 Іван	
Василь	ковичі,	які	фактично	правили	східною	частиною	Прикарпаття	замість	
сліпого	Василька.	 Згадаємо,	що	 старший	 син	 київського	 князя	Ярослава	
Володими	ровича	Володимир	народився	в	1020	р.33,	його	син	Ростислав	–	в	
1038	р.34	Сини	Ростислава	Володимировича	вже	були	дорослими	на	початку	
80-х	років	ХІ	ст.,	коли	почали	активну	політичну	діяльність,	а	їх	нащадки	
мали	б	стати	дорослими		на	межі	ХІ–ХІІ	ст.	Враховуючи		практику	тодішнього	
князівського	життя,	можна	припускати,	що	саме	в	цей	час	вони	отримали	під	
патронатом	батьків	в	управління	володіння	в	Прикарпатті.	Отже,	Галицька	
волость	в	складі	Теребовлянського	князівства	саме	тоді	і	стала	володінням	
Івана	Васильковича.			
	 Зазначимо,	що	в	межах	міста	відбуваються	певні	важливі	структурні	
зміни.	Замість	місцеперебування	намісника	або	представника	влади,	який	
підкорявся	волинському	князю,	з’являється	резиденція	місцевого	володаря	(за	
нашим	припущенням,	Івана	Васильковича),	який	підкорявся	теребовль	ському	
князю	Василькові	 Ростиславичу.	Де	 знаходилася	 резиденція	 князя	 Івана,	
сказати	важко,	але	можна	припустити,	що	вона	знаходилася	поза	межами	
дитинця	 (Крилоського	 городища).	Ймовірно,	 її	 слід	шукати	 в	 південній	
частині	Підгороддівського	урочища,	де	 археологічна	 експедиція	на	чолі	 з	
Ю.В.Лукомським	віднайшла	церкву	–	церкву	Св.	Іоанна	Хрестителя	–	і	три	
саркофаги,	в	одному	з	яких,	на	думку	вченого,	і	міг	бути	похований	князь		
Іван	Василькович35,	 а	 в	 1189	р.	 князь	Ростислав	 Іванович	Берладничич36.	
Також	у	пригороді	Галича	біля	церкви	Св.	Спаса	 знаходилась	резиденція	
князя	Володимирка	Володаревича37.	
	 У	 створеному	в	Галичі	на	початку	ХІІ	 ст.	місцевим	дружинником	
Василем	 творі	 –	 «Повісті	 про	 осліплення	Василька	Теребовлянського»	 –	
чимало	уваги	приділяється	активній	зовнішній	політиці	Василька.	У	зв’язку	
з	цим,	можна,	по-перше,	ще	раз	відзначити,	що	у	своїй	політичній	діяльності	
скалічений		князь	мав	спиратися	на	допомогу	брата	Володаря	та	синів	Григорія	
та	Івана,	а,	по-друге,	звернути	увагу,	що	акцентована	автором	«Повісті…»	
південна	 політика	Василька	 не	могла	 проходити	 без	 участі	 пов’язаного	
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Дністерським	шляхом	з	Причорномор’ям	міста	Галича.	Так	у	творі	князь	
Василько	заявляє	про	своє	бажання	здійснити	похід	на	південь	і	визволити	
дунайських	болгар.	«È ïîñåì õîòåë åñìü ïåðåÿòè áîëãàðû äóíàéñêûå è 
ïîñàäèòè ÿ ó ñîáå»38.	
	 Як	відомо,	в	той	час	Болгарія	знаходилась	під	владою	Візантійської	
імперії,	 а	 її	 народ	 вів	 боротьбу	 за	 своє	 визволення.	Увага	прикарпатської	
верхівки	до	Дністровсько-Дунайського	регіону,	без	всякого	сумніву,	пов’язана	
з		мешканням	тут	значної	за	чисельністю	групи	слов’ян,	колишніх	уличів	та	
тиверців.	Зміст	повідомлення	«Повісті…»	свідчить	про	те,	що	князь	Василько	
Ростиславич	прагнув	приєднати	до	свого	краю	частину	території	слов’ян-
ського	 (колишнього	улицько-тиверського)	населення.	Мова	 тут,	 вочевидь,	
йшла	перш	за	все	про	район	середньої	течії	Дністра	(в	районі	впадіння	до	
нього	р.	Збруча		і	Смотрича),	тобто	ареал,	який	пізніше	з’явиться	на	сторінках	
літопису	під	назвою	Пониззя.	Збільшення	слов’янського	населення	в	Серед-
ньому	Подністров’ї	в	середині	ХІІ	ст.	прослідковується	на	підставі	матеріалів	
археологічних	досліджень39.	В	цей	же	час	для	вирішення	своїх	зовнішньо-
політичних	планів	Василько	залучає	неполовецькі	угруповання	кочівників–	
печенігів,	 торків	 і	берендеїв	 («…оже ми будут Берендичи,и Печенези, и 
Торци…»),	 тобто	 теребовельський	князь	робить	 з	них	своїх	конфедератів40.	
Відомо,	що	подібні	взаємини	у	цих	кочівників	(майбутніх	«чорних		клобуків»)	
були	з	київськими	і	переяславльськими		князями.	Про	перебування	печенігів	
у	Прикарпатті	свідчить	назва	сучасного	села	Печеніжин	Коломийського	райо-
ну	Івано-Франківської	області.	Вочевидь,	чимало	торків	і	печенігів	у	той	час	
перебувало	в	басейні	Пруту,	Серету	і	нижнього	Дунаю	(в	Берладі)41.	
	 Ретроспективний	розгляд	перших	літописних	 свідчень	про	Галич	
кінця	30-х	–	початку	40-х	років	ХІІ	ст.,	на	мій	погляд,	дає	можливість	зробити	
й	інші	постереження	про	більш	ранній	час	історії	Галича	і	Галицької	округи.	
В	Суздальському	літопису	ХІІ	ст.	під	6646	(1138	)	р.	записано,	що	київський	
князь	Ярополк	Мстиславич	до	свого	війська,	яке	він	направив	проти	чернігів-
ського	князя	Всеволода	Ольговича,	зібрав	« Ðîñòîâöå, Ïîëî÷àíû, Ñìîëíÿíå, 
Óãðû, Ãàëè÷àíå, Áåðåíäååâ ë (30) òûñÿ÷, è Êûÿíå, Ïåðåÿñëàâöè, 
Âîëîäèìåðöè, Òóðîâöè, è áå ìíîæñòâî âîè »42.		Ця	інформація	свідчить	про	
існування	на	той	час	великої	спільності	під	назвою	«Ãàëè÷àíå».	Інформація	
Хлєбніковського	списку	Київського	літопису		під	6647	р.,	яка	розповідає	про	
ту	ж	саму	подію	1138	р.43,	дає	можливість	конкретизувати	уявлення,	що	це	
були	за	«Ãàëè÷àíå»:	«ßðîïîëê æå ñúçâàñÿ ñ áðàòüåþ ñâîåþ è ñ ñûíîâöè 
ñâîèìè ñúáðàñÿ è ñ Ñóæäàëöè è Ðîñòîâ÷è è ñ Ïîëî÷àí èÑìîëíÿíû (è 
êèàíû, è ïåðåÿñëàâöè è âàñèëêîâè÷è, è âîëîäàðåâè÷ü ïðèñëà ïîìî÷ 
ãàëè÷àíû.–	додаток	з	Хлєбніковського	списку.	–	Авт.),	è êîðîëü Óãðû ïîñëà 
ïîìîùü, Áåðåíüäè÷åâ ë (30)òûñÿùü è Òóðîâöå è ñîáðà âîè ìíîãû è 
ïîèäå ê ×åðíèãîâó »44.	
	 Отже,	«ãàëè÷àíàìè»	тоді	вже	були	не	тільки	мешканці	Галича	і	неве-
ликої	округи	(волості)	довкола	міста,	а,	вочевидь,	представники	населення	
Прикарпаття,	 які	 знаходилися	під	 владою	Васильковичів	 і	Володаревича.	
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Однозначно,	мова	йде	про	підлеглих	князів		Григорія	та	Івана	Васильковича	
і	Володимирка	Волода	ревича	 (його	брат	Ростислав	вже	на	той	час	не	був	
живим),	тобто	князів	 із	династії	Ростиславичів,	які	правили	усім	Прикар-
паттям,	 але	 знаково,	що	 їх	 називали	 «ãàëè÷àíàìè»,	 тобто	 однозначно	
Галич	тоді	був	головним	містом	краю.	Це	визначення,	на	нашу	думку,	було	
свідчен	ням	формування	в	Придністров’ї	земельної	регіональної	народності	
(народця)45.	
	 Важливою	є	літописна	інформація	під	6648	р.	про	участь	князів	із	
Прикарпаття	на	боці	на	той	час	вже	київського	князя	Всеволода	Олеговича	
проти	В’ячеслава	й	Ізяслава	Мстиславичів	у	1139	р.:		«	 Èâàíà Âàñèëêîâè÷à 
è Âîëîäàðåâè÷à èç Ãàëè÷à Âîëîäèìåðêà íà Âÿ÷åñëàâà (è.	–	додаток	з	
Хлєбніковського	списку.	–	Авт.)	íà Èçÿñëàâà íà Ìüñòèñëàâè÷à ïîñëà »46.	З	
цього	повідомлення	зрозуміло,	по-перше,	що	на	той	час,	вірогідно,	вже	помер	
теребовлянський	князь	Григорій	Василькович,	а	згадка	Галича	використо-
вувалася	 як	 вказівка	 про	 прихід	 до	 київського	 володаря	 з	Прикарпаття,	
центром	якого	вже	став	Галич,	князів	Івана	і	Володимирка.	Аналогічною	є,	на	
наш	погляд,	і	наступна	літописна	стаття:	«…Васильковичь же и Володаревичь 
Галицьскии князь привабиша к собе Изяслава Мьстиславич и не 
върядившеся възвратишась…»47.	 	Однозначно,	що	 слова	 «Галицьскии 
князь»	не	можна	прив’язувати	лише	до	Володимирка	Володаревича,	а	до	
обох	згаданих	князів,	тим	більше,	що	безпосередньо	в	Галичі	князем	був	
Іван	Василькович,	який	продовжував	контролювати,	вірогідно,	водночас	 і	
Теребовлю.	Доказом	цього	є	наступна	літописна	стаття	6649	(1141)	р.:		«Ñåãî 
æå ëåòà ïðåñòàâèñÿ ó Ãàëè÷è Âàñèëêîâè÷ Èâàí è ïðèÿ âîëîñòü åãî 
Âîëîäèìåðêî Âîëîäàðåâè÷ü, ñåäå âî îáîþ âîëîñòüþ,  êíÿæà  â Ãàëè÷è»48.	
Набуття	нового	«загальноприкарпатського»	значення	найменувань	«Галич»,	
«Галичани»,	«ãàëèöüêèé»	пояснює	те,	чому	відома		Грамота	Івана	Ростисла-
вича	месемврійським	купцям	від	20	травня	1134	р.	визначає	зв'язок	князя	
Івана,	який	після	смерті	батька	певний	час	правив	у	якомусь	місті	Звени	городі	
(« àç, Èâàíêî Ðîñòèñëàâè÷ îò ñòîëà Ãàëè÷ñêîãî, êíåç Áåðëàäñêûé »)49.		
Складається		враження,	що	галицький	князь	Іван	Василькович,	який		провадив	
активну	південну	політику,	прагнув	не	тільки	розвивати	торгівлю	з	Причорно-
мор’ям,	а	й	контролювати	басейн	між	нижнім	Дунаєм	і	Дністром	(Берладь),	
створюючи	підлеглу	cвоєму	князівству	 територію.	Оскільки	князь	не	мав	
своїх	нащадків,	він	посадив	в	Берладі	як	намісника	сина	свого		двоюрідного	
брата	Ростислава	Володаревича	Івана.	Успішність	діяльності	в	Звенигороді	
Івана	Ростиславича	в	економічній	і	політичній	сфері	пояснює	більш	пізню	
активну	підтримку	його	в	боротьбі	з	Володимирком	Володаревичем,	коли	той	
став	князем	Галича,	з	боку	не	тільки	населення	Берладі,	а	й	значної	частини	
населення	Галича,	пов’язаної	торгівлею	з	півднемі	у	якої		князь	Іван	користу-
вався	великим	авторитетом.		
	 Однозначно,	 треба	погодитися	 з	 позицією	вчених,	що	 згаданий	 в	
Грамоті	месемврійським	купцям	від	20	 травня	1134	р.	 Звенигород	був	не	
Звенигород-на-Білці,	а	Звенигород-на-Дністрі,	який	локалізується	з	сучасним	



Авраамічні релігії і Реформація...

12

городищем	у	центрі	села	Дзвенигород	Борщівського	району	Тернопільської	
області50.	 На	 користь	 такого	 припущення	 свідчить,	 зокрема,	 коротка	
інформація	статті	Єрмолінського	літопису,	в	якій	Звенигород	згадується	саме	
як	населений	пункт		в	басейні	Середнього	Подністров’я:	«Õîäè Âñåâîëîä 
(київський	князь	–	Авт.) ê Ãàëè÷þ íà Âîëîäèìåðêà, è ìíîãî âîåâà, è ãîðîäû 
äâà âçÿ à Èçÿñëàâ Äàâûäîâè÷ ñ Ïîëîâöè, Óøèöþ è Ì³êóëèí, è ïðèøåä 
êî Çâåíèãîðîäó, òó ñìèðèøàñÿ»51.	Це	місто,	як	здається,	було	в	30-х	–	першій	
половині	40-х	років	ХІІ	ст.	центром,	який	контролював	землі	Берладі.		
	 Літописна	стаття	під	6649	(1141)	р.	свідчить,	що	в	ході	«метаморфоз»	
політичного	життя	Південно-Західної	Русі	єдиний	із	живих	представників	
третього	 покоління	Ростиславичів	 –	 князь	Володимирко	Володаревич	 –		
вирішив	обрати	столицею	своїх	володінь	Галич,	який	на	той	час	був	найбільш	
багатим	 з	 усіх	міст	Прикарпаття	 	 та	 став	центром	суспільно-політичного	
життя	 усього	Прикарпаття52.	 І.П.Крип’якевич,	 розглядаючи	 цю	 подію,	
відзначав		набагато	більш	зручне	розташування	в	самому	центрі	Прикарпаття,	
у	порів	нянні	з	Перемишлем,	Звенигородом	і	Теребовлею,	столиці	об’єднаної	
Галицької	землі	міста	Галича53.	

 Примітки
    1Головко О. Б.	Галицька	держава	Ростиславичів	в	історії	Центрально-Східної	
Європи	(ІХ–ХІІІ	ст.)	//	Україна	в	Центрально-Східній	Європі	(з	найдавніших	часів	
до	 кінця	ХVIII	 ст.).	 -	Вип.5.	 -	К.:,	 2005.	 -	С.87-131;	його	ж.	Князь	Володимирко	
Володаревич	-	перший	володар	об’єднаного		Галицького	князівства//	Confraternitas.	
Ювілейний	збірник	на	пошану	Ярослава	Ісаєвича	/	Україна:	культурна	спадщина,	
національна	 свідомість,	 державність.	 -	Вип.15.-	Львів,	 2006-2007.	 -	С.90-97.	Ми	
розуміємо	долітописну	історію	давнього	Галича	як	його	минуле		до	моменту		появи	
на	сторінках	літописів	наприкінці		30-х	років	ХІІ	ст.	Іншу	позицію	займає	Б.	М.То-
менчук,	який	визначає	terminus	ante	quem	для	долітописного	Галича	кінцем	Х	ст.	
Див.:	Томенчук Б. М.	Галич	і	мала	Галицька	земля	ХІІ-ХІІІ	ст.	Історична	топографія	
городищ.	-	Івано-Франківськ,	2016.	-	С.22-25.	
    2Тихомиров М. Н.	Древнерусские	города.	Изд.2.	-	Москва,	1956.	-	С.	329.	
 3Брайчевський М. Ю.	 Суспільно-політичні	 рухи	 в	 Київській	 Русі	 //	
Брайчевський	М.Ю.	Вибране.	-	Т.1.	-	К.,	2009.	-	С.413.
 4Полное	 собрание	 русских	 летописей	 (далі	 -	ПСРЛ).	 -	Т.2:	Ипатьевская	
летопись.	-	Санкт-Петербург,	1908.	-	Стб.	304.
 5Котляр Н. Ф.	Формирование	территории	и	возникновение	городов	Галицко-
Волынской	Руси	ІХ-ХІІІ	вв.	-	К.,1985.	-		С.79-80.	
 6Котляр Н. Ф.	Город	и	земля	(из	истории	формирований	государст	венной	
территории	Киевской	Руси)	 //	 Труды	V	Международного	 конресса	 археологов-
славистов.	 -	Т.2.	 -	К.,1988.	 -	С.268.	В	 іншій	праці	М.Ф.Котляр	 пише,	що	Галич	
виник	«як	феодальне	місто	близько	кінця	ХІ	-	початку	ХІІ	ст.».		Див.:	Котляр М.Ф.	
Галицько-Волинська	Русь.	-	К.,1998.	-	С.	7.
 7Avenarius A.	Die	Konsolidierung	des	Awarenhaganates	und	Byzans	im	7.Jahr-
hundert	//	Byzantina.	-	Т.13.	-	Thessaloniki,	1985.	-	S.1021-1032;	Лукина С. Г.	Аварский	
каганат	в	системе	социопсихологических	и	этнокуль	турных	процессов	эпохи	раннего	
средневековья.	Автореферат	канд.	дисс.	-	Ижевск,	2006.	-	С.4.
 8ПСРЛ.	-	Т.2.	-	С.339.
 9Третьяков П. Н.	Финно-угры,	балты	и	славяне	на	Днепре	и	Волге.	-	Москва;	
Ленинград,	1966.	-	С.	245.



Матеріали науково-практичної конференції

13

 10Котляр М. Ф.	Місто	//	Енциклопедія	історії		України.	-	Т.6.	-	К.,	2009.-	С.750.
 11Рыбаков Б.А.	Киевская	Русь	и	русские	княжества	в	ХII-ХIII	веках.	-	Москва,	
1982.	-	С.478.
 12Толочко П. П.	Древнерусский	феодальный	город.	-	К.,1989.	-	С.40.	
 13Сорочан К. В.	Продовольство,	сировина	і	реміснича	продукція	у	Візантії 
ІV-Х	ст.:	професійна	спеціалізація	у	виробництві	і	торгівлі.	Автореферат	канд.	дисс.-	
Харьков,		2015.	-	25	с.
 	 14Юшков С. В.	Нариси	з	історії	виникнення	і	початкового	розвитку	феодалізму	
в	Київській	Русі.	-	К.,	1939.	-	С.20.
 15Седов В. В.	Славяне	в	раннее	средневековье.	-	Москва,	1996.-	С.	358-359.
 16Михайлина Л. П.	Славянские	 древности	Верхнего	Попрутья	VIII-X	 ст.	
Автореф.	канд.	диссер.	-	К.,1994.	-	С.18.
 17Иванов В. В., Топоров В. Н.	О	древнейших	славянских	топонимах	(Основные	
проблемы	и	 перспективы)	 //	 Славянские	 древности.	Этногенез.	Материальная	
культура	древней	Руси.	-	К.,	1980.	-	С.33-34.
 18Седов В. В.	Восточные	славяне	в	VІ-ХIII	вв.	-	Москва,	1982	(Архео	логия	
СССР	в	20	томах).	-	С.125-126;	Войтович Л.В.	Карпатські	хорвати	в	етнополітичному	
розвитку	 Центрально-Східної	 Європи	 раннього	 середньо	віччя	 //	 Україна	 в	
Центрально-Східної	Європи	(з	найдавніших	часів	до	кінця	ХVIII	cт.).	-	Вип.	4.	 	-	
К.,	2004.	 -	С.105-132;	Кучинко М. М.	Літописні	хор	вати:	проблема	етноплемінної	
належності	та	політичної	залежності	(історіографічний	аспект)	//	Науковий	вісник	
Східноєвропейського	національ	ного	 університету	 імені	Лесі	Українки.	 -	 2015.	 -	
Вип.7.-	С.	139-144.	
 19Исаевич Я. Д.	 Древнепольская	 народность	 и	 ее	 этническое	 самосоз-
нание	//	Развитие	этнического	самосознания	славянских	народов	в	эпоху	раннего	
средневековья.	 -	 	Москва,	1982.	 -	С.147;	Головко А. Б.	Древняя	Русь	и	Польша	в	
политических	взаимоотношениях	Х	-	первой	трети	ХІІІ	вв.	-	К.,1988.	-	С.	8.	
 20ПСРЛ.	-	Т.1.	Лаврентиевская	летопись.	-	Ленинград,	1926.		-	С.20;	Фроя-   
нов И. Я.	Киевская	Русь.	Очерки	социально-политической	истории.	 -	Ленинград,	
1980.-	С.23-24;	Сахаров А. Н.	Дипломатия	Древней	Руси.	-	Москва,	1980.	-	С.99-100;	
Населення	Прикарпаття	 і	Волині	 за	доби	розкладу	первіснообщинного	ладу	та	в	
давньоруський	час.	-	К.,	1976.		-	С.130	(автори	розділу	-	В. Д. Баран, В. В. Ауліх).
 21Петегирич В.М.	Из	истории	экономических	и	культурных	связей	Галицко-
Волынской	Руси	в	Х-ХІІІ	 вв.	 //	Славянские	древности:	Этногенез.	Материальная	
культура	Древней	Руси.	 -	К.,	 1980.-	С.151-163;	Сидорен ко О.Ф.	Українські	 землі	
у	міжнародній	торгівлі	 (ІХ	-	середина	ХVІІ	ст.).	 -	К.,1992.	 -	С.34-35;	Пришляк В.	
Серед	ньовічні	шляхи	галицько-волинських	земель	в	епоху	Романовичів	//	Галичина	
та	Волинь	у	добу	середньовіччя:	До	800-річчя	з	дня	народження	Данила	Галицького.	-		
Львів,	2001.	-	С.221-228;	Войто -   вич Л.	Торгівля	і	торгові	шляхи	//	Історія	української	
культури.	-	Т.2.	-	К.,	2001.	-	С.	81-92.
 22P.	magistri,	qui	Anonymus	dicitur,			Gesta	Hungarorum.	Ed.	Aem.	Jakubovich	
//	Scriptores	rerum	Hungaricarum.	-	Budapesteni,1937.	-	Vol.1.-	P.	47-51;	Шушарин В.П. 
Русско-венгерские	отношения	 в	 ІХ	в.	 //	Международные	отношения	Россиии	до					
ХVII	века.	-	Москва,	1961.	-	С.135-145.	
   23Джеджора О.	Проблеми	історичної	топографії	давнього	Галича	//	Записки	
наукового	товариства	ім.	Шевченка.	Праці	історико-філософської	секції.	-	Т.ССХХІІ.-	
Львів,	 1993.	 -	С.253-262;	Аулих В. В.	Историческая	 топография	древнего	Галича	
//	Славянские	древности.	Этногенез.	Материаль	ная	 культура	Древней	Руси.	 -	К.,		
1980.-	С.133-151;	його	ж.	Княжий	Галич	//	Гали	чина	та	Волинь	у	добу	середньовіччя.-		
Львів,	2001.	-	С.139-153;	Ба- ран В. Д.	Княжий	Галич	в	історії	України	//	Український	
історичний	журнал.-	2001.	-	№	4.	-	С.67-75;	Майоров А. В.	Проблема	основания	Галича	
в	совре	менной	историографии	//	Україна	в	Центрально-Східній	Європі.	-	Вип.3.-	К.,	
2003.	-	С.253-262;	та	ін.



Авраамічні релігії і Реформація...

14

 24Андрощук Ф.	 К	 истории	 обряда	 интронизации	 древнерусских	 князей	
(«сидение	на	 курганах»)	 //	Дружинні	 старожитності	Центрально-Східної	Європи	
VIII-X	ст.	Матеріали	Міжнародного	польового	археологічного	семінару.	-	Чернігів,	
2003.-	С.5-10;	Баран В. Д., Томенчук Б. П.	Галичина	могила	//	Галицько-Волинська	
держава:	виникнення,	історія,	культура,	традиції.	-	Львів,	1993.	-		С.30-31.
 25Тимощук Б. О.	Давньоруська	Буковина.	-	К.,1982.	-	С.66-67.	
 26Рапов О. М.	Русская	церковь	в	ІХ	-	первой	трети	ХІІ	вв.	Принятие	христиан-
ства.	-	Москва,1988.	-	С.355.	
 27Томенчук Б. П.	Галич	і	Галицька	земля	ХІІ-ХІІІ	ст.	Історична	топографія	
городищ.	-	С.	26.		
 28Абрамович Д.	Києво-Печерський	патерик.	Репринтне	видання.	-	К.,	1991.-	
С.151-152.	
 29Перхавко В. Б.	Киево-Печерський	патерик	о	торговле	солью	в	древней	Руси	
//	Восточная	Европа	в	древности	и	средневековье.	Проблемы	источни	коведения.	-	
Москва,1990.	-	С.105-109.
 30Котляр Н. Ф.	Формирование	территории	и	возникновение	городов	Галицко-
Волынской	Руси	ІХ-ХІІІ	вв.	-	С.80;	Головко О. Б.	Корона	Данила	Галицького.	Волинь	
і	Галичина	в	державно-політичному	розвитку	централь	но-Східної	Європи	раннього	
і	класичного	середньовіччя.	-	К.,2006.	-	С.146-147.
 31ПСРЛ.	-	Т.1.	-	Стб.293.
 32Dщugosza Jana	Roczniki	czyli	Kroniki	slawnego	królestwa	Polskiego.	-	War-
szawa,	1972.	-	Т.3-4.	-	S.165;	пор.Щавелева Н. И.	Древняя	Русь	в	«Польс	кой	истории»	
Яна	Длугоша.	-	Москва,	2004.	-	С.419-420.
 33Войтович Л. В.	Княжа	доба	на	Русі:	портрети	еліти.	-	Біла	Церква,	2006.	-	
С.305.
 34Там	же.	-	С.	322.
 35Лукомський Ю. В.	Невідомі	церкви	на	Подолі	княжого	Галича	//	Записки	
Наукового	товариства	ім.	Шевченка.	-	Т.235.	-	Львів,	1998.	-	С.590-591.
 36ПСРЛ.	-	Т.2.	-	С.665.
  37ПСРЛ.	-	Т.2.	-	Стб.462;	Томенчук	Б.П.	Галич	і	Галицька	земля	ХІІ	-	ХІІІ	ст.	
Історична	топографія	городищ.	-	С.	26.		
  38ПСРЛ.	-	Т.1.	-	Стб.266.
 39Моця	 О.П.	 Середнє	 Подністров’є	 в	 давньоруський	 час	 //	 Давня	 і	
середньовічна	Україна	(історико-археологічний	збірник).	-	Кам’янець-Подільський,	
2000.	-	С.	244-248.
 40ПСРЛ.	-	Т.1.	-	Стб.266.
 41Тыпкова-Заимова В.	Тюркские	кочевники,	византийская	админист	рация	и	
местное	население	на	нижнем	Дунае	(ХІ-ХІІ		вв.)	//	Восточная	Европа	в	древности	
и	средневековье.	-	Москва,	1978.	-	С.67-73.
 42	ПСРЛ.	-	Т.1.	-	Стб.305-306.
 43	Бережков Н.Г.	Хронология	русского	летописания.	-	Москва,	1963.	-	С.51,	
138.
 44	ПСРЛ.	-	Т.2.	-	Стб.301.
 45Головко О.Б.	Формування	державних	утворень	у	Східній	Європі	 в	 ІХ	 -	
першій	половині	ХІІІ	ст.	//	Україна	в	Центрально-Східній	Європі	(з	найдавніших	часів	
до	кінця	ХVIII	ст.).	-	Вип.4.	-	К.,	2004.	-	С.85;	його	ж.		Корона	Данила	Галицького.	-									
С.	126;	Балушок В.Г.	Українська	етнічна	спільнота.	Етногенез,	історія,	етнонімія.	-	
Біла	Церква,	2008.	-	С.168-174;	його	ж.	Етнічна	ситуація	в	Південній	Русі	в	удільний	
період	//	Наукові	праці	Кам’янець-Подільського	університету	імені	Івана	Огієнка:	
Історичні	науки.	-	Т.21:	На	пошану	О.М.Завальнюка.	-	Кам’янець-Подільський,	2011.-	
С.164-186.
 46ПСРЛ.	-	Т.2.			-	Стб.	304.



Матеріали науково-практичної конференції

15

 47Там	же.		-	Стб.	306.
 48Там	же.		-	Стб.	308;	Бережков Н.Г. Хронология	русского	летописа-ния.	-	
С.143.
 49Памятники	 русского	 права.	 -	Москва,	 1953.	 -	 С.215;	Войтович Л.В.	
Загадковий	Іван	Берладник	//	Войтович	Л.В.	Галицько-волинські	етюди.	-	Біла	Церква,	
2011.	-	С.		184-195.
 50Крип’якевич І.П.	 Галицько-Волинське	князівство.	Вид.2.	 -	Львів,	 1999.-	
С.51-52;	[Махновець	Л.Є.]	Літопис	Руський.	За	Іпатським	списком	переклав Леонід 
Махновець.	-	К.,	1989.	-	С.551;	Войтович Л.В.	Галицька	земля	в	кінці	Х-ХІІ	ст.	//	
Войтович	Л.В.	Галицько-волинські	етюди.	-	С.	184-195;	Миська Р. Звенигород	на	
Дністрі:	історіографічний	міф	чи	літописне	місто	//	Княжа	доба.	-	Вип.	7.	-	Львів,	
2013.	-	С.59-67.
 51ПСРЛ.	-	Т.23:	Ермолинская	летопись.	-	Санкт-Петербург,	1910.	-	С.32.
 52Протягом	ХІІ	 ст.	Прикарпаття	 тричі	 вражало	 сусідів	 розмірами	 своїх	
багатств.	Перший	раз	це	 сталося,	 коли	родина	перемишльського	 князя	Володаря	
Ростиславича	в	20-х	роках	зазначеного	століття	виплачувала	викуп	за	звільнення	
Володаря	польському	князю	Болеславу	ІІІ	Криворотому	(див.:	ПСРЛ.	-	Т.1.	-	Стб.292;	
ПСРЛ.	-	Т.2.	-	Стб.286;	Ortliebi	Zwifaltensis	Chronicon	//	Monumenta	Poloniae	Historica	
(далі-	MPH).		-	T.2	-	Leopoli,	1872.-	P.3;	Herbordi	Vita	Ottonis	babenbergensis	//	MPH.-	
Т.2.-	P.74-75;	та	 iн.),	другий	раз	в	40-х	роках,	коли	за	укладення	миру	галицький	
князь	Володимирко	Володаревич	заплатив	київському	князю	Всеволоду	Ольговичу	
величезну	контрибуцію	(див.:	ПСРЛ.	-	Т.2.	-	Стб.316)	і	третій	раз	в	1189	р.,	коли	внук	
Володимирка	Володаревича	Володимир	Ярославич	за	повернення	Галича	пообіцяв	
величезну	данину	германському	імператору	Фрідріху	І	Барбароссі	(правда	ця	обіцянка	



Авраамічні релігії і Реформація...

16

Ольга ДОБРОДУМ
/м. Київ/

Особливості протестантизму в сучасному світі

	 У	сучасному	світі	протестантизм	є	видатним	і	резонансним	явищем:	
переважно	 саме	 протестантські	 держави	 досить	 позитивно	 сприймають	
феміністичну	ідеологію,	цінності	ЛГБТ-спільнот,	ідеї	жіночого	священства	і	
навіть	єпископства.	Протестантизм	в	цілому	постає	виключно	інноваційним	
і	креативним,	маючи	на	увазі	особливо	його	high-tech	складову.	Слід	згадати	
і	про	значний	відхід	від	віри	головним	чином	у	протестантських	країнах,	
внаслідок	чого	сучасна	людина	стає	все	більш	позаконфесійною.	
	 Релігійна	глобалізація	несе	з	собою	релігійне	розмаїття:	нетрадиційні	
релігії	 здійснюють	 своєрідну	 конкуренцію,	 відбираючи	 потенційних	
послідов	ників	у	традиційних	для	даного	регіону	церков,	чим	викликають	
їх	 нега	тивну	 реакцію,	 особливо	 з	 огляду	 на	 набагато	 консервативніші	
методи	 залу	чен	ня	 нових	 членів	 у	 традиційних	 релігійних	 організаціях.	
Використання	різноманітних	форм	і	методів	місіонерської	діяльності,	новітніх	
комунікаційних	технологій,	ЗМІ	надають	протестантам	можливість	залучати	
в	 сферу	 впливу	 все	 більшу	 кількість	 послідовників,	 тобто	 протестанти	
є	феноменом,	 породже	ним	усім	ходом	розвитку	 сучасної	 цивілізації,	що	
виражає	 в	 своїх	 доктринах	 в	 містифікованому	 вигляді	 найактуальніші	
проблеми,	викликані	глобаліза-цією	[1].
	 У	світі	відбувається	протистояння	релігійних	консерваторів	і	секуля-
ристів,	за	океаном	певних	перемог	добиваються	радикальні	консерватори:	
«Смерть	 Заходу»	П.Бьюкенена	 стала	 настільною	книгою	 американських	
фундаменталістів.	 Паралельно	 з	 секулярним	 світоглядом	 ліберальний	
про	тестантизм	поширює	 ідеали	 прав	 і	 свобод	 людини,	 відповідальності	
христия	нина	за	весь	світ.	Парадокс	полягає	в	тому,	що	саме	протестантські	
пропо	відники-ліберали	 є	 одними	 з	 творців	 секулярної	 версії	 ідеології	
християнського	 глобалізму	 в	 західному	 суспільстві,	 а	 загальнолюдські	
цінності	в	релігійному	вигляді	поширюються	в	країни	колишнього	СРСР	або	
Південно-Східної	Азії	за	допомогою	місіонерів-консерваторів.
	 Протестантам	вдається	створювати	нові	інститути,	добре	пристосовані	
для	діяльності	в	умовах	глобального	простору,	де	«для	Христа	немає	меж»,	
протестантські	тези	привабливі	для	сучасного	споживача,	а	протестантські	
ідеї	органічно	влилися	в	ту	трансструктуру,	яку	лідери	глобалізму	бачили	в	
перспективі	[2].	Протестантам	властивий	високий	ступінь	адаптації	до	умов,	
що	змінилися	–	їх	світогляд	є	глобальним	за	своєю	суттю,	вони	відчувають	
себе	членами	однієї	християнської	світової	спільноти,	що	поступово	покриває	
собою	всі	 країни	 і	 народи,	 які	 усвідомлюють	 значення	 для	місіонерства	
інтеграційних	процесів	у	світі	[3].
	 Реальністю	сучасного	етапу	релігійного	життя	стають	офісні	свяще-
ники	і	космічні	капелани,	мобільні	будинки	поклоніння	в	арсеналі	армії	США	і	
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молитовні	станції	в	різних	регіонах	світу,	що	пропонують	молитву	перехожим.	
Симптоматичними	в	цьому	контексті	є	поради	християнам	«проштудіювати	
деякі	сторінки	підручника	для	співробітників	системи	ресторанів	«McDon-
ald’s»	і	повчитися	у	організаторів	фаст-фуду	мистецтву	приймати	людей,	що	
вперше	переступили	церковний	поріг»	[4],	враховувати	духовні	і	теологічні	
цінності,	які	несуть	з	собою	мюзикли	[5]	тощо.
	 У	протестантизмі	все	більшого	поширення	набувають	 інноваційні	
способи	церковного	брендингу	[6]:	так,	в	магазинах	мережі	«Forever	21»	віра	
виявляється	«видрукованою»	(завдяки	посиланням	на	Євангеліє)	на	предметах	
одягу	і	пакувальних	пакетах	для	молоді.	Прозелітизм	певним	чином	здійсню-
ється	через	етикетки	 [7],	 за	допомогою	функціонування	«християн	ських»	
нічних	клубів,	 євангельських	реп-фестивалів,	 «християнського»	 серфінгу,	
євангелізації	в	стилі	реггі,	панк	і	хіп-хоп.
	 Глобальне	значення	протестантизму,	ймовірно,	виразилося	в	тому,	
що	Барбі	«вирішує»	стати	служницею	Єпископальної	Церкви	США	–	ляльку	
наділяють	повним	гардеробом	священицьких	та	єпископських	облаштувань:	
сутана	на	кожен	сезон,	чорна	священицька	сорочка	з	реверендкою,	ноутбук	
з	 підготовленою	 проповіддю,	 мініатюрна	 Біблія	 і	 навіть	 кадило.	Після	
публі	кацій	про	Барбі	в	наряді	священика	в	соціальній	мережі	«Facebook»	
з’явля	ється	навіть	група	«друзів	єпископального	священика	Барбі»,	причому	
кількість	 її	 прихильників	невпинно	 зростає.	У	планах	 авторки	ляльок	–	 і	
інші	клірики	Єпископальної	Церкви	США:	єпископ-афроамериканка	Барбі,	
її	молодша	сестра	Келлі	–	вівтарниця,	Кен	–	настоятель	собору,	його	друг	і	
диякон-афроамериканець	Стівен	[8].
	 У	Всесвітній	Мережі	представлені	різноманітні	ресурси	з	протестан-
ської	тематики:	сайти	церков	і	семінарій,	віртуальні	богослужіння	та	відео-
за			писи	катехізації,	протестантське	ТВ	і	музика,	проповіді	та	свідоцтва,	біблі-
отеки	і	молитовні	кімнати,	місії	та	журнали,	парафії	та	біблійні	курси,	відео-
конференції	та	форуми,	онлайн-ресурси	і	чати,	сервери	спілкування	і	флеш-
ігри	тощо.	Протестанти	в	Інтернеті	прагнуть	бути	в	авангарді	християнства:	
проекти	мають	wap-сайти,	де	можна	прочитати	релігійні	новини,	замовити	
духовну	літературу,	звернутися	з	молитвами,	запущена	адаптована	для	КПК	
і	iTunes-версія	порталів,	створюються	квести,	ресурси	«Ісус	для	мусульман»,	
«Біблійна	школа	онлайн»,	програма	«Цитата	з	Біблії»	та	ін.
	 Трансляція	протестантизму	в	інтернет-середовищі	розпочинається	з	
середини	1990-х	рр.,	коли	в	Мережі	з’являються	церковні	каталоги	і	рубри-
катори,	цифрові	копії	ранньохристиянських	пам’яток:	Новий	Заповіт,	твори	
апостольських	 отців	 і	 апологетів,	 єресєологічні	 трактати,	 твори	 і	 праці	
епохи	Вселенських	соборів:	можна	відзначити	віртуальну	колекцію	«Нове	
Пришестя»	 (www.newadvent.org),	 «Бібліотеку	 св.	Пахомія»	 (www.ocf.org/
OrthodoxPage/reading/St.Pachomius),	електронну	версію	38-томного	зібрання	
отців	церкви	(www.ccel.org/fathers2),	онлайн-версії	журналів	з	історії	раннього	
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християнства	«Journal	of	Greco-Roman	Christianity	and	Judaism»	(www.jgrchj.
com)	і	«Journal	of	Higher	Criticism»	(www.depts.drew.edu/jhc),	на	сервісі	http://
books.google.com	можна	 знайти	 багато	 видань	 з	 богослов’я	 та	 суміжних	
дисциплін	тощо.
	 Євангелізм	як	релігійно-політичний	феномен	у	постмодерністському	
дискурсі	концептуалізується	за	допомогою	того,	що	традиція	радіо-	і	теле-
пропо	відництва	поширюється	на	американське	релігійне	життя,	і	радіоєван-
гелізм,	телеєвангелізм,	електронна	церква,	мобільна	і	комп’ютерна	місіонер-
ська	 активність	 стали	 вживаними	поняттями	в	церковній	практиці.	Ще	в	
1920-х	рр.	Г.	фон	Кайзерлінг	відзначав,	що	«справжня	масова	релігія	нашої	
епохи	–	релігія	машини»	[9];	тріумфує	антропологічний	тип	«Homo	Infor-
maticus»,	а	релігійне	життя	в	постмодерністському	глобальному	суспільстві	
піддається	модифікації	в	результаті	впливу	IT	[10].
	 Можна	згадати,	що	на	початку	ери	Інтернету	найпозитивнішим	чином	
до	нових	ЗМК	поставилися	представники	саме	протестантських	деномінацій	
і	НРР,	і	лише	пізніше	до	них	приєднуються	католицька	і	православна	церкви.	
Релігійні	організації	використовують	у	своїй	інформаційно-комунікаційній	
діяльності	 всі	медійні	 канали,	 як	 друковані,	 так	 і	 електронні,	 а	 кількість	
церков,	 які	 займаються	 благодійністю	через	WWW	 і	 електронні	 сервіси,	
стабільно	зростає.
	 Зростаючі	можливості	 Інтернету	 і	 «товщина»	 каналів	 сприяють	
появі	значної	кількості	церковних	сайтів.	Показово,	що	вже	в	2001	р.	у	США	
78%	усіх	церков	мали	власний	сайт	[11],	де	можна	знайти	інформацію	про	
хрещення,	одруження,	церковні	свята,	чати,	в	яких	можна	обмінятися	думками	
з	приводу	псалмів,	попросити	про	богослужіння	електронною	поштою.	З	
кінця	1990-х	рр.	стали	практикуватися	зустрічі	в	кіберпросторі	для	проведення	
спільних	молитов.
	 Важливою	характеристикою	протестантського	Інтернету	є	зростаюча	
поширеність	мережевих	молитовних	 консультацій:	 люди	 звертаються	 за	
духовною	порадою	до	«мережевих	пасторів»,	книг,	телевізора	або	блогерів,	
беруть	 участь	 у	 діяльності	 ресурсів,	 присвячених	молитві,	 займаються	
пошу	ком	у	молитовних	бібліотеках	або	вступають	у	віртуальні	молитовні	
групи.	Все	більш	поширеним	стає	поняття	«електронна	церква»,	а	релігійні	
трансляції	все	частіше	здійснюються	в	аудіо-	і	відео-форматі,	у	подкастах	
і	соціальних	мережах.	Церкви	все	в	більшій	мірі	спираються	на	сайти	для	
налагодження	контактів	–	так,	у	«Facebook»	релігії	організовані	за	групами.
	 Поширюються	програми	електронної	Біблії,	 інтернет-мости,	бого-
служіння	у	прямому	ефірі,	 прямі	онлайн-трансляції	 за	 участю	релігійних	
діячів,	кібер-конкурси	на	релігійну	тематику	і	фотофоруми.	Більшість	таких	
сайтів	пропонують	відвідувачам	духовні	гімни,	покладені	на	сучасну	музику,	і	
запис	недільної	проповіді	пастора,	який	додає	щось	до	сказаного	в	реальному	
часі;	але	у	кожної	онлайн-церкви	є	і	свої	особливості	–	на	одних	сайтах	можна	
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покаятися	в	гріхах,	наприклад,	прикріпивши	віртуальну	записку	до	хреста,	
на	 інших	ресурсах	парафіяни	можуть	переглядати	посилання	на	сторінки	
віруючих	в	соціальних	мережах	«Facebook»	або	«Twitter»	[12]
	 Починаючи	 з	 2004	 р.	 кампанія	 «Global	Media	Outreach»	 (GMO)	
запрошує	присвятити	життя	Христу	через	90	веб-сайтів	GMO	–	стверджується,	
що	за	5	років	понад	1	млн.	чол.	увірували	завдяки	ресурсу	(наприклад,	сайт	
http://www.godlife.com/jesus2020/),	що	працює	в	191	країні	на	11	поширених	
мовах	за	допомогою	Інтернету	і	стільникових	телефонів.	У	2008	р.	в	Нью-
Йорку	з’являються	молитовні	будки	з	лавками	для	колінопреклоніння	[13].
	 Відео-аспект	 американського	 протестантизму	 також	 очевидний.	
Відео	хостинг	GodTube.com	–	найбільш	швидкозростаючий	ресурс	США,	
запущений	8	серпня	2007	року	і	який	за	1	міс.	набрав	1,7	млн.	відвідувачів.	
Зміст	«GodTube»	різноманітний:	від	передач	телепроповідників	до	освітніх	
програм,	християнської	музики,	комедій	і	роликів.	На	«GodTube»	знаходиться	
«молитовна	стіна»,	де	можна	залишити	своєрідну	«записку»	Богу	з	викладом	
своєї	проблеми.	«GodTube»	переростає	в	християнську	соціальну	мережу	
«Tangle»	 (www.tangle.com);	 планувався	 і	 запуск	 сервісу	 «GodСaster»	 для	
трансляції	церковних	служб.
	 У	різних	країнах	церкви	розсилають	на	мобільні	телефони	прихожан	
повідомлення	про	час	проведення	церковних	 служб,	 тексти	богослужінь,	
вітання	 пастора,	 уривки	 з	 Біблії,	 молитви	 і	 благословення.	 Телефони	 з	
протестантським	контентом	пропонує	компанія	«Good	News	Holdings	LLC»	
(слоган	компанії:	«Чи	говорив	ти	сьогодні	з	Господом?»).	Послуга	«FaithMo-
bile»	включає	цитати	зі	Святого	Письма,	духовні	відеокліпи,	тексти	проповідей,	
релігійні	новини,	уривки	з	релігійних	фільмів,	сервіс	e-prayer.com,	через	який	
люди	можуть	просити	про	молитви,	церковні	рінгтони,	фрагменти	пісень	і	
служб	–	сервіс	отримав	назву	«God	Pod»	і	користується	популярністю	[14].	
Інша	асоціація	називається	«Інтернет	в	Небеса»	–	грішники,	які	покаялися,	
отримують	благословення	і	сповіщення	про	відпущення	гріхів	на	мобільні	
телефони,	також	вони	можуть	завантажувати	проповіді	[15].
	 Поширюється	й	екранізація	Святого	Письма:	«Книга	Буття»	з’явилася	
в	3D-форматі	під	назвою	«На	початку».	Віруючі	проводять	мітинги,	голо-
дування	протесту,	молитовні	стояння,	пікетування	кінотеатрів	проти	демон-
страції	ряду	кінематографічних	творів.	З	2003	р.	американські	суди	почали	
приймати	аргументацію	захисту	про	те,	що	обвинувачені	вчинили	злочини,	
вважаючи,	що	 вони	 перебувають	 у	Матриці,	 де	 навколишня	 дійсність	
сприймається,	неначе	електронна	симуляція.
	 Міжнародна	мережа	 кінотеатрів	 «ІMAX»	 у	 «біблійному	 поясі»	
припиняє	демонстрацію	кінофільмів,	де	згадуються	еволюція	або	великий	
вибух	(фільми	«Халапагоси»,	«Підводні	вулкани»	і	«Космічна	подорож»	і	
т.п.).	Зараз	стає	вигідно	знімати	високоморальні	кінофільми:	дослідження,	
проведене	організацією	«Християнська	комісія	кіно	і	телебачення»,	показало,	
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що	фільми,	які	містять	велику	кількість	сексу,	насильства	і	ненормативної	
лексики,	Голівуд	знімає	все	рідше	–	вони	гірше	продаються	в	країні	[16].
	 High-tech	стрімко	входять	в	життя	протестантських	громад,	особливо	
це	характерно	для	мегацерков,	які	застосовують	великі	екрани	для	показу	
відеоматеріалів	і	стадіонний	формат,	що	використовують	переваги	соціальних	
мереж	і	розробляють	власні	рішення	для	мережевого	спілкування.	Поширю-
ються	 явища	медіа-євангелізму,	місіонерства	 в	 блогосфері	 і	 соціальних	
мережах,	кібер-релігійності	і	мережевих	церков,	де	служба	з	одного	головного	
об’єкта	транслюється	на	кілька	супутникових	об’єктів	по	оптоволоконних	
мережах,	що	дозволяє	місцевим	громадам	здійснювати	спільні	богослужіння,	
фізично	 не	 перебуваючи	 в	 одному	 приміщенні	 («відео-храм»),	 на	 черзі	
стоїть	 впровадження	феномену	 «голографічний	пастор».	Набувають	 все	
більшого	поширення	релігійне	навчання	в	вигляді	тривимірних	голограм	в	
натуральну	величину,	впровадження	віртуального	світу	в	супутникові	громади	
і	 в	 будинки	мережевих	прихожан,	 використання	можливостей	 соціальних	
мереж	і	підкастів.	Все	більша	кількість	протестантів	в	США	сповідаються,	
відвідуючи	спеціальні	сторінки	в	мережі	Інтернет.	
	 В	 епоху	 веб-пасторів	 і	 онлайнових	 храмів	 церква,	 долучаючись	
до	 кіберпростору,	 неминуче	 віртуалізується	 сама,	 невипадково	 релігійні	
інформаційні	акції,	що	мають	мінімальний	відгук,	вирізняються	екстрава-
гантним	 характером,	 подібно	 до	 поширення	 виступів	 на	 рок-концертах,	
зустрічей	 з	 байкерами,	 запливів	 навколо	 плавучих	 храмів	 в	 сучасному	
православ’ї.	А.Александров	 зазначає,	що	 у	 просторі	 постмодерну	може	
вижити	виключно	веселе	християнство,	яке	ні	до	чого	не	зобов’язує.	У	той	
самий	час,	феномен	телепроповідництва,	величезні	 зали	з	суперсучасною	
технікою,	 агресивна	 реклама	 в	 стилі	 «Ісус	 –	 кльовий	 хлопець	 з	 нашого	
району»	 призводять	 до	 того,	що	 при	 стійкій	 онлайн-ілюзії	 церковної	
присутності	реальні	парафіяльні	громади	не	застраховані	від	кризи	[17].
	 Розвиток	кіберпростору	сприяє	активізації	релігійного	життя:	появі	
релігійного	кіберпростору,	 відкриттю	 інтернет-церков,	поширенню	вірту-
ального	місіонерства,	релігійного	відеохостингу	тощо.	Конфліктогенними	
зонами	здійснення	релігійного	життя	в	Глобальному	павутинні	є	сайти,	що	
пропагують	 ідеї	 педофілії,	 порнографії,	 суїциду,	 релігійної	 ксенофобії,	 а	
також	релігійні	віруси,	спам	і	хакерство.
	 Як	можна	переконатися,	одними	з	тих,	хто	найактивніше	використовує	
Інтернет	з	метою	свого	руху,	є	протестанти.	Наочно	продемонстровано	процес	
зростання	ролі	high-tech	в	протестантському	служінні,	місіонерства	(єванге-
лізації).	 Тематика	 протестантизму	 актуальна	 для	 кіберпростору	 загалом,	
протестанти	є	резидентами	Всесвітньої	мережі,	використовуючи	останню	в	
апологетичних	цілях;	комп’ютерна	мережа	постає	і	як	спосіб	централізації	
релігійного	та	церковного	життя,	і	як	можливість	для	автономізації	носіїв	
релігії	на	всіх	рівнях.
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	 Реалії	 протестантського	життя	практично	нерозривно	пов’язані	 з	
використанням	мультимедійних	інформаційно-комунікаційних	технологій,	
оскільки	 останні	 всезростаючою	мірою	 актуалізують	 багато	 аспектів	
життєдіяльності	 релігійних	 спільнот,	 а	 релігійна	 соціалізація	 і	 релігійне	
самовираження	в	даний	час	значною	мірою	здійснюються	завдяки	Інтернету.	
З	огляду	на	високий	ступінь	кібернетизації	інтернет-простору,	протестант-
ський	чинник	постає	досить	значущим	явищем	у	сучасному	світі	(мережеве	
місіонерство,	радіо-	і	телеєвангелізм,	е-церква	тощо).
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Володимир ДЯТЛОВ
/м. Чернігів/

Проблема ікон і Таїнств в доктринах 
і шляхах європейської Реформації

	 У	кінці	січня	1522	року	побачив	світ	трактат	доктора	теології	і	права,	
професора	Віттенберзького	університету	Андреаса	Боденштайна	Карлштадта	
«Про	усунення	ікон	і	про	те,	що	серед	християн	не	повинно	бути	жебраків».	
Опус	реформатора	швидко	набув	популярності,	витримав	декілька	видань	
й,	безперечно,	відіграв	важливу	роль	у	формуванні	теології	і	практики	про-
тестан	тизму.	В	чому	секрет	такого	успіху	твору	та	його	ідей?		Відповідь	слід	
шукати	в	тих	умовах,	в	яких	він	був	написаний	і	оприлюднений.	У	Віттенберзі	
в	цей	період,	за	відсутності	Лютера,	який	переховувався	у	Вартбурзі,	відбува-
лись	масштабні	 перетворення,	 спрямовані	 на	 реалізацію	 реформаційної	
програми.		Карлштадт	першим	розробив	порядок	служби	нової	євангельської		
меси,	яку	правив	у	Різдвяну	ніч	1521	року,	виступив	проти	целібату	духо-
венства,	закликав	до	закриття	монастирів,	разом	з	міською	радою	сформу-
лював	«Новий	статут	міста»,	який	передбачав	докорінну	ліквідацію	старої	
церковної	системи,	створення	нової	релігійної	громади,		соціальну	підтримку	
і	захист	бідних	верств	населення.
	 Трактат	 було	написано	 з	метою	розповсюдження	 віттенберзького	
досвіду	 проведення	Реформації.	 Таку	мету	 ставив	 сам	 автор.	Натомість	
постає	питання,	чому	реформатор	виокремив	і	поєднав	дві,	задавалось	би	
різні	теми:	релігійну	–	усунення	ікон,	і	соціальну	–	ліквідація	жебрацтва	і	
захист	бідних?	Які	наслідки	для	Реформації	мав	такий	підхід	до	вирішення	
релігійного	питання?
	 Німецький	 дослідник	Е.Ульман	 наголосив	 на	 тому,	що	 усунення	
культу	 папської	 церкви	 відкривало	шлях	 до	 секуляризація	маєтностей	 і	
коштовностей	церкви.	Карлштадт	пропонував	використати	їх	для	вирішення	
гострої	соціальної	проблеми	того	часу	–	масової	бідності	та	жебрацтва.	Такий	
варіант	 використання	багатств	церкви	мав	привернути	на	бік	Реформації	
широкі	верстви	населення,	викликати	у	суспільстві	підтримку	реформаційних	
перетво	рень	[1,	c.	70].	Дане	спостереження	історика	має	під	собою	підстави–	
міста	потерпали	від	напливу	«чужих»	жебраків	і	волоцюг,	головним	чином	із	
селян.	До	того	ж	значний	прошарок	складали	«свої»,	місцеві	бідні,	збіднілі	
ремісники,	 безробітні,	 так	 звані	 «хаусармен»,	 які	 не	могли	 існувати	 без	
сторонньої	допо	моги.	Проведення	секуляризації,	активна	участь		громад	у	
використанні	коштів	церкви	для	вирішення	соціальних	проблем		відповідали	
інтересам	міст.
	 Відома	 дослідниця	 З.	Лоосс	 як	 головний	мотив	 усунення	 ікон	 і	
вирішення	проблеми	жебрацтва	визначила	антропологічну	тему	–	прагнення	
Карлштадта	зорієнтувати	Реформацію	на	формування	нової	людини,	здатної	
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створити	нове,	гармонійне	суспільство	[2].	Реформатор	був	переконаний	в	
тому,	що	ікони	і	байдуже	ставлення	до	бідних	затьмарюють	«образ	Божий,	
чисту	віру»,	людина	має	звільнитись	від	влади	«ідолів»	і	«заповнити	свою	
душу	Божественним	змістом».	Спростування	відомого	висловлювання	папи	
Григорія	«ікони	–	книги	для	мирян»	Карлштадт	будував	на	тому,	що	папська	
церква	відмовляє	мирянам	у	здатності	пізнавати	Бога	і	вірити	в	нього	без	
посередництва	церкви.	Папство,	культивуючи	поклоніння	іконам,	на	думку	
Карлштадта,	боїться	справжніх	книг	і,	в	першу	чергу,	Святого	Письма:	«Я	
знаю,	 чому	папство	пропонує	 такі	 «книги».	Вони	 знають,	що	 якщо	вони	
забезпечать	свою	паству	істинними	книгами,	то	піде	прахом	їх	злочинний	
ринок	(індульгенції	і	т.	п.)	й	миряни	здогадаються,	що	є	Божественне,	а	що	
ні,	що	праведно,	а	що	неправедно»	[3,	с.	9].	Головна	ідея	Карлштадта	–	треба	
не	лише	довіряти	мирянину,	а	й	дати	йому	можливість	самому	вирішувати	
теологічні	питання,	в	яких	плутаються	вчені-книжники	та	папські	ієрархи.	
Реформація	можлива,	якщо	Писання	стане	доступним	для	мирян	і	вони	будуть	
активними	учасниками	релігійного	життя.	Заперечуючи	«папістам»,	Карл-
штадт	писав:	«Христос	також	говорить:	Істина	робить	вільними	і	вченими	
(Йо	ганн	8,	32).	Не	треба	творити	ікон.	Твердження		про	те,	що	ікони	є	книгами	
для	мирян,	це	все	одно,	якби	Христос	сказав:	миряни	не	можуть	бути	учнями	
Христа,	ніколи	не	можуть	здобути	свободу,	звільнитися	від	диявольських	пут	
і	не	можуть	бути	причетні	до	Божої	християнської	мудрості»	[3,	с.	9–10].
	 Ще	один	 аспект	 іконоборства	Карлштадта	 відкриває	 дослідження												
Н.	Кренц,	згідно	з	яким	рання	Реформація	була	спрямована,	в	першу	чергу,	
на	боротьбу	за	ліквідацію	культу	папської	церкви	і	створення	нового	віроспо-
відання	[4,	S.	1–2].	В	цьому	контексті	 іконоборство	виступає	як	найбільш	
радикальна	 відповідь	 на	масову	 побожність,	 благочестя	 та	 гіпертрофію	
зовніш	нього	культу	напередодні	Реформації	[5,	6].	Безперечним	є	також	той	
факт,	що	цей	релігійно-церковний	ренесанс	розвивався	у	межах	традиційного	
середньовічного	католицизму.	Піднесення	релігійного	благочестя	і	набожності	
напередодні	Реформації	відбувалось	не	тільки	у	Німеччині,	а	й	в	інших	країнах	
Європи,	у	першу	чергу	в	Франції	та	Нідерландах	[7].	Л.	Февр	на	підставі	
дослідження	духовного	життя	Франції	дійшов	висновку:	«Не	було	в	ті	часи	ні	
розчарування	у	давніх	обрядах,	ні	ворожого	ставлення	до	них.	Був	величезний	
потяг	до	чудодійного,	який	деякою	мірою	задовольнявся	випадковою	їжею,	
часто	штучною	або	просто	убогою»	[8].	Натомість	за	зовнішніми	ритуалами,	
обря	дами,	паломництвами,	поклонінням	іконам	відбувалось	глибоке	і	напру-
жене	духовне	життя	широких	верств	населення,	до	якого	апелював	Карлштадт	
у	боротьбі	проти	зовнішнього	культу.
	 Не	заперечуючи	спостережень	і	висновків	вищеназваних	істориків,	
слід	 наголосити	на	 тому,	що	 даний	 трактат	 закладає	 важливі	 принципи	
реформаційного	 радикалізму,	 безкомпромісного	 ставлення	 до	 папської	
церкви	та	її	прихильників.	Одним	із	засобів	радикального	підходу	є	біблі-
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цизм,	 застосування	біблійного	 Закону	для	 ліквідації	 папської	 церкви	 з	 її	
розгалуженим	зовнішнім	культом.	Для	обґрунтування	законності	усунення	ікон	
реформатор	посилається	на	старозавітні	закони	і	третю	заповідь	Декалогу.	У	
вирішенні	проблеми	бідності	та	жебрацтва	він	також	звертається	до	біблійної	
практики.	Спростування	чудодійності	ікон,	будь-яких	інших	предметів	культу	
та	обрядів	мало	своє	продовження	у	десакралізації	Карлштадтом	Таїнств,	
зокрема	Таїнств	Причастя	та	Хрещення.	Невдовзі,	після	появи	названого	вище	
твору,	в	березні	1522	року,	він	починає	відстоювати	думку	про	символічну,	а	
не	про	реальну	«присутність	Христа»	в	Причасті.	Хліб	і	вино,	на	його	думку,	
лише	«озна	чають»	те,	чого	не	існує	і	не	відбувається	насправді.	Написаний	
у	цей	час	перший	трактат	про	Причастя,	в	якому	він	висловив	цю	ідею,	за	
ініціативою	Лютера	 було	 вилучено	 з	 друкарні	 й	 заборонено.	У	наступні	
два	роки	ця	 теза	посідає	центральне	місце	 в	 серії	 полемічних	 творів,	 які	
увійшли	в	історію	Реформації	як	«трактати	про	Причастя»	[9].	Звертає	на	
себе	увагу	той	факт,	що	в	самих	їх	назвах	чітко	виражена	позиція	автора:	
«Чи	можна	за	допомогою	Святого	Письма	довести	присутність	Тіла	і	Крові	
Христа	в	Причасті»;	«Діалог	або	книга	про	страшні	і	потворні	зловживання	
в	Таїнстві	Причастя»;	 «Тлумачення	 слів	Христа:	Це	Тіло	Моє,	 яке	 вам	
даю.	Це	Кров	Моя,	яку	для	вас	проливаю.	Лука	29.»;	«Проти	старої	і	нової	
папістської	меси»;	«Славне	і	християнське	вчення	про	справжню	месу;	«Про	
противохристиянські	зловжи	вання	хлібом	і	вином	Господнім».
	 У	пошуках	доказів	«строгий	томіст»,	яким	він	був	раніше,		перейшов	
на	позиції	номіналізму,	відправним	пунктом	якого	є	вчення	про	символічний	
зміст	понять.	У	новому	обряді	меси	він	виключив	всі	магічні	дії	священика,	
спрямовані	на	зміну	сутності	хліба	і	вина	та	перетворення	їх	в	Тіло	і	Кров	
Христа.	Лютер	 і	 його	прихильники,	 навпаки,	 наполягали	на	церковному	
характері	акту	віри	під	час	Причастя.	Таїнство	може	здійснювати	не	просто	
лю	дина,	 обрана	 громадою,	 а	 служитель	 церкви.	Духовного	 покликання	
недостатньо	для	звершення	Таїнства	–	необхідно	ще	й	зовнішнє	покликання,	
закріплене	офіційним	церковним	актом.	У	цих	елементах	Карлштадт	вбачав	
ідолопоклонство,	компроміс	 із	«папістами»,	оскільки	хліб	 і	вино,	на	його	
переконання,	не	змінюють	своєї	суті	під	час	Причастя.	Слова	Христа,	сказані	
Ним	під	час	Таємної	вечері:	«Це	є	Тіло	Моє»,	відносяться,	вважав	Карлштадт,	
не	до	хліба,	а	до	Його	Тіла.	У	пошуках	доказів	він	звернувся	до	грецького	
тексту	Євангелія	і	посилається	на	різний	рід	слів,	що	означали	хліб	і	тіло.	
Причастя	для	Лютера,	 навпаки,	 було	більш	 глибоким,	 чудодійним	актом,	
ніж	 звичайний	 спогад	 про	 спокутну	жертву	Христа,	 –	 воно	 в	містичній	
формі	давало	прощення	гріхів.	Карлштадт	рішуче	заперечив	це	положення:	
«Якщо	я	умиротворений	і	совість	моя	спокійна,	то	мені	немає	ніякого	діла	
до	символів.	Однак	виникають	цілком	зрозумілі	думки	і	сумніви	в	тому,	що	
наша	совість	нечиста	 і	душа	перебуває	в	сум’ятті.	Тому	Бог	дав	нам	Свої	
знаки,	за	допомогою	яких	ми	долаємо	страхи	і	сумніви.	Одним	із	таких	знаків	
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є	 вино.	Згадані	 вище	совість	 і	 віра	одразу	набувають	впевненості	 в	 тому,					
що	Христос	своєю	кров’ю	дає	відпущення	гріхів	мені	й	всім	іншим	людям.	
Хліб	–	пам’ять	про	Христа,	знак	відпущення	гріхів	і	благословення»	[10].
	 На	відміну	від	Карлштадта,	Лютер	виходив	з	того,	що	віра	–	дар	Божої	
милості,	який	дається	кожному,	в	тому	числі	і	немовлятам.	Зусилля	розуму	
в	осягненні	віри	нічого	не	значать.	Карлштадт,	як	і	Лютер,	не	сумнівався	в	
тому,	що	віра	дарується	Богом,	але	він	був	переконаний	в	тому,	що	розум	
допомагає	відкрити	і	довести	до	досконалості	«іскру	віри	і	любові,	яку	Бог	
вкладає	в	серце	людини».	У	питанні	про	символіку	Карлштадт	виходив	з	
принципу	відмінності	між	знаком	і	справою,	внутрішнім	і	зовнішнім	словом,	
«внутрішньою	і	зовнішньою	людиною».	До	числа	таких	символів	внутріш-
нього	перетворення	він	відносив	Хрещення	 [11].	Лютер,	напроти,	 вважав	
Хрещення	одним	з	Таїнств,	в	результаті	якого	на	немовля	таємничим	чином	
сходить	Божественна	благодать	і	змінюється	його	природа.
	 Символічне	розуміння	Причастя	було	продовженням	і	проявом	містич-
ного	сприйняття	віри.	Карлштадт	і	швейцарський	реформатор	Ульріх	Цвінглі	
згодні	були	в	тому,	що	«Дух	животворить:	плоть	не	приносить	ніякої	користі»	
(Іоанн	6,	63).	Не	«плотські»	елементи	Причастя	–	хліб,	вино	–	творять	віру,	
а	внутрішнє	переживання	людини,	 її	 зосередженість	на	своєму	самовдос-
коналенні.
	 Для	Карлштадта,	як	 і	для	Ульріха	Цвінглі,	Причастя	було	скоріше	
не	засобом	досягнення	спасіння,	а	прапором	громади,	перед	яким	складали	
клятву	вірності	Христу.	Воно	розглядалося	ними	як	свідчення	і	спогад	про	
Христа	і	надія	на	порятунок.	Обидва	реформатори	підкреслювали	людську	
природу	Христа,	яка	не	може	бути	присутня	в	гостії.	Все	це	логічно	було	
пов’язано	 з	 вченням	про	можливість	 наслідування	Христа	 і	 досягнення	
христоподібності.	Пи	тання	про	Таїнство	Причастя	 ставало,	 таким	чином,	
питанням	широкої	соціальної	практики:	як	проводити	реформи,	що	залишати	
від	 старого	 культу,	 і	 чи	можна	 допускати	 компроміси	 із	 прихильниками	
поміркованої	Реформи	церкви?	З	урахуванням	того,	що	серед	віруючих	було	
чимало	 прихильників	 «модернізації»	 католицького	 віровчення,	 дискусія	
навколо	Причастя	набула	особливо	гострого	звучання.	Визнання	Причастя	як	
символічної	дії,	позбав	лення	його	колишнього	сакрального	сенсу	відкривали	
шлях	для	 безком	про	місного	 скасування	 всього	 культу	папської	 церкви	й	
усунення	духовенства	як	посередника	між	людиною	і	Богом.
	 Вчення	Карлштадта	викликало	широкий	відгук	у	реформаторських	і	
гуманістичних	колах	Німеччини	[12].	До	тих	пір,	поки	Карлштадт	виступав	
поодинці,	проблема	Причастя	залишалася	предметом	дискусії	віттенберзьких	
реформаторів.	Все	змінилося,	коли	його	ідею	підхопили	представники	«лівого	
табору»	Реформації,	за	визначенням	Лютера	«фанатики,	«швермери»,	«нові	
пророки»,	найбільш	відомим	серед	яких	був	Томас	Мюнцер.	Справа	виявилася	
ще	більш	серйозною,	коли	з	ініціативи	Цвінглі	в	1525	році	в	Цюріху	було	
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введено	новий	обряд	Причастя,	який	заперечував	перетворення	хліба	і	вина	
на	Тіло	 і	Кров	Христа.	Цей	 крок	 свідчив	про	 те,	 «що	дух	Карлштадта»	
опановував	розумом	швейцарських	реформаторів.	Прихильники	символічного	
Причастя	поповнилися	 страсбурзькими	реформаторами	 і	 реформаторами	
Півдня	Німеччини.	Мартин	Буцер,	Вольфганг	Капіто,	Йоганн	Еколампад	–	
далеко	не	повний	перелік	відомих	лідерів	євангельського	руху	в	Німеччині,	
які	виступили	на	захист	вчення	Карлштадта.	У	листопаді	1524	року	Буцер	і	
Капіто	заявили	навіть,	що	вони	ніколи	не	вірили	в	реальну	присутність	Тіла	
і	Крові	Христа	в	Причасті.	У	числі	«символістів»	виявилися	також	лідери	
анабаптизму,	в	першу	чергу,	Мельхіор	Гоффман.
	 Лютер	розумів	небезпеку	нового	напрямку	в	Реформації	і	розгорнув	
рішучу	боротьбу	проти	його	лідерів,	в	першу	чергу	Карлштадта.			Розлогу	й	
непримиренну	критику	позиції	«іконоборців»	та	«символістів»	він	виклав	у		
трактаті	«Проти	небесних	пророків,	про	ікони	і	Таїнства».	Твір	містив	жорсткі	
звинувачення	Карлштадта	у	розпалюванні		«великого	заколоту».	Непокірного	
реформатора	було	названо	«бунтівником»,	«злим	духом»,	«злочинним	про-
роком»	[12].
	 Своїми	 творами	про	 символічність	Причастя	Карлштадт	першим	
провів	 лінію	поділу	між	Віттенбергом	 та	 іншими	центрами	Реформації.	
Позиції	 сторін	 в	 цій	 суперечці	 відображали	 	 наявність	 двох	 напрямків	
Реформації	–	один	з	них	було	представлено	Лютером,	другий	–	Карлштадтом	
і	Цвінглі.	Перший	напрямок	став	панівним	в	центральній	і	північній	частині	
Німеччини,	другий	в	її	південних	регіонах	та	Швейцарії.
	 Складні	теологічні	судження	і	дискусії	про	Таїнство	Причастя	мали	
під	собою	приховане	соціальне	 і	політичне	підґрунтя	–	несумісність	двох	
принци	пово	різних	соціально-політичних	систем,	монархічної	і	комунально-
респуб	лікан	ської.	Карлштадт	і	Цвінглі	відстоювали	автономно-громадський	
устрій	нової	релігійної	організації.
	 Розкол	серед	реформаторів	послабив	позиції	протестантських	князів	
і	міст	на	рейхстагах.	В	умовах	посилення	імператорської	«партії»	саксонські	
князі	стали	домагатися	створення	великого	протестантського	союзу,	включа-
ючи	швейцарські	міста	і	кантони.	Вони	готові	були	укласти	союз,	незважаючи	
на	розбіжності	про	символіку	серед	реформаторів.	Однак	об’єднавчий	процес	
зіткнувся	з	непримиренною	позицією	реформаторів,	в	першу	чергу,	Лютера,	
який	 довгий	 час	 сподівався	 на	 компроміс	 з	 імператором.	Віттенберзькі	
і	швейцарські	 реформатори	 досягли	 на	 переговорах	 згоди	 практично	 з	
усіх	спірних	питань	віросповідання.	Однак	пункт	про	Причастя	засвідчив	
непримиренність	 позицій	 обох	 таборів.	Відтак	швейцарська	 і	 німецька	
Реформація	пішли	своїми,	багато	в	чому	різними	шляхами.
	 Реформаторський	 і	життєвий	шлях	Карлштадта	 логічним	 чином	
укла	дається	в	контекст	цього	розколу.	Його	непримиренна	боротьба	за	своє	
вчення	про	Причастя	стала	однією	з	причин	його	гонінь	і	переслідувань	на	
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батьківщині.	Врешті-решт	він	опинився	 в	Швейцарії	 і	 продовжив	рефор-
маторську	діяльність	у	цій	країні.	Важливо	підкреслити	ще	один	особистісний	
аспект	його	радикалізму.	На	власному	прикладі	він	спробував	реалізувати	
ідею	формування	«нового	мирянина»,	«нової	людини»	й	тим	самим	довести,	
що	в	цьому	 є	 головна	 сутність	Реформації.	До	Реформації	 він	був	одним	
із	 тих,	 хто	 славив	 чудодійність	 храмів	 та	 ікон,	 в	 перші	 роки	Реформації	
виступив	 критиком	 культу	Святих.	 Трактат	 проти	 ікон	 став	 відправним	
пунктом	до	безкомпромісної	боротьби	проти	папської	церкви	і	проти	тих,	
хто	намагався	 обмежитися	Реформою	церкви.	Поєднання	 теми	боротьби	
проти	ікон	і	церковного	культу	мало	також	соціальний	і	політичний	вимір.	
Карлштадт	послідовно	обстоював	демократичний	устрій	релігійного	життя,	
центром	якого	мала	бути	громада.	Створення	нової	лютеранської	євангелічної	
конфесії	було	тісно	пов’язано	з	утвердженням	князівського	абсолютизму,	що	
позначилося	на	її	структурі,	віросповіданні	та		управлінні.
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 Реформація	–	ключова	подія	європейської	історії	XVI	ст.	У	сучасній	
українській	історіографії	вона	трактується	як	«історичний	феномен,	окремі	
явища	 і	 процеси	 якого	мають	 загальний	 смисл	 і	 культурне	наповнення»,	
що	дозволяє	розглядати	в	нерозривному	зв’язку	різні	її	аспекти	–	релігійні,	
соціально-економічні,	політичні	та	інші	[7,	12].	Реформація	мала	величезний	
вплив	на	всі	сфери	життя	і	діяльності	жителів	Західної	і	Центральної	Європи	
того	часу,	в	зв’язку	з	чим	вона	рано	стала	об’єктом	дослідницького	інтересу	
з	боку	як	зарубіжних,	так	і	вітчизняних	істориків.	
	 Одним	 з	 центрів	 вивчень	 історії	 Реформації	 був	 імператорський	
Харківський	університет,	 відкритий	в	1804	р.	У	вітчизняній	 історіографії	
останніх	 десятиліть	 розглядалася	 наукова	 спадщина	 деяких	його	 вчених										
(М.	Н.	Петров,	О.	Л.	Погодін),	 частина	 творчості	 яких	 була	 присвячена	
вивченню	 реформаційного	 руху	 [3;	 10;	 14,	 128].	Ця	 наукова	 спадщина	
аналізувалася	й	в	контексті	вивчення	окремих	історіографічних	проблем	[2,	
104-106],	зокрема	загальноросійської	та	української	історіографії	Реформації	
[6,	 230;	 15.	 235-237]	 і	 розвитку	вітчизняної	медієвістики	 [4,	 309;	 16.	 222,	
224,	 238-239].	Спроба	 комплексного	 дослідження	 даної	 проблеми,	 яке	 б	
містило	аналіз	усіх	робіт	вчених	імператорського	Харківського	університету,	
присвячених	 вивченню	проблем	Реформації	 в	 різних	 країнах,	 робиться	
вперше.	
	 До	 середини	ХІХ	 ст.	 наукова	продуктивність	 харківських	 вчених	
була	досить	низькою.	Тому	історія	Реформації	спочатку	розглядалася	лише	
в	актових	промовах	й	в	курсах	університетських	лекцій.	
	 Першим	з	харківських	істориків	цієї	проблеми	торкнувся	професор						
А.А.	Дегуров	в	актовій	промові	«Критика	історії	та	її	захист»	(1808).	Переслі-
дування	 гугенотів	у	Франції	мало,	на	його	думку,	негативні	наслідки	для	
історії	країни	[5,	35].	Прихильником	віротерпимості	вчений	виявив	себе	й	при	
розборі	наслідків	німецької	Реформації.	«Так,	війни	за	віру,	що	спусто	шили	
Німеччину,	–	зазначав	він,	–	довели	государям,	що	будь-яке	пересліду	вання	за	
думку	народжує	одне	лихо	і	що	терпимості	населяють	і	збагачують	царства»	
[5,	35].	
	 Про	німецьку	Реформацію	писав	і	професор	філософії	Ф.	Ф.	Чанов	
в	актовій	промові	«Про	основні	форми,	що	зображують	явища	морального	
життя»	(1832).	У	ній	він	аналізував	політичні	та	філософські	теорії	Середніх	
віків	і	Нового	часу,	зокрема	і	так	звані	«помилкові	вчення».	Ці	філософські	
системи,	як	вчення,	ворожі	християнству,	Ф.	Ф.	Чанов	вважав	«гілками»,	«від-
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торгну	тими	реформацією	від	древа	Віри»,	що	засихало	тоді	«від	зловживань	
католиків»	[29,	120].	
	 У	 загальнометодологічних	питаннях	вітчизняна	ліберальна	 інтелі-
генція	30-	60-х	рр.	ХІХ	ст.	перебувала	під	істотним	впливом	ідей	німецького	
філософа	 Г.	 Гегеля.	 Найбільшою	мірою	 вони	 впливали	 на	 творчістьі	
професора	кафедри	загальної	історії	М.	М.	Луніна.	Він	не	тільки	визнавав	
слідом	за	Гегелем	наяв	ність	в	історії	певних	законів,	але	й	вважав,	що	історик	
повинен	виходити	за	рамки	політичної	історії.	Цей	постулат	знайшов	своє	
відображення	в	курсах	його	лекцій	другої	половини	1830	–	початку	1840-х	
рр.,	зокрема		«Історії	Рефор	мації»	та	«Історії	нового	часу».	
	 Ці	курси	були	присвячені	головним	чином	Реформації	в	Німеччині	і,	
фрагментарно,	поширенню	в	Швейцарії	віровчення	У.	Цвінглі.	М.	М.	Лунін	
ширше,	ніж	його	сучасники	Ф.	Гізо	і	Т.	М.	Грановський	трактував	причини	
Реформації.	Він	підкреслював	не	тільки	церковні	та	політичні,	але	й	соціальні	
і	матеріальні	причини	цього	 явища.	 «Народи	Німеччини,	подібно	 всьому	
світу,	бачили	ясно,	що	цілий	ряд	церковних	відносин	слугує	тільки	знаряддям	
для	підтримки	суто	мирських	планів»,	–	зазначав	М.М.	Лунін	[17,	зошит	1,	
1].	Центральну	 роль	 в	німецькій	Реформації	 вчений,	 природно,	 відводив																
М.	Лютеру,	проте	вказував	при	цьому,	що	«Реформація	почалася	простою	
академічною	суперечкою	щодо	індульгенцій»	[17,	зошит	1,	3].	Лише	після	
видання	твору	«До	християнського	дворянства	німецької	нації»	М.	Лютер,	
на	думку	М.М.	Луніна,	«йшов	уже	по	стопах	Гуса	і	в	перший	раз	відкрито	і	
рішуче	відокремився	від	Римської	церкви»	[17,	зошит	2,	8].	
	 Виступ	М.	Лютера	М.	М.	Лунін	 розглядав	 лише	 як	 перший	 акт	
широкого	громадського	руху.	У	цьому	русі,	на	думку	вченого,	дуже	суттєве	
історичне	значення	мала	Велика	Селянська	війна.	Слід	підкреслити,	що	М.М.	
Лунін	 визнавав	 всю	 закономірність	 даної	події	 [17,	 зошит	3,	 10].	 Історію	
Великої	селянської	війни	він	розглядав	набагато	докладніше,	ніж	робив	це	в	
своїх	«Лекціях»	Т.	М.	Грановський.	Харківський	вчений	послідовно	по-казав	
хід	селянських	виступів	в	Швабії,	Франконії,	Тюрінгії.	У	контексті	«Гессен-
сько-Тюрінгської	війни	мужиків»	він	оцінював	діяльність	Т.Мюнцера.	Цю	
діяльність,	 як	 і	 саму	Селянську	 війну,	М.	М.	Лунін	 зображував	в	цілому	
вельми	співчутливо,	проте	не	схвалював	звірств	її	учасників	і	відзначав,	що	
«...	вчення	Мюнцера	прийняло	незабаром	небезпечний	характер»	[18,	зошит	
7,	7].	
	 Історію	німецької	Реформації	 вивчав	наступник	М.	М.	Луніна	по	
кафедрі	загальної	історії		М.	Н.	Петров.	Цьому	він	присвятив	нарис	«Томас	
Мюнцер.	Епізод	з	історії	церковної	реформи	в	Німеччині»	(1866).	На	відміну	
від	німецьких	дослідників	Л.	Ранке	і	В.	Циммермана,	які	вбачали	причину	
Великої	селянської	війни	перш	за	все	в	релігійних	і	політичних	мотивах	[28,	
ХІІ;	 30,	 124-128],	М	Н.	Петров	писав:	«Тільки	тяжка	матеріальна	 скрута,	
голод,	мор,	нестерпні	потрясіння,	одним	словом,	економічні	умови	і	причини	
можуть	викликати	народний	заколот»	[22.	6].	В	історії	німецької	Реформації	
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харківський	вчений	виділяв	дві	найбільші	постаті	–	М.	Лютера	і	Т.	Мюнцера.	
При	цьому,	М.	Н.	Петров	досить	різко	висловився	про	результати	проповіді	
М.	Лютера,	якого	називав	«Виттенбергським	папою»:	«Замість	відкинутої	
католицької	 догми	 він	 створив	 нову,	 протестанську,	 замість	 папського	
авторитету	поставив	 свій	 власний	 і	 став	 дивитися	на	 тих	 євангельських	
богословів,	що	ухилився	від	нього,	як	на	єретиків»	[22,	c.21].	
	 Якщо	Л.	 Ранке	 і	В.	Циммерман	 дали	 негативну	 характеристику	
діяль	ності	Т.	Мюнцера,	то	М.	Н.	Петров	оцінював	цю	діяльність	інакше.	Для	
нього	Т.	Мюнцер	–	не	лише	«утопіст»,	«мрійник»,	що	не	розуміє	«справжніх	
потреб	суспільства»,	але	й	«найоригінальніший	та	обдарованіший	з	вождів	
німецької	революції	ХVI	століття»	[22.	42].	І	навряд	чи	можна	погодитися	з	
радянськими	дослідниками	Б.	Г.	Вебером	і	О.	В.	Гутновою,	які	вважали,	що	
М.	Н.	Петров	все-таки	засудив	Селянську	війну	[2,	106;	4,	309].	Харківський	
вчений	засуджував	лише	насильства,	які	чинили	повстанці,	але	в	той	же	час	
підкреслював,	що	підсумком	повстання	були	як	«моральні	зміни»,	так	і	зміни	
«понять	і	почуттів».	«Територіальна	аристократія	після	такого	удару	ніколи	
вже	з	тих	пір	не	могла	підняти	голови,	–	відзначав	М.	Н.	Петров.	–	Вона	
пам’ятала	завжди	урок	предків	реформаційного	віку»	[22,	43].	
	 Яскравим	представником	 вітчизняної	 церковно-історичної	школи	
був	професор	кафедри	церковної	історії	А.	С.	Лебедєв.	В	курсі	своїх	лекцій	
«Церковна	історія»	(1902)	і	деяких	публікаціях	він	розкрив	еволюцію	папської	
влади,	причини	зростання	невдоволення	цією	владою,	що	зумовило	початок	
Реформації	[13,	84,	110].	А.	С.	Лебедєв	повністю	визнавав	її	закономірність,	
оскільки	необхідність	виправлення	«крайніх	меж»	«пошкодження	західної	
церкви»,	була	усвідомлена	багатьма	ще	в	попередній	період	[11,	135-136].	
Проте	 визнання	 закономірності	Реформації,	 як	 результату	«невдоволення	
римською	церквою»	і	«прагнення	до	її	перетворення»,	не	означала	визнання	
догматичної	 близькості	 протестантизму	 з	 православною	Церквою.	А.	С.	
Лебе	дєв	навів	докази	гострої	критики	лютеранства	в	російських	полемічних	
творах	XVII	ст.	В	них	німецькі	лютерани	названі	«псами	проклятими»	[12,	
III].	
	 Вивченню	 історії	 Реформації	 в	 Західній	Європі	 була	 присвячена	
частина	творчості	приват-доцента	кафедри	загальної	історії	В.	С.	Рожіціна.	
У	1912	р.	він	зробив	перший	повний	російський	переклад	твору	М.	Лютера	
«До	христи	янського	 дворянства	німецької	 нації».	 За	 власним	 визнанням	
В.С.	Рожіціна,	переклад	книги	Лютера	російською	мовою	був	«виконаний	
цілко	вито	з	метою	практичних	університетських	занять»	[21,	I].	Незважаючи	
на	те,	що	крім	короткої	передмови	текст	не	супроводжувався	навіть	найеле-
ментар	нішими	примітками,	видання	В.	С.	Рожіціна	зберігало	своє	навчальне	
значення	до	1992	р.,	коли	був	опублікований	новий,	більш	точний	переклад	
Ю.	О.	Голуб	кіна	з	необхідним	науковим	коментарем.	
	 Іншим	зверненням	В.	С.	Рожіціна	до	історії	європейської	Реформації	
був	його	нарис	«Канцлер	Мішель	Лопиталь»	(1916).	Діяльність	цього	канцлера	
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припала	на	драматичні	роки	Релігійних	воєн	у	Франції	і	мала	безпосереднє	
відношення	до	історії	французької	Реформації.	
	 В.	С.	Рожіцін	не	погодився	з	поширеною	концепцією	О.	Тьєррі	[27,	
130-131]	та	І.	В.	Лучицького	[19,	10],	які	зображували	канцлера	представником	
і	 виразником	 інтересів	 третього	 стану.	Аналіз	 його	 праць	 і	 політичної	
діяльності	дозволив	В.	С.	Рожіціну	дійти	висновку,	що	Лопиталь	«більше,	ніж	
будь-хто		може	вважатися	виразником	активної,	організуючої	державу,	волі»	
[26,	1].	Якщо	І.	В.	Лучицький	вважав,	що	Лопиталь	був	ставлеником	Катерини	
Медичі,	[19,	10],	то,	на	думку	В.	С.	Рожіціна,	своїм	піднесенням	королева-мати	
сама	була	зобов’язана	канцлеру	[26,	21].	Тим	самим	В.	С.	Рожіцін	надавав	
діяльності	Лопиталя	та	його	партії	«політиків»	великого	значення	в	історії	
Франції	епохи	протистояння	гугенотів	і	католиків.	Головним	підсумком	цієї	
діяльності	автор	вважав	збереження	зусиллями	Лопиталя	королівської	влади	
в	роки	релігійних	воєн	[26,	57].	
	 Харківські	 вчені	 в	 своїй	 творчості	 вивчали	 історію	Реформації	не	
тільки	в	країнах	Західної	Європи,	але	й	в	Польщі.	Цьому	вектору	досліджень	
був	присвячений	нарис	професора	кафедри	загальної	історії	В.	П.	Бузескула	
«Реформація	і	католицька	реакція	в	Польщі»	(1888).	
	 До	В.	П.	Бузескула	 історію	польської	Реформації	активно	вивчали						
М.М.	Лю	бович	та	М.	І.	Кареєв.	Якщо	М.	М.	Любович	вважав,	що	головною	
причиною	Реформації	 в	Польщі	 були	 соціально-економічні	 протиріччя	
між	шляхтою	і	духовенством	через	земельну	власність	й	обов’язки	шляхти	
платити	Церкві	десятину	[20,	36-37],	то,	на	думку	М.	І.	Кареєва,	польська	
Реформація	«була	рухом	суто	релігійним»	[9,	34].	
	 В.	П.	Бузескул	не	прийняв	тези	М.	І.	Кареєва	про	суто	релігійний	
характер	цього	явища,	але	водночас	не	згадував	і	термін	«економічні	при-
чини»,	висунутий	М.	М.	Любовичем	[20,	10-11].	«Реформація,	–	писав									В.П.	
Бу	зескул,	–	справа	не	тільки	релігійна,	але	й	політична,	соціальна.	Згідно	
з	пануючим	духом	 і	 напрямком	століття,	 політичні	 і	 соціальні	партії,	що	
боро	лися,	йшли	під	знаменом	релігії»	[1,	3].	Услід	за	М.	М.	Любовичем	та																		
М.	І.	Ка	реєвим,	В.	П.	Бузескул	основний	зміст	польської	Реформації	вбачав	
у	боротьбі	двох	головних	станів	–	шляхти	та	духовенства	[1,	4].	Зближувало	
з	М.	М.	Любовичем	В.	П.	Бузескула	й	твердження	останнього	про	те,	що	
протестантизм	«зовсім	не	проникнув	у	народну	масу,	а	захопив	лише	вищий	
суспільний	лад»	[1,	10].	Між	тим,	серед	соціальних	верств,	які	підтримували	
в	Польщі	 ідеї	Реформації,	М.	 І.	Кареєв	називав,	поряд	зі	шляхтою,	також	
і	городян	[9,	38].	Головною	причиною	поразки	Реформації	В.	П.	Бузескул	
вва	жав	відсутність	єдності	в	таборі	протестантів.	Ця	поразка,	на	його	думку,	
нега	тивно	вплинула	на	внутрішній	розвиток	Польщі	та	зробила	закономір-
ним	у	недалекому	майбутньому	занепад	і	втрату	національної	незалежності	
в	XVIII	ст.	[1,	11].	Останній	висновок	вченого	відбивав	офіційну	точку	зору	
з	цього	питання.	



Матеріали науково-практичної конференції

33

 Історію	польської	 Реформації	 розглядали	 й	 в	 курсах,	 які	 читали	
викладачі	кафедри	слов’янської	філології.	Серед	них	–	відомі	славісти	Г.	А.	
Ільїнський	та	О.	Л.	Погодін.	
	 Перша	частина	курсу	лекцій	Г.	А.	Ільїнського	«Історія	слов’ян»	(1908)	
була	присвячена	історії	західних	слов’ян,	зокрема	поляків.	Важливе	значення	
в	історії	Польщі	він	надавав	реформаційному	руху	і	вважав	причиною	цього	
руху	зіткнення	шляхти	з	королем.	Іншу	причину	він	вбачав	в	аморальності	
католицьких	 священиків	 [8,	 164].	 Це	 викликало	 зростаючу	 критику	 в	
польському	 суспільстві.	 Тим	 самим	Г.	А.	 Ільїнський	повністю	 визнавав	
закономірність	польської	Реформації.	
	 Інший	харківський	історик-славіст,	професор	О.	Л.	Погодін	викладав	
різні	загальні	та	спеціальні	курси,	зокрема	«Історію	реформації	в	Польщі»	
(1913/1914	н.р.).	В	курсах	лекцій	з	історії	польської	літератури	він	розглядав	
процес	розвитку	літератури	 в	Польщі	 в	 тісному	взаємозв’язку	 з	 історією	
польського	народу,	в	тому	числі	з	історією	Реформації.	
	 О.	Л.	Погодін	вказував	на	те,	що	розквіт	польсько-латинської	поезії	
в	XVI	ст.	був	немислимий	«поза	тим	реформаційним	рухом,	який	охопив	усі	
уми	в	польському	суспільстві»	[24,	208].	Проте	переконливої	аргументації	
свого	 розуміння	 характеру	 польської	 Реформації	 вченому	 привести	 не	
вдалося.	Висловивши	явно	 запозичену	 в	М.	М.	Любовича	думку	про	 те,	
що	Реформація	 в	Польщі	 виникла	 на	 ґрунті	 не	 лише	політичних,	 але	 й	
«економічних	відносин»,	О.	Л.	Погодін	разом	з	тим	дав	їй	вельми	негативну	
оцінку.	«Реформаційний	рух,	–	указував	він,	–	охопивши	собою	майже	все	
польське	 суспільство	XVI	 ст.,	 згубно	 вплинув	на	Польщу»,	 оскільки	на	
«тривалий	час	зупинив	дію	і	хід	державної	машини»	[23,	82].	
	 Вельми	спірною	є	думка	О.	Л.	Погодіна	про	широке	розповсюдження		
Реформації	серед	різних	соціальніх	верств.	М.	М.	Любович,	М.	І.	Кареєв	і					
В.	П.	Бузескул	переконливо	обґрунтовували	положення	про	те,	що	в	реформа-
ційному	русі	брала	участь	майже	повсюдно	одна	шляхта	й	ідеї	Реформації	
практично	не	зачепили	інші	соціальні	верстви.	В.	П.	Бузескул,	наприклад,	
взагалі	заперечував	її	поширення	серед	народних	мас	[1,	10].	
	 О.	Л.	Погодін	надрукував	перший	у	вітчизняній	історіографії	узагаль-
нюючий	«Короткий	нарис	 історії	 слов’ян»	 (1915).	Найбільш	вдалий	його	
розділ	присвячений	історії	польського	народу.	Оцінюючи	причини	поразки	
польської	Реформації,	О.	Л.	Погодін	висунув	прийняту	й	В.	П.	Бузескулом	
[1,	11]	тезу	про	те,	що	«свобода	релігійної	проповіді	врятувала	католицтво	в	
Польщі»	[25,	36].	Проте	ця	теза	потребує	пояснення.	
	 Таким	 чином,	 вчені	 імператорського	Харківського	 університету	
зробили	певний	 внесок	у	 вивчення	 історії	 європейської	Реформації.	В	 їх	
роботах	розглядався	хід	реформаційного	руху	в	декількох	країнах:	Німеччині,	
Франції,	 Польщі.	 Харківські	 вчені	 цілком	 визнавали	 закономірність	
Реформації	як	широкого	суспільно-політичного	та	ідейно-релігійного	руху.	
Спроби	цих	авторів	розглядати	поряд	з	релігійними	соціально-економічні	
й	політичні	 причини	Реформації	 слід	 вважати	прогресивною	тенденцією	
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того	 часу.	Найбільш	помітних	 результатів	 у	 своїх	 дослідженнях	досягли	
М.Н.	Петров	(історія	Великої	Селянської	війни	в	Німеччині),	В.	П.	Бузескул	
(історія	Реформації	в	Польщі).	В.	С.	Рожіцін	(перший	переклад	на	російську	
мову	роботи	М.	Лютера	«До	християнського	дворянства	німецької	нації»	та	
діяльність	в	умовах	Релігійних	воєн	канцлера	М.	Лопиталя).	Ці	дослідження	
були	виконані	на	високому	рівні	науки	того	часу,	а	багато	 їх	положень	не	
втратили	наукової	цінності	й	зараз.	
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Павло ПАВЛЕНКО
/м. Київ/

Європі важливо залишитись християнською
(сучасна Європа і Реформація)

	 Без	зайвого	перебільшення,	реформаційний	рух	виявився	тим	доро-
говка	зом,	завдяки	якому	християнство	не	просто	повернулося	на	споконвічний	
шлях	свого	євангельського	поступу	–	воно	наново	розкрило	біблійне	вчення,	
а,	отже,	Того	Бога,	реальність	тієї	Церкви,	про	яку	проповідував	Спаситель	
і	членами	якої	були	перші	християни.	Повернення	до	першоджерел	і	першо-
основ	християнства	через	знання	Біблії	–	це	ключова	ідея	Реформації.
	 Доба	Реформації	явила	людству	докорінні	зміни	наріжних	постулатів	
католицизму,	 змінила	морально-етичні	 засади	обстоюваного	ним	христи-
янства.	Мартін	Лютер,	Жан	Кальвін,	Ульріх	Цвінглі	були	першими,	хто	кинув	
виклик	католицизму	в	його	монополії	на	християнство,	хто,	по	суті,	засудив	
приватизацію	католицтвом	істини	Христової,	хто	вивів	Біблію	за	огорожу	
Римо-Католицької	Церкви,	зробивши	її	тексти	надбанням	усіх	європейців.	
А	орієнтація	на	знання	біблійних	текстів	і,	як	наслідок,	їх	переклади	євро-
пейськими	мовами,	 зумовили	процес	формування	 європейських	націй,	 а	
пізніше	–	національних	держав.	Те,	що	переживала	в	період	реформаційних	
перетворень	Європа,	цілком	може	вважатись	революцією.
	 Переважна	більшість	віруючих	до	цього	не	мала	не	те,	що	біблійної	
освіченості,	 чимало	навіть	не	мали	уяви,	що	бодай	 існує	Новий	Завіт	 як	
уособлення	християнського	віровчення,	як	мірило,	еталон	життя	християнина.	
Реформація	 наново	 презентувала	 відносини	 людини	 і	 божественного,	
надала	необхідну	платформу	для	осмислення	християнської	моралі.	Власне‚	
євро	пейський	соціокультурний	комплекс	 із	притаманною	для	нього	 ідеєю	
гуманізму	мусить	завдячувати	своїм	постанням	не	так	християнству	взагалі,	
як	саме	тому	світогляду,	який	зародився	в	надрах	реформаційного	руху,	в	
межах	протестантизму.
	 У	 виявах	Реформації	 найвище	 добро,	 благо	 поставало	не	 просто	
формою	вищого	буття,	в	межах	якого	відбувається	досконале,	гармонійне	і	
обов’язково	вільне	спілкування	людей	між	собою,	людей	із	Богом	і	з	цілим	
світом,	а	виявилось	реальним	регулятором	відносин	християнина	у	світі,	його	
відносин	з	іншими	людьми,	які	далеко	не-формально	стають	базуватись	на	
«законі	любові»,	згідно	з	яким,	усе	підпорядковується	тезі	непротивлення	злу	
(Мт.	5:39).	З	огляду	на	це,	авторитетом	для	віруючого	в	його	міжлюдських	
стосунках	 тепер	 виступає	не	ченець,	 священик	чи	папа,	 а	 сам	Христос	–	
єдиний,	хто	за	Новим	Завітом	мусить	бути	посередником	між	ним	(віруючим)	
і	Богом.	Моральна	характеристика	вчинків	християнина	своїм	взірцем	віднині	
має	реального	євангельського	Ісуса	–	Ісуса-бунтівника	проти	священицького	
лицемірства	і	водночас	Ісуса	як	уособлювача	безмежної	божественної	любові	
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до	людини,	Ісуса	як	звичайного	земного	трударя	й	Ісуса	–	Христа-Спасителя,	
Покровителя	і	Творця	людського	життя	на	Землі.	Заперечуючи	необхідність	
Католицької	Церкви	з	її	складною	ієрархією	на	чолі	з	понтифіком,	наявність	
духовенства	як	особливої	священицької	касти,	на	зразок	старозавітних	левітів,	
поруч	проголошувалось,	що	віднині	«божественну	благодать»,	«Христове	
благословення»	християнин	отримує	напряму	–	з	божественного	і	виключно	
завдяки	власній	вірі	в	Ісуса	Христа.
	 Християнська	мораль	в	уяві	Реформації	втілювала	дещо	загально-
людське,	безумовно	цінне	–	принципи	справжньої,	євангельської	любові	до	
ближнього,	поваги	до	нього	як	особистості	і	визнання	за	ним	(ближнім)	його	
безумовної	цінності.	Оскільки	Людина,	згідно	з	євангельським	віровченням,	
незалежно	від	того‚	якою	вона	є,	уособлює	насамперед	божественну	істоту,	
творчу	особистість,	яка	є	співпрацівником	Бога-Творця,	бо	за	визначенням	
сама	 є	 богом	 (Ів.	 10:34),	 а,	 отже,	 і	 творцем,	 тому	 вектор	 євангельського	
віровчення	у	світлі	Реформації	спрямовувався	на	Людину.	Саме	це	було	тим	
основним,	що	вирізняло	поширюване	реформаційним	рухом	християнство	
від	 того,	 яке	проповідувала	римо-католицька	чи	візантійсько-православна	
традиція	і	яке,	з	усією	його	обрядовою	помпезністю,	здебільшого	залишалось	
важкозрозумілим	для	більшості	віруючих,	бо	ж	не	було,	власне,	 Ісусовим	
християнством,	а	якимсь	особливим	культом	обмеженого	кола	церковників.	
Реформація,	 озброївшись	 біблійним	 знанням,	 суттєво	 відкалібрувала	
моральний	 ідеал,	 піднесла	 на	 належний	щабель	 значення	 суспільного	 і	
важливість	родинного	життя.	 Ідеал	благочестя	 відтепер	уже	полягав	не	у	
втечі	зі	світу,	визначався	не	пасивним	очікуванням	його	кінця,	не	позірною	
цнотою–	ідеалом	благочестя	стала	праця	(праця	як	творчість,	як	доброчин	ство,	
як	добро),	шлюб,	материнство	і	батьківство,	родинне	життя.	Не	випадково	
Макс	Вебер	у	праці	«Протестантська	етика	і	дух	капіталізму»	[1]	справедливо	
зауважив,	що	саме	протестантизм	як	продукт	Реформації	у	його	ставленнях	
до	земного,	до	Людини,	людської	праці	став	головним	чинником	становлення	
і	розвитку	капіталістичних	відносин.
	 Християнське	моральне	вчення	у	виявах	реформаційного	руху	суттєво	
відкоригувало	«мотив»	і	«вчинок»	особи	в	усіх	сферах	її	життя	–	у	побуті,	у	
праці,	у	системі	родинних	і	особистісних	відносин.	Проповідь	євангельського	
віровчення,	поширення	біблійного	знання	призвела	до	відкриття	світоглядних	
дороговказів	і	морально-етичних	цінностей,	а	глибока	і	жива	віра	у	Бога	і	
божественні	ідеали	та	принципи,	заповіді	та	норми,	у	вищий	смисл	людського	
життя	–	в	реальну	можливість	здійснення	цього	смислу	вже	тут,	на	Землі.	
Людина,	віднаходячи	для	себе	в	наверненому	Реформацією	до	новозавітних	
зразків	 християнстві	 нові	 смисли	життя,	 сенс	 свого	морального	 буття,	
усвідомлювала	водночас	значущість	себе	як	особистості,	важливість	того,	
що	вона	виступає	не	лише	знавцем	і	носієм	вищої	істини	буття,	а	є	засобом	
реалізації	у	земному	чогось	більш	цінного.	У	цьому	сенсі	цілком	слушно	
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констатувати,	що	Реформація,	 зробивши	з	моралі	Бога	чи	ж	євангельську	
ідею	Бога	перетворивши	на	мораль,	в	такий	спосіб	утвердила	євангельське	
християнство	як	релігію	Моралі.
	 Центром	християнського	віровчення	постає	Бог,	який	любить	людину,	
який	прагне	їй	добра	і	водночас	виступає	реалізатором	цього	добра	і	щастя	в	
її	житті.	Відтак	сутність	християнства	зводиться	до	відкриття	людиною	цього	
Доброго,	Благого	Бога,	який	екзистенційно	уможливлює	і	коригує	все	її	буття.	
З	огляду	на	означений	 ідейний	момент,	це	дає	нам	повне	право	 говорити	
саме	про	гуманістичну	домінанту	релігії	Євангелій,	саме	про	антропологічну	
суть	християнського	віровчення,	бо	ж	віруючий,	навертаючись	до	Бога	через	
Христа,	по	суті,	звертається	до	самого	себе,	прагнучи	відкрити	Бога	в	собі,	
усвідомити,	що	він	є	його	образом	і	подобою,	й	зреалізувати	їх	(ці	образ	і	
подобу)	в	собі.	Втім	стати	подібним	до	Бога,	реалізуватися,	як	його	образ	і	
подоба	–	значить	стати	уособленням	його	самого,	тобто	стати	тим	Добром,	
Любов’ю	і	Милосердям,	уособленням	яких	є	сам	Всевишній.
	 Між	тим,	сучасні	глобальні	соціальні,	політичні	і	культурні	катакліз-
мами	ХХ	і	особливо	ХХІ	століть	проявили	себе	передусім	у	знеціненні	чи	
запереченні	глибинних	основ	західної	цивілізації.	А	оскільки	християнство,	
зокрема	 протестантизм,	 вважається	 базовою	 основою	 європейської	 чи	
західної	 цивілізації,	 то	 це	 дає	 привід	 багатьом	 зауважувати	 й	 на	 кризі	
самого	 християнства.	Насправді	 нинішня	 криза	 європейської	 цивілізації,	
яка	здебільшого	проявляється	кризою	етнічних	культур,	націй	і	держав,	є	не	
наслідком	занепаду	чи	кризи	християнства	–	вона	спричинена	еволюційним	
рухом	 так	 званої	 гуманізації	 і	 лібералізації	 укладу	життя	 європейських	
націй	у	Новий	час,	 а	 відтак	 занепадом	національних	 ідей,	 які	довгий	час	
детермінувалися	етнізованими	християнськими	конфесіями	в	межах	окремих	
націй.	Головною	причиною	цієї	проблеми	є	те,	що	в	масовій	свідомості	західної	
цивілізації	до	ХХ	століття	релігійно-моральна	об’єктивна	істина	знецінилася	
до	такого	ступеню,	що	поняття	свободи	як	морального	самоздійснення	суттєво	
розмило	межу	між	добром	і	злом,	так	що	самі	ці	поняття	були	віддані	на	відкуп	
індивідуальної	совісті.	Таким	чином,	тотальна	дехристиянізація	під	гаслами	
модернізації	християнства	відкрила	доволі	похмуру	духовну	альтернативу:	
збочення	до	самообожнювання	чи	негативна	свобода,	яка	потрібна	лише	для	
єдиного	–	для	погоні	за	матеріальними	і	псевдодуховними	задоволеннями,	
для	життя	на	грані	гедонізму	і	відчаю	[2].
	 Слід	підкреслити,	що	сучасній	європейській	цивілізації	не	потрібне	
християнство,	яке	обстоює	грішність	людини	–	їй	треба	зручне,	«атеїстичне	
християнство»,	 християнство	без	 ідеї	Бога,	 а	 значить	–	без	новозавітного	
морально-етичного	закону,	без	заповідей	як	регуляторів	людського	життя.	
Саме	подібні	тенденції	й	обстоюються	так	званою	теологією	«безрелігійного»,	
«приземленого»	чи	«мирського»	християнства,	згідно	з	якою	людина	мусить	
вирішувати	свої	проблеми	сама,	без	втручання	Бога.	І	якщо	подібна	концепція	
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претендує	на	звання	християнської,	то	яка	її	тоді	відмінність	від	ідей	сатанізму,	
адже,	по	суті,	те	ж	саме	обстоюють	й	ідеологи	сатанинських	течій,	зокрема	
А.Ш.ЛаВей	–	засновник	однієї	з	наймасовіших	у	світі	сатанинських	груп,	
відомої	як	«Церква	сатани»	[3].
	 Наприклад,	деякі	сучасні,	у	відомому	смислі,	так звані,	протестантські	
теологи	розглядають	 сьогодні	 секуляризацію	суспільства	 як	процес,	 який	
веде	до	«безрелігійної»	людини	 і	«безрелігійного»	світу.	Суть	 їх	поглядів	
зводиться	до	того,	що,	хоча	в	розвитку	суспільства	по	шляху	до	сучасного	
«повнолітнього»	 світу	 дійсно	 спостерігається	 серйозне	 «відпадання	 від	
Бога»,	тим	не	менше	цей	розвиток	не	належить	витлумачувати	як	антихристи-
янський.	Мовляв,	 просто	 слід	 усвідомити,	що	 за	нових	умов	 суспільство	
потребує	проголошення	Євангелії	Христової	«по-новому»	 (вважай	«нової	
Євангелії»)	[4,	128-129].
	 Подібні	тенденції	«примирити»	християнські	цінності	із	сучасним	
світом	 констатуються	 сьогодні,	 як	 такий	 собі	 здоровий	 демократичний	
плюралізм,	у	межах	якого	християнин	певен	обирати	те	християнство,	яке	
йому	до	 вподоби,	 які	 норми	віровчення	йому	бажані	 чи	 вигідні,	 а	 які	 ні.	
До	речі,	ці	мотиви	плюралізації	християнства,	певною	мірою,	співзвучні	з	
теорією	так	званої	«громадянської	релігії»,	основоположником	якої	виступив	
американ	ський	соціолог	Р.Белл.	Згідно	з	його	вченням,	та	чи	інша	людина	
вправі	не	просто	обирати	для	себе	«церкву	за	своїм	уподобанням»,	а	й	досить	
довільно,	за	своїм	бажанням	слідувати	нормам	християнського,	і	передусім	
новоза	вітного,	віровчення.	Іншими	словами,	прагнучи	вписати	християнство	
в	земне,	сучасний	теологічний	модернізм,	по	суті,	скасував	ідею	Бога,	ідею	
Христа,	ідею	спасіння,	ідею	гріха,	а	відтак	й	ідею	Людини,	як	тих	наріжних	
каменів,	на	яких	базується	вся	віроповчальна	система	християнської	релігії	
і	 які	складають	 її	 головну	концептуальну	сутність.	Проставляючи	замість	
Євангелії	центром	християнства	Людину	та	її	світ,	християнський	модернізм	
виступив	фактично	в	ролі	руйнівника	християнства,	постав	його	ворогом.
	 Нинішній	поступальний	процес	мультикультурації,	 культурного	 і	
світоглядного	плюралізму,	знецінення	традиційних	цінностей	і	смислових	
парадигм,	 так	чи	 інакше,	поставив	не	 тільки	 європейські	 держави,	 але	й	
все	людство	перед	проблемою	повернення	світу	до	втрачених	ідеологічних	
і	 етнокультурних	парадигм,	 а	 значить	 –	 до	переосмислення	 і	 неодмінної	
переорієнтації	 домінуючих	 культурних	 і	 смислових	 орієнтирів,	 тобто	
неодмінно	 зумовлює	шукати	шляхи	 розв’язання	 в	 етнонаціональній	 і	
релігійній	сферах	як	головних	складових	духовного	поля	культури.
	 З	огляду	на	це,	нагальну	проблему	(і	водночас	потребу)	сьогодення	і	
найближчої	історичної	перспективи	мусить	складати	не	проблема	світопере-
тво рення,	яку	обстоювала	Європа	і	весь	Західний	світ	впродовж	всього	ХХ	
століття	 і	 яка,	 постаючи	під	личиною	модернізму,	 зрештою,	й	обумовила	
їх	 поступовий	 крах,	 а	 без	 винятків	 проблема	світозбереження.	Останнє	
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можливе	виключно	тільки	за	умови	повернення	людини	і	нації	до	духовного	
поля	його	рідної	культури,	яка	є	створеною	досвідом	минулих	поколінь.	Саме	
тому	збереження	і	наслідування	цього	досвіду	–	це	не	просто	данина	поваги	
вчорашньому,	а	й	необхідна	умова	буття	сьогоднішнього	і	завтрашнього	[5,	
19].	 Іншого	шляху	не	 існує,	 оскільки	 ідеї	постмодернізму	 з	його	культом	
тотальної	 загальнопланетарної	 техногенізації	безликі,	 і	«для	людства,	яке	
вирішило	вижити,	це	не	орієнтир»	[6,	74].	То	ж	не	дивуємось,	що	різного	роду	
нетрадиційні	для	європейця	цінності	і	чужинські	світогляди	безпере	шкодно	
проникають	в	європейський	соціокультурний	комплекс,	вкорінюються	в	ньому	
і	поступово	нищать	його	зсередини.
	 Європейська	демократія	з	її,	по	суті,	безмежними	правами	і	свободами	
не	повинна	культивувати	вседозволеність	й	аморальність,	не	мусить,	скасо-
вуючи	традиційне	для	європейців	християнство,	встановлювати	культ	Людини	
самої	по	 собі.	Сьогодні	 європейці	повинні	 відстояти	 традиційні	цінності	
Європи,	 боронити	 свій,	 закладений	 свого	часу	Реформацією,	фунда	мент–	
євангельське	 християнство.	 Без	 євангельського	 християнства	Європи	не	
буде	–	вона	перестане	існувати,	бо	зникнуть	національні	держави,	в	основі	
яких	лежать	ідейні	принципи	національного	як	етнізованого	християнства,	
коріння	якого	сягають	доби	Реформації.
	 Досвіт	 Реформації	 спроможний	 прислужитися	 й	 сьогодні.	 Слід	
розуміти,	що	 ставка	 на	Людину	 як	 таку,	 служіння	 її	 обивательському	
«благоденству»,	 «обожнення»	 її	 прав	 і	 свобод,	 перетворення	 їх	 чи	не	на	
культ,	 в	 остаточному	 рахунку	 знесилить,	 виснажить	Європу	насамперед	
світоглядно,	 перетворить	 європейців	 на	 беззмістовно-кволу	 «сіру	масу»,	
нездатну	 протистояти,	 захи	щатись	 –	 направду	 бути	толерантною	 (!)	 –	
від	 поневолення	 з	 пізнішим	 її	 знищенням	неєвропейськими	культурами.	
Нехтування	євангельським	христи	янством,	яке	започаткувала	Реформація,	
заперечення	християнських	дорого	вказів,	які	свого	часу	були	взяті	за	основу	
в	розбудові	Європи	–	це	не	шлях	її	гуманізації,	а	навпаки	–	шлях,	що	веде	до	
її	катастрофи,	шлях	її	самознищення.
Здобутки	Реформації	сьогодні	жодним	чином	не	можуть	вважатись	застарі-
лими	чи	неактуальними.	Вони	так	само	можуть	бути	активно	дієвими,	так	
само,	як	і	століття	тому,	спроможні	й	сьогодні	піднести	Європу,	перетворити	
її	знову	на	добрий	і	комфортний	дім	для	всіх	європейців.	Іншого	шляху	не	
існує.	Європа	не	може	бути	іншою,	як	тільки	європейською,	а	для	цього	вона	
мусить	стати	(залишитись)	християнською.
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Микола РИБАЧУК
/м. Київ/

Релігійні чинники та цивілізаційні парадигми
    
 Аксіологічний	підхід	до	розуміння	сутності	цивілізації	безпосередньо	
виводить	нас	на	проблематику,	пов’язану	з	релігією.	Адже	аксіологія	пов’язує	
феномен	цивілізації	 не	 лише	 з	минулим	людства,	 	 а	 й	 з	 його	майбутнім,	
врешті-решт	–	з	Вічним.
					 Ось	чому	релігію	можна	розглядати	в	одному	асоціативному	ряді	з	
цивілізацією.	І	це	не	випадково.	Релігія	формулює	ціннісні	парадигми,	навколо	
яких	 виростають	 цивілізації,	 наприклад,	 ідея	 рівності	 всіх	 людей	перед	
Богом,	ідея	вищості	духовного	життя	людини	над	її	тілесними	уподобаннями.	
Релігія	надає	ідеї	і	символи,	необхідні	для	утворення	цільності	мозаїчного	
людського	буття.	Важливо,	що	релігія	стає	реальною	силою,	яка	об’єднує	
людей	у	регіонально-культурні	спільноти,	а	також	об’єднання	віросповідні.	
За	допо	могою	релігійного	чинника	виникають	«великомасштабні	історичні	
спільноти,	які	інтегрують	у	собі	матеріальні	і	духовні	досягнення»	(Освальд	
Шпенглер).	На	основі	релігії	виникає	цивілізація	як	«особливий	тип	соціаль-
ного	порядку»,	 «гіперсоціальна	 система»	 (Еміль	Дюркгейм),	 «спіль	ність	
найвищого	рівня,	найбільш	важливий	рівень	ідентичності	людей»	(Семюел	
Гантінгтон).
					 Науковий,	матеріалістичний	погляд	на	релігію	виходить	з	того,	що	
вона	як	форма	суспільної	свідомості	виражає	потребу	людини	у	культурно	та	
інституційно	оформленій	власній	причетності	до	граничних	основ	буття.		На	
первісних	стадіях	людської	історії	добре	помітно,	що	релігія	у	певний	спосіб	
пов’язана	з	обмеженістю	практичного	та	духовного	опанування	світом,	але	
на	подальших	щаблях	розвитку	релігії	виявляється,	що	в	релігії	обожнюється	
не	 природа,	 а	 надприродні	 уявлення	 людини,	 прояви	 її	 духу,	 її	 свободи	
та	 здатності	 до	 творчості.	Тому	релігія	 органічно	поєднана	 з	 культурою,	
її	не	можна	вважати	чимось	випадковим	у	житті	людства,	бо	вона	втілює	
поривання	людини	до	вищого,	небуденного.	І	це	прагнення	стає	могутньою	
культуротворчою	силою.	Литовський	філософ	 	Антанас	Мацейна	виразно	
описує	це	у	такий	спосіб:	«Всюди,	де	тільки-но	з’являється	людина,	куряться	
не	лише	багаття,	а	й	жертовники;	підносяться	не	тільки	стіни	жител,	а	й	вежі	
храмів;	лунають	не	лише	весільні	пісні,	 а	й	псалми	священнослужителів.	
Отже,	релігійне	життя	–	це	друга	(крім	культури.	–	М. Р.)	основна	форма	
історії	людства»	[1,	31].
					 І	 ця	форма	людської	життєдіяльності	 завжди	поліфункціональна–	
релігія	 у	 суспільстві	 виконує	 досить	 численні	 і	 дуже	 важливі	функції–	
компенса	торну,	 регулюючу,	 когнітивну	 тощо.	Але	 у	 багатьох	 функцій	
релігії	є	важлива	спільна	риса	–	майже	всі	вони	можуть	бути	відзначені	як	
дуалістичні,	їх	проявам	властива	різновекторна	спрямованість.	Повною	мірою	
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це	стосується	й	інтегративної	(об’єднуючої)	здатності	релігії.	Об’єднуючи	
людей	за	релігій	ною	ознакою,	релігія	тим	самим	водночас	протиставляє	своїх	
прибічників	всім	іншим	людям.	Так,	історично	юдаїзм,	відігравши	величезну	
роль	в	 етнічному	самоусвідомленні	 і	 самозбереженні	 єврейського	народу,	
комплексом	віросповідних,	культових	і	правових	заходів	помітно	протиставив	
євреїв	іншим	народам,	що	було	особливо	помітно	у	період	їх	розсіяння.	Або	
Берестейська	унія	1596	р.,	поєднавши	європейськи	орієнтованих	православних	
з	Престолом	апостола	Петра,	протиставила	їх	водночас	всім	прихильникам	
грець	кого	(візантійського)	обряду	у	східному	християнстві.	Християнство	як	
система	євангельських	істин	об’єднує	людей,	які	вважають	себе	християнами.	
Отець	Олександр	Мень	з	цього	приводу	писав,	що		міжцерковні	розбіжності–	
не	від	Бога,	вони	зведені	людьми,	це	тин,	який	не	досягає	до	Неба,	тобто	
цінності	християнства	мають	величезний	потенціал	до	об’єднання	людей.	
Але	водночас	конфесійні,	культурні	традиції	роз’єднують	їх,	протиставляють	
одну	конфе	сійну	спільноту	(православну,	католицьку,	протестантську)	іншій,	
підривають	інтегративний	статус	християнства,	послаблюють	функціональну	
здатність	його	фундаментальних	цінностей.
    Інтегративна	функція	 релігії	 характеризує	 «організуючу	 здатність	
релігії	 забезпечувати	 безконфліктний	 зв’язок,	 солідарність,	 згуртованість	
членів	суспільства,	окремих	суспільних	утворень,	стійку	рівновагу	суспільних	
відносин	і	процесів	у	соціальних	групах	будь-якого	масштабу»	[2,	556].	Однак	
практична	реалізація	цієї	 здатності	 релігії	має	 свої	 особливості.	 З	 різним	
ступенем	ефективності	вона	виявляє	себе	на	трьох	рівнях:
	 -	суспільство;
	 -	конфесія	(католицтво,	православ’я,	протестантизм);
	 -	окремі	релігійні	об’єднання	(церква,	секта,	деномінація).
					 З	 плином	часу	 інтегративна	 здатність	 релігії	 змінюється.	У	пост-
індустрі	альних	суспільствах	вона	є	майже	непомітною	(сучасні	США,	Фран-
ція,	Швейцарія).	Однак	найбільш	виразно	вона	проступає	тоді,	коли	релігійні	
цінності	вважаються	за	безпосередні	принципи,	на	яких	стоїть	суспіль	ство	
(Ізраїль,	Саудівська	Аравія,	Ірак).
				 Здатність	релігії	до	об’єднання	проявляється	також	у	процесі	культо-
вого	спілкування	віруючих	у	межах	конкретного	релігійного	утворення,	а	
також	і	поза	ним	(згадаймо	вражаючу	єдність	католиків	під	час	храмового	
богослу	жіння,	 або	 народні	 традиції	 православних,	 пов’язані	 з	 Різдвом	
Христовим,	 або	 святом	Водохреща).	Психологічно	 інтегративна	 здатність	
релігії	 забезпечує	 відчуття	 кожною	 особою	 повноти	 свого	 родового	 і	
суспільного	буття.	А	практично	вона	проявляється	у	спілкуванні	одновірців,	
їх	 соціалізації,	 у	 пере	дачі	 релігійного	 досвіду,	 в	 обміні	 та	 засвоєнні	
інформації,	у	зміцненні	общин	них	зв’язків	між	окремими	віруючими,	між	
особою	і	релігійною	громадою,	між	віруючим	і	релігійною	інституцією	та	
духовенством,	а	також	між	окремими	віросповіданнями.	
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				 Об’єднувальна	 здатність	 досягає	 свого	 апогею	під	 час	 культових	
дій,	коли	заново	встановлюються	релігійні	відносини,	передається	релігійна	
інформація,	коли	вона	засвоюється	і	суб’єктивно	переробляється,	коли	з’явля-
ється	відчуття	емоційного	єднання	спільноти.	Релігійна	самоідентифікація,	
котра		прискорюється	під	час	спілкування	з	представниками	інших	громад	
або	конфесій,	також	згуртовує	групу	одновірців.
				 Інтегруюча	 здатність	 релігії	 є	 продуктом	пошуку	 того,	що	можна	
умовно	 назвати	 «вічними	 питаннями	життя».	Це	 відбувається	 тому,	що	
релігія	допомагає	віруючій	людині	осягнути	внутрішню	сутність	цього	світу	
в	трансцендентних	координатах	його	виміру,	знайти	своє	місце	у	структурі	
світу,	віднайти	сенс	свого	життя	і	смерті.	Прийняття	релігії	дає	можливість	
пов’язати	себе	з	Вічним,	побачити	свою	перспективу	у	вічності,	в	«останній	
реальності».	 І	 саме	цей	пошук	 і	 його	 результат	 згуртовують	людей.	Цей	
пошук	народжує	однакові	у	своїх	принципах	світоглядні	відповіді,	моральні	
та	 соціальні	 ідеали.	Пояснюючи	цю	 залежність,	 американський	 соціолог	
і	 етнограф	А.	Малиновський	 зауважує:	 «Причина,	 за	 якою	релігія	постає	
для	нас	як	необхідність,	очевидно,	полягає	в	тому,	що		людське	суспільство	
набуває	єдності	перш	за	все	завдяки	тому,	що	деякі	вищі	цінності	та	цілі	
стають	спільними	для	членів	усього	суспільства»	[3,319].	Це	дало	підставу	
багатьом	філософам	називати	релігію	«	еволюціонуючою	реальністю».
				 Інтегративна	здатність	релігії,	підтримуючи	етноконфесійну	спільноту	
у	монорелігійній	країні,	 зміцнює	 тим	 самим	підвалини	державності.	Так	
було	у	ранньосередньовічних	католицьких	країнах	Європи,	у	подніпровській	
Україні	за		часів	Богдана	Хмельницького	або	є	в	сучасній	державі	Ізраїль.	
Ця	 здатність	 релігії	 сприяє	 встановленню	 і	 підтриманню	 зв’язків	 між	
одновірцями	 у	 світі.	Унаочненням	 такої	функції	 є	 політична	 підтримка	
сучасними	мусуль	манськими	державами	(Саудівською	Аравією,	Пакистаном,	
Лівією)	своїх	одновірців	у	Боснії,	Косові,	Палестині.	
				 Зміцнення	стану	єдності	релігійної	спільноти	(наприклад,	мусульман-
ської	 умми)	 відбувається	 також	 завдячуючи	 сигнікативним	механізмам	–	
перене	сенню,	однаковому	сприйняттю	і	стандартизації	значень	та	смислів.	
Цій	меті	послуговують,	зокрема,	катехитичне	навчання	або	біблійна	екзегеза	
в	христи	янстві.	Через	це	християни	однаково	розуміють	Символ	віри,	можуть	
правити	службу	Божу,	разом	молитися,	виховувати	молодь.
				 В	релігії	 існують	 також	внутрішні	 об’єднавчі	 процеси	 або	 явища.	
Такими	є	екуменічний	рух,	молодіжний	рух	Тезе,	віра	Бахаї.
				 Неможливо	обійти	питання	про	роль	релігії	в	утворенні	цивілізацій.	
Дуже	часто	релігію	розглядають	 як	 основу	цивілізацій.	Цивілізації	 часто	
класи	фікують	за	релігійною	ознакою,	виділяючи	християнську,	буддистську,	
мусульманську	та	конфуціансько-даоську	цивілізацію	[4,	113].	Інколи	ці	види	
циві	лізацій	 доповнюють	ще	 географічними	 ознаками,	 вводячи	макроци-
вілізаційні	 світи:	Мусульмансько-Афразійський,	 Індійсько-Південноазій-
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ський	 (індуїстсько-буддистський),	Макрохристиянський	 та	Китайсько-
Далекосхідний	(конфуціансько-буддистський)	[5,	131].
    Проте	 у	 сучасному	 світі	 релігія	 вже	 втрачає	 функцію	 основи	
цивілізацій.	 Часто	 доводиться	 чути,	що	 зміст	 цивілізації	 визначається	
релігійними	засадами.	Якщо	це	було	правильним	для	перших	десятиліть	н.	
е.,	то	зараз	це	не	відповідає	дійсності.	Чому?	Передусім	через	те,	що	в	житті	
сучасної	людини	релігія	не	відіграє	тієї	ролі,	як	було,	приміром,	1000	років	
тому.	Головний	же	 зміст	цивілізації	 визначається	 спільними	бізнесовими,	
економічними	 інтересами,	 культурно-інформаційними	 процесами.	 За	
своїм	 стилем	життя	Саудівського	принца	набагато	більш	схоже	на	життя	
нашої	української	політичної	еліти,	ніж	на	життя	рікші	в	Пакистані,	хоча	
вони	й	одновірці.	Твердження	про	католицьку	цивілізацію,	мусульманську	
цивілізацію,	православну	цивілізацію	тощо,	не	 відповідають	дійсності.	У	
сучасному	світі	релігія	вже	втрачає	функцію	основи	цивілізацій.	На	жаль,	
більше	немає	єдиної	мусульманської	цивілізації,	немає	цивілізації	української	
християнської	і	т.	ін.	Більш	коректно	нині	говорити	про	те,	що	реальністю	
стало	 інше:	 вплив	 на	 релігію	 з	 боку	 цивілізації.	Цивілізації	 відіграють	
детермінуючу	роль	в	еволюційному	поступі	релігії,	в	розгортанні	й	збагаченні	
релігійного	досвіду	народів,	у	переході	від	«природних»	релігій	до	релігій	
Одкровення.
				 Академік	М.М.	Мойсеєв	з	цього	приводу	пише:	«Не	стільки	релігія	
формує	цивілізацію,	скільки	сама	цивілізація	не	тільки	«вибирає»	ту	чи	іншу	
релігію,	але	й	адаптує	її	до	своїх	духовних	і	матеріальних	потреб»	[6,8].
				 Головною	вадою	концепцій	визначальної	ролі	релігії	у	цивілізаційному	
процесі	можна	вважати	те,	що	в	них	буттєвий	фактор	гіперболізовано,	але	не	
беруться	до	уваги	межі	залежності	релігії	від	соціального	досвіду,	залежність	
змісту	 і	форм	релігії	 від	 соціальних	умов.	Так,	 принципово	різну	роль	у	
цивілізаційних	процесах	відіграють	релігії	теїстичного	і	нетеїстичного	типів.	
				 У	 тісному	 зв’язку	 з	 інтегративною	функцією	релігії	 знаходиться	
дезінтегра	тивна.	Почну	з	того,	що	самі	релігії	у	цілком	природний	спосіб	
діляться.	Тенденція	до	диференціації	та	дроблення	релігійного	середовища	
стала	панів	ною	і	залишається	сталою.	Населення	Землі	чітко	поділяється	за	
релігійною	ознакою	на	християн	(1,5	млрд),	мусульман	(1,05	млрд),	індуїстів	
(650	млн),	 буддистів	 (250	млн)	 та	 інших.	У	 своїй	 роз’єднаності	 релігії	
підтримують	 збереження	 регіональних	цивілізацій	 та	 розмаїття	 культур.	
Продукуючи	для	них	цінності	найвищого	порядку	 (різні	цінності),	релігії	
сприяють	збереженню	відносно	сталих	локальних	цивілізацій	[7,	434].
				 Дезінтегративні	явища	мають	місце	в	усіх	світових	релігіях:	буд	дизмі	
(Махаяна,	Чань	тощо),	ісламі	(сунніти,	шиїти,	суфії	тощо),	християнстві	(різні	
конфесії).	До	дезінтегративних	феноменів	належать	відокремлення	Східної	
Церкви	 від	 Західної	 у	 1054	р.	 (розкол	 єдиної	Вселенської	Церкви),	 коли		
міжциві	лізаційна	напруга	розірвала	єдиний	церковний	організм,	Володими-
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рове	хрещення	Русі,	яке	роз’єднало	її	народ	на	православних	та	язичників,	
Лютерівська	Реформація,	 розколи	 в	 сучасному	українському	православ’ї	
в			XX	ст.,	поява	нетрадиційних	(зокрема	харизматичних)	культів,	нарешті	
триваюче	міжконфесійне	протистояння.	Поглиблення	диференціації	христи-
янства	може	призвести	 до	 повної	 втрати	 ним	 своєї	 інтегративної	 ролі	 в	
українському	суспільстві.	Такі	процеси	вже	можна	спостерігати	в	об’єднаній	
Європі,	з	Конституції	якої	навіть	усувається	згадка	про	християнські	корені	
Європи.
				 Не	можна	не	помітити	 того,	що	 за	 кризовими	явищами	у	христи-
янському	середовищі	в	Україні	причаївся	конфлікт	культурних	та	цивіліза-
ційних	ідентичностей,	на	що	дуже	слушно	звертає	увагу	Л.	П.	Нагорна	[8,188].
				 Втім,	суспільство	може	роз’єднувати	не	лише	релігія,	а	й	будь-який	
фундаменталізм,	 коли	 до	 влади	 у	 державі	 прагнуть	фундаменталісти	 та	
екстремісти.	Так	було	на	Балканах,	Кавказі,	у	Кашмірі,	Сіньцзяні	(Уйгурстані),	
на	Філіппінах	і	т.	д.	Те	саме	ми	бачили	і	бачимо	в		Боснії,	Афганістані,	в	Іраку,	
частково	–	в	палестинсько-ізраїльському	конфлікті.	
			 Втім,	дезінтеграція	–	природний	супутник	інтегративних	процесів,	
їх	 зворотний	 бік.	 Будь-яке	 згуртування	 людей	 за	 ознакою	 їх	 віри	може	
обернутися	своїм	сегрегаційним	боком.	Американський	соціолог	Р.	Мертон	
пише	з	цього	приводу:	«Релігійні	традиції	можуть	бути	функціональними	
для	одних	груп	і	дисфункціональними	для	інших»	[9,	388].
				 Це	 застереження	набуває	методологічного	 характеру	 і	може	бути	
використаним	при	оцінці	відомої	думки	Самуеля	Гантінгтона	про	«	зіткнення	
цивілізацій»,	 насамперед	 християнської	 і	мусульманської.	Не	поділяючи	
припущення	 деяких	 вчених	щодо	 відверто	 сіоністського	 підґрунтя	 цієї	
концепції	 [10,114],	 зауважимо,	що	 остання	 дійсно	 об’єктивно	 сприяє	
кінцевому	підсумку		монополярного	світоустрою,	примітивізує	особливості	
християн	ського	й	 ісламського	світоглядів,	не	враховує	взаємозалежності	 і	
конструктив	ної	взаємодії	між	двома	світами,	конкретних	причин	будь-яких	
конфліктів,	неприпустимості	генералізації	їх	причин.
					 Було	б	доцільним	у	наукових	дослідженнях	здійснювати	всебічний	
аналіз	 різноманітних	підходів	щодо	ролі	 релігійного	фактору	в	утворенні	
цивілізацій,	розкривати	важливість	посилення	духовно-культурних	контактів	
з	європей	ськими	країнами	за	сприяння	церков.
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Людмила ШУГАЄВА
/м. Рівне/

Особливості еволюції молоканства: 
від православ’я до протестантизму

	 Загальновідомим	 є	 той	факт,	що	 розпочатий	Мартіном	Лютером	
(1483–1546)	 радикальний	 перегляд	фундаментальних	 доктрин	 римсько-
католицького	символу	віри	явно	виходив	за	межі	вузькотеологічної	дискусії	
з	апологетами	Риму	і	набував	все	більш	чітких	ідейних	граней,	які	дозволяли	
вбачати	 у	 реформаційному	 русі	 не	 лише	 єресь,	 церковний	розкол,	 але	 й	
народження	цілого	світогляду,	який	тим	чи	іншим	чином	торкався	усіх	сфер	
духовної	культури.	Виникав	новий	світ	і	Реформація	ставала	його	прапором.
	 	Реформування	Лютером	ідейного	ладу	католицько-християнського	
світог	ляду	потягнуло	за	собою	істотні	зміни	у	всіх	ланках	християнського	
віровчення.	Абсолютизація	 «раціональної»	 віри,	 яка	 поєднувала	 в	 собі	
містицизм	об’явлен	ня	 з	 холодною	врівноваженістю	розуму,	 призвела	 до	
важливих	 нововведень,	 кардинальних	 для	 історичних	 доль	 Реформації,	
протестантизму	і	його	різних	напрямів.	Вплив	Реформації	не	обмежився	лише	
Старим	і	Новим	Світом.	Її	раціональні	зерна	проросли	і	в	Україні.	Попри	
виникнення	і	формування	в	українських	землях	самостійних	протестантських	
течій,	 таких	 як	менонітство,	штундизм,	 баптизм,	 п’ятдесятництва	 тощо,	
протестантизм	справив	відчутний	вплив	на	трансформацію	і	еволюцію	однієї	
з	течій	духовного	християнства	–	молоканства.
	 Релігійні	об’єднання	христовірів	і	скопців	були	початковим	етапом	у	
розвитку	духовного	християнства	в	Україні.	Проповідь	аскетизму,	доповнена	
містикою	і	доведена	скопцями	до	межі	ще	у	середині	XVIII	ст.,	була	обрана	
як	 подальший	шлях	не	 всіма	 опозиційними	 течіями	щодо	Православної	
церкви.	У	30-х	роках	XVIII	ст.	у	с.	Микільському	Катеринославської	губернії	
з	місцевої	 общини	 христовірів	 виділилась	 група,	 якою	керував	 селянин	
Силуян	Колес	ников	–	людина	грамотна	і	для	свого	часу	освічена.	Він,	разом	
із	однодум	цями,	порвав	з	містикою	радінь.	Майже	одразу,	в	60-70-их	роках	
XVIII	 ст.	 з	 духоборства	 виділилась	 релігійна	 громада	молокан.	Обидва	
релігійні	утворення	називали	себе	«духовними	християнами».	Згодом	цей	
термін	увійшов	в	науковий	обіг	для	позначення	сект	православного	кореня,	
а	саме:	христовірів,	скопців,	духоборів	і	молокан.
	 З	самого	початку	виникнення	духоборства	і	молоканства	у	богослов-
ській	і	науковій	літературі	як	за	часів	царату,	так	і	за	часів	радянської	влади,	
віровчення	обох	релігійних	утворень	розглядалося	паралельно.	Більш	того,	
дослідники	 ототожнювали	 вчення	 обох	 об’єднань,	 не	 вбачали	 суттєвої	
різниці	між	ідеологією	і	соціальною	практикою	духоборів	і	молокан.	Так,	на	
думку	М.Нікольського,	«між	тією	й	іншою	сектою	багато	спільного,	а	дрібні	
розбіжності	пояснюються	не	зовсім	однаковим	складом	і	різними	умовами	
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побуту»	 [7,	 с.301].	Викликає	 здивування	 і	 позиція	 відомого	 радянського	
дослідника	О.Клібанова,	який	у	1965	р.	у	монографії	«Історія	релігійного	
сектантства	 у	Росії»	 говорить	про	 те,	що	релігійні	 утворення	духоборів	 і	
молокан	 є	 різними	 за	 своєю	 сутністю»	 [3,	 с.122–123].	А	дещо	пізніше	у	
подальших	своїх	дослідженнях	він	вбачає	між	обома	течіями	лише	незначну	
різницю,	 яка	полягала	 у	 соціальному	 складі	 послідовників;	 усе	ж	решта	
ідентичне	[4,	с.	66–67].
	 Що	ж	стосується	сучасних	досліджень	молоканства,	то	у	сучасній	
Україні	останні	25	років	ця	проблема	майже	не	вивчалась,	за	винятком	деяких	
досліджень	авторки	статті	[10,	с.	69–77;	с.133–159].
	 У	Росії	проблема	молоканства	вивчається	досить	побіжно.	Хоча	такий	
дослідник,	як	Роман	Лункін,	стверджує,	що	молоканство	з	самого	початку	
свого	виникнення	було	течією	у	протестантизмі,	з	чим	ми	принципово	не	
згідні	[6,	с.	553–555].
	 Незважаючи	 на	 майже	 одночасну	 появу	 духоборів	 і	 молокан	 і		
приблизно	 однакову	 кількість	 їх	 послідовників,	 кількість	 досліджень,	 як	
богословських,	 так	 і	 наукових	проблем	молоканства,	 незначна.	Хоча,	 як	
свідчать	 архівні	 джерела,	 релігійні	 об’єднання	молокан,	 на	 відміну	 від	
духоборів,	 успішно	діяли	 в	Україні	 як	 за	 часів	 радянської	 влади,	 так	 і	 в	
сьогоденні.	Так,	наприклад,	у	1925	р.	в	Україні	діяло	19	громад	молокан,	які	
об’єднували	2265	осіб	[8,	арк.8];	у	1949	р.	у	Сталінській	області	(Луганській),	
в	Амвросіївському	 районі,	 проживало	 50	 осіб;	 у	Мелітополі	 Запорізької	
області	нараховувалось	50	осіб	[8,	арк.5].	Цікавим	є	той	факт,	що	громади	
Луганської	 області	 були	 зареєстро	ваними,	 а	 громада	м.	Мелітополя	діяла	
підпільно.	У	1959	р.	ми	знаходимо	у	Запорізькій	області,	в	селах	Астраханка,	
Новоспаське,	Новова	силівка,	3	громади	молокан	у	кількості	417	осіб;	у	1970р.	
кількість	малокан	Запорізької	 області	 збільшується	до	 470,	 а	 у	 1973	р.	 у	
цій	же	місцевості	існували	4	громади	молокан	загальною	кількістю	майже	
500	осіб,	у	цьому	ж	таки	році	з’являється	громада	у	Донецькій	області,	у	
м.Кутейниково	[8,	арк.	5].	У	сучасній	Україні	діє	5	молоканських	громад	у	
Запорізькій	і	Вінницькій	областях.
	 Незначну	кількість	досліджень	з	діяльності	релігійного	об’єднання	
молокан,	аналізу	його	ідеології	й	соціально-релігійної	практики	ми	пояснюємо	
тим,	що	переважна	більшість	дослідників	розглядала	молоканство	в	контексті	
релігійних	і	соціальних	практик	духоборів.	І	ще	однією	причиною	незначної	
кількості	досліджень	є	те,	що	молоканство	своїм	віровченням	і	практикою	не	
викликало	таких	протестів	з	боку	уряду	і	офіційної	Православної	церкви,	як	
духоборство.
	 Як	свідчить	молоканська	традиція,	 засновником	учення	є	селянин	
с.Уварова	 Борисоглібського	 повіту	Тамбовської	 губернії	 Семен	Уклеїн.	
Винекнення	 ідеології	релігійного	об’єднання	прийнято	відносити	до	70-х	
років	XVIII	 ст.,	 хоча	 самі	молокани	вважають,	що	беруть	 свій	початок	 із	
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часів	Олексія	Михайловича	під	назвою	секти	духоборів	і	походять	на	Русі	
від	Матвія	Семеновича,	який,	на	думку	М.Костомарова,	не	хто	 інший,	як	
М.Башкін	[5,	арк.117].	С.	Уклеїн	за	фахом	був	кравець,	займався	пошиттям	
одягу	і	постійно	ходив	селами	Тамбовської	і	Воронезької	губерній	у	пошуках	
клієнтів.	Таким	чином	він	потрапив	у	с.Горіле	Тамбовської	губернії	у	родину	
Іларіона	Побірохіна	–	 відомого	проповідника	духоборів.	 Згодом	С.Уклеїн	
одружується	 з	 дочкою	 І.Побірохіна	 і	 приймає	 духоборство.	Володіючи	
даром	слова	і	добрим	знанням	Біблії,	він	швидко	завоював	авторитет	серед	
духоборів	 і	майже	п’ять	 років	 був	помічником	 І.Побірохіна	у	поширенні	
ідей	духоборства.	Але	С.Уклеїн,	як	людина,	що	сформувала	свій	світогляд	за	
допомогою	Біблії,	не	сприйняв	заперечення	духоборами	основних	догматів	
ортодоксальної	Православної	церкви,	особливо	заперечення	Біблії.	Згодом	
він	пориває	з	духоборами	і	засновує	власне	вчення,	яке	й	отримало	назву	
молоканства,	 а	 його	послідовники	почали	називатись	молоканами.	 Існує	
декілька	 версій	 походження	 громади.	 Відповідно	 до	 однієї,	 молокани	
вважали	своє	вчення	«чистим	молоком	духовним»,	друга	говорить,	що	місцем	
поселення	молокан	була	річка	Молочні	Води;	 третя,	що	у	пісні	 дні	 вони	
вживали	лише	молоко.
	 Географія	поширення	молокан	на	теренах	України	була	практично	
однаковою	 з	 духоборською:	Харківська,	Таврійська,	Катеринославська	 і	
Херсонська	губернії.	До	кінця	XVIII	ст.	молокани	потрапляють	на	південь	
України	невеликими	групами	і	поодинці.	У	1801	р.	за	маніфестом	«широких	
воріт»	у	Таврійську	губернію	прибули	 і	молокани.	За	наказом	 імператора	
молоканам	були	відведені	землі	у	Бердянському	повіті	Таврійської	губернії.	
Там	і	було	створене	перше	поселення	молокан,	яке	отримало	назву	Ново-
василівка.	Сучасники	 стверджують,	що	населення	нової	 адміністративної	
одиниці	становило	170	душ	чоловічої	статі,	а	також	жінки	і	діти	[2,	с.301].	
Характерно,	що	й	до	сьогодні	Нововасилівка	є	традиційним	місцем	прожи-
вання	молоканської	громади.
	 Релігійне	 утворення	 молокан	 мало	 більш	широку	 і	 складнішу	
соціальну	базу,	 ніж	духоборське.	Якщо	до	 складу	духоборців	 входили,	 у	
переважній	більшості,	селяни-однодвірці,	то	основу	молоканських	громад,	
крім	селян-однодвірців,	становила	дрібна	торгова	буржуазія	і	міщани.	Так	
у	першій	чверті	XIX	ст.	виникла	молоканська	община	в	Одесі,	до	складу	її	
входили	купці	 і	міщани.	Наявність	у	складі	общини	купецтва	 і	 заможних	
селян	мала	прямий	вплив	на	формування	ідеології	молоканства,	відмінної	
від	духоборства.
	 Про	віровчення	молокан	ми	дізнаємося	з	«обрядників»,	які	складалися	
ще	С.Уклеїним	і	його	сподвижниками,	з	«Догматів	молокан»,	«Сповідання	
молокан	донського	полку	Таврійської	губернії»,	 із	сьогоденних	часописів,	
таких,	як	«Вісник	Духовних	християн-молокан»,	«Молочний	шлях»,	«Слово	
віри»	та	ін.
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 Оскільки	 світогляд	 засновника	молоканства	 був	 сформований	 за	
допомогою	Біблії,	 то	 й	 своє	 розуміння	Бога	 він	 тлумачив	 за	 допомогою	
Святого	Письма.	Біблію	С.Уклеїн	 зробив	фундаментом	свого	 віровчення.	
Хоча	іноді	молокани	тлумачать	Біблію	алегорично,	все	ж	вони	вважають,	що	
все	написане	в	Біблії	дійсно	відбувалось,	але	так	відбувалось,	щоб	надати	
всім	подіям	вищого,	морального	сенсу.	Святе	Письмо	–	джерело	моральної	
досконалості,	яке	досягається	лише	тоді,	коли	людина	засвоїть	Божественне	
вчення,	яке	є	у	Біблії,	і	погоджує	з	ним	усі	свої	вчинки	протягом	усього	життя,	
а	не	тоді,	коли	вірить,	що	все	написане	дійсно	відбувалось	[2,	с.146].	
	 Отже,	Біблію	молокани	вважають	єдиним	і	богонатхненним	джерелом	
віри,	 а	 її	 знання	 сприймають	 як	 важливий	доказ	 релігійної	 досконалості	
віруючого.
	 У	 вченні	 про	Трійцю	молокани	не	 відступили	 від	 православного	
розуміння	цього	догмату,	причому	Сина	і	Святого	Духа	вважали	єдиносущим	
Отцю,	хоча	і	не	зовсім	йому	рівними.	Тобто	якщо	христовірів	і	духоборів	
поєднувало	 пантеїстичне	 світосприйняття,	 яке	 в	 духоборів	 знайшло	
раціоналістичні	форми,	то	молоканство	з	самого	початку	відмовляється	від	
пантеїстичних	мотивів.	Його	вчення	формувалось	як	християнський	теїзм.
	 Для	молокан	євхаристія,	хрещення	та	пости	Православної	церкви	не	
мають	сакральної	сили.	Інші	таїнства	теж	отримали	своєрідну	молоканську	
інтерпретацію,	зокрема	покаяння,	яке,	на	їх	думку,	повинно	звершуватися	
безпосередньо	перед	 самим	Богом.	Єлеосвячення	набуло	ревної	молитви	
віруючих	про	хворих.
	 Характерною	особливістю	молоканського	віровчення	є	іконоборські	
прагнення.	Спираючись	на	багатовікову	традицію	іконоборства	й	авторитетні	
посилання	на	біблійні	заповіді,	молокани	не	вшановують	ікони.	Зовнішність,	
на	їх	переконання,	не	має	жодної	сили	над	людиною.
	 Громадське	богослужіння	молокан	 спрощене	 і	 раціоналізоване	на	
протестантський	лад	і	полягає	у	читанні	Біблії	і	псалмів.	Як	правило,	з	Біблією	
вони	практично	не	розлучаються.
	 Спочатку	богослужіння	молокан	проводились	у	звичайних	приміщен-
нях	 з	 лавами,	 на	 яких	 сиділи	 віруючі,	 справа	 –	 чоловіки,	 зліва	 –	жінки.	
Молоканську	общину	очолює	пресвітер.	Його	посада	виборча.
	 Релігійний	 світогляд	молокан	 тісно	 пов’язаний	 з	 їх	 розумінням	
суспіль	ного	устрою.	Церква,	на	їх	думку,	не	повинна	відокремлюватися	від	
суспільства;	 навпаки,	 суспільство	повинно	бути	 влаштоване	на	 євангель-
ських	началах,	на	любові	й	рівності	всіх	його	членів.	Господь	–	це	Дух;	де	
дух	Господній,	там	свобода,	–	говорять	молокани.	Тобто	основою	морального	
життя	християнина	повинна	бути	абсолютна	свобода	і	незалежність	від	будь-
яких	законів	і	примусів.
	 Подібно	до	христовірів	і	духоборів	молокани	у	своїх	поглядах	виходили	
з	«рівності	синів	Божих»,	дотримуючись	«етики	добрих»	справ	і	більш	або	
менш	–	 ідеї	 побудови	Царства	на	 землі,	 але	 вимога	 рівності	 і	 спільності	
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майна	серед	них	користувалася	набагато	меншою	популярністю,	ніж	серед	
духоборів.	Молоканство	–	на	нашу	думку,	в	цьому	його	основна	відмінність	
від	 духобор	ства	 –	 стало	 формою	 релігійної	 ідеології,	 яка	 відповідала	
інтересам	тієї	частини	населення,	яка	прагнула	до	становища	самостійних	
товаро	виробників.	 Звідси	 поміркованість	 молокан	 не	 лише	 до	містики	
христовірів,	а	й	до	релігійно-соціальних	утопій	духоборів.	Звідси	їх	вимоги	
здешевлення	церкви,	 спрощення	 її	 організації	 та	обрядів.	Саме	соціальне	
розшарування	у	молоканських	громадах	на	початку	XIX	ст.	призводить	до	
внутрішніх	суперечностей,	у	результаті	яких	вони	розпадаються	на	низку	
полків:	 тамбовський,	 володимирський,	 донський	 	 «спільних	молокан»,	
новомоло	канський.	У	цей	же	час	у	низці	громад	з’являються	тенденції	до	
пошуків	шляхів	співробітництва	із	владними	структурами	і	пристосування	
молокан	ського	віровчення	до	православ’я,	що	було	знову	ж	таки	продиктовано	
соціальною	нерівністю	членів	общин.
	 Наприкінці	90-х	років	XIX	ст.	виникає	Товариство	освічених	молокан,	
яке	виробило	платформу	релігійного	модернізму	і	намагалось	у	межах	Біблії	
поєднати	релігію	і	науку.
	 Більш	масштабною	 була	 спроба	М.Кудінова	 на	 початку	XX	 ст.	
створити	так	зване	прогресивне	молоканство.	Вона	полягала	у	відновленні	
демокра	тичних	традицій	у	середовищі	молокан,	підвищенні	їх	освітнього	і	
культурного	рівня,	а	також	підготовці	кваліфікованих	кадрів	проповідників.
	 У	цей	же	 самий	період	 загальна	 кількість	молокан	нараховувала	
близько	мільйона	осіб.	Це	пояснюється	перш	 за	 все	 соціальним	 складом	
послідовників.	Якщо	духоборство	було	переважно	представлене	сільським	
населенням,	за	незначним	винятком,	то	молоканство	мало	своїх	послідовників	
серед	міщан	і	серед	купців,	заможних	селян	і	пересічного	населення.	Другою	
причиною	 значного	 поширення	 молоканського	 віровчення	 було	 більш	
ліберальне	ставлення	до	громади	з	боку	влади,	оскільки	це	віровчення	було	
менш	радикальним,	ніж	духоборське.	У	сучасному	світі	молокани	проживають	
в	Україні,	Росії,	у	Закавказзі,	у	Молдові,	США,	Аргентині,	Болівії,	Австралії.
	 Відтак	принциповою	різницею	між	молоканами	і	духоборами	є	те,	що	
перші	не	лише	не	заперечували	Біблії,	але	й	заснували	на	ній	своє	віровчення.	
Якщо	духобори	фактично	заперечили	Православну	церкву	та	її	вчення,	то	
молокани	вимагали	створення	дешевої	церкви.	Молоканство	з	самого	початку	
обмежило	 релігійну	діяльність	 своїх	 вірних.	Вони	 заперечили	 зовнішню	
обрядовість	православ’я,	його	складний	релігійний	ритуал,	привілейоване	
становище	духовенства	 і	 підлеглий	 стан	парафіян,	 грошові	 й	 натуральні	
збори	на	користь	духовенства.	Але	тут	варто	відзначити,	що	молоканство	з	
великою	обережністю	ставилось	і	до	своїх	єдиновірців	–	духовних	християн:	
христовірів,	 скопців	 і	 особливо	 духоборів.	Адже	ці	 релігійні	 об’єднання	
утверджували	за	своїми	учасниками	право	на	інакодумство	і	вільнодумство.	
Вийшовши	з	середовища	духовного	християнства,	молоканство	поступово	
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трансформу	ється	 в	 релігійну	 течію,	 яка	 за	 своїм	духом	 і	 віросповідними	
засадами	ближча	до	общин	протестантського	полку.
	 Молоканство	не	прагнуло	відмежуватися	від	суспільного	розвитку.	
Навпаки,	воно	йшло	в	ногу	з	ним,	розширюючи	не	тільки	свою	географію,	а	
й	соціальний	вплив.	На	початку	XX	ст.	молоканство	залишається	найчисель-
нішим	 серед	 релігійних	 об’єднань	 духовного	 християнства,	 але	 досить	
інертним,	що	створювало	сприятливий	ґрунт	для	поглинання	його	учасників	
релігійними	утвореннями	протестантського	спрямування,	зокрема	баптизмом.	
На	кінець	XX	ст.	баптизм,	як	одна	зі	світових	церков,	володів	великим	досвідом	
місіонерської	діяльності,	професійними	кадрами	місіонерів	і	організаторів,	
обширною	літературою,	 значними	фінансовими	 засобами	 і,	 врешті-решт,	
могутньою	міжнародною	організацією.	Ось	чому	саме	баптизм	мав	успіх	
серед	послідовників	духовного	християнства,	особливо	моло	канства.
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Петро ЯРОЦЬКИЙ
/м. Київ/

Реформація. Розвиток раннього і пізнього 
протестантизму в контексті європейської

 і української ідентичності

 Досліджується онтологічна сутність Реформації і започаткованого 
нею протестантизму як символу віри та ідеології нової суспільної формації. 
Здійснюється контент-аналіз становлення раннього протестантизму 
в Європі і його поширення на українських землях та особливість його 
сприйняття українською релігійною ментальністю. Верифікується розвиток 
течій пізнього протестантизму в незалежній Україні: від заборонених 
«сект» до правової легалізації і оцерковлення.
 Ключові слова: Реформація, лютеранство, кальвінізм, унітаризм, 
соцініанство, англіканство, методизм, квакери, меноніти, баптисти, 
п’ятдесятники, адвентисти, свідки Єгови.

 In article examines the ontological essence of the reformation and Prot-
estantism as a symbol of faith and the ideology of the new social formation. Also 
carried out a content analysis of the formation of early Protestantism in Europe 
and its spread to the Ukrainian lands and the peculiarity of his perception by the 
Ukrainian religious mentality. Verificated the development of the late currents of 
Protestantism in independent Ukraine: from banned «sects» to legalization and 
inchurching.
 Keywords: reformation, Lutheranism, Calvinism, Unitarianism, soconusco, 
Anglicanism, Methodism, the Quakers, Mennonites, Baptists, Pentecostals, Advent-
ists, Jehovah’s witnesses.

 Формування протестантського символу віри як ідеології нової 
суспільної формації. Реформація	 як	широкий	 суспільно-релігійний	 рух	
продемонструвала	на	духовному	та	культурному	рівнях	кризу	феодалізму	та	
початок	становлення	нових	буржуазних	відносин.	Коли	на	зміну	феодальній	
прийшла	буржуазна	еліта,	представники	останньої	починають	надавати	все	
більшого	значення	не	стільки	традиційним	суспільним	цінностям	(становим	
привілеям,	місцю	людини	в	соціальній	ієрархії),	скільки	новим	якостям,	а	
саме:	ініціативності,	енергійності,	здатності	діяти	неординарно	тощо.	Це	не	
могло	не	зумовити	переоцінки	цінностей,	зокрема	і	релігійних.	
	 Якщо	в	період	Середньовіччя	домінуючим	став	стереотип,	згідно	з	
яким	церква	вважалася	своєрідною	сотеріологічною	корпорацією,	завдяки	
якій	можна	досягти	небесного	блаженства,	 а	 священики	виконували	роль	
посеред	ників	між	людьми	та	Богом,	 то	молоді	буржуа,	 котрі	перш	за	 все	
цінували	індивідуальні	якості,	такий	погляд	вже	не	сприймали.	Їх	настроям	
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була	більш	співзвучна	думка,	що	вони	отримають	спасіння	не	завдяки	комусь,	
а	самостійно.	Таке	світосприйняття	було	ґрунтом	для	поширення	реформа-
ційних	ідей,	засновником	яких	став	Мартін	Лютер,	який	31	жовтня	1517р.	
обнародував	 у	Віттенберзі	 свої	 знамениті	 95	 тез.	Відтак	Реформація,	 за	
визначенням	Макса	Вебера,	започаткувала	секулярне	«розчаклування	світу».	
По	суті,	це	було	оформлення	нової	суспільної	капіталістичної	формації	в	її	
релігійному	вираженні.
	 Нова	 суспільна	формація	 вже	 не	 потребувала	феодальної,	 тобто	
Католицької	церкви,	яка	володіла	більшістю	земель	(наприклад,	у	Німеччині	
майже	60%,	а	в	Англії	–	всі	90%)	і	претендувала	на	єдине	посередництво	
між	Богом	і	людьми,	вчила,	що	лише	в	лоні	цієї	церкви,	як	в	Ноєвім	ковчезі,	
можна	врятуватися	та	досягти	спасіння	–	«Extra	Ecclesiam	Romanum	nulla	
salus»	(«Поза	Римською	церквою	спасіння	немає»).	Лютеранство	відкинуло	
католицьку	«скарбницю	добрих	 справ»,	 як	 інструментарій	 індульгенцій	 і	
єдиний	засіб	для	досягнення	спасіння,	вказавши	простий	і	дешевий	шлях	
спасіння	 особистою	 вірою	 без	 будь-яких	 посередників,	 проголосивши	
домінантні	три	принципи:	Sola	Scriptura	(тільки	Писання),	Sola	fide	(тільки	
Віра),	 Sola	 gratia	 (тільки	Благодать),	 які,	 по	 суті,	 стали	протестантським	
симво	лом	віри.	Кальвінізм	пішов	далі	в	реформуванні	феодальної	католицької	
церкви,	 проголосивши	 принцип	 «світського	 покликання»,	 «мирського	
аскетизму»,	щоденної	заощадливості	як	способу	накопичення	багатства.	Це	
означало,	що	будь-коли	і	будь-де	людина	перебуває	на	службі	у	живого	Бога	і	
несе	відповідальність	за	надані	їй	Богом	дари	–	час,	здоров’я,	власність.	Життя	
належало	сприймати,	як	виконання	обов’язку	та	рух	до	мети,	поставленої	
Богом	перед	людиною.
	 Німецький	соціолог	релігії	Макс	Вебер	(1864–1920)	у	своїй	широко-
відомій	 книзі	 «Протестантська	 етика	 і	 дух	 капіталізму»	 зазначав,	що	 у	
вченні	 протестантизму,	 особливо	раціональній	 етиці	 кальвінізму,	 пурита-
нізму	 закладені	 норми	ощадливості,	 накопичення	й	підприємливості,	 які	
найповніше	 виражають	 «дух	 капіталізму».	 Саме	 тому	 протестантська	
етика,	доводив	М.Вебер,	стала	істотним	чинником	становлення	і	розвитку	
капіталізму	спочатку	в	країнах	Західної	Європи,	а	потім	і	в	США	[3].
	 Таким	 чином,	 Реформація	 в	Європі	 утверджувала	 як	 богоугодну	
світську,	мирську	діяльність.	Пом’якшуючи	фаталізм	догмату	про	наперед	
визначену	долю	людини	(чи	до	спасіння	в	раю	або	до	вічного	покарання	в	
пеклі),	кальвінізм	дав	можливість	кожному,	правда,	опосередковано,	здогаду-
ватися	про	своє	призначення.	Ознакою	обраності	до	спасіння	були:	активна	
підприємницька	діяльність,	висока	продуктивність	праці,	вища	якість	послуг,	
чесне	та	порядне	партнерство,	в	цілому,	успіхи	в	бізнесовій,	торговельній,	
банківській	справах.
	 Водночас	Реформація	стала	важливим	чинником	становлення	в	Європі	
національних	культур.	У	період	Середньовіччя	кожен	суспільний	стан	мав	
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свою	культуру.	Культура	селян	відрізнялася	від	культури	феодалів,	культура	
феодалів	–	від	культури	духовенства	і	т.д.,	хоча	між	ними	було	багато	спільного.	
У	 процесі	 становлення	 буржуазних	 відносин	 на	 зміну	 середньовічним	
становим	спільностям	ішли	спільності	національні.	Відповідно	формувалися	
національні	 культури,	 які	 синтезували	 цінності	 різноманітних	 станових	
культур	 і	водночас	стали	близькими	для	представників	різних	соціальних	
класів,	груп,	прошарків	у	межах	нації.
	 У	період	Середньовіччя	 християнство	 (не	 лише	 як	релігія,	 а	 й	 як	
система	 культурних	 цінностей)	 у	 повному	 обсязі	 було	 лише	надбанням	
духовенства.	Формування	національних	культур	вимагало,	щоб	християнство	
стало	здобутком	усіх	соціальних	верств.	Це	завдання	й	виконувала	Реформація,	
зокрема	зробивши	Біблію	доступною	кожній	людині.	
	 Реформатори	 наполягали	 на	 особистих	 стосунках	 (без	 будь-яких	
посередників	–	церкви,	священика)	людини	і	Бога.	Вони	боролися	за	право	
кожного	християнина	самому	вільно	читати	Біблію	(у	Середньовіччі	католи-
цька	церква	вимагала	від	віруючих	лише	у	церкві	з	уст	священика	слухати	
читання	Біблії	і	лише	латинською	мовою).	У	протестантизмі	Біблія	вважається	
єдиним	джерелом	віровчення.	Католицька	церква	навчала,	що	лише	єврейська,	
грецька	 і	латинська	мови	є	біблійними,	а	 іншими	мовами	Біблія	не	могла	
перекладатися	і	бути	уживаною	в	богослужінні.	Канонічною,	тобто	правиль-
ною,	обов’язковою,	у	Католицькій	церкві	вважалася	латинська	Біблія	перекла-
ду	Вульгати.	Лютер	здійснив	переклад	Біблії	німецькою	мовою	і	зробив	її	
настільною	книгою	кожної	німецької	сім’ї.	По	суті,	Лютерівський	переклад	
Біблії	став	взірцем	тогочасної	німецької	літературної	мови,	він	сприяв	об’єд-
нанню	німців	в	єдину	німецьку	націю	й	утворенню	єдиної	німецької	держави.
Через	 лютеранство	 і	 кальвінізм	Реформація	 сприяла	утворенню	в	Європі	
національних	держав,	які	звільнялися	з-під	влади	середньовічної	Священної	
Римської	 імперії.	Протестантизм	у	цілому	дав	могутній	 імпульс	цивіліза-
ційному	 розвитку	 ряду	 європейських	 країн,	 зокрема,	 скандинавських.	
Зрештою,	 можна	 сказати,	 що	 Сполучені	Штати	 Америки	 створили	
європейські	дисиденти-протестанти,	що	втікали	в	Новий	Світ	від	релігійних	
переслідувань	у	Європі.
	 Поняття	Реформації	збігається	в	основному	з	німецькою	Реформацією,	
котра	виступає	як	еталон.	Дійсно,	німецька	Реформація	–	класичний	зразок	
прояву	буржуазних	змін	у	суспільній	свідомості	й	становленні	національних	
культур.	Поставши	 в	Німеччині	 як	 масовий	 суспільно-релігійний	 рух,	
Реформація	в	своїх	класичних	зразках	поширилася	в	Західній	та	Центральній	
Європі	 (передусім	у	германомовних	регіонах),	однак,	у	ряді	місць	набула	
своєрідних	національних	форм.
 Ранній протестантизм: лютеранство, кальвінізм, англіканство, 
квакери, методисти, меноніти.	Протестантизм	виник	у	результаті	Реформа-
ції	 –	 руху	 в	 низці	 європейських	 країн,	 який	мав	на	меті	 перебудовувати	
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церкву	в	дусі	євангельських	ідеалів	і	відкинути	все	те,	що	в	середньовічному	
католицизмі	реформаторам	здавалося	відхиленням	від	цих	ідеалів.	Витоки	
руху	Реформації	церкви	сягають	XIV	ст.	Професор	Оксфордського	універ-
ситету	Джон	Вікліф	(1320-1384)	вимагав	підпорядкування	англійської	церкви	
у	цивільних	справах	королю,	виступав	проти	поборів	римських	пап	з	Англії,	
піддавав	 сумніву	 право	 католицької	 ієрархії	 відпускати	 гріхи	 і	 видавати	
індульгенції,	наполягав	на	пріоритеті	Священного	Письма	над	церковним	
переказом.
	 Ідеї	Вікліфа	мали	вплив	на	погляди	професора	Празького	університету	
Яна	Гуса	(1369-1415),	який	проповідував	євангельське	вчення	про	необхідність	
для	церкви	відмовитися	від	багатства	і	торгівлі	індульгенціями.	Спалення	Яна	
Гуса	на	вогнищі	6	липня	1415	р.	за	вироком	Констанського	собору	спричинило	
вибух	незадоволення	у	Чехії.	Український	поет	Тарас	Шевченко	присвятив	цій	
події	і,	зокрема,	постаті	Яна	Гуса	свою	знамениту	поему	«Єретик».	Пріоритет	
Священного	Письма	над	церковним	переказом,	вимога	причащання	мирян	
не	 тільки	хлібом,	 а	 й	 вином	 (що	 символізують	 тіло	 і	 кров	 Ісуса	Христа,	
віддані	за	спокутування	гріхів	людей)	стали	ідейною	основою	могутнього	
національного	руху	гуситів.	П’ять	хрестових	походів,	які	велися	проти	гуситів	
з	1420	по	1431	pp.,	зазнали	поразки.	У	1433	р.	Базельський	собор	уклав	угоду	
з	поміркованими	гуситами	і	дозволив	мирянам	у	Чехії	причащатися	під	двома	
видами	–	хлібом	і	вином.
	 У	 гуситському	 русі	 виявилися	 істотні	 для	 подальшого	 розвитку	
Реформації	 суперечності,	 які	відображали	неоднорідність	його	соціальної	
бази:	 дворянство	 і	 заможні	міщани	 були	 налаштовані	 на	 секуляризацію	
(лат.	Sekularrys	–	світський,	мирський)	церковних	земель,	тобто	передачу	їх	
світській	владі.	Вимогу	дотримуватися	Священного	Писання	вони	витлу-
мачували	в	дусі	збереження	всього	того	у	догматиці,	обрядовості	й	житті,	що	
прямо	не	суперечить	Біблії.	Це	було	помірковане	реформістське	угруповання.
	 Прихильниками	радикальних	змін	у	церковному	житті	були	селяни	
і	міська	біднота,	які	вимагали	безумовного	наслідування	вимог	Священного	
Писання	і	відміни	всього,	що	з	ним	не	погоджується.	Поразка	гуситського	
руху	не	 зупинила	перетворення	церкви,	 яке	 досягло	 кульмінації	 в	 епоху	
Реформації	XVI-XVII	ст.
 Лютеранство.	Торгівля	індульгенціями	спричинила	виступ	німецького	
богослова	Мартина	Лютера	(1483-1546),	професора	Віттенберзького	універ-
ситету,	який	31	жовтня	1517	р.	прибив	до	дверей	церкви	у	Віттенберзі	95	
тез	про	 відпущення	 гріхів.	У	них	Лютер	висунув	принцип	внутрішнього	
покаяння,	що	мало	стати	змістом	усього	життя	християнина.	Він	критикував	
вчення	католицької	церкви	про	індульгенції,	про	чистилище,	про	молитви	за	
померлих	і	спасіння	заслугами	святих.	Пізніше	Лютер	відкинув	папську	владу,	
особливу	благодатність	священства	і	його	посередництва	у	спасінні,	висунув	
вимогу	спрощення	церковної	обрядовості	і	підпорядкування	церкви	світській	
владі.	Все	це	відповідало	 інтересам	бюргерства	 і	частини	дворянства,	які	
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створили	під	 керівництвом	Лютера	 і	 його	 соратника	Філіпа	Меланхтона	
(1497-1560)	поміркований	напрям	німецької	реформації.	У	реформацький	рух	
влилися	також	селянсько-плебейські	маси,	очолювані	Томасом	Мюнцером	
(1490-1525).Учення	Мюнцера	«Про	царство	Боже	на	землі»	сприйнято	анабап-
тистами	(грецьк.	anabaptizo	–	знову	занурюю,	тобто	хрещу),	які	вимагали	
хрещення	дорослих	згідно	з	їх	вірою	і	вільною	церквою.
	 У	 реформі	 були	 зацікавлені	 світські	 володарі,	 незадоволені	
зосереджен	ням	у	церкви	величезної	кількості	земель	(до	60%	всіх	земель	
на	 той	 час	 в	Німеччині	 були	 власністю	Католицької	 церкви)	 і	 багатств,	
виплачуванням	 великих	 сум	 грошей	 римським	папам	 і	 їх	 втручанням	 у	
політику.	Група	німецьких	князів	провела	у	 своїх	 володіннях	 євангелічні	
реформи:	землі	були	відібрані	від	церков	і	монастирів.	У	1526	р.	Шпейєрський	
рейхстаг	 (парламент)	 з	 ініціативи	цих	 князів	 прийняв	 закон	 «cuius	 regio	
eius	 religio»(«кого	 земля	 (влада),	 того	 і	 релігія»),	 який	 дав	можливість	
німецьким	князям,	що	прийняли	вчення	Лютера,	своїх	підданих,	які	були	
католиками,	також	вважати	люте	ранами.	У	1529	р.	вони	заявили	«протест»	
проти	відміни	Шпейєрським	рейхстагом	їх	права	вирішувати	питання	про	
релігію	підданих,	котрого	вони	добилися	у	1526	р.	Від	цієї	події	походить	
термін	«протестантизм»,	 який	почали	 вживати	для	 означення	 сукупності	
християнських	віросповідань,	генетично	пов’язаних	з	Реформацією.
 М. Лютер обґрунтував три важливі принципи протестантизму: 
по-перше,	спасіння	особистою	вірою	(лат.	sola	fide),	а	не	через	відпущення	
гріхів	священиками;	по-друге,	єдиний	авторитет	–	Біблія	(sola	Scriptura),	а	не	
вчення	«отців	церкви»,	римських	пап	чи	постанови	церковних	соборів;	по-
третє,	прощення	досягається	завдяки	Божій	милості	–	благодаті	(sola	gratia),	
а	не	через	священиків	чи	римських	пап.
	 Організаційна	структура	протестантських	церков	була	пристосована	
до	нової	суспільної	і	культурної	ситуації,	нових	духовних	запитів	особистості,	
яка	звільнялася	від	станово-нормативних	пут	(аристократичних,	дворянських,	
священицьких).	Усіх	протестантантів	 об’єднує	невизнання	примату	Папи	
Римського.	Надзвичайно	важливим	у	протестантизмі	є	принцип	загального	
священства,	тобто	обов’язку	всіх	віруючих	проповідувати	 і	навчати	слова	
Божого.	Усі	члени	протестантських	церков	беруть	активну	участь	у	житті	
своїх	релігійних	громад	і	у	виборах	керівних	органів.	Громади	демократичним	
шляхом	 обирають	 або	 покликують	 спеціальних	 служителів	 –	 дияконів,	
пресвітерів,	проповідників,	благовісників,	пасторів,	єпископів.
	 Лютеранство	визнає	авторитет	Апостольського	і	Нікео-Царгородського	
(Константинопольського)	 символів	 віри,	має	 свої	 віроучительні	 книги	 –	
«Аугсбур	зьке	віросповідання»	(1530),	катехізиси	М.	Лютера,	«Книгу	згоди»	
(1580).	У	лютеранстві	зберігається	єпископат,	особливе	посвячення	у	духов-
ний	сан	(ординація),	літургія,	два	таїнства	–	хрещення	(немовлят)	і	причастя.	
У	 лютеранських	 кірхах	 немає	 ікон,	 але	 зберігається	 розп’яття,	 убрання	
духовенства	і	вівтар.
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 Лютеранство впливове у ФРН, Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, 
США. У скандинавських країнах лютеранські церкви мають статус 
державних.	В	Україні	 діють	Німецька	 євангелічно-лютеранська	 церква,	
Шведська	 єванге	лічно-лютеранська	церква,	Чеська	 євангельська	церква	 і	
Українська	лютеран	ська	церква.	У	Всесвітній	лютеранський	союз	входить	
понад	50	млн	віруючих-лютеран.
 Кальвінізм.	Найбільш	послідовне	 втілення	 демократичні	 вимоги	
знайшли	 у	 цвінгліанстві	 і	 кальвінізмі,	 які	 всередині	XVI	 ст.	 злилися	 у	
Швейцарській	реформаторській	церкві.	Центрами	Реформації	у	Швеції	стали	
міста	Цюрих	і	Женева,	де	Ульрих	Цвінглі	(1484-1531)	і	Жан	Кальвін	(1509-
1564)	здійснили	радикальне	перетворення	церковного	улаштування.
	 На	 відміну	 від	 лютеранства,	 у	 реформаторських	 церквах	 немає	
загальнообов’язкового	символу	віри,	єдиним	джерелом	віровчення	є	Біблія.	
Авторитетами	для	теологів	 і	проповідників	залишаються	написані	Жаном	
Кальвіном	«Настанови	у	християнській	вірі»	(1536-1559),	в	яких	система-
тизуються	 ідеї	Лютера	 та	 інших	реформаторів,	 «Церковні	 установлення»	
(1541),	«Женевський	катехизис»	 (1545),	 а	 також	«Шотландське	віроспові-
дання»	(1560)	і	«Вестмінстерське	сповідання	віри»	(1547)	та	ін.
	 Реформатори	відкинули	майже	всі	зовнішні	атрибути	культу	(ікони,	
свічки,	хрест).	Хрещення	і	причастя	сприймаються	як	символічні	обряди,	а	
не	таїнства.	Проповідь	–	центральний	елемент	богослужіння,	яке	супрово-
джується	співанням	псалмів	і	молитвами.
	 Ж.	Кальвін	опрацював	вчення	про	абсолютне	визначення	(приречення),	
за	яким	всі	люди,	згідно	з	непізнаною	волею	Бога,	поділяються	на	обраних	і	
засуджених.	Ні	своєю	вірою,	ні	«добрими	справами»	людина	нічого	не	може	
змінити	у	своїй	долі	після	смерті:	обрані	будуть	спасенними,	приречені	–	
засуджені	на	вічні	муки.	Тому	доля	людини	після	смерті	–	таємниця	і	велич	
Бога,	 перед	 яким	усі	 люди	у	 рівній	мірі	 безпорадні.	Кальвін	пропонував	
притримуватися	морально-етичних	 принципів	мирського	 аскетизму,	що	
дозволяло	людині	 і	навіть	 зобов’язувало	 її	 у	 земному	житті	 всі	 свої	 сили	
присвячувати	трудовій	діяльності.	Професійні	успіхи,	продуктивна	праця,	
накопичення	засобів	освячувалися,	а	непродуктивна	витрата	капіталу	і	часу	
засуджувалися.	Багатство	вважалося	божим	дарунком:	переводити	його	на	
особисті	потреби	–	гріх,	його	необхідно	пускати	в	обіг.	Професійні	успіхи,	
згідно	із	вченням	Кальвіна,	опосередковано	свідчать	про	обраність.	Отже,	
трудова	діяльність,	мирська	праця	сакралізувалися,	освячувалися	як	форма	
богослужіння,	були	покликанням	людини,	вважалися	ознакою	обраності	до	
спасіння.
	 Із	цього	вчення	випливають	характерні	для	кальвінізму	принципи	
«мирського	покликання»,	«мирського	аскетизму».	Кальвін	вчив,	що	людина	
у	будь-який	час	і	в	будь-якому	місці	перебуває	на	службі	у	живого	Бога	і	несе	
відповідальність	за	надані	їй	Богом	дари	–	час,	здоров’я,	власність.	Життя	
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повинно	сприйматись	 як	 виконання	обов’язку	 і	 рух	до	мети,	поставленої	
Богом.	Ознакою	оправдання	у	кальвінізмі	стає	не	стільки	глибина	покаяння,	
як	в	лютеранстві,	скільки	енергія	і	результати	зусиль,	спроможні	свідчити	
про	діяння	у	віруючій	людині	Бога,	який	обрав	 її	до	спасіння.	Кальвініст	
повинен	вірити,	що	успіх	у	підприємництві	може	розглядатись	як	свідоцтво	
можливої	обраності	для	спасіння.
	 Засновані	на	кальвінізмі	віросповідання	були	прийняті	протестантами	
Франції	(гугеноти),	Нідерландів,	у	деяких	областях	Німеччини,	Угорщини	
і	Чехії.	 Значної	 ролі	 набули	 ідеї	 кальвінізму	 серед	 протестантів	Англії,	
які	 вимагали	 радикального	 «очищення»	 (пуритани)	 англійської	 церкви,	
панівне	 становище	 вони	 здобули	 в	Шотландії.	Кальвіністи	Шотландії	 і	
Англії	виступили	за	ліквідацію	єпископату.	Громади	пресвітерії	очолюють	
виборні	пресвітери	і	пастори,	які	складають	консисторії	і	пресвітерії,	а	також	
регіональні,	провінціальні	і	національні	синоди	або	асамблеї.	Конгрегаціо-
налісти	вважають	місцеву	громаду	(конгрегацію)	самостійною	церквою,	яка	
має	право	на	своє	сповідання	віри.
	 У	 сучасному	 світі	 налічується	 40	млн	 пресвітеріан	 і	 3	млн	 кон-	
грегаціоналістів.	 Послідовників	 кальвінізму	 найбільше	 у	Швейцарії,	
Голландії,	Англії,	Шотландії,	ФРН,	США,	Канаді,	Австралії.	 В	Україні	
відновлюється	Євангелічно-реформаторська	 церква.	Створено	 осередки	
пресвітеріанської	 церкви.	 Численно	 зростає	 реформаторська	 церква	 у	
Закарпатті	 (угорська).	Вона	має	 незалежну	пресвітерію,	 підтримує	 тісні	
контакти	з	Угорською	євангелічно-реформатською	церквою.
 Англіканство.	Формальний	 розрив	 з	 римським	 католицизмом	
відбувся	в	Англії	за	короля	Генріха	VIII	(1491-1547),	який	у	1534	р.	оголосив	
закон	про	 верховенство	 і	 зробив	 себе	 главою	Англіканської	 церкви.	Він	
також	позакривав	монастирі,	а	їх	землі	і	майно	розділив	між	дворянством.	
Скасовувався	культ	святих,	ікон,	статуй,	реліквій	католицької	церкви.	Крім	
того,	він	наказав,	щоб	кожна	церква	мала	Біблію	англійською	мовою.	Проте	ці	
заходи	Генріха	VIII	були	радше	політичною	акцією.	Він	прагнув	незалежності	
від	папської	влади,	і	це	головно	стосувалося	його	історій	з	одружен	нями.	З	
релігійного	погляду	Генріх	VIII	в	усьому,	крім	назви,	залишився	католиком.
	 Реформаційний	рух	не	був	перерваний	короткочасним	правлінням	
Марії	Тюдор	(1553-1558),	коли	було	страчено	багато	протестантів.	Правління	
Єлизавети	І	(1559-1603)	було	періодом	стабілізації	англіканства,	оформленням	
його	віроповчальних	і	літургійних	особливостей.	У1571	р.	затверджено	символ	
віри	–	так	звані	«39	статей».	У	цьому	документі	зберігається	католицька	ідея	
про	рятівну	 силу	церкви,	 вчення	про	церковну	 ієрархію,	 успадковану	від	
католицизму,	 але	 водночас	проводиться	реформаційне	 вчення	про	Біблію	
як	єдине	джерело	і	єдиний	авторитет	для	релігійного	віровчення,	принцип	
спасіння	особистою	вірою,	визначаються	два	таїнства	–	хрещення	і	причастя,	
відкидається	транссубстанціація	(перетворення	під	час	літургії	хліба	і	вина	на	
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тіло	і	кров	Христа).	У	догматиці	й	обрядовості	помітний	поділ	на	дві		течії–	
«високу»,	 яка	 тяжить	до	 католицизму,	 і	 «низьку»	 (протестантську);	 вони	
об’єднуються	компромісним	варіантом	–	«широкою	церквою».	Англіканська	
церква	є	державною	церквою	у	Великобританії,	її	постійним	главою	є	монарх	
(король,	королева).	Єпископи	цієї	церкви	призначаються	королем	і	стають	
довічними	членами	вищої	палати	парламенту	–	палати	лордів.	Священнослу-
жителі	 англіканських	 церков	можуть	 одружуватися.	Останнім	 часом	 до	
священства	допускаються	і	жінки.
		 У	 світі	 налічується	близько	70	млн	 англікан.	Англіканські	церкви	
існують	 в	Англії	 (державна),	Шотландії,	 Ірландії,	 США,	Канаді,	Новій	
Зеландії	та	інших	країнах,	які	входили	в	колоніальну	Британську	імперію,	–	
Індії,	Пакистані,	Південно-Африканській	Республіці.
 Квакери. У	XVII	 ст.	 виникло	 «Християнське	 товариство	 друзів	
внутрішнього	 світла»,	 засноване	 ремісником	Джорджем	Фоксом	 (1624-
1691).	За	екстатичні	способи	досягнення	спілкування	з	Богом	і	підкреслення	
необхідності	перебувати	у	постійному	«трепеті»	перед	Богом	послідовники	
цього	 руху	 отримали	назву	 квакерів	 (від	 англ.	 guakers	 –	 трясуни).	Вища	
істина,	 вчать	 квакери,	не	у	 сповіданні	 віри,	 а	 в	 середині	 людини,	 і	 для	 її	
пізнання	потрібно	прислухатися	до	власного	внутрішнього	голосу,	який	є	
голосом	Бога.	 «Внутрішнє	 світло»	розглядається	 квакерами	 як	необхідне	
джерело	 релігійної	 істини	 і	 богопізнання.	У	 квакерів	 відсутня	 складна,	
детально	розроблена	догматика.	Відмежовуючись	 і	 від	 католицьких,	 і	 від	
ортодоксальних	протестантських	доктрин,	 квакери	опрацювали	доктрину	
безкомпромісного	пацифізму,	категорично	відкидають	будь-яке	насильство,	
навіть	з	метою	самозахисту,	відмовляються	брати	в	руки	зброю,	виступають	
проти	зовнішньої	розкоші,	чиношанування,	вимагають	від	своїх	послідовників	
щирості	й	правдивості.
	 Працелюбство	і	чесність	квакерів	сприяли	процвітанню	квакерських	
товариств,	збільшенню	у	них	кількості	фермерів,	торговців,	промисловців,	
що	призвело	 до	послаблення	 квакерського	 ізоляціонізму,	 до	 розширення	
соціальної	 активності	 квакерських	 організацій.	Особливу	 увагу	 квакери	
надають	антивоєнній	та	філантропічній	діяльності.	У	1947	р.	американським	
і	англійським	квакерам	присуджено	Нобелівську	премію	миру.	Їх	громади	
існують	у	США,	Англії,	Канаді	і	деяких	інших	країнах.
 Методисти.	Ця	протестантська	течія	виникла	в	Англії	спочатку	як	
обновленський	рух	у	 середовищі	 англіканства.	У	першій	чверті	XVIII	 ст.	
Джон	Уеслі	(1703-1788)	організував	в	Оксфорді	групу	однодумців	з	метою	
реформації	англіканства.	Але	акцент	ставився	не	стільки	на	внесення	поправок	
у	віровчення	чи	обрядовість,	скільки	на	посилення	елементів	євангелізації	
і	 проповідницької	 діяльності	 серед	 робітників,	міської	 бідноти	 та	 інших	
соціальних	прошарків,	які	не	були	під	впливом	англіканської	церкви.	Назву	
цього	релігійного	руху	–	«методизм»	пояснюють	тим,	що	його	організатори,	
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брати	Джон	і	Чарлз	Уеслі,	внесли	в	цю	протестантську	течію	нові	методи	
релігійної	діяльності.	Уесліанці,	подорожуючи	по	Англії,	займалися	активною	
проповідницькою	діяльністю,	проводили	масові	богослужіння	під	відкритим	
небом,	під	час	яких	відбувалися	емоційні	піснеспіви	і	проповіді.	У	1795	р.	
методисти	формально	відокремилися	від	англіканської	церкви.	
	 В	ієрархічному	управлінні	методизм	поєднує	дві	форми	церковного	
улаштування	 –	 єпископальну	 і	 пресвітеріанську.	Віровчення	методизму	
спирається	на	відомі	принципи	протестантизму:	визнання	єдиного	авторитету	
Біблії	 як	Священного	Писання,	 священства	 всіх	 віруючих	 і	 відправлення	
двох	обрядів	–	хрещення	і	причастя.	Найбільше	поширені	в	Англії	і	США.	
Методизм	популярний	серед	мешканців	маленьких	міст	і	сільських	поселень,	
а	також	серед	негритянського	населення	США.	У	США	налічується	понад	14	
млн	методистів,	об’єднаних	у	23	різні	церковні	організації.	Найчисельніша	
з		них	–	Об’єднана	методистська	церква,	яка	утворилася	у	1968	р.	шляхом	
злиття	декількох	методистських	деномінацій.	Усього	у	світі	налічується	32	
млн	методистів.	Методизм	поширений,	 крім	Англії	 і	США,	 в	Австралії	 і	
Південній	Кореї.	В	Україні	методистські	громади	існують	у	Криму,	Закарпатті,	
Луганській	і	Полтавській	областях.
 Меноніти.	Ця	конфесія	історично	близька	до	анабаптистів.	У	30-х	
роках	XVI	ст.	у	Нідерландах	під	впливом	поміркованих	анабаптистів	почала	
формуватися	нова	релігійна	течія,	яку	очолив	католицький	священик	Менно	
Симонс	(звідси	її	назва	–	меноніти).	Меноніти	вважають	себе	«громадами	
святих»,	«відродженими	богообранцями».	До	основних	положень	меноніт-
ського	 віровчення	 відносяться,	 крім	 загальнопротестантських	принципів	
(спасіння	особистою	вірою,	загальне	священство,	покаяння	у	гріхах,	усвідом-
лене	хрещення	по	вірі,	причастя),	омивання	ніг,	відмова	від	військової	служби	
і	присяги	та	ряд	 інших	догматів	 і	приписів,	які	спричиняли	самоізо	ляцію	
менонітів	від	суспільства	 і	держави.	Через	переслідування	у	Нідер	ландах	
меноніти	змушені	були	емігрувати	до	інших	країн,	зокрема	до	Польщі	і	Росії.	
В	Україні	меноніти	з’явилися	після	указу	імператриці	Катерини	II	у	1787	p.,	
згідно	з	яким	поселенцям	дарувалася	низка	соціально-економічних	привілеїв	
і	пільг.	Спочатку	вони	поселилися	на	правому	березі	Дніпра	в	районі	Хортиці.	
Їм	були	відведені	просторі	землі	у	Таврійській	губернії	біля	річки	Молочні	
води.	Укладання	упродовж	чотирьох	століть	шлюбів	лише	між	послідовни-
ками	цієї	релігійної	громади	стало	чинником	формування	етнокон	фесійної	
спіль		ноти.	Ця	особливість	менонітства	традиційно	зберігається	і	до	цього	
часу,	 підтримуючи	 підвищену	 релігійність	 серед	 частки	 населення,	що	
сповідує	менонітство.	У	світі	налічується	близько	500	тис.	менонітів.	Вони	
про	живають	у	США,	Канаді,	Голландії,	ФРН	та	 інших	країнах,	зокрема	в	
Україні.
 Ранній протестантизм на українських землях: особливості поши-
рення і сприйняття українською ментальністю.	 Системне	 академічне	
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дослідження	протестантизму	в	Україні	здійснене	у	таких	виданнях	Відділення	
релігієзнав	ства	 Інституту	філософії	 імені	 Г.С.Сковороди	НАН	України:	
«Історія	релігії	 в	Україні»	 за	 редакцією	 	А.М.Колодного	 і	П.Л.Яроцького	
(розділ	«Ранній	 і	 пізній	протестантизм	 (автори	П.І.	Косуха,	П.М.Кралюк,	
В.І.Докаш,	П.Л.Яро	цький)	 [3,	 с.339-418].	У	 10-томному	 виданні	 «Історії	
релігії	в	Україні»	(редколегія	А.М.Колодний	–	голова	та	ін.)	дослідженню	
протестантизму	присвячені	5	і	6	томи.	П’ятий	том	«Протестантизм	в	Україні	(за	
редакцією	П.Л.Яроцького)	містить	матеріал	про	ранній	протестантизм	і	першу	
течію	пізнього	протестантизму	в	Україні	–	баптизм	(автори	П.М.Кралюк,	В.І.	
Люба	щенко,	Ю.	Є.	Решетніков,	С.В.	Санніков,	П.Л.Яроцький)	[4].	Шостий	
том	 –	 «Пізній	 протестантизм	 в	Україні»	 (за	 редакцією	П.Л.	Яроцького)	
присвячений	дослідженню	таких	течій,	як	адвентизм,	п’ятдесятництво,	свідки	
Єгови	(автори	В.І.	Докаш,	В.І.Франчук,	П.Л.Яроцький)	[5].
	 Авторами	історіософських	нарисів	з	історії	реформатського	христи-
янства,	або	раннього	протестантизму,	які	увійшли	в	названі	праці,	є	доктор	
філософських	наук	П.Л.Кралюк	(гусизм,	чеські	брати,	лютерани,	анабаптисти,	
кальвіністи,	 унітарії),	 а	 також	доктор	філософських	наук	В.І.	Любащенко	
(місце	 протестантизму	 в	 національно-культурному	житті	України	ХVI-							
XVII	ст.,	наукова	і	літературна	діяльність	протестантів	в	Україні,	формування	
Української	протестантської	церкви)	[4,	с.12-240].
	 Український	історик	Михайло	Грушевський,	оцінюючи	реформатське	
християнство	(надавши	йому	узагальнену	назву	«євангелицтво»)	на	україн-
ських	 землях,	 які	 на	 той	 час	 були	під	 владою	Польщі,	 вважав,	що	 воно	
справило	глибокий	і	корисний	вплив	на	розвиток	саме	польської	культури,	
політичної	 думки	 і	 громадського	життя,	 оскільки	цей	 рух	 «покликав	 до	
життя	польську	літературу,	змусив	письменників	перейти	на	польську	мову,	
вигладив	і	вигартував	її	протягом	недовгих,	але	гарячих	десятиліть	релігійної	
боротьби»	[1,	с.	68].	Разом	з	тим	М.	Грушевський	вважав,	що	євангельський	
рух	мав	важливе	значення	для	українського	життя:	він	«чимало	причинився	
до	розбурхання	сього	світу	своєю	активністю	і	енергією,	давши	йому	певні	
взірці,	використані	православними	церквами	і	національними	діячами»	[2,	
с.122].
	 Уже	в	першій	половині	ХVI	ст.	на	українських	землях	поширювалися	
такі	«німецькі	віри»	(саме	так	їх	називало	місцеве	населення),	як	лютеранство	
і	анабаптизм.	Здебільшого	вони	приймалися	німецькими	колоністами,	що	
проживали	в	Україні.	Прихильність	до	лютеранства	виявили	шляхтичі.	Нова	
віра	для	шляхтичів	була	своєрідною	модою,	яку	легко	приймали	і	від	якої	
легко	відмовлялися.	Польська	і	литовська	шляхта,	як	писав	М.Грушевський,	
«горнулася	до	нової	німецької	віри»,	вона	сприяла	її	поширенню,	«маючи	
надію	через	євангелицтво	позбутися	утяжливих	оплат	на	католицькі	церкви	
та	поживитися	церковними	маєтками»	[2,	с.64].
	 Осередком	 нової	 протестантської	 віри	 ставав	 панський	 двір.	
«Поміщик,	перейшовши	на	котрусь	євангелицьку	конфесію,	відбирав	церкву	
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від	 католи	цького	 ксьондза,	 спроваджував	 «міністра»	 своєї	 конфесії;	між	
його	дворянами	знаходилося	якесь	число	охочих	іти	слідами	патрона.	Так	
з’являлася	єванге	лицька	громада,	при	ній	і	школа,	гурток	справжніх	еванге-
листів,	а	іноді	й	друкарня	з	громадою	«вчених»	[2,	с.67].
	 У	Галичині	«євангелицькі	громади»,	як	зазначає	Михайло	Грушев-
ський,	 засновувалися	 такими	магнатами	 і	шляхтичами,	 як	Синявський,	
Стадницький,	Потоцький.	До	 	 середини	XVII	 ст.	 ці	 громади	 існували	 в	
Бережанах,	Бучачі,	Дублянах,	Жовкві,	Зборові,	Поморянах,	Теребовлі.
	 Загалом	 лютеранство	 	 не	 закоренилося	 на	 українському	 ґрунті.	
Воно	лише	прижилося	на	Закарпатті	серед	українського	населення,	зокрема	
знайшло	підтримку	з	боку	угорських	землевласників	і	користувалося	більшим	
впливом,	ніж	в	самій	Угорщині.	Лютеранство	дало	потужний	імпульс	для	
реформатор	ського	руху	на	українських	 землях,	 який	все	ж	розвивався	не	
в	 русі	 лютеран	ства,	 а	 у	формі	 інших	протестантських	віровчень,	 зокрема	
кальвінізму	[2,	с.30].
	 Кальвінізм	поширювався	на	українській	території,	яка	виявилися	чи	
не	найбільше	«кальвінізованою»	серед	інших	земель	Речі	Посполитої.	Частка	
шляхтичів		на	Холмщині,	Саноцькій	і	Перемишльській	землях,	які	прийняли	
кальвіністське	віровчення,	сягала,	як	вважає	П.Кралюк,	25-30%.	Кальвінізм	
також	був	поширений	на	Поділлі,	Волині,	Київщині.	Покровителями	кальві-
нізму	стали	окремі	представники	тогочасних	аристократичних	родин.	Напри-
кінці	XVI	ст.	кальвінізм	став	найвпливовішою	протестантською	течією	на	
Закарпатті.	На	українських	землях	Речі	Посполитої	кальвінізм,	інтенсивно	
поширюючись	у	50-60-х	роках	XVI	ст.,	 	отримав	змогу	перетворитися		на	
одну	з	найвпливовіших	чи	навіть	домінуючих	конфесій.	Наприкінці	XVIст.	
кальвінізм	опинився	в	стані	стагнації,	яка	в	першій	половині	XVIIст.	перерос-
ла	в	деградацію.	Ця	течія	фактично	стала	маргінальною.	Війна	під	проводом				
Б.	Хмельницького		та	інші	політичні	події	середини	XVII	ст.	поставили	хрест	
на	подальших	можливостях	розвитку	цієї	конфесії.
	 Яскравою	сторінкою	в	реформаційному	русі	на	українських	землях	
стала	діяльність	унітаріїв	(чи	антитринітаріїв).	Корені	цієї	течії	були	в	країнах	
Західної	Європи,	однак	вона	сформувалася	і	розвинулася	в	Речі	Посполитій.	
Особли	вість	антитринітаріїв	полягала	в	тому,	що	вони	відхилили	віру	в	один	із	
найголовніших	догматів	християнства	–	Трійцю.	Намагаючись	раціоналістич-
но	підійти	до	релігії,	антитринітарії	заперечували		й	деякі	інші	положення	
традиційного	християнського	віровчення	(першородний	гріх,	боговтілення	і	
спокутну	жертву	Ісуса	Христа),	допускали	вільне	трактування	Біблії.	Унітарії	
доводили,	що	 більшість	 догматичних	положень	 християнства	 не	можна	
обґрунтувати,	посилаючись	на	Євангеліє,	оскільки	їх	не	було	в	первісному	
християнстві		і,	крім	того,	вони	суперечать	здоровому	людському	глузду.	У	
діях	ідеологів	унітаризму	проглядалася	тенденція	відродити	первісне	христи-
янство,	яке,	на	їх	думку,	ґрунтувалося	на	принципах	соціальної	справедли	вості	
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й	відповідало	положенням	Священного	Писання.	 І	 ця	 тенденція	 відобра-
жала	процес	суспільної	свідомості,	пов’язаний	з	розвитком	науки	в	період	
Відродження.
	 Київщина	 і	 Волинь	 стали	 головними	 осередками	 унітаризму	 в	
XVIIст.	Так,	наприклад,	на	території,	яка	сьогодні	охоплюється	Рівненською	
областю,	 унітарські	 громади	 були	 засновані	 в	 маєтностях	Пронських,	
Гойських,	Шпановських,	Сенютів,	Острозьких	у	Бабині,	Берестечку,	Гощі,	
Корці,	Острозі,	Рафалівці,	Шпанові	 та	 інших	населених	пунктах,	де	були	
магнатсько-шляхетські	маєтності	 [2,	 с.66-67].	Після	 того,	 як	 офіційною	
ідеологією	унітаризму	стало	соцініанство,	представники	цієї	течії	завоювали	
чимало	 прихильників	 серед	 українських	шляхтичів,	 які	 часто	 складали	
домінуючу	партію	на	місцевих	 сеймиках.	В	 українських	 громадах	 діяло	
чимало	відомих	теоретиків	соцініанства.	Серед	них	передовсім	можна	назвати	
провідних	ідеологів	цієї	конфесії	всередині	XVII	ст.	–	Самійла	Припковського	
(1592-1670)	та	Андрія	Вишиваного	(1608-1678).	У	творах	цих	українських	
теоретиків	 соцініанства	–	богословських	 трактатах,	політичних	 статтях	–	
обґрунтову	валися	положення	про	віротерпимість,	відокремлення	церкви	від	
держави,	про	примат	державних	справ	над	інтересами	церкви,	відстоювався	
принцип	пріоритетності	розуму	над	релігійною	вірою	і	раціональний	підхід	
у	ставленні	до	Святого	Письма	[3,	с.155].
	 Унітаризм	був	однією	з	найбільш	прийнятних	форм	протестантизму	
для	тієї	частини	українського	населення,	яке	в	другій	половині		XVI	–	першій	
половині	XVII	ст.	було	все	ще	тісно	пов’язане	з	православ’ям.	Унітаризм	
у	 зазначений	 період	ще	 не	 перетворився	 на	 конфесію	 з	 канонізованою	
догматикою	і	культом,	у	ньому	домінувала	вимога	дотримуватися	євангель-
ської	моралі.	Тому	 серед	прихильників	 унітаризму	могли	бути	люди,	 які	
дотримувалися	поглядів	цих	реформаторів,	але	не	поривали	з	католицизмом,	
православ’ям	чи	 якоюсь	 іншою	конфесією.	Унітарії	 позитивно	 ставилися	
до	української	культури.	Вони	перекладали	біблійні	книги	і	видавали	твори	
українською	мовою.
	 Ці	течії	протестантизму	сприяли	застосуванню	якісно	нового	рівня	
богословських	дискусій.	Про	це	свідчить	залучення	протестантів	до	«остро-
зького	гуртка»	княза	Острозького,	який	доручив	«євангелікам»	відповідати	
на	католицькі	атаки	на	Православну	церкву.	З	цією	метою	був	укладений	
право	славно-протестантський	союз	проти	клерикальної	політики	польського	
уряду	і	католицької	ієрархії	[2,	с.74].	Князь	Костянтин	Острозький	намагався	
перетворити	цей	православно-протестантський	блок	в	«релігійне	порозуміння	
і	поєднання	православних	з	євангеліками».	У	1599	р.	був	скликаний	у	Вільно	
з	 ініціативи	князя	Острозького	 з’їзд	лютеран,	кальвіністів	 і	православних	
богословів,	 який,	 проте,	 завершився	 лише	 утворенням	 конфедерації	
для	мобілізації	 обох	 таборів	 до	 спільної	 акції	 по	 захисту	 прав	 і	 свобод	
православних	і	протестантів	[2,	с.77-78].
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	 Усередині	XVII	ст.	протестантські	течії	в	Україні,	як	загалом	у	Речі	
Посполитій,	опинилися	в	стані	глибокої	кризи.	Слабкістю	реформаційного	
руху	була	його	роз’єднаність.	Кальвіністи	й	унітарії	не	змогли	домовитися	й	
укласти	спілку.	Замість	того,	щоб	разом	протистояти	натиску	свого	головного	
опонента	 –	 державної	Католицької	 церкви,	 вони	 ворогували	між	 собою.	
Врешті-решт,	це	призвело	до	послаблення	 їх	сил.	Певну	роль	у	ліквідації	
цих	протестантських	рухів	в	Україні	відіграла	визвольна	боротьба	під	прово-
дом	Богдана	Хмельницького,	яка	велася	під	гаслами	захисту	православ’я.	
Фактично	на	території	Гетьманщини	протестантизм	у	формі	кальвінізму	чи	
то	унітаризму	перестав	існувати.
	 Протестантизм	 в	Україні	 першої	 третини	XХ	століття	 переживає	
несподіваний	поворот.	Йдеться	про	повернення	на	західноукраїнські	терени,	
які	опинилися	під	владою	Польщі,	ранніх	класичних	течій	протестантизму	–	
лютеранства,	кальвінізму,	сліди	яких	загубилися	тут	ще	на	початку	XVIIІ	ст.	
Більшість	громад	цих	протестантських	течій	складалася	з	німців,	однак	в	них	
перебувало	чимало	поляків,	чехів,	угорців,	словаків,	голландців,	французів.	
Це	були	ремісники,	крамарі,	торгівці,	міщани,	робітники	дрібних	підприємств,	
чиновники	та	інтелігенція	(лікарі,	вчителі,	адвокати).	У	цих	громадах	було	
чимало	українців,	які	підготували	ґрунт	для	утворення	українських	протес-
тант	ських	громад.	Багато	протестантських	етнонаціональних	церков	виникло	
в	кінці	XIX	–	на	початку	ХХ	ст.,	кількість	лютеран	в	яких	сягала	в	Луцьку–			
3	 тисячі,	 Рівному	–	3500,	Дубні	 –	 2700,	Володимир-Волинському	–	2535,	
Ковелі–	311	осіб	[4,	с.216].
	 Лютеранство	відродилося	серед	українського	населення	у	20-х	роках	
ХХ	 ст.	 в	Галичині	 й	 на	Волині.	Під	 егідою	Української	 церковної	 ради,	
створеної	у	1925	р.	 і	 згодом	перейменованої	в	Українську	євангельську	–	
аугсбурзьку	місію	з	центром	у	Станіславові	(нині	Івано-Франківськ),		заснову-
ва		лися	 українські	 лютеранські	 громади	 в	Галичині	 й	 на	Волині.	Лідери	
цього	 об’єднання	 особливу	 увагу	 звертали	 на	формування	 українського	
національ	ного	обличчя	лютеранського	руху.	 Ідея	українізації	лютеранства	
пропагувалася	 у	 багатьох	 релігійних	 часописах,	 серед	 яких	 особливо	
патріотичну	діяльність	здійснював	часопис	«Стяг».	У	1939	р.	український	
лютеранський	рух	припи	нив	своє	існування.	Його	лідери	були	арештовані	
органами	НКВС	[4,	с.239].
	 Кальвіністський	рух	у	середині	30-х	років	ХХ	ст.	в	Західній	Україні	
також	поступово	 набував	 виразно	 національних	 рис.	Союз	 українських	
євангельсько-реформованих	громад	складався	з	трьох	пресвітерій:	Галицької	
(з	центром	у	Львові),	Покутської	(в	Коломиї),	Волинської	(у	Рівному).	Союз	
у	1936	р.	налічував	37	зареєстрованих	у	місцевих	органах	польської	влади	
громад.	У	цих	осередках	налічувалося	2760	дорослих	віруючих	[4,	с.229].	
Ідейна	 програма	 цих	 громад	 поєднувалася	 євангельсько-реформованою	
(кальвіністською)	 наукою	 з	 духом	 українського	 релігійно-культурного	
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відродження.	Саме	це	стало	чи	не	найголовнішою	причиною	їх	переслідування	
польською	владою,	постійних	арештів	і	ув’язнень	у	страхітливому	концентра-
ційному	таборі	«Береза	Картузька».
	 Зміст	і	спрямованість	ідейної	програми	українського	кальвіністського	
руху	 засвідчує	його	національний	характер.	Це	була	 спроба	формування	
єдиної	української	протестантської	церкви,	в	яку	влилася	частина	українських	
лютеран.	Цей	процес	не	отримав	остаточного	завершення.	Після	приєднання	
Західної	України	в	1939	р.	до	радянської	України	цей	протестантський	рух	був	
розгромлений,	а	значну	частину	його	керівників	і	послідовників	репресовано.	
	 Але	в	Україні	традиції	лютеранства	і	кальвінізму	не	втрачені.	Вони	
зберігаються	 в	 діяльності	 відновленої	 на	початку	 90-х	 років	Української	
євангелічно-реформатської	церкви,	котра	станом	на	2015	р.	має	5	громад,	
біблійні	курси	в	Рівному	і	знову	видає	газету	«Віра	і	наука».	
	 В	 Україні	 	 все	 ж	 таки	 збереглися	 до	 сьогодні	 різні	 церкви		
лютеранського	 і	 кальвіністського	 відгалужень.	Деякі	 з	 них	 в	 незалежній	
Україні	щорічно	 зростають.	На	 1	 січня	 2017	 р.,	 за	 даними	Державного	
департаменту	у	справах	релігій	[4,	с.206],	існувало	понад	100	лютеранських	
церков,	а	саме:	Українська	Євангелічно-Лютеранська	церква	(34	громади),	
Німецька	Євангелічно-Лютеранська	церква	(42	громади),	Чеська	Лютеранська	
церква	(2	громади),	Шведська	Лютеранська	церква	(1	громада)	та	деякі	інші	
лютеранські	церкви	(19	громад).
	 Понад	200	громад	належить	до	кальвіністського	(реформаторського)	
відгалуження:	крім	уже	згаданих		Української	Євангельсько-Реформаторської	
церкви	(5	громад).	Стабільною	є	Закарпатська	Реформаторська	церква	(118	
громад).	Потужно	розвивається	пресвітеріани	(заснована	в	Англії	і	Шотландії	
в	період	Реформації		кальвіністська	течія):	якщо	у	1996	р.	пресвітеріанських	
громад	в	Україні	було	14,	то	в	2016	р.	уже	функціонувало	78	пресвітеріанських		
громад	з	двома	духовними	навчальними	закладами	і	24	недільними	школами.	
Ранній	протестантизм	в	Україні	презентують	також	меноніти	своїми	7	орга-
нізаціями		(5	з	них	–	в	Запорізькій	обл.	Це	залишки	депортованих	у	1940р.	з	
цієї	області	сталінським	режимом	в	основному	німців-меннонітів	на	заслання	
до	Сибіру,	більшість	яких	залишилася	в	Росії,	а	деякі	поступово	поверталися	
в	Україну	до	місць	свого	попереднього	розселення.	У	віровченні	й	догматиці		
меноніти	зберегли	анабаптистську	ідентичність	і	призвичаєність	до	України,	
в	 якій	 з’явилися	наприкінці	ХVIII	 ст.	Методистська	Церква	 	 (8	 громад),	
Англіканська	церква	(2	громади)	доповнюють	реформатський	сектор	раннього	
протестантизму	в	Україні.
 Тенденції розвитку течій пізнього протестантизму в незалежній 
Україні: від заборонених «сект» до правової легалізації і оцерковлення.  
	 Течії	пізнього	протестантизму	–	баптисти,	адвентисти,	п’ятдесятники,	
а	також	свідки	Єгови	–	існують,	кожна	з	них,	в	Україні	від	ста	до	ста	п’ятдесяти	
років.	 За	 радянської	 влади	 ці	 конфесії	 характеризувалися	 як	 «секти»	 і	
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перебували	в	стані	постійного	адміністративного	тиску,	були	об’єктом	партій-
но-ідеологічної	критики,	атеїстичної	пропаганди.	П’ятдесятники	фактично	
були	заборонені	і	не	підлягали	реєстрації,	оскільки	після	ініційованої	держав-
ними	органами	так	званої	«серпневої	угоди»	1945	р	в	Москві	були	насильно	
приєднані	до	євангельських	християн-баптистів.	Свідки	Єгови	від	самого	
початку	 встанов	лення	радянської	 влади	 в	 Західній	Україні	 (1939	р.)	 були	
оголошені	«антира	дянською	американською	сектою»,	а	тому	були	заборонені.	
У	березні	1951	р.	щодо	свідків	Єгови	здійснено	акт	геноциду.	За	«Доповідною	
запискою	Міністерства	 державної	 безпеки	СРСР»,	 схваленою	особистим	
підписом	Й.	Сталіна,	усіх	свідків	Єгови	разом	з	сім’ями	 (7650	осіб)	було	
вислано	з	України	на	«вічне	поселення»	до	Сибіру	без	права	повернення	в	
Україну,	а	їх	домівки	і	майно	конфіскувала	держава.
	 Складні	процеси	відбувалися	в	середовищі	баптистів	і	адвентистів.	
Силові	радянські	органи	щодо	цих	конфесій	здійснювали	жорсткий	контроль,	
застосовували	репресії,	провокували	розколи	й	утворення	опозиційних	або	
паралельних,	 залежних	 від	 режиму,	 угруповань,	 знищували	 традиційні	
організаційні	структури	цих	релігійних	організацій.
	 Усі	 течії	 пізнього	 протестантизму	 за	 роки	 незалежності	України	
пройшли	шлях	 –	 за	 догматичними,	 культово-обрядовими,	 інституційно-
організаційними	вимірами,	мірою	їх	відкритості	до	суспільства	і	ставлення	
суспільства	 і	 держави	 до	 них	 –	 від	 секти	 до	 церкви.	Нині	 вони	мають	
ґрунтовно	 опрацьо	ваний	 корпус	 богослов’я,	 чітку	 ієрархічну	 побудову	
організаційної	структури,	по-сучасному	вибудовані	й	функціонуючі	релігійні	
центри	 і	 культові	 приміщення	 для	молитовно-проповідницьких	 зібрань,	
ґрунтовну	систему	підготовки	кадрів	від	духовних	семінарій	і	коледжів	до	
інститутів	 й	 універси	тетів,	 кваліфікований	 викладацько-професорський	
склад	з	богословськими	і	науковими	ступенями,	власну	високотехнологічну	
видавничо-друкарську	 базу,	 ведуть	 десятки	 теле-	 і	 радіопередач,	мають	
розгалужені	місійні	центри,	налагоджені	зв’язки,	відпрацьовану	координацію	
співпраці	зі	своїми	зарубіжними	центрами.	Крім	того,	пізньопротестантські	
церкви	і	релігійні	організації	реалізують	в	Україні	свій	соціогуманітарний	
потенціал.	 Застосовуючи	 досить	 динамічні	 й	 ефективні	форми	 і	методи	
впливу	 –	 освіт	нього,	 виховного,	 реабілітаційного,	 підприємницького	 –	
пізньопротестантські	конфесії	налаштовані	на	діяльність	в	умовах	ринкової	
економіки,	 правової	 держави,	 громадянського	 суспільства.	Отже,	 такий	
різновид	конфесійного	улаштування	і	життєдіяльності	не	може	бути	сектою	[7,	
с.166].	Наголошуємо	на	цьому	тому,	що	і	зараз,	як	за	радянської	тоталітарної	
системи,	ці	пізньо	протестантські	конфесії	подекуди	в	замовних	публікаціях	
і	телепередачах	періодично	піддаються	характеристиці	як	«секти».
	 За	кваліфікаційними	ознаками	М.	Вебера	і	Е.	Трольча,	церква,	з	огляду	
її	ставлення	до	світу	загалом	і	до	інших	церков	зокрема,	характеризується	як	
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консервативна	й	нонконформістська	з	універсальним	принципом	релігійна	
інституція,	 а	 секта	 –	 як	 вороже	 або	 індиферентне	щодо	 світу	й	 держави	
утворення,	 засноване	 на	 принципах	 свідомого	 добровільного	 вступу	 в	
членство.	Сучасні	 традиційні	 українські	 течії	 пізнього	протестантизму	 –	
баптисти,	адвентисти,	п’ятдесятники,	а	також	свідки	Єгови	позбулися	загалом	
сектантських	рис	або	прискорено	їх	позбавляються.	Вони	досягли	високого	
рівня	церковної	реструктуризації,	потенціал	якої	дорівнює	і	навіть	перевершує	
її	наявність	у	традиційних	православних	церквах	[5,	с.157].
	 Поліконфесійність	–	істотна	особливість	України	та	її	релігійності.	
Жодна	 країна	 у	цьому	відношенні	 не	подібна	до	України,	 в	 якій	поряд	 з	
багатоміль	йонним	православ’ям	 поширений	 католицизм	 двох	 обрядів	 –	
західного	латинського	 і	 східного	 візантійського,	 тобто	римо-католицизм	 і	
греко-католи	цизм.	Динамічно	розвиваються	і	поширюються	протестантські	
течії	–	баптизм,	адвентизм,	п’ятдесятництво,	свідки	Єгови.	По	суті,	такий	
ландшафт	 пізнього	 протестантизму,	 як	 за	 регіональною	 географією	 її	
поширення	в	Україні,	так	і	за	кількісними	показниками	розвитку,	відрізняється	
від	інших	європейських	країн.
	 У	2015	р.,	як	засвідчує	Департамент	в	справах	релігій	Міністерства	
України	[6,	с.206-209],	Всеукраїнський	союз	церков	євангельських	християн-
баптистів	(ВСЦЄХБ)	мав	у	своєму	складі	2691	громаду,	Всеукраїнський	Союз	
церков	християн	віри	євангельської	(п’ятдестників)	–	1706	громад,	Церква	
адвентистів	сьомого	дня	–	1054	громади,		Релігійний	центр	організації	свідків	
Єгови	–	1566	громад.
	 Водночас	поза	ВСЦЕХБ	зареєстровані	інші	баптистські	організації	і	
громади	–	загальною	кількістю	275.	Така	ж	ситуація	в	п’ятидесятництві:	поза	
ВСЦЄХБ	діють		інші	п’ятдесятницькі	церкви	загальною	кількістю	755	громад.	
І	 поза	Українською	уніонною	конференцією	Церкви	 адвентистів	 сьомого	
дня	 знаходяться	 адвентисти-реформісти	 (41	 громада),	 незалежні	 громади	
адвентистів	(6	громад),	організація	християн	суботнього	дня	(6	громад).
	 У	Свідків	Єгови	 немає	 такого	 розшарування.	Ця	 течія	 пізнього	
протестан	тизму	динамічно	розвивається	в	Україні.	Якщо	на	початку	1991р.	
після	офіційної	реєстрації	і	правового	визнання	релігійної	організації	Свідків	
Єгови	в	Україні	нараховувалося		25448	членів	цієї	конфесії,	то	за	25	років	(у	
2015	р.)	їх	кількість	зросла	до	158	тисяч	активних	проповідників	–	«голоси-
телів»	 і	 «піонерів»,	 зосереджених	 в	 1724	 громадах.	 Загальна	 кількість	
учас	ників	 їх	молитовних	 зібрань	 сягнула	236	 тисяч.	У	Криму	після	його	
російської	анексії	і	на	непідконтрольній	українській	владі	території	Донбасу	
залишилося	410	громад	Свідків	Єгови,	література	і	проповідницька	діяльність	
яких	вважається	«екстремістською»	і	забороненою,	а	їх	молитовні	будинки	–	
«Зали	царств»	конфісковані.	Саме	такі	репресивні	заходи	щодо	Свідків	Єгови	
застосовується	в	Російській	Федерації.
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 Висновки
	 1.	Незважаючи	на	незначну	(порівняно	з	парафіянами	православних					
і	католицьких	церков	в	Україні)	кількість	своїх	послідовників	 (приблизно	
1,75	млн),	пізньопротестантські	конфесії	застосовують	динамічні	й	ефективні	
засоби,	методи	 і	форми	 євангелізаційної,	місіонерсько-проповідницької,	
інформаційної,	освітньо-виховної,	кадрової,	благодійницької,	реабілітаційної,	
підприємницької	діяльності,	завдяки	яким	їм	вдається	успішно	розвиватися	
і	досягати	поставлених	цілей.
	 2.	Відбуваються	істотні	інституалізаційні	процеси,	які	пізньопротестант-
ським	конфесіям	надають	«нового	обличчя»	в	суспільстві	і	«нової	динаміки»	
порівняно	 з	 православ’ям	 і	 католицизмом:	швидкими	 темпами	 зростає	
кадровий	 склад	 і	 рівень	підготовки	професіоналів-священнослужителів	 у	
вищих	релігійних	закладах	в	Україніі	і	за	кордоном.	Оскільки	масове	попов-
нення	 громад	майже	припинилося,	 релігійна	 сім’я	 є	 основним	об’єктом	
єванге	лізації,	а	релігійний	вишкіл	і	християнське	виховання	дітей	і	молоді	як	
резерв	поповнення	новими	членами	громад	–	пріоритетний	напрям	пастор-
ської	праці.
	 3.	Соціогуманітарна	діяльність,	яка	характерна	для	всіх	пізньопротес-
тант	ських	конфесій,	коригує	«вертикальне	богослов’я»	в	бік	його	горизон-
талізації,	тобто	вирішення	соціогуманітарних	проблем;	відбувається	зміщення	
акцентів	з	культової	практики,	зокрема	хіліастично-есхатологічного	вчення,	на	
гуманітарну,	освітню,	реабілітаційну	сферу.	Саме	таким	чином	проводиться	
євангелізація	людей,	які	перебувають	за	межею	бідності,	соціально	малозабез-
печених,	інвалідів,	одиноких,	безпритульних,	осіб	з	груп	ризику.
	 4.	 Важливим	 фактором	 інституалізації	 пізньопротестантських	
конфесій	 і	 водночас	 євангелізації	 людей	«з	цього	 світу»,	 діючим	 засобом	
привернення	 до	 цих	 конфесій	 уваги	 громадськості,	 а	 також	пропаганди	
віровчення	є	масове	будівництво	Домів	молитви,	«Залів	Царства»,	приміщень	
духовних	 навчаль	них	 закладів,	 архітектурні	 форми	 яких,	 зовнішнє	 та	
внутрішнє	 їх	 оздоблення	 відповідає	 сучасним	 євростандартам.	 Вони	
ефективно	 вписуються	 в	 забудову	 особливо	 занедбаних	 селищ	міського	
типу,	районних	центрів,	міст	з	підвищеним	ризиком	екологічної,	соціально-
психологічної	та	морально-етичної	обстановки.
	 5.	Усі	пізньопротестантські	 церкви	 і	 релігійні	 організації	України	
ґрунтують	своє	світобачення,	зокрема	щодо	ролі	і	місця	релігії	в	сучасному	
секуляризованому	 суспільстві,	 на	 антропологічній	 парадигмі,	 надаючи	
пріоритетного	 значення	 громадянському	 суспільству,	 позаконфесійному	
облаштуванню	 суспільства,	 солідаризуючись	 із	 принципами	Конституції	
України	про	відокремлення	церкви	від	держави	і	школи	від	церкви.
	 6.	Протестанти	 вбачають	 особливу	 небезпеку	 для	 суспільства	 в	
запрова	дженні	будь-яких	переваг	чи	винятків	для	якоїсь	однієї	або	кількох	
релігій	 з	 визнанням	 їх	 особливої	 ролі	 як	 «національної»,	 «історичної»,	
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«традиційної»	церкви,	оскільки	завжди,	коли	релігійні	інституції	посилювали	
свої	 позиції	 або	 намагання	 за	 допомогою	 державної	 влади	 ініціювати	
виконання	 клерикальних	проектів,	 результат	 був	 трагічним	в	цілому	для	
суспільства.	Пізньопротестантські	церкви	і	релігійні	організації	зорієнтовані	
на	соціогума	нітарні,	освітні	й	правозахисні	цілі.	Таким	чином,	відбувається	
корекція	«вертикальної	сутності»	протестантизму	в	бік	«горизонталізації»,	
тобто	зміщення	акцентів	з	есхатології	та	сотеріології	на	суспільні,	соціогума-
нітарні	сфери	діяльності.
	 7.	 Церква	 як	 сакральна	 установа	 не	 повинна	 брати	 участі	 в	
політичному	житті,	партійній	діяльності,	що	роз’єднує	суспільство.	Такої	
точки	зору	дотримуються	всі	пізньопротестантські	конфесії	в	Україні.	І	все	ж	у	
більшості	баптистів,	п’ятдесятників,	адвентистів	утверджується	переконання	
про	до	ціль	ність	брати	участь	у	суспільній,	державній	діяльності,	а	утримання	
від	будь-якої	політичної	діяльності	–	обов’язкова	вимога	лише	для	штатних	
служителів	церкви.	Віруючі	цих	конфесій	працюють	у	місцевих	і	центральних	
органах	влади,	балотуються	як	кандидати	на	виборах	до	місцевих	рад	і	до	
Верховної	Ради	України.
	 8.	Пізньопротестантські	 церкви	 все	 більше	позиціонують	 себе	 як	
українські,	патріотичні,	екуменічні.	Вони	сприяють	утвердженню	конфесійної	
рівноваги,	 толерантності	 й	 стабільності	 в	 українському	 суспільстві,	
виступа	ючи	водночас	проти	національної	обмеженості,	шовінізму,	расизму,	
екстремізму	в	будь-яких	формах	–	світських	і	клерикальних.
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Крилоське Учительне Євангеліє 1606 р.

 Реформаційний рух в Європі наблизив літературну мову до народної,  
зробивши її доступною для найширших кіл громадян. На українських землях  
та у Східній Європі Реформація дала поштовх до книгодрукування, сприяла 
кращому рівню освіти та шкіл, яких потребувало населення. У кінці  ХV ст. у 
Кракові Швайпольт Фіоль засновує першу друкарню, звідси  книгодруку вання 
шириться на західноукраїнські землі. І на початку ХVІІ ст. (тільки через сто 
років після тез Мартіна Лютера та перших друкарень Швайпольта Фіоля) 
в Крилосі Гедеоном Балабаном була заснована друкарня, що прославилась 
виданням Крилоського Учительного Євангелія, над яким працював Памво 
Беринда. Друкована пам’ятка збереглась до наших днів у бібліотеках Києва, 
Сум, Кракова, Санкт-Петербурга, Москви. 
	 Історію	створення	нашої	держави	порівнюють	деколи	з	величною	
будівлею,	фундамент	якої	губиться	в	глибині	віків.	З	рук	у	руки,	з	покоління	
в	покоління	передавали	українці	скарби	духовних	здобутків,	і	складаючи	їх,	
як	плити	в	сходини,	підіймались	все	вище	і	вище.	В	цій	будівлі,	створеній	
українським	народом,	є	усе:	безсонні	ночі	державних	мужів,	праця	зодчих,	
хліборобів,	учених,	діячів	церкви,	відкриття	і	прозріння	його	великих	людей.	
І	серед	наріжних	каменів,	на	які	опирається	наша	історія,	стійке	місце	займає	
друкована	книга	–	один	з	найбільш	складних	і	великих	здобутків,	досягнутих	
розвитком	цивілізації.
	 Течії,	які	підкоряли	на	той	час	Західну	Європу,	а	саме	гуманізм	та	
Реформація,	прийшли	і	в	українські	землі,	маючи	нагоду	ознайомити	вищі	
прошарки	 знаті	 з	 грецькою	 та	 італійською	 культурами,	 творами	Данте,	
Петрарки	та	Бокаччо.	Гуманізм	поставив	своїм	ключем	свободу	дослідів	та	
свободу	думки.	Українські	вельможі	ознайомлювалися	з	ідеями	гуманізму	
в	 	 італійських	університетах,	 а	 також	в	університетах	Праги	 (1348	р.)	 та	
Кракова	(1364	р.).	Найбільш	популярними	серед	українців	того	часу	були	
Максим	Грек,	що	працював	у	Московщині,	та	білорус	Франциск	Скорина,	
який	прославився	перекладом	Біблії	білоруською	мовою	[6,	с.238].
	 Поруч	з	гуманізмом	в	Україну	прийшла	течія	Реформації.	Виступивши	
у	1517	р.	з	релігійними	тезами,	Мартін	Лютер	дав	початок	запровадженню	
німецької	мови	в	літературне	життя,	перекладаючи	нею	Святе	Письмо	та	
релігійні	пісні.	Реформаційний	рух	сильніше	виступив	у	Польщі	та	Литві	
(ширились	 лютеранізм,	 кальвінізм,	 соцініанізм,	 чи	 аріанізм),	 слабше	–	 в	
Україні,	 захопивши	шляхту	 та	 знать.	 Значення	Реформації	 в	 культурному	
житті	українського	народу	полягає	в	тому,	що	вона	висунула	потребу	вищої	
освіти	та	кращого	рівня	шкіл,	та	намагання	наблизити	літературну	мову	до	
народної,	зробити	її	доступною	для	найширших	кіл	громадян	[13,	с.120].
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	 Завдяки	еміграції	європейських	гуманістів	ХV–ХVІ	до	європейських	
університетів	та	близькості	ренесансних	центрів	Кракова,	Варшави,	Відня	
в	Україну	проникають	ідеї	Відродження	–	у	філософській,	конфесійній	та	
перш	за	все	літературній	формах.	Проте	економічний	розвиток	України	не	
створив		головну	дійову	особу	Реформації	–	бюргера,	оскільки	залежність	
міщан,	купців	та	ремісників	від	шляхетсько-магнатської	верхівки	заважала	
соціокультурним	та	структурним	змінам,	тому	західна	модель	Реформації	
не	прижилась	 та	не	 створила	 суспільно-революційних	процесів,	 але	дала	
потужний	поштовх	на	літературу	та	друкування	і	переклад	релігійних	книг	
українською	мовою	[6,	с.239].
	 Поширенню	освіти	передував	великий	винахід	Йогана	Гутенберга–
друкування	книг	[1,	с.22;	10,	с.224].	В	70-х	рр.	ХV	ст.	до	польської	столиці	
Кракова	 з	 німецької	 землі	Франконії	 приїхав	Швайпольт	Фіоль	 родом	 з	
містечка	Нойштадта,	що	в	50-ти	км	від	міста	Нюрнберга	–	центру	німецької	
книжної	справи.	Напевно,	там	засвоїв	Швайпольт	Фіоль	основи	друкарського	
мистецтва.	 Засвоїв	 творчо,	 бо	 пізніші	 друки	Фіоля	 були	не	 гіршими	 від	
друків	німе	цьких	майстрів.		У	той	час	у	Краківському	університеті	навчалося	
багато	 українців	 і	 білорусів.	 Була	 в	Кракові	 й	 українська	 громада,	 яка	
групувалась	навколо	спеціально	вибудуваної	православної	церкви.	Ось	від	
цих	краківських	українців	 і	навчився	Швайпольт	Фіоль	української	мови,	
що	потім	пригодилась	йому	на	ниві	нової	діяльності	уже	в	ранзі	друкаря	
слов’янських	кириличних	книг.	У	1491	р.	виходять	друком	перші	літургічні	
книги	церковнослов’янською	мовою	–	Октоїх	(осьмигласник)	–	церковно-
службова	книга,	яка	містить	співи:	тропарі,	кондаки,	канони,	розділені	на	вісім	
наспівів,	і	Часослов	–	церковно-службова	книга	для	читців	і	співців	на	кліросі	
з	переліком	усіх	щоденних	служб	(крім	Літургії).	Відносно	першооснови	цих	
книг	російські	вчені	А.Соболевський	та	інші	стверджують,	що	рукописи	їх	
були	 завезені	 «з	 далекої	Московії».	Проте	докладний	 аналіз	першодруків	
Фіоля	дозволяє	з	цілковитою	упевненістю	твердити,	що	Часослов	і	Октоїх	
були	не	лише	оформлені	за	зразком	рукописних	західноукраїнських	книг,	а	й	
набрані	за	тогочасним	українським	правописом.	В	українському	походженні	
цих	та	інших	книг,	надрукованих	у	Кракові,	переконує	і	недавно	зроблене	
науковцем	 із	 Закарпаття	О.Осоросом	 відкриття:	 першоосновою	для	 цих	
видань	слугували	рукописи,	написані	в	ХІV–ХV	ст.	у	Грушівському	монастирі	
[4,	с.87-94].
	 Книги	Фіоля	в	усьому	наслідують	рукописи.	Віддруковані	вони	двома	
кольорами	–	чорним	і	червоним.	Окремим	розділам	передують	кіноварні	і	
заголовки,	виконані	узорним	письмом	–	в’яззю.	Прикрашені	книги	заставками	
балканського	стилю	і	багатьма	гравійованими	на	дереві	ініціалами.	Видання	
Фіоля	розходилися	з	успіхом	через	таємних	агентів	Турзо	по	слов’яномовній	
Європі.	Проте	несподівано	над	головою	друкаря	нависла	серйозна	небезпека.	
В	1491	році	його	друкарнею	зацікавилася	краківська	інквізиція.	Католицька	
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церква,	поширюючи	свій	вплив	на	схід,	вважала,	що	поширення	кириличного	
книгодрукування	 сприятиме	 зміцненню	православ’я,	 поширенню	різного	
роду	 єресей.	Крім	 того,	Фіоля	 запідозрили	 в	 сприянні	 чеським	 гуситам.	
Європа	стояла	на	порозі	Реформації	і	церква	мусила	боронити	свої	позиції.	
Фіоля	 посадили	 в	 тюрму,	 правда,	 ненадовго.	Його	 покровитель	 Турзо	
заплатив	заставу	в	1000	дукатів,	суд	відбувся	і	визнав	Фіоля	«правовірним	
і	відданим	католиком».	Ці	події	змусили	Фіоля	переїхати	до	Угорщини,	де	
його	друкарська	справа	занепадає	[4,	с.	93].
	 В	ХVІ	ст.	друкував	книжки	Франциск	Скорина	у	Празі,	починаючи	
від	1517	р.,	й	у	Вільні	від	1525	р.,	видання	поширились	не	тільки	у	Білій	Русі,	
а	й	в	Україні.		У	1573	р.	була	заложена	нова	друкарня	на	Підзамчі	у	Львові	
Іваном	Федоровим	 (Хведоровичем),	 в	 якій	 він	 роком	пізніше	надрукував	
Апостол	з	передмовою,	наступну	друкарню	він	закладає	в	Острозі,	де	1581	
року	виходить	Острозька	Біблія	 [14,	 с.	 236-240].	Його	друкарню	викупив	
Гедеон	Балабан,	 яка	 стала	 основою	друкарні	Ставропігійського	братства,	
що	віддало	її	управу	Михайлові	Сльозі	[5,	с.	608-629].	Слідом	за	друкарнями	
львівською	та	острозькою	поставали	упродовж	ХVІ–ХVІІ	ст.	інші	друкарні	не	
тільки	в	містах	Києві,	Рогатині,	а	й	селах	Почаєві,	Стратині,	Кутеїні,	Крилосі,	
Угерцях	[6,	с.	240].	
	 Виходячи	 	 з	потреб	української	церкви	в	богослужбових	книгах	 з	
добрим	текстом,	Гедеон	Балабан	приступає	до	створення	нової	друкарні.	Він	
листувався	з	Олександрійським	патріархатом	Мелетієм,	який	благословляв	
і	надихав	Гедеона	закладати	школи	і	друкарні	для	видання	богослужбових	
книг	 «з	 добрим	 і	 пильно	 доглянутим	 та	 виправленим	 текстом».	Місцем	
знаходження	друкарні	був	вибраний	маєток	племінника	у	с.	Стратин.	Тут	на	
початку	буремного	ХVІІ	ст.	розпочалась	робота	з	підготовки	до	друку	першої	
книги	Стратинської	друкарні	–	Служебника	[11,	с.152-153;	17,	с.72].
	 Плекаючи	широкі	плани	просвітительської	 праці,	Гедеон	Балабан	
бачив,	що	для	задоволення	потреб	українського	люду	в	друкованому	слові,	а	
особливо	в	виправлених	церковно-богослужбових	книгах,	однієї	Стратинської	
друкарні	мало	[3,	с.170].	
	 Уже	через	рік	після	видання	стратинського	Служебника	в	Крилосі,	
що	 тоді	 належав	 до	 так	 званих	Львівських	 єпископів,	 було	 засновано	
нову	 друкарню	на	 кошти	 самого	Гедеона.	Точне	 розміщення	 її	 поки	що	
встановити	 не	 вдалося.	Найвірогіднішим	 зараз	 вважається	 припущення,	
що	 розміщувалася	 вона	 в	 окремому	 приміщенні	 старих	Митрополичих	
палат,	 залишки	фундаментів	 яких	 знаходяться	біля	фундаменту	 славного	
Успенського	собору,	пам’ятки	архітектури	XII	століття	[16,	с.70-73	].	Отже,	
справа	пішла.
	 З	передмови	до	стратинського	Требника	відомо,	що	в	Крилосі	до	друку	
планувалось	кілька	книг:	«Учительне	Євангеліє»,	Псалтир	та	перекладені	
з	грецької	мови	твори	св.	Івана	Златоустого	«Про	Священство»	та	«Бесіди	
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на	Діянія».	Проте	смерть	Гедеона	в	1607	році	перешкодила	здійснити	цей	
задум.	Єдиною	книгою,	надрукованою	в	1606	році	в	Крилоській	друкарні,	
стало,	як	вказано	в	титульному	листі,	«Євангеліє	учительноє	на	всяку	неділю	
на	 господські	празники	 і	 нарочитих	 святих.	 Ізбрана	от	 святого	Євангелія	
святішим	Калістом	Архієпископом	Константіна	града.	Поволенієм	же	Кир	
Гедеона	Балабана	Єпіскопа	Галіцкого	Львовскаго	 і	Каменця-Подольскаго	
Екзархи	великого	трону	Константінопольскаго	ізслідована	і	на	многих	містах	
ісправ	лена,	ново	видана	з	друкарні	Крилоской	в	літо	от	созданія	міра	7108,	
а	от	воплощенія	Ісуса	Христа,	сина	Божіа	1606	місяця	октоврія	1	дня»	[2,								
с.	42].
	 В	 бібліотеках	Києва,	Львова,	Сум,	Санкт-Петербурга,	Кракова	 в	
більш-менш	доброму	стані	збереглося	близько	30-ти	екземплярів	Учительного	
Євангелія,	надрукованого	в	Крилосі.	Для	нас	цікавим	є	екземпляр,	який	до	
1917	року	зберігався	у	Петербурзькій	імператорській	публічній	бібліотеці.	
Цікавий	він	і	тим,	що	на	його	сторінках	є	записи	власників	книг,	серед	них	і	
запис	першого	власника	–	нашого	земляка	Максима	Мельника	Нараївського.	
Записи	 власників	 книги	 показують,	 наскільки	 довгим	 і	 складним	був	 її	
шлях	у	книгозбірню.	Отже,	подаємо	опис	книги	за	цим	добре	збереженим	
екземпляром.
	 Набір	титульної	сторінки	оточено	візерунчастою	рамкою,	в	нижній	
основі	якої	поміщено	щит	з	герба	Балабанів	з	буквами	Г.Б.Є.Л.			що	означають:	
Гедеон	Балабан	Єпископ	Львівський.	На	зворотній	стороні	титульної	сторінки	
віддруковано	герб	роду	Корчаків,	до	якого	належав	і	рід	Балабанів,	до	речі,	
до	роду	Корчаків,	 як	 свідчить	 герб,	 розміщений	на	надгробній	плиті,	що	
знаходиться	в	с.	Крилос,	належав	і	рід	Шумлянських.	«В	щиті	поле	червоне,	
на	ньому	три	ріки	білі:	верхня	велика,	нижня	коротша,	а	нижня	ще	менша.	
На	шоломі	 поверх	 корони	 золота	 чаша,	 з	 якої	 визирає	 верхня	 частина	
тулуба	собаки,	як	би	на	задніх	лапах	стоячої	з	піднятими	передніми	лапами	
і	головою	повернутою	вправо»	[17].	За	титульним	листом	йшла	передмова,	
написана	самим	Гедеоном	Балабаном.	З	передмови	до	Євангелія	видно,	що	
Крилоське	Учительне	Євангеліє	видане	подібно	до	Стратинських	Служебника	
і	 Требника,	 з	 відома	 і	 благословення	Антіохійського	 патріарха	Мелетія	
Пігаса.	Хоча	Балабан	і	не	називає	попередника	свого	видання	–	Заблудівське	
Євангеліє	1569	року,	про	те,	що	він	знав	про	нього,	можна	зрозуміти	з	таких	
слів	передмови:	«…	видяще	благочестивих	христолюбивих	людей	тщаніє	
творящих	священих	книгах	возревновах	і	еще	о	сей	книзе	попеченіє	имах...»	
[2,	с.87].
	 За	 словами	Гедеона	Балабана,	 ця	 книга	 –	 не	 простий	передрук	 з	
більш	ранніх	текстів,	а	досліджене	і	виправлене	видання:	«Обравши на дило 
се людей искусних в художестве том, повелех изследовати и на многих 
местех исправити с приложивши и свидетельства от божественних 
писаний...» [2,	с.	88].
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 Отже,	Крилоське	Учительне	Євангеліє	є	дуже	гарно	виданою	книгою	
форматом	в	повний	лист	–	 «ін	фоліо»	 [18,	 с.	 42].	Шрифт	в	Крилоському	
Євангелії	подібний	до	шрифта	Стратинського	Требника.	Буква	(юс)	–	старого	
зразка,	великого	«Юса»	взагалі	немає.	Повний	набір	сторінки	–	28	рядків,	не	
рахуючи	колонтитулів	(назв	розділів).	По	боках	на	кожній	сторінці	поставлені	
прикраси.	Довжина	рядка		3/16	3	вершки	–	125	мм.
	 Дефісів	і	кустодій	немає.	Кіновар	(червона	фарба)	зустрічається	на	
заголовках	наученій	і	передмови,	в	двох	рисункових	буквах,	в	оглавленні	і	
погрішеннях	(виявлених	помилках).
	 Всіх	двосторінкових	аркушів	у	книзі	423.	З	них	пронумеровані	846	
сторінок.	Через	неточність	у	пагінації	остання	цифра	в	книзі	416.	Пагінація	
(нумерація	сторінок)	двох	родів	–	по	зошитах	(всього	71)	–	внизу	посередині	
сторінки	 і	 по	 аркушах	–	 в	 верхньому	правому	куті.	 «Пагінацію	 зроблено	
кирилівською	цифір’ю:	знаками	кириличного	алфавіту,	над	якими	ставився	
знак	«титла».	 «а»-1,	 «в»-2,	 «г»-3,	 «д»-4,	 «е»-5,	 «ж»-(зело)-6,	 «з»-7,	 «и»-8,	
«ї»-(фіта)-9,	«і»-10.	Далі	знаки	формувались	по	принципу	1+10=11:»аі»-11,	
«ві»-12	і	т.д.	Кратні	десяти	числа	позначалися	такими	буквами:	«к»-20,	«л»-
30,	«м»-40,	«н»-50,	«ксі»-60,	«о»-70,	«п»-80,	«ч»-90.	Починаючи	з	другого	
десятка,	принцип	формування	чисел	був	іншим.	Спочатку	ставились	числа	
кратні	десяти,	 а	потім	уже	цифри	24	–	«кд».	Сотні	позначались	буквами:	
«р»-100,»с»-200,	«т»-300,	«І»-400,	«ф»-500,	«х»-600	«псі»-700,	«омега»-800,	
«ц»-900.	При	аналізі	пагінації	видно,	що	складачі	або	друкарі	слабо	знали	
кириличні	цифри	або	допустили	неохайність.	
	 І.Огієнко	 у	 своїй	праці	 «Історія	Українського	 друкарства»	 описує		
Учительне	Євангеліє	так:	поміщено	4	високохудожні	ілюстрації,	які	відобра-
жають	сюжети	на	біблійні	теми	(митар	і	фарисей,	два	сюжети	з	притчі	про	
блудного	сина,	зображення	святого	Каліста	Ксантопула).
	 Художні	рамки	є	на	заглавній	сторінці,	на	звороті	(навколо	герба),	
подвійною	 рамкою	 обведене	 зображення	 Каліста	 Ксантопула.	 Книгу	
прикрашають	82	 кіноварні	 й	 одна	не	 кіноварна	 (на	 ст.	 348)	 заставки,	 28	
заключних	прикрас,	21	зразок	рисункових	букв,	узорні	букви.
	 Текст	Учительного	Євангелія	розділено	на	два	відділи:	а)	поученія	
на	всяку	неділю;	б)	на	«господскія»	свята	і	«нарочитих»	(вибраних	)	святих.
	 Всіх	поученій	в	книзі	міститься	77,	з	них	на	перший	відділ	приходиться	
53.	Вони	займають	416	аркушів	разом	з	оглавленням.	Після	оглавлення	на	
окремому	листі	Гедеон	Балабан	перечислив	усі	помічені	ним	в	Учительному	
Євангелії	«...погрешенія	или	помилки	случившиеся»	[12].
	 Є	всі	підстави	припустити,	що	цю	книгу	тримав	у	руках	і	працював	
з	нею	дидаскал	ігумена	Львівського	братства	Теодор	Касаніді,	про	якого	у	
Стратинському	Требнику	написано:	«...Книга	сія...	Требник...	изследована	ж	
и	исправлена	бисть	тщанием	многогрішного	Теодора	К».



Матеріали науково-практичної конференції

77

	 Про	участь	Теодора	Касаніді	в	роботі	над	виправленням	книги	дають	
підстави	говорити	численні	зауваження	на	її	полях,	де	зустрічається	велика	
кількість	грецьких	букв	серед	слов’янського	письма.
	 Цікавими	 є	 також	 зроблені	 невідомо	 ким	 відмітки,	 які	 служать	
перекладом	церковнослов’янських	слів	західноукраїнським	діалектом:
	 єднак	–	обачеж,	
	 полмаетности	–	полимения,	
	 моцно	–	сильно,	
	 досить	–	доволно	і	т.д.
	 У	Крилоському	Учительному	Євангелії	 чи	 не	 вперше	 в	 історії	
східно	слов’янського	книгодрукування	з’явилися	ілюстрації,	чий	релігійний	
сюжет	доповнено	деталями	сцен	з	народного	життя.	Їх	автором,	як	і	автором	
художнього	оформлення	заставок,	ініціалів,	орнаментів	книги	в	цілому,	був	
Памво	Беринда	[19].
	 Є	щонайменше	 дві	 гіпотези	щодо	 його	 походження.	Професор	
І.Огієнко	припустив,	що	Беринда	походив	з	північної	Буковини,	де	українська	
мова	була	мовою	державного	урядування	[12,	с.	243].	Галицькі	дослідники	
його	життя	вважають,	що	він	народився	в	околицях	або	в	самому	містечку	
Чешибіси	(теперішній	Єзупіль	Галицького	району)	[12,	с.	244].	Підставою	
вважати	його	уродженцем	Західної	України	є	добре	знання	ним	української	
мови	якраз	у	західному	прикарпатському	її	діалекті.	Іменем	справжнім	його	
було	не	Памво.	Ім’я	Памво	прийняв	він	у	постригу	в	ченці	св.	Онуфріївського	
монастиря	від	Єпископа	Єремії	Тисаровського.	Освіту	здобув	у	Львівській	
братській	школі.	Вже	тоді	звернув	на	себе	увагу	Гедеона	Балабана,	який	увів	
його	в	дім	Федора	Балабана	у	Стратині.	У	«Лексиконі»	1527	р.,	в	посвяті,	
Памво	Беринда	тепло	згадує	Федора	Балабана	і	його	дружину	Матрону,	як	
меценатів	і	добродіїв,	завдяки	яким	Памво	зміг	віддатися	улюбленій	справі.	
Будучи	 добрим	 друкарем	 і	 гравером,	 він	 здійснив	 художнє	 та	 графічне	
оформлення	Учительного	Євангелія	[19].
	 У	своїй	праці	Памво	виходив	із	досвіду	друкарського	гуртка	Івана	
Федорова,	 але	 у	 своїх	 стратинських	 та	 крилоському	 виданнях	 збагатив	
його	досвідом	західноєвропейського	друкарства.	Можна	з	усією	певністю	
стверджувати,	що	перебуваючи	в	будинку	Федора	Балабана,	він	ґ	рунтовно	
ознайомився	 з	 західноєвропейською	друкованою	книгою.	Слід	 відмітити,	
що	вона	в	той	час	уже	різко	відрізнялася	від	рукописної	пергаментної	книги	
характером	свого	оформлення	та	змісту.
	 У	своїх	гравюрах	Беринда	поєднує	канони	біблійної	ілюстрації,	на	
якій	персонажі	показані	ілюстрацією	художньої	літератури	в	дії	і	в	обстановці,	
в	якій	вони	діяли.	Доповнені	сценами	з	народного	життя,	релігійні	сюжети		
перетворюються	в	розповідь,	яка	встановлює	зв’язок	між	текстом	і	читачем,	
актуалізують	сприйняття	 специфічного	 тексту	повчань.	Ці	 гравюри	стали	
новим	 етапом	 як	 в	 художньому,	 так	 і	 в	функціональному	плані,	 стали	 в	
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повному	значенні	цього	слова	ілюстраціями,	що	прагнули	повніше	розкрити	
зміст	тексту	[7,	с.154].
	 Якщо	ілюстрації	галицьких	першодрукарів	народилися	під	впливом	
паперових	рукописів,	 запозичивши	прості	 рисунки	пером	 і	 підкорившись	
законам	графіки,	то	декоративне	убранство	майже	повністю	перенесено	в	
друковану	книгу	з	пергаментних	рукописів.	Досить	порівняти	декор	Галиць-
кого	та	Бучацького	Євангелій	ХІІІ	ст.,	Пересопницького	Євангелія	ХVІ	ст.,	
щоб	встановити	наступність	орнаментики	Крилоського	Євангелія.
	 Разом	з	тим	великий	вплив	на	орнаментику	Євангелія	мали	західно-
євро	пейські	зразки	і	серія	гравюр	Ізраїля	Ван	Мекенема,	«Великий	прописний	
алфавіт».	Серед	них	була	і	гравюра	«Ангели,	що	грають	на	інструментах».	
Один	ангел	грає	на	лютні,	інший	–	на	віолі.	Зображення	цих	ангелів	поміщено	
на	 титульній	 сторінці	Євангелія.	Обличчя	 їх	 не	мають	 нічого	 спільного	
з	 традиційним	 зображенням	 ангелів	 у	 православному	 іконописі.	Отже,	
запозичення	автором	гравюр	у	Крилоському	Євангелії	з	західноєвропейських	
джерел	можна	вважати	доведеним.	Разом	з	тим,	Памво	Беринда	вводить	у	
книжкові	заставки	та	ініціали	народний	орнамент,	використовуючи	для	нього,	
крім	традиційного	для	Європи	акантового	листя,	листя	чортополоху,	квіти	
шипшини,	барвінку,	волошок.	Таким	чином	декор	Євангелія	можна	вважати	
синтезом	західноєвропейської	манери	книжної	графіки	з	традиційним	стилем,	
який	палеографи	називають	стародрукарським	[7,	с.	155].
	 Якою	була	подальша	доля	книги	після	виходу	її	у	світ?	Про	це	ми	
можемо	довідатись	 із	записів	трьох	 її	власників	на	нижніх	полях	аркушів	
одного	з	екземплярів	книги	з	першої	по	37	сторінку.	Перший	запис	зробив	
у	1616	році,	тобто	через	десять	років	після	виходу	книги	у	світ,	наш	земляк	
Максим	Мельник	з	села	Нараївка.	Текст	запису	стверджує,	що	«…сию	книгу	
Євангелиє	Учительне	купил	раб	божий	Максим	Мельник	Нараївский	і	дал	єї	
з	благословенієм	отця	ієромонаха	Авраамія	ученика	митрополита	Анастасія	
архиепископа	Сучави	і	даде	у	новосозданий	монастир	1616	року	Бережанский	
стоячего	 врочища	Камень	йде	же	 єсть	 храм	Преображения	 господа	 бога	
нашего	і	спаса	нашего	Ісуса	Христа...	а	єже	во	плоти	Рождества	Ісуса	тисяща	
шесть	сотого	шєстьнадцятого»	[2,	с.	48].
	 Запис	цей	цікавий	для	нас	тим,	що	він	є	документальним	підтверджен-
ням	широко	розповсюдженого	в	той	час	звичаю	дарувати	цінні	книги	церквам	
і	монастирям.	Ми	зараз	не	можемо	сказати,	чи	був	Максим	мельником	за	
професією,	 чи	це	 було	 родинне	прізвище,	 але	можемо	 з	 усією	певністю	
стверджувати,	що	він	був	заможною	людиною	–	власником	досить	значного,	
як	на	той	час,	багатства	–	гарно	виданої	друкованої	богослужбової	книги.	І	
цю	цінність	він	жертвує	в	книгозбірню	новоствореного	монастиря.	У	той	
час	монастирські	 книгозбірні	 нерідко	 поновлювали	 свій	фонд	 значною	
мірою	за	рахунок	пожертвувань.	Власник	робив	на	полях	або	на	титульному	
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листі	дарчий	запис,	після	чого	видання	займало	почесне	місце	на	полицях	
бібліотеки.	Воно	заносилось	в	інвентарний	опис,	в	якому	вказувався	автор	
книги,	 її	 назва,	 давалась	 коротка	 характеристика	 окладу	 («саф’янний»,	
полотняний	«з	відтиском»,	«з	металевими	кутами»	і	т.д.	).	У	багатьох	описах	
вказували	і	формат	книги:	мала,	«середня»,	«велика»,	«дуже	велика».
	 Деякі	описи,	як	наприклад	опис	бібліотеки	Львівського	ставропігій-
ського	братства,	містили	 і	дані	про	матеріал,	на	якому	друкувалась	книга	
(пергамент,	папір	місцевий	або	привозний)	[9,	с.10-11;	11,	с.152-153].	В	ряді	
описів	 є	 запис	про	 колишніх	 власників	 або	жертводавців.	 Бережанський	
монастир	 існував	недовго	 і	 через	п’ятдесят	років	 екземпляр	Учительного	
Євангелія,	 	що	 належав	монастирю,	 після	 довгих	мандрів	 опинився	 аж	
під	містом	Гусятином	 (сучасна	Тернопільська	 область),	 де	 був	 куплений	
міщанином	Яковом	Микифоровичем.
	 Про	це	свідчить	другий	запис:	«сия	книга	глаго...	Путивльця	Якова	
Никифоровича...	на	куплена	под	градом	Гусятином	з	лето	1665	июля	дня	Марії	
Магдалини»	[2,	с.	89].	Можна	будувати	багато	гіпотез	і	висловлювати	здогадки	
про	непростий	шлях	книги	до	її	нового	власника.	У	вирі	подій	визвольної	
боротьби	українського	народу	зберегти	бібліотеку	було	дуже	складно.	Гинули	
одні,	створювались	інші.	А	книги	жили,	переходили	від	одних	власників	до	
інших,	аж	поки	не	осідали	в	книгозбірнях,	часто	за	сотні	і	тисячі	кілометрів	
від	того	місця,	де	вони	вийшли	друком	у	світ.
	 Екземпляр	Крилоського	Учительного	Євангелія	ще	 через	 чверть	
століття	опинився	аж	у	далекій	Московії,	де	в	1689	році	потрапив	у	руки	
паламаря	Савелія.	Невідомо,	в	церкві	якого	міста	брав	участь	у	богослужіннях	
Савелій.	Відомо	лише,	що	після	його	смерті	Андрій	і	Дмитро	–	сини	паламаря–	
подарували	 книгу	 в	Данилів	монастир	Великого	Успенського	 собору.	 «...
Сия	книга	дадена	Андрієм	і	Дмитрієм	синами	пономаря	Савелія	в	Данилов	
монастир	Великаго	Успенського	Собора	в	лето	1689	р.».		На	початку	ХІХ	ст.	
Крилоське	Учительне	Євангеліє	разом	з	багатьма	іншими	стародруками,	за	
розпорядженням	царя	Олександра	І,	було	передане	в	Імператорську	Публічну	
бібліотеку	в	Санкт-Петербурзі,	звідки	вона	перейшла	в	Російську	історичну	
бібліотеку	[8,	с.276].
	 Взагалі	 записи	на	 полях	 старовинної	 книги,	 так	 звані	маргіналії,	
служать	для	дослідників	надзвичайно	важливим	джерелом	інформації	про	
життя	 і	звичаї	наших	предків	–	власників	досить	значного,	як	на	той	час,	
багатства	–	друкованої	книги.	Книгу	цю	купували	за	великі	гроші,	дбайливо	
зберігали,	приносили	в	пожертву	як	дорогоцінний	дар	церквам	і	монастирям,	
при	яких	уже	в	ХV	ст.	існували	солідні	книгозбірні	[4].	
	 Отже,	такі	західні	течії,	як	гуманізм,	Реформація	та	доба	Відродження,	
дали	Україні	 невичерпний	 скарб	друкованої	 книги.	Учительне	Євангеліє,	
надруковане	в	Крилоській	друкарні,		поряд	з	іншими	книгами,	якими	започат-
ковувалося	галицьке	друкарство,	займає	гідне	місце	в	історії	книгодрукування	
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в	Україні	та	історії	її	культури.	Воно,	значною	мірою,	послужило	зразком	для	
знаменитих	друків	Києво-Печерської	Лаври,	та	й	сама	Крилоська	друкарня	
разом	із	Стратинською	стала	першоосновою	лаврської	друкарні,	яка	вже	за	
перші	15	років	свого	існування	випустила	у	світ	понад	30	дуже	важливих	
друків,	що	відразу	привернули	до	себе	увагу	не	тільки	на	українській	землі,	
але	й	 в	 усьому	 слов’янському	світі.	В	цьому	незабутня	 заслуга	 і	 перших	
галицьких	друкарень.	
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Наталья БЕВЗЮК
/г. Одесса/

Пауль Тиллих: оправдание верой и сомнением

	 Человека	беспокоят	многие	вещи	в	жизни:	 здоровье,	образование,	
карьера,	семья.	Но	если	вы	спросите,	что	его	беспокоит	больше	всего,	что	
является	 его	«предельным	интересом»,	 ему	 труднее	 всего	будет	ответить	
на	этот	вопрос.	Протестантский	теолог	и	философ-экзистенциалист	Пауль	
Тиллих	(1886-1965)	«предельным	интересом»	называл	религию.	Он	определял	
ее	 как	 «состояние	 захваченности	предельной	 заботой».	Хотя	 для	многих	
людей	их	предельной	заботой	является	не	религия,	а	повседневная	жизнь,	
поэтому	предельным	интересом	является	 то,	 вокруг	 чего	 человек	 строит	
свою	жизнь;	 	 заботой	в	большей	степени	является	нынешняя	жизнь,	а	не	
последующая.	Ведь	есть	проблемы,	которые	являются	жизненно	важными	для	
человека.	Однако	Тиллих	говорит,	что	это	больше	повседневное	беспокойство,	
а	не	предельное,	конечное	и	приводит	пример	Марфы	и	Марии,	как		символа	
этих	двух	 типов	проблем.	Марфа	обеспокоена	многими	вещами,	 которые	
являются	конечными,	преходящими.	Марию	беспокоит	одна	вещь,	но	она	
является	предельной	(Лук.,10:38-42).
	 Предельный	интерес	является	безусловным,	полным	и	бесконечным.	
Он	не	зависит	от	каких-либо	условий,	желаний	или	обстоятельств.	Тиллих	
говорит,	что	человека	беспокоит	много	вещей,	как	и	любое	живое	существо.	
Но,	в	отличие	от	животного,	у	человека	есть	духовные	интересы,	такие	как	
познавательные,	 эстетические,	 нравственные,	 социальные,	 политические;	
«…и	всякий	духовный	интерес	…	может	притязать	на	предельность	в	чело-
веческой	жизни»	[3,	133].	Тиллих	считает,	что	«религия	является	глубиной	
измерения»	всех	человеческих	переживаний.	Она	является	тем,	что	придает	
жизни	смысл	и	воплощает	в	себе	то,	что	люди	ценят	превыше	всего.	Поэтому	
здесь	возникает	самый	важный	и	сложный	вопрос	для	человека:	как	органи-
зовать	свою	жизнь	ради	того,	что	является	более	всего	реальным	–	Бог.
	 Тиллих	говорит	о	том,	что	термин	«предельный	интерес»	происходит	
из	Ветхого	Завета,	 т.к.	 именно	 здесь	была	определена	основная	 заповедь	
для	человека	–	«И	люби	Господа,	Бога	твоего,	всем	сердцем	твоим,	и	всею	
душею	твоею,	и	всеми	силами	твоими»	(Вт,	6:5).	Поэтому	«конечной	заботой»	
каждого	человека	является	«требование	полной	отдачи	себя	объекту	предель-
ного	интереса»	 [3,	 134].	Основой	 такой	«отдачи»	 является	 вера.	Причем	
Тиллих	рассматривает	 веру	 в	 2-х	 аспектах:	 вера	 как	предельный	интерес	
и	 как	 центрированный	 акт.	Вера	 определялась	Тиллихом	 как	 состояние	
захваченности	силой	бытия,	которая	«трансцендирует	все	сущее	и	в	которой	
все	сущее	соучаствует»	[4,	120].	Человек,	захваченный	этой	силой	бытия,	
знает:	«он	утвержден	силой	самого	бытия»	[там	же].	Рассматривая	вопрос	о	
вере,	Тиллих	уделяет	внимание	как	божественной,	так	и	человеческий	стороне	
этого	вопроса,	 так	как	«игнорирование	человеческого	ведет	к	искажению	



Матеріали науково-практичної конференції

83

целого,	поскольку	божественное	проявляется	только	через	человеческое,	а	
не	помимо	человеческого»	[2,	273].	Полнота	человека	осуществляется	только	
в	 участии	Бога.	Амбивалентность	 эссенциального	 и	 экзистенциального	
составляет	глубинное	содержание	религии.	Тиллих	сожалел,	что	современный	
человек	едва	ли	может	понять	значение	оправдания	верой.	Оправдание	по	вере	
рассматривается	как	наше	принятие	«несмотря	на»	нашу	неприемлемость.	
«Оправдание	–	это	парадокс,	который	заключается	в	том,	что	оправдывается	
грешник,	неправедный	становится	праведным;	несвятой	становится	святым,	а	
именно	по	суду	Божьему,	который	основы	вается	не	на	достижениях	человека,	
а	на	беспредельной	благодати	Божьей.	Где	понимается	и	принимается	этот	
парадокс	божественно-человеческой	 взаимосвязи,	 там	уничтожаются	 все	
идеологии.	Человек	не	должен	обманы	ваться	о	себе,	потому	что	он	принимается	
таким,	как	он	есть,	в	полной	искаженности	своего	существования»	[7,	170-
171].	Принцип	оправдания	верой	сохранился,	но	вера,	как	отмечает	Тиллих,	
превращается	в	работу,	которую	человек	совершает	по	своему	усмотрению.	
Тиллих	предлагает	заменить	выражение	«оправдание	по	вере»	выражением	
«оправдание	через	веру»:	«Всегда	говорите	об	оправдании	по	благодати	через 
веру.	Оправды	вающая	сила	является	божественной	благодатью,	канал,	через	
который	люди	получают	эту	божественную	благодать,	является	верой.	Вера	–	
это	никоим	образом	не	причина,	но	только	канал»	[6,	308].	Это	означает,	что	
вера	не	вызывает,	а	опосредует	благодать.	Собственное	определение	веры	как	
состояние	стремления	к	«предельному	интересу»,	было	попыткой	показать,	
что	вера	охватывает	как	глубины,	так	и	тотальность	бытия.
	 Понятие	веры	как	«предельного	интереса»	включает	в	себя,	говорит	
Тиллих,	субъективную	и	объективную	стороны	акта	веры:	«Fides	qua	creditor	
(вера,	посредством	которой	верят)	и	fides	quae	creditor	(вера,	в	которую	верят)»	
[3,	139].	Объективный	аспект	акцентирует	внимание	на		объекте,	который		
является	истинным	объектом	всей	веры.	Таким		объектом	есть	Бог	(Тиллих	
определяет	это	как	акт веры).	Тиллих	говорит,	что	люди	могут	переживать	
Бога	по-разному.	Более	того,	человек	мог	поверить,	что		нет	никакого	Бога.	
Субъективный	аспект		предполагает		обеспокоенность	тем,	что	люди	называют	
целью	и	источником	существования.	Это	может	быть		Бог	(Тиллих	называет		
это	содержанием веры).	Это	выражается	в	работе,	семье	и	др.	«Всегда	есть	
что-то,	что	осмысливается	в	акте	веры»	[3,	139].	Поэтому,	утверждает	Тиллих,	
акт	веры	относится	к	конечным	реалиям,	а	содержание	веры	–	выражается	в	
конечной	судьбе	веры,	в	которой	определяется	цель	человека,	через	которую	
он	 	 приходит	 к	 вере.	 «Вера	 –	 это	 акт,	 в	 котором	 трансцендируются	 	 как	
рациональные,	так	и	внерациональные	элементы	его	бытия»	[3,	136].		Тиллих	
говорит,	что	вера	всегда	включает	в	себя	всю	личность.	Вера	есть	свобода	
выбора	верить	во	что-то.	Тиллих	считает,	что	вера	является	центральным	
актом	человеческого	разума.	Динамика	веры	должна	учитывать	динамику	
личности.	 «Вера	 есть	 вера	человека.	Она	не	исходит	от	человека,	 но	она	
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выражена	 в	 человеке.	И	 поскольку	 вера	 присутствует	 в	 личности	 или	
обществе,	 они	 выражают	 собой	 воплощение	благодати.	Вера	появляется	
через	Слово,	Слово,	сказанное	нам…	Оно	не	только	трансцендентно,	но	и	
имма	нентно,	создавая	божественную	структуру	реальности…	Слово	сказано	
человеку,	но	и	через	человека»	[7,	210].		
							Вера	включает	в	себя	всю	личность,	и	именно	личность	в	результате	
самоинтеграции	приходит	к	интеграции	реального	и	возможного,	как	единства	
различных	 сторон	 	 человека.	Поэтому	можно	 говорить,	 считает	Тиллих,	
об		интегрирующей	силе	веры.	Соединение	субъективного	и	объективного	
факторов	 создает	высокую	«степень	открытости	человека	навстречу	силе	
веры»	 [3,	 203].	Такая	 «открытость»	называется	 в	 религии	 «благодатью».	
Вера	 как	 центральный	 акт	 личности	 включает	 в	 себя	 сознательные	 и	
бессознательные,	когнитивные,	эмоциональные	и	другие	функции.	Однако	
вера	не	просто	интегрирует	эти	функции,	но	и	выходит	за	их	пределы.	Тиллих	
подчеркивает,	что	вера	–	это	не	эмоция.	Она	никогда	не	может	родиться	из	
чувства:	«вера	является	функцией	всего	человека,	а	не	какой-то	части	человека,	
будь	 то	 интеллект,	 воля	 или	 эмоция»	 [там	же].	Определение	Тиллихом	
веры	как	наиболее	 	 «центрированного	 акта	 человеческой	души»	 [3,	 135]		
позволяет	говорить,	что	в	акт	веры	вовлечен	человеческий	аспект		и	именно	
человеческий	аспект	поддерживает	веру.	«Вера	не	есть	дело	отдельного	ума	
или	души,	противостоящей	уму	и	телу,	но	она	есть	центрированное	движение	
всей	личности	по	направлению	к	чему-то,	что	обладает	предельным	смыслом	
и	значением»	[3,	210].		Вера	это	не	просто	«подарок»	(дар)	или	«благодать»,	
которая	дается	(определяется)	«предельным	интересом»	или	Богом,	но	это	
совокупность	 человеческих	 свойств,	 которые	реагируют	на	нее.	Поэтому	
«человек	без	благодати…	не	может	проповедовать	благодать»	[7,	248].	
	 	 	 	 	 	 	 	Существенное	 значение	 для	понимания	 веры	 является	понимание	
концепции	 сомнения.	 Амбивалентность	 присутствует	 в	 религиозной	
философии	Тиллиха.	Причем	амбивалентность	не	разрушает	веры	и	рели-
гиозного	 сознания,	 а,	 наоборот,	 такая	 двойственность	 веры	и	 сомнения	
естественна	 для	 него	 (религиозного	 сознания).	Именно	 с	 этой	 позиции	
Тиллих	рассматривает	веру	и	сомнение.	Такая	амбивалентность	религиозного	
опыта	 вырастает	 из	 амбивалентности	 самой	жизни	 (как	 родовой	жизни	
челове	чества,	 так	 и	 личностной	 экзистенции)	 [5,	 300-319].	Для	Тиллиха	
принцип	оправдания	через	веру		имеет	не	только	религиозно-этический,	но	
и	религиозно-интеллектуальный	характер.	«Сомнение	присутствует	в	вере,	
выступая	не	в	качестве	постоянного	опыта,	а	образуя	всегда	присутствующий	
элемент	 структуры	 веры»	 [3,	 147].	 	Ситуация	 сомнения,	 даже	 сомнения	
в	Боге,	 не	 отделяет	 нас	 от	Бога.	Тот,	 кто	 сомневается,	 оправдан	 в	 своем	
сомнении.	Чтобы	быть	оправданным,	не	обязательно	правильно	мыслить	о	
Боге.	Оправдание	–	это	дело	Бога,	даже	если	присутствуют	сомнения.	Тиллих	
также	 подверг	 сомнению	парадокс	 оправдания	 верой.	Причем	парадокс	
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толкуется	Тиллихом		как	«опознание	высшей	реальности,	в	которой	явлено	
преодоление	полярностей»	[5,	60].	Он	говорит	о	том,	что	парадокс	оправдания	
имеет	связь	с	проблемой	сомнения.	По	мнению	Тиллиха,		существует	точка,	
которая	предполагает	мгновенную	уверенность:	 это	положение	 человека	
между	собственной	конечностью	и	собственной	потенциальной	бесконеч-
ностью.	 Все	 это	 проявляется	 во	 взаимоотношении	 веры	 и	 сомнения.	
Сомневающийся,	считает	Тиллих,	это	тот,	кто	испытывает	кризис	не	из-за	
отчужденности	от	 	Бога,	а,	скорее,	всего	из	чувства	(осознания)	бессмыс-
ленности	 существования.	 Такое	 состояние	 Тиллих	 назвал	 экзистенци-
альным	сомнением.	Тиллих	выделяет	три	вида	сомнений:	методологическое,	
скептическое	и	экзистенциальное.	Методологическое	используется	в	научных	
исследованиях.	 Скептическое	 –	 это	 отношение	 ко	 всем	 человеческим	
верованиям	и	знаниям.	Сомнения,	связанные	с	верой	он	называет	экзистен-
циа	льными	 сомнениями.	Даже	 в	 состоянии	 радикального	 сомнения	мы	
«связаны»	с	Богом.	Таким	образом,	никто	не	способен	двигаться	к	вере	в	
Бога	без	экзистенциального	сомнения.	Во-первых,	мы	сомневаемся,	потому	
что	не	так	уверены,	что	восприятие	наших	задач	является	окончательным.	
Ведь	мы	должны	понимать	 смысл	для	нашей	жизни.	Это	 говорит	 о	 том,	
что	 экзистенциальное	сомнение	появляется	 тогда,	 когда	мы	не	уверены	в	
объекте	нашего	«предельного	интереса».	Экзистенциальное	 сомнение	не	
задает	вопроса	об	истинности	или	ложности	отдельного	суждения»	[3,	146].	
Сомнение		в	вере		приемлет	присутствие	«элемента	ненадежности	во	всякой	
экзистенциальной	истине»	[там	же].	Во-вторых,	даже	если	мы	совершенно	
уверены	в	объекте	нашего	предельного	интереса,	мы	можем	ставить	вопрос	о	
символе	и	понятиях,	с	помощью	которых	его	постигаем.	И	мы	сомневаемся,	
что	наше	восприятие	реальности	может	быть	возможно	неадекватно.			Тиллих	
утверждает,	что	сомнение	не	означает	потерю	веры.	«Если	сомнение	возникло,	
то	его	следует	рассматривать	не	как	отрицание	веры,	а	как	элемент,	который	
везде	присутствовал	в	акте	веры.	Экзистенциальное	сомнение	и	вера	–	два	
полюса	 одной	 и	 той	же	 реальности,	 состояние	 предельного	 интереса»	
[3,	 147].	Сомнение	 	 в	 акте	 веры	всегда	будет	присутствовать.	Более	 того,	
серьезные	сомнения	следует	рассматривать	как	подтверждение	веры,	которая	
свидетельствует	о	серьезной	озабоченности.	Тиллих	говорит	о	достоверности	
сомнения	«как элементе, который всегда был и будет присут ствовать в 
акте веры».	«Сомнение	не	является	противоположностью	веры,	оно	есть	
элемент	веры»	[5,	426].	Тиллих	пишет:	«Сомневающийся	потерял	Бога,	но	он	
не	может	успокоиться,	потому	что	нуждается	в	том,	что	потерял.	Он	охвачен	
силой	истины,	 он	 впадает	 в	 отчаяние.	Он	 сомневается	 в	 своем	спасении,	
находится	 в	 утрате	 смысла.	 Радикальное	 сомнение	–	не	 бегство	от	Бога.	
Это	борьба	за	участие	в	смысле	жизни».	Иметь	сомнение	и	поддерживать	
веру	Тиллих	называет	актом	мужества.	Сомнения	преодо	леваются	через	акт	
мужества.	В	книге	«Мужество	быть»	Тиллих	указывает,	 что	«вера	может	
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принять	форму	мужества	перед	лицом	радикального	отчаяния».	Для	Тиллиха	
мужество	–	это	онтологическое	понятие,	«само	утверж	дение	бытия,	несмотря	
на	небытие».		Мужество	–	это	участие	в	силе	бытия	и	смысла.	Он	принимает	
все	 сомнения,	 риск,	 беспокойство,	 чтобы	преодолеть	 себя.	Вера	поэтому	
является	основой	мужества	и	смелостью	проявления	веры.
		 	 	 	 	 	 	 	 	Для	принятия	человеком	веры	(истины)	Тиллих		использует	слово	
«динамика»	 (древнегреч.	 –	 «сила,	 мощь).	 Динамика	 веры	 дает	 силу	 и	
мужество.		«Мужество	как	элемент	веры	есть	дерзающее	самоутверждение	
своего	бытия	вопреки	тем	силам	«небытия»,	которые	суть	наследие	всего	
конечного»	[3,	143].	Самостоятельность	очень	важна,	т.к.	существует	риск,	
связанный	 с	 верой	 и	 наличием	 неопределенностей,	 объясняет	 Тиллих.		
Ведь	риск	может	обернуться	провалом	и	тогда	смысл	человеческой	жизни	
разрушится.	Тиллих	 говорит	 о	 «безусловной	 вере»,	 «которая	появляется,	
отделенная	 от	 всех	 утративших	 смысл	 религиозных	 содержаний,	 «когда	
Бог	исчезает	в	тревоге	сомнения».	В	такой	вере	снимается	различие	между	
индивидуализацией	и	соучастием,	и	лишь	мужество	такой	веры	способно	
взять	на	себя	тревогу	перед	судьбой	и	смертью,	виной	и	осуждением,	пустотой	
и	 бессмысленностью.	 Религиозная	 вера	—	 это	 состояние	 захваченности	
силой	Самого-Бытия.	Мужество	 быть	 есть	 выражение	 веры,	 и	 только	 в	
свете	мужества	быть	можно	понять,	что	такое	вера.	Человек,	ища	смысла	
и	значения,	вопрошает	о	себе	и	о	мире,	и	Бог	«отвечает»	[1,	111].	Здесь	и	
получает	свое	выражение	«предельный	интерес»	человеческого	существо-
вания.	Предельный	интерес	–	это	предельный	риск	и	предельное	мужество.	
«Без	риска	нет	никакой	веры…	Риск	веры	экзистенциален,	он	затрагивает	
тотальность	нашего	 бытия…	Ошибочная	 вера	может	 уничтожить	 смысл	
жизни		человека»	[5,	426]	.	
	 Вывод:	Вера	связана	с	актом	веры	и	содержанием	веры.	Сомнение–	
существенный	элемент	в	теологическом	учении	Тиллиха	о	вере.	Наличие	
сомнения	–	это	выражение	веры;	сомнение	позволяет	прийти	к	пониманию	
веры.	Августин	Блаженный	говорил:	«Верую,	чтобы	понимать».	Сомнение–	
это	форма	веры	в	поисках	понимания.
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Оксана БЕРЕГОВСЬКА
/м. Галич/

Євангеліє Нового Завіту

	 Біблія	 –	 збірка	 давніх	 ідеологічних,	 історичних	 та	 літературних	
пам’яток,	що	вважаються	Священним	Писанням	у	послідовників	численних	
течій	християнства.	Вона	складається	з	двох	основних	частин	–	Старого	та	
Нового	Завітів.	Перша,	найдавніша	частина	Біблії	–	Старий	Завіт	визнається	
також	в	іудаїзмі.	Він	займає	4-5	усього	тексту	Біблії	і	відомий	у	двох	варіантах.	
Текст	(Танах)	прийнятий	в	іудаїзмі	і	написаний	давньоєврейською	мовою.	Він	
складає	39	книг:	П’ятикнижжя,	Пророки	і	Писання.	Головним	є	П’ятикнижжя	
(Буття,	Вихід,	Левит,	Числа	і	Повторення	закону).	Тут	йдеться	про	створення	
Богом	світу	і	людини,	гріхопадіння	Адама	і	Єви,	всесвітній	потоп,	про	завіт,	
який	нібито	заповідав	Бог	людям,	регламентацію	життєдіяльності	людини,	
що	 викладена	 у	 відомих	 десяти	 заповідях.	Старий	 Завіт,	 перекладений	
грецькою	мовою	(Септуагінта),	містить	50	книг.	Ставлення	до	них	християн	
різне:	протестанти	визнають	39	книг,	а	православні	додані	11	книг	вважають	
неканонічними,	католики		11	книг	визнають	другоканонічними.
						 Загалом	історія	створення	старозавітної	частини	Біблії	обіймає	період	
у	кілька	століть	(з	ІХ	ст.	по	60-ті	роки	ІІ	ст.	до	н.е.).
						 Новий	 Завіт	 розділений	 на	 	 п’ять	 частин:	Євангелія	 (від	Матвія	
до	 Івана);	 історія	 (книга	Дії);	послання	апостола	Павла	 (від	Римлянам	до	
Филимону);	загальні	послання	(від	Євреям	до	Юди)	і	пророцтво	(Об’явлення).	
Новий	Завіт	був	написаний	у	проміжку	часу	між	приблизно	45	і	95	рр.	н.е.	
Він	був	написаний	койне	(загальною,	повсякденною	формою	грецької	мови	
першого	століття	н.е.).
							 Євангелія	дають	нам	чотири	різні,	 але	не	 суперечливі	нариси	про	
народження,	життя,	служіння,	смерть	і	воскресіння	Ісуса	Христа.	Євангелія	
демонструють,	що	Ісус	був	обіцяним	у	Старому	Завіті	Месією,	й	закладають	
фундамент	для	решти	Нового	Завіту.
						 Книга	Дії	описує	діла	апостолів	Ісуса	–	чоловіків,	яких	Він	послав	
у	світ,	аби	проповідувати	Євангеліє	спасіння.	Книга	Дії	описує	зародження	
церкви	 та	 її	швидке	 зростання	 в	 першому	 столітті	 нашої	 ери.	Послання	
апостола	Павла	є	листами	до	окремих	церков,	у	яких	викладаються	офіційні	
християнські	доктрини	та	порядки,	що	витікають	із	них.	Загальні	послання	
доповнюють	листи	 апостола	Павла	додатковими	вченнями	 та	 вказівками.	
Книга	Об’явлення	пророкує	про	події,	що	відбуваються	в	кінці	часів.
						 Огляд	Нового	 Завіту	 є	 важливим	 і	 корисним	 заняттям.	 Тут	 ми	
дізнаємося	про	смерть	Ісуса	на	хресті	за	нас	і	про	те,	якою	має	бути	наша	
відповідь	 на	Його	 смерть.	Новий	 Завіт	фокусується	 на	 наданні	 твердих	
християнських	 учень	 разом	 з	 практичними	 результатами,	 які	 повинні	
виникати	 з	них.	Ця	книга	 відома,	 як	Євангеліє	 від	Матвія,	 тому	що	була	
написана	апостолом	з	 таким	самим	 іменем.	Стиль	книги	відповідає	тому,	
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що	можна	очікувати	від	людини,	яка	колись	була	збирачем	податків.	Матвій	
виявляє	значний	інтерес	до	обліку.
						 Книга	впорядковує	це	Євангеліє	навколо	шести	тем.	Будучи	збирачем	
податків,	Матвій	 володів	 навиком,	 який	 зробив	 його	 працю	ще	 більш	
захоплюючою	для	християн.	Збирачі	податків	мали	вміти	писати	у	скороченій	
формі,	що	 по	 суті	 означало,	що	 слова	Євангелія	 від	Матвія	 не	 тільки	
натхненні	Святим	Духом,	але	й	мають	бути	фактичними	стенограмами	деяких	
проповідей	Христа.	Наприклад,	Нагірна	проповідь,	записана	в	розділах	5-7,	
з	великою	ймовірністю	є	точним	записом	цієї	великої	вістки.
						 Апостол	Матвій	написав	цю	книгу	в	часи	ранньої	Церкви,	ймовірно,	
близько	50	р.	н.е.	Це	був	час,	коли	більшість	християн	була	юдеями,	тому	
його	акцент	на	єврейських	переконаннях	у	цій	книзі	цілком	зрозумілий.
						 Матвій	намагався	довести	юдеям,	що	 Ісус	Христос	був	 обіцяним	
Месією.	Найчастіше	Євангеліє	від	Матвія	цитує	Старий	Завіт,	аби	показати,	як	
Ісус		виконав	слова	єврейських	пророків.	Матвій	доводить	походження	Ісуса	
від	Давида	та	використовує	безліч	форм	мовлення,	що	були	більш	звичними	
для	євреїв.	Любов	і	турбота	про	свій	народ	є	очевидними	в	його	ретельному	
викладі	євангельської	історії.
						 Матвій	обговорює	походження,	народження	та	початок	життя	Христа	
в	перших	двох	розділах.	Далі	книга	розглядає	служіння	Ісуса.	Вчення	Христа	
будується	навколо	таких	пунктів,	як	Нагірна	проповідь,	описує	місію	та	цілі	
учнів,	обговорення	питання	щодо	церкви.	В	останньому	розділі	описується	
Воскресіння	та	велике	доручення.
						 Хоча	 Євангеліє	 від	Марка	 й	 не	 називає	 свого	 автора,	 згідно	 з	
одностайним	свідченням	отців	Ранньої	Церкви,	його	автором	був	Марко.	Він	
був	сподвижником	апостола	Петра	та,	вочевидь,	його	духовним	сином.	Від	
Петра	він	отримав	інформацію	«з	перших	рук»	про	події	та	вчення	Господа	
й	зберіг	її	в	письмовому	вигляді.
				 Загальновизнаним	є	той	факт,	що	Марко	–	це	Іван	Марко	з	Нового	
Завіту.	Його	мати	була	багатою	і	шанованою	християнкою	в	єрусалимській	
церкві	і,	можливо,	церква	збиралася	в	її	будинку.	Марко	приєднався	до	Павла	
та	Варнави	в	їх	першій	місіонерській	подорожі,	але	не	в	другій,	через	незгоду	
між	двома	чоловіками.	Проте	ближче	до	кінця	життя	Павло	закликав	Марка	
бути	з	ним.
						 Цілком	можливо,	що	Євангеліє	від	Марка	було	однією	з	перших	книг,	
написаних	у	Новому	Завіті	(імовірно	в	57-59	рр.	н.е.).
						 У	 той	 час,	 коли	Матвій	 писав	 насамперед	 своїм	 братам-євреям,	
Євангеліє	 від	Марка,	 вочевидь,	 було	 адресоване	 римським	 віруючим,	
особливо	язичникам.	Марко	писав	як	пастор	християнам,	які	раніше	чули	
й	повірили	в	Євангелію.	Він	хотів,	щоб	вони	мали	біографічний	нарис	про	
Ісуса	Христа	як	Слугу	Господа	й	Спасителя	світу	для	зміцнення	їх	віри	перед	
жорстокими	переслідуваннями,	а	також	навчав,	що	означає	бути	Його	учнями.
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						 Це	Євангеліє	 є	 унікальним,	 оскільки	воно	більше	 зосереджене	на	
діях	 Ісуса,	 ніж	 	 на	 його	 вченні.	Воно	написане	простою	мовою,	швидко	
переходить	від	одного	епізоду	життя	Христа	до	іншого.	Воно	не	починається	з	
генеалогії,	як	Євангеліє	від	Матвія,	бо	язичники	особливо	не	цікавилися	Його	
родоводом.	Після	хрещення	Ісус	почав	Своє	суспільне	служіння	в	Галілеї	й	
назвав	перших	чотирьох	із	дванадцяти	учнів.	Далі	йде	розповідь	про	життя	
Ісуса,	Його	смерть	і	воскресіння.
						 Євангеліє	 від	Марка	–	 це	 не	 просто	 збірка	 оповідань,	 але	 нарис,	
написаний	з	метою	показати,	що	Ісус	є	Месією	– і	не	тільки		для	євреїв,	але	й	
для	язичників.	Хоча	й	учні	на	чолі	з	Петром	висловлювали	свою	віру	в	Нього,	
повністю	зрозуміти	Його	призначення	вони	змогли	лише	після	воскресіння.
						 Спостерігаючи	за	подорожами	Ісуса	Галілеєю,	околицями,	а	потім	і	
Юдеєю,	ми	розуміємо,	настільки	швидкий	темп	Він	встановив.	Він	торкнувся	
життя	багатьох	людей,	 але	 особливо	незгладимий	 слід	 залишив	на	Своїх	
учнях.	Під	час	преображення	Він	дав	трьом	з	них	можливість	побачити	Його	
майбутнє	повернення	з	силою	та	славою,	і	це	знову	відкрило	їм,	ким	Він	є	
насправді.
		 	 	 	Євангеліє	від	Луки	не	називає	свого	автора.	Проте	з	текстів	у	Луки	та	
Дії	очевидно	те,	що	ці	книги	написав	один	 і	 той	самий	автор,	адресуючи	
їх	 «високоповажному	Теофілу»,	можливо,	 римському	 вельможі.	 Згідно	 з	
переданнями	перших	днів	Церкви,	ці	дві	книги	написав	Лука,	лікар	і	близький	
спільник	апостола	Павла.	Це	робить	Луку	єдиним	язичником,	який	є	автором	
книги	Святого	Письма.
						 Євангеліє	від	Луки,	найімовірніше,	було	написане	між	58	і	65	рр.	н.е.
						 Як	і	в	двох	інших	синоптичних	Євангеліях	–	від	Матвія	та	Марка	– 
метою	цієї	книги	є	одкровення	Господа	Ісуса	Христа	й	усе,	що	він	«почав	
робити	й	навчати»,	аж	до	того	дня,	коли	Він	вознісся.	Євангеліє	від	Луки	
унікальне	 тим,	що	він	написав	його	«дослідивши	пильно	все	від	початку	
…	за	порядком».	Відповідно	до	свого	медичного	способу	мислення,	Лука	
часто	розкриває	подробиці,	пропущені	в	інших	Євангеліях.	Розповідь	Луки	
про	життя	Великого	Цілителя	підкреслює	Його	 служіння	 та	 посвячення	
язичникам,	 самаритянам,	жінкам,	дітям,	 збирачам	податків,	 грішникам	та	
іншим	людям,	які	вважалися	другосортними	в	Ізраїлі.
							 Назване	 однією	 з	 найкращих	 	 книг	 Біблії,	 Євангеліє	 від	 Луки	
починається	розповіддю	про	батьків	Ісуса,	про	народження	Його	двоюрідного	
брата	–	Івана	Хрестителя,	Марію	та	подорож	Йосипа	до	Вифлеєму,	де	Ісус	
народився	в	 яслах,	 а	 також	генеалогією	Христа	 з	боку	Марії.	Громадське	
служіння	Ісуса	показує	Його	досконале	співчуття	та	прощення	через	розповіді	
про	блудного	сина,	про	багача	й	Лазаря	та	про	милосердного	самаритянина.	
Хоча	багато	хто	повірив	у	цю	неупереджену	любов,	багато	інших,	особливо	
релігійні	лідери,	засумнівалися	у	твердженнях	Ісуса	та	протистояли	Йому.	
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Послідов	никам	Христа	вказано	врахувати	ціну	учнівства,	адже	вороги	Христа	
прагнули	Його	 смерті	 на	 хресті.	 Зрештою,	 Ісус	 був	 виданий,	 катований,	
засуджений	та	розп’ятий.	Але	могила	не	змогла	втримати	Його!	Христове	
воскресіння	 гарантує	 продовження	Його	 служіння	 пошуку	 та	 спасіння	
загублених.
							 Євангеліє	від	Івана	20:31	цитує	щодо	своєї	мети	таким	чином:	«А	це	
було	написане,	щоб	ви	повірили,	що	Ісус	є	Христос,	Син	Божий,	і	щоб	вірячи,	
життя	мали	ви	в	Його	Ім’я».	На	відміну	від	трьох	синоптичних	Євангелій,	
завданням	Івана	було	не	надати	хронологічну	розповідь	про	життя	Христа,	
а	довести	Його	божественність.
					 Іван	не	тільки	прагнув	зміцнення	віри	другого	покоління	віруючих	
і	 навернення	 до	 віри	 людей	 в	 інших	 країнах,	 але	 також	 зупинити	
розповсюдження	хибного	вчення.	Іван	підкреслював,	що	Ісус	Христос,	«Син	
Божий»,	був	повністю	Богом	і	повністю	людиною,	на	відміну	від	існуючої	
тоді	помилкової	доктрини,	яка	стверджувала,	що	«Дух	Христа»	спустився	
на	людину	Ісуса	під	час	хрещення	та	покинув	її	після	розп’яття.
						 Євангеліє	 від	 Івана	 вибирає	 як	 докази	 лише	 сім	 чудес,	 щоб	
продемонструвати	божественність	Христа	та	проілюструвати	Його	служіння.	
Деякі	з	цих	свідчень	та	історій	згадуються	лише	в	Євангелії	від	Івана.
							 Його	Євангеліє	є	найбільш	богословським	з	усіх	чотирьох	Євангелій	
і	часто	містить	пояснення	причин	подій,	згаданих	в	інших	Євангеліях.	Воно	
відкриває	багато	що	про	майбутнє	служіння	Святого	Духа	після	вознесіння	
Христа.	Є	певні,	часто	використовувані	Іваном	слова	чи	фрази,	що	вказують	
на	повторюванні	теми	його	Євангелія:	віра,	свідок,	Утішитель,	життя	–	смерть,	
світло	–	темрява,	Я	є…	любов.
						 Євангеліє	 від	 Івана	 зображує	Христа	 не	 від	 народження,	 а	 від	
«початку»	як	«Слово»	(логос),	що	як	Божество	брало	участь	у	кожному	аспекті	
створення	та	яке	пізніше	стало	тілом,	щоб	забрати	наші	гріхи	як	бездоганний	
жертовний	Агнець.	Іван	обирає	певні	духовні	бесіди,	аби	показати,	що	Ісус	був	
Месією,	і	пояснити,	як	людина	спасається	через		Його	заступницьку	смерть	
на	хресті.	Потім	він	охоче	помирає	за	нас	на	хресті,	сповна	повертаючи	наш	
борг	за	гріхи,	щоб	той,	хто	вірить	у	Нього,	як	у	свого	Спасителя	від	гріха,	був	
врятований	і	мав	вічне	життя.	Далі	Він	постає	з	мертвих,	переконавши	навіть	
тих	Своїх	учнів,	які	ще	сумнівалися	в	тому,	що	Він	–	насправді	Господь	і	Бог.
							 Книга	Дії	конкретно	не	визначає	свого	автора.	З	Євангелія	від	Луки	
1:1-4	і	Дії	1:1-3	стає	зрозуміло,	що	їх	написав	один	і	той	самий	автор.	Із	перших	
днів	церкви	 традиційно	вважається,	що	 її	 автором	був	Лука,	 сподвижник	
апастола	Павла.
				 Книга	Дії	була,	найімовірніше,	написана	між	61-64	рр.	н.	е.
				 Ця	 книга	 викладає	 історію	ранньої	Церкви.	Основна	 увага	 в	 ній	
приділяється	важливості	дня	П’ятдесятниці	та	можливості	бути	ефективними	
свідками	Ісуса	Христа.	Книга	Дії	описує	апостолів,	що	були	свідками	Христа	
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в	Єрусалимі,	Юдеї,	Самарії	й	решті	навколишнього	світу.	Книга	висвітлює	
дар	Святого	Духа,	Який	зміцнює,	напучує,	навчає	і	служить	нашим	радником.	
Читаючи	книгу	Дії,	ми	 	отримуємо	заохочення	від	описів	багатьох	чудес,	
здійснених	 учнями	 –	Петром,	 Іваном	 і	Павлом.	У	 книзі	 підкреслюється	
важливість	 послуху	 Божому	Слову	 та	 перетворення,	 яке	 відбувається	
внаслідок	пізнання	Христа.	Є	 також	багато	 згадок	про	 тих,	 хто	 відкинув	
істину	про	Господа	Ісуса	Христа,	яку	проповідували	учні.	Влада,	жадібність	
і	багато	інших	вад	сатани	викриваються	в	книзі	Дії.
						 Книга	Дії	 викладає	 історію	християнської	Церкви	 та	 поширення	
Євангелія	Ісуса	Христа,	а	також	значного	опору,	з	яким	стикалися	послідов-
ники	Христа.	Хоча	багато	вірних	слуг	було	використано	для	проповіді	та	
вчення	Євангелія,	Савло,	чиє	ім’я	було	змінене	на	«Павло»,	зробив	для	цього	
найбільше.	До	свого	навернення	Савло	отримував	величезне	задоволення	
від	переслідування	та	вбивства	християн.	Драматичне	перетво	рення	Савла	
шляхом	у	Дамаск	 є	 кульмінацією	книги	Дії.	Після	 свого	навернення	 він	
перейшов	на	протилежний	бік	–	любові	до	Господа	та	проповіді	Його	Слова	
з	силою,	завзяттям	і	Духом	істинного	й	живого	Бога.	Учні	були	уповноважені	
Святим	Духом	стати	Його	свідками	в	Єрусалимі,	Юдеї	та	Самарії	і	навіть	
на	краю	землі.	В	останній	частині	книги	описані	три	місіонерські	подорожі	
Павла,	його	випробування	в	Єрусалимі	й	Кесарії	та	остання	подорож	до	Риму.
				 Вважають,	що	 всі	 новозавітні	 твори	 були	написані	 арамейською	
(народним	 діалектом	 давньоєврейської	 мови)	 і	 грецькою	мовами.	Уся	
термінологія		Нового	Завіту	(віро-навчальна,	культова,	церковна)	–	грецька,	
такою	вона	залишилася	й	дотепер.	Жодного	оригіналу	документів	Нового	
Завіту	не	збереглося.	Є	лише	переклади	грецькою,	якою	й	записано	канон.	
Безумовно,	при	перекладі	й	перезаписах	текст	не	міг	не	зазнати	пошкоджень	
і	втрат.	Із	«солідних»	манускриптів	найбільш	давнім	є	Синайський	і	Ватикан-
ський	кодекси,	які	були	написані	в	ІV	ст.	У	них		поряд	із	текстом	Старого	
Завіту	є,	хоч	і	неповні,	тексти	Нового	Завіту	і	деякі	апокрифи.	Переклади	
Нового	Завіту	новими	мовами,	у	тому	числі	й	українською,	здійснювалися	
разом	із	перекладом	Старого	Завіту,	тобто	Біблії	в	цілому.
					 Християнська	 традиція	 вважає,	що	 всі	 документи	Нового	 Завіту	
напи	сані	учнями	Христа	саме	в	тій	послідовності,	в	якій	вони	розміщені	в	
Новому	Завіті.	Створені	вони	нібито	майже	водночас,	у	першій	половині	І	ст.	
в	Палестині,	де	проповідував	Христос.	Але	і	час,	і	місце	написання	Нового	
Завіту	проблематичні.	Початок	 складання	 документів	Нового	 Завіту	 слід	
шукати	в	другій	половині	І	ст.	Перші	варіанти	цих	документів	науці	невідомі.	
За	найсміливішими	розрахунками	можна	допускати,	що	їх	почали	писати	в	
середині	І	ст.	Більш	вірогідним	є	час	їх	завершення.	Остаточні	варіанти	скла-
лися	в	період	до	початку	ІІІ	ст.	Отже,	історія	складання	Нового	Завіту	ще	й	
дотепер	має	багато	білих	плям.	Що	ж	до	остаточного	варіанту	документів,	
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то	після	їх	канонізації	тексти	залишалися	без	змін,	хоч	іноді	псувалися	під	
час	перекладів.	Вони	й	зараз	є	предметом	ретельних	історичних	пошуків.	
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Cакральний символізм галицьких браслетів 
ХІІ–ХІІІ ст.

 Широкі срібні браслети із зображеннями язичницьких сюжетів на 
двох стулках належать до рідкісних археологічних пам’яток. Дослідники 
виділяють окрему, галицьку групу, таких прикрас. Вони мають відмінні 
риси від київських, володимирських, рязанських наручнів як за технологіями 
виробництва, так і в улюблених орнаментальних мотивах, що складаються із 
зображень птахів і рослинних композицій. Язичницька символіка на браслетах 
вказує на їх використання під час русальних свят. Коштовні прикраси входили 
до багатого убрання галицьких городянок ХІІ–ХІІІ ст.
 Ключові слова: арка, браслет, дерево життя, наручень, обруч, птах, 
символіка, чернь, язичництво.

	 Із	давньоруських	срібних	виробів	ХІІ–ХІІІ	ст.	найбільший	інтерес	
для	вивчення	язичництва	і	язичницької	символіки	становлять	двостульчасті	
браслети.	Язичницька	символіка	представлена	тут	надзвичайно	яскраво,	що	
було	пов’язано	з	особливою	функціональною	роллю	браслетів-обручів.
	 Браслети-обручі	 згадуються	 в	 літописі	 під	 944	 р.	 у	 зв’язку	 з	
язичницьким	ритуалом-присягою	руських	воїнів	перед	ідолом	Перуна	[12,	
с.30].	Подібні	браслети	 слугували	для	 стягування	рукавів	у	 зап’ястях.	Це	
пов’язано	з	особливим	типом	жіночого	одягу	на	Русі	–	сорочки	з	дуже	довгими	
рукавами.	До	участі	в	танці	дівчина	повинна	була	прихопити	довгі	рукави	в	
зап’ястях	браслетами.	Перед	танцем,	для	того	щоб	розпустити	довгі	рукави,	
танцівниця	розстібала	і	знімала	свої	прикраси	[21,	с.694].	Ця	картина	знайшла	
відобра	ження	на	відомій	мініатюрі	Радзивилівського	літопису,	такий	танець	
зображується	і	на	самих	браслетах	[13,	с.70,	79].	На	одному	обручі,	на	думку	
дослідника	В.	Войтовича,	головною	фігурою	є	так	звана	«коханка	диявола	
і	 наречена	 сатани»	–	 танцююча	дівчина,	 яка	розмахує	рукавами-крилами,	
наслідуючи	русалку-вилу,	зрошувальницю	полів	[4,	с.447].	Напів’язичницькі	
символи	на	браслетах	повністю	відповідають	історичним	та	етнографічним	
уявленням	про	літні	русальні	ігрища,	основним	дійством	якого	були	танці.
	 На	 браслетах	 часто	 зображувалися	 язичницькі	 русальні	 ігрища	 з	
танцю	ючими	жінками,	скоморохами,	гуслями.	Танці	під	музику	гуслів	взагалі	
вважаються	найяскравішим	проявом	язичництва.	Про	русальні	ігри	згадують	
давньоруські	літописи	і	більш	пізні	християнські	проповіді,	спрямовані	проти	
поганства	[2,	с.77].
	 У	Давній	Русі	музиканти	на	гуслях	і	скоморохи,	яких	всіляко	переслі-
дували	 церковні	 власті	 і	 гаряче	 любив	 народ,	 брали	 участь	 у	 поминках	
і	 весіллях,	 у	 сезонних	 святкуваннях	 селянського	 календаря,	 без	 них	 не	
обходи	лись	княжі	бенкети.	Незважаючи	на	прийняття	з	Візантії	християнства	
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наприкінці	Х	 ст.,	 на	 Русі	ще	 продовжували	шанувати	 попередніх	 богів,	
молитися	благодатному	сонцю,	приносити	жертву	очищаючій	стихії	вогню,	
поклонятися	рікам	і	джерелам,	які	дарували	плодючість.
	 Академік	 Б.	 Рибаков	 глибоко	 дослідив	 гносеологію	 загально-
слов’янського	 аграрного	 свята	 –	 русалії,	 пов’язаного	 з	 родючістю	полів,	
молінням	про	дощ	і	проростанням	нового	колосу.	Обряди	і	свята	русалій,	як	
відзначає	дослідник	язичництва,	відбувалися	у	червні,	де	головними	були	
русалії,	нерозривно	пов’язані	 з	Купалою,	літнім	сонцестоянням	 і	культом	
води	як	живильної	сили	для	полів.
	 Згідно	 з	 тлумаченням	Б.	Рибакова,	 на	 срібних	браслетах-обручах,	
призначених	для	ігрищ,	зображений	комплекс	язичницьких	символів.	Ідея	
плодючості	 виражена	рослинами	 та	 їх	 корінням,	що	 зрошується	 водою	у	
критичний	 для	 землероба	 період	 літнього	 сонцестояння,	 коли	 особливо	
важливо	забезпечити	всі	рослини	небесною	вологістю	–	дощем.	Рослинний	
світ,	що	жадає	 вологості,	 зображений	 через	 образи	 папороті	 і	 хмелю	– 
священної	 рослини	 слов’ян.	Нижній	 ярус	 на	 браслетах,	 переплетений	
корінням	і	насичений	ідеограмами	води	і	живучої	сили,	висловлював	ідею,	
яка	викладена	словами	«матір-сира	земля»	[21,	с.702].

Рис. 1. Браслети галицького типу ХІІ–ХІІІ ст. з Демидівського,  
Вікторівського і Шанчайського скарбів 
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		 Конструкція	 наручнів,	 які	 виготовлялися	 з	 двох	широких	 стулок,	
сполучених	шарнірними	 з’єднаннями,	 в	Давній	 Русі	 була	 запозичена	 з	
візантійських	 зразків	ХІІ	 ст.	Візантійські	 срібні	 браслети	 є	близькими	до	
руських	за	матеріалом,	формою	і	технікою	декорування	(чернь),	але	відрізня-
ються	від	них	 стилем	 звіриних	фігур,	 рельєфністю	чеканених	 зображень,	
формою	обрамовувань	 із	 сплетених	медальйонів	 (на	 відміну	 від	 арочок	
чи	прямокутних	клейм	на	руських	 екземплярах),	 бордюрами	 із	 чернених	
спіралей.	В	галереї	Уолтерс	в	Балтіморі	зберігається	стулка	візантійського	
пластинчас	того	браслета,	 прикрашена	плетеницею	фантастичних	 звірів	 і	
птахів	з	людськими	головами	на	фоні	рослинних	пагінців	[8,	с.271,	рис.385].	
Три	браслети	такого	ж	типу	знаходяться	в	Луврі.	На	них	зображені	вершники,	
птахи	і	фантастичні	тварини	в	кругах	[8,	с.272,	рис.	386,	387].	Ці	спостереження	
дали	підстави	мистецтвознавцю	В.	Даркевичу	зробили	висновок,	що	форма	
срібних	 наручнів	 генетично	 споріднена	 з	 візантійськими	мистецькими	
пам’ятками	[8,	с.274].	Візантійські	браслети	увійшли	в	давньо	руську	культуру	
як	типово	міська	прикраса.	«Сцени	з	візантійського	придвор	ного	життя	були	
замінені	традиційними	сюжетами,	–	вважає	Е.	Зарубій.	–	Широка	поверхня	

Рис. 2. Срібні браслети галицького типу, які входили до скарбу, 
знайденого у Войнешті
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браслета	давала	майстрові	 великий	простір	для	фантазії.	Середньовічний	
художник	намагався	відобразити	світ,	він	мовою	образів	говорив	про	світ	
уявлень,	які,	можливо,	відійшли	в	далеке	минуле»	[10,	с.10].	Такі	браслети	
були	частиною	жіночого	князівсько-боярського	металевого	убрання	ХІІ–ХІІІ	
ст.	[11,	с.59,	63].
		 Шедеври	давньоруського	ювелірного	мистецтва	–	широкі	браслети-
обручі	–	як	за	конструктивною	схемою,	так	і	за	майстерністю	виконання	не	
мають	собі	рівних	у	сусідніх	країнах.	Давньоруський	наручень	складається	
із	 двох	пластин,	 яким	надавалася	 необхідна	форма	 ручною	виколоткою.	
Зовнішня	пластина	 розбита	накладними	валиками	на	 відсіки	–	 квадратні	
або	округлі,	що	нагадують	закомари	руських	храмів.	Гравіруванням	і	черню	
на	них	 виконані	 складні	 орнаментальні	 композиції,	 розшифрування	 яких	
відкрили	надзвичайно	цікаві	реалії	побуту	Давньої	Русі.	Вироби	художнього	
ремесла	Б.	Рибаков	називав	«срібним	фольклором»,	а	В.	Даркевич	вважав,	що	
браслети	дозволяють	досліднику	«заглянути	у	«загублений	світ»	язичницької	
старо	вини»	[9,	с.324].	
	 Більшість	широких	 обручів	 було	 знайдено	 в	Київських	 скарбах.	
Сімнадцять	браслетів	 беззаперечного	 київського	походження	дають	парні	
екземпляри,	виконані	однією	рукою.	Київські	ювеліри	засвоїли	два	способи	
виготовлення	браслетів	–	ручну	виколотку	і	тиснення.	Наслідуючи	київські	
вироби	 в	 інших	містах,	майстри	 йшли	шляхом	 спрощення	 технології	 їх	
виробництва.	Традиції	 київських	браслетів	 знайшли	 гідне	продовження	в	
ювелірних	майстернях	Рязані	і	Володимира	на	Клязьмі.	В	наукових	працях,	
які	написав	Б.	Рибаков	в	середині	ХХ	ст.,	він	виділив	три	центри	на	Русі,	
які	славилися	виготовленням	ювелірних	виробів	у	техніці	черні,	це	–	Київ,	
Володимир	і	Галицьке	князівство	[19,	с.422].	Розкопки	останніх	років	дозво-
ляють	долучити	до	них	ще	й	Рязань.	
	 Останнім	із	крупних	центрів,	де	чернева	справа	прижилася	і	набула	
локальних	рис,	було	Галицьке	князівство.	З	його	території	дійшла	до	нас	
значна	кількість	знахідок	–	прикрас	з	черню,	особливо	браслетів-наручнів.	
Цікаво,	що	в	цьому	регіоні	асортимент	прикрас	повністю	повторює	київський.	
При	цьому,	як	зазначає	Т.	Макарова,	стилістично	вони	продовжують	тільки	
одну	 групу	київських	прикрас.	 Зокрема,	це	обручі,	 виготовлені	 способом	
тиснення,	 тобто	 із	 застосуванням	 спрощених	 технологій	 виробництва	
найкращих	прикрас	з	черню	[14,	с.63].
	 Згідно	 з	 класифікацією,	 розробленою	Т.	Макаровою,	 більшість	
галицьких	браслетів	можна	віднести	до	другого	типу.	Це,	зазвичай,	одноярусні	
обручі,	у	виробництві	яких	відчутна	тенденція	до	подальшого	спрощення	їх	
первісного	вигляду	при	застосуванні	техніки	тиснення.
		 Перший	 з	 відомих	 галицьких	 срібних	 наручнів-браслетів	 був	
знайдений	 у	 1896	 р.	 в	 с.	 Демидів	 на	Львівщині.	 Він	 входив	 до	 складу	
середньовічного	скарбу,	заритого	на	місцевому	цвинтарі	на	глибину	1	метр	і	
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захованого	в	невеличкому	горщику.	Крім	браслета,	до	складу	скарбу	належали	
чотири	спіральні	обручі,	чотири	скроневі	кільця,	шість	перснів	і	шістдесят	
п’ять	чеських	монет,	з	них	три	Вацлава	ІІ	(1278	–	1305)	і	п’ятдесят	дев’ять	
Яна	ІІ	Люксембурзького	(1310–1346)	[6,	с.8].	Браслет-наручень	складається	
з	двох	стулок,	з’єднаних	гофрованими	шарнірами.	На	одній	стулці	в	бічних	
кіотцях	зображено	птахів	у	профіль	з	піднятими	крилами,	що	відрізняються	
деталями	 (перед	одним	 з	них	 вигравірувано	дві	 гілки,	 а	 перед	другим	 їх	
немає).	В	середній	арці	є	плетінковий	орнамент,	що	символізує	дерево	життя.	
Цікаво,	що	археолог	В.	Гончаров	в	«Історії	українського	мистецтва»,	виданій	
в	радянський	час,	назвав	це	зображення	тризубцем	[5,	с.392].	На	другій	стулці	
в	бічних	арках	також	зображено	птахів	(правда,	інших	типів,	ніж	на	першій),	
а	посередині	–	чоловіка	в	гостроверхій	шапці	та	короткому	одязі.	Дослідниця	
Т.Макарова	вбачала	в	образі	людини,	що	тримає	в	правій	руці	спис	чи	жезл,	
а	в	лівій	невідомий	предмет,	–	мисливця	з	птахом	чи	здобиччю	[13,	с.144].	
Археолог	Б.	Рибаков	вбачав	у	ньому	«русальця»	з	жезлом	 і	нерозквітлою	
квіткою	[20,	с.110].
	 Наступна	пам’ятка	 випадково	була	 виявлена	 біля	 с.	Вікторів,	що	
знаходиться	неподалік	Галича.	Відомий	історик-краєзнавець	Я.	Хмілєвський		
подарував	 знахідку	у	Музей	НТШ	у	Львові,	 а	 зараз	вона	 зберігається	під	
інвентарним	номером		КР-12315	у	фондах	Львівського	історичного	музею	
[16,	 с.81,	 316,	 табл.	XV,	2].	Браслет	 складається	 з	 двох	 стулок,	 з’єднаних	
гофрованими	шарнірами.	Кожна	 з	 них	має	 позолочений	 бордюр	 із	 двох	
паралельно	 відтиснутих	джгутів,	 а	між	ними	–	 ряд	 крупної	 псевдозерні.	
Орнаментальне	поле	кожної	стулки	розділене	заглибленою	смугою	з	рядом	
псевдозерні	на	 три	 гострокутні	 арки.	В	 арках	 зображені:	 на	 одній	 стулці	
по	боках	стилізовані	дерева	життя	з	трьома	гілками,	а	посередині	–	птах	у	

Рис. 3. Срібний браслет із Сокальського скарбу.
 Графічна реконструкція О. Мельничука
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профіль.	На	другій	–	по	боках	птахи	у	профіль,	а	посередині	–	дерево	життя.	
Зображення	виконані	в	техніці	карбування.	У	своїй	монументальній	праці	
«Ремесло	Древньої	Русі»	Б.	Рибаков	відносив	два	згадані	нами	наручні	до	
групи	давньоруських	широких	браслетів	галицького	типу	[18,	с.169,	265].
	 Ще	три	браслети	галицького	типу	були	віднайдені	далеко	за	межами	
Галицько-Волинської	землі.	Обруч	із	Литви,	знайдений	у	передмісті	Каунаса,	
Шанчаї,	входив	до	складу	скарбу,	заритого	в	XIV	–	на	початку	XV	ст.	[7,	с.84-
86].	У	процесі	його	виготовлення	поруч	із	застосуванням	тиснення,	про	що	
промовляють	фальшиві	«перлинки»	по	краях	стулок	і	гофровані	шарніри,	
використано	і	паяння.	За	їх	допомогою	кріпилися	джгути	псевдозерневого	
дроту,	які	обрамлювали	орнаментальне	поле	та	арки	кіотів.	У	них	на	срібному	
полі,	 попередньо	обробленому	різцем,	 гравіюванням	 зроблені	 схематичні	
фігурки	птахів	і	плетений	варіант	дерева.	Із	київськими	браслетами	наручень	
з	Шанчайського	скарбу	об’єднують	такі	деталі,	як	кілечка	в	петлях,	розміщені	
на	межі	 арочок,	 та	й	 сама	композиція	 з	 півкруглих	 арок.	Незважаючи	на	
це,	 цілий	ряд	дослідників	 віднаходить	 технологічні	 і	 художні	 деталі,	 які	
споріднюють	знахідку	з	Литви	типологічно	з	галицькими	браслетами.	До	
них,	в	першу	чергу,	слід	віднести	фальшиву	зернь,	яка	була	відтиснута	на	
спеціальній	матриці.	Такий	елемент	 зовсім	не	характерний	для	київських	
наручнів,	як	і	гофровані	шарніри,	що	зустрічаються	на	київських	браслетах	
тільки	в	одному	випадку.	Не	менш	важливою	є	і	схематичність	рисунка,	яка	
була	не	властива	для	київських	шедеврів	металопластики.	Суттєві	відхилення	
від	київської	манери	відчуваються	у	застосуванні	черні:	фон	тут	залишався	
світлим,	а	черню	заповнювалися	лінії	гравіювання.
		 У	 трьох	 арках	 кожної	 з	 двох	 стулок	обруча	майже	повторюються	
одні	й	ті	ж	зображення:	птах,	повернутий	у	профіль,	гіллясте	дерево	життя,	
такий	 самий	птах,	 але	 в	 іншому	повороті.	На	другій	 стулці	представлені	

Рис. 4. Срібні браслети галицького типу, відкриті в скарбі 
давньоруських прикрас у літописному Червені (Польща)
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аналогічні	птахи,	повернуті	до	дерева	життя	центральної	арки.	Краї	браслета	
із	псевдозерню	позолочені.	
	 Ще	два	браслети,	які	входили	до	складу	скарбу,	знайденого	у	Войнешті	
(Ясси,	Молдова)	в	1926	р.,	повторюють	в	конструкції	такі	самі	риси	галицьких	
браслетів,	як	чорніння	по	гравіруванні;	світлий,	спеціально	оброблений	різцем	
фон;	фальшива	 зернь,	 відтиснута	на	матриці,	 в	 поєднанні	 з	 накладними	
джгутами	і	гофровані	шарніри.
	 На	наш	погляд,	мистецтвознавець	Т.	Макарова	досить	аргументовано	
обґрун	тувала	свою	гіпотезу	про	походження	галицької	групи	широких	срібних	
браслетів.	Вона	вважає,	що	майстер,	який	виготовив	наручень	із	Київського	
скарбу	1893	р.,	змушений	був	переселитися	в	Галицьку	землю.	Тут	він	разом	
з	учнями	продовжив	найкращі	традиції	сріблярів	Києва	[13,	с.90].
	 Якщо	взяти	за	основу	головні	постулати	гіпотези	Т.	Макарової,	то	
можемо	стверджувати,	що	обручі	зі	скарбу	в	Войнешті	слід	приналежнювати	
до	якогось	локального	варіанту	галицької	групи.	Ймовірно,	ці	мистецькі	твори	
виконав	хтось	із	учнів	київського	майстра-срібляра	або	ж	його	послідовників.	
По-перше,	 він	 застосовував	 чорну	 емаль,	 тобто	 нововведення,	 яке	мало	
своєрідно	наслідувати	 техніку	черні.	По-друге,	митці-різьбярі	 використо-
вували	новаторські	підходи	і	в	орнаментуванні.	На	стулці	одного	з	обручів,	
поділеній	на	два	квадратних	відсіки,	зображені	дерева	життя	і	птахи:	один	
в	геральдичній	позі,	з	двома	зірочками	по	боках;	інший	–	в	традиційному	
повороті	 у	 профіль.	Другий	 обруч	 із	Войнешті	 –	 вужчий,	 декорований	
простіше:	 одну	його	 стулку	 займає	плетінка,	 іншу	–	 граціозне	пагіння	 з	
крилами	[23,	с.507-510].	Як	видно,	орнаментація	браслетів,	не	виходячи	з	
рамок	традиційних	сюжетів,	дає	їм	своєрідну	інтерпретацію.
	 Нові	історичні	умови	розвитку	галицьких	і	волинських	земель,	об’єд-
наних	князем	Романом	Мстиславичем	у	1199	р.	в	єдину	і	могутню	державу,	
очевидно,	сприяли	розповсюдженню	галицьких	виробів	з	черню	на	Волині	
або	й	переселенню	на	ці	терени	майстрів	із	Галича.	Широкі	браслети-наручні,	
знайдені	з	іншими	речами	в	Сокальському	і	Червенському	скарбах,	необхідно	
пов’язувати	безпосередньо	з	галицькою	школою	художньої	металообробки	
[1,	с.10].
	 Широкий	срібний	браслет-наручень	з	Сокальського	скарбу	склада-
ється	 з	 двох	 стулок,	 з’єднаних	шарнірами.	Діаметр	 браслета	 у	 верхній	
частині	–	7	см,	у	нижній	–	8	см,	ширина	–	5,5	см,	товщина	стінок	–	близько	
1	мм.	Кожна	стулка	у	формі	прямокутної	пластини	має	по	краях	бордюр	з	
двох	паралельних	рядів	срібного	дроту.	Внутрішній	дріт	має	по	всій	поверхні	
густу	 поперечну	насічку,	що	 створює	 враження	 зерні.	 Таким	же	 дротом	
обрамлені	три	напівкруглі	арки	на	кожній	стулці	браслета.	По	всій	поверхні	
кожної	стулки,	окрім	арок,	добре	простежується	позолота.	В	центральній	арці	
розміщене	зображення	птаха	(В.	Петегирич	припускає	–	голуба),	виконане	у	
техніці	контурної	черні.	Деталі	і	контури	рисунка	після	гравіювання	заповнені	
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черню.	Фон	для	зображення	залишився	світлим,	і	його	обробляли	простими	
або	зигзагоподібними	насічками.
	 На	центральній	 арці	 сокальського	обруча	простежується,	 хоч	 і	 не	
зовсім	чітка,	двоярусна	композиція	зображень.	Цей	елемент	зближує	браслет	
галицької	школи	з	київськими	виробами.	Плетінки	нижнього	ряду,	на	думку	
Б.	Рибакова,	зазвичай,	об’єднують	два	сюжети:	підземне	коріння	і	підземні,	
ґрунтові	води	[21,	с.702].	У	двох	бічних	арках	вміщені	ідентичні	зображення	
«дерева	життя»,	а	під	ними	рослинний	орнамент.	В	окремих	місцях	браслет	
сильно	 обгорів	 та	 деформувався.	Можна	 припустити,	що	 на	 обох	 його	
частинах	 були	 виконані	 і	 симетричні	 зображення	 птахів	 	 та	 рослинних	
композицій	[17,	с.257].
	 У	жовтні	2011	р.	польські	археологи	відкрили	в	с.	Чермно	(літописний	
Червен)	два	скарби	з	ювелірними	прикрасами	ХІІ–ХІІІ	ст.	До	складу	одного	
з	 них	 входили	 два	широкі	 браслети-наручні	 [24,	 р.	 369-372],	 які	можна	
сміливо	 назвати	 найдивовижнішими	шедеврами	 галицької	школи	 черні.	
Перший	браслет-наручень	складається	з	двох	стулок,	з’єднаний	гофрованими	
кульками.	В	художньому	оформленні	бордюрів	стулок	знову	не	помічаються	
смужки	«перлинок»	досягнутою	технікою	псевдозерні.	Разом	з	тим,	кожну	
з	трьох	півокруглих	арок	обрамляють	ряди	срібного	дроту,	який	має	по	всій	
поверхні	 поперечні	 насічки,	що	 створюють	 ілюзію	 зерні,	 подібно,	 як	 на	
демидівському	браслеті	трикутний	проміжок	вгорі	між	арками	заповнений	
трьома	 псевдозернами,	 відтиснутими	 спеціально	 матрицею.	 В	 арках	
зображені:	 посередині	 –	птахи,	 які	мають	численні	 аналогії	 серед	 творів	
київської	металопластики,	а	в	бокових	–	однотипні	«дерева	життя».
	 Другий	 браслет,	 віднайдений	 в	Чермно,	 має	 обрамлення	 стулок	
(фальшива	 зернь,	 насічки	на	 срібному	дроті,	 гофровані	шарніри),	 типове	
для	галицької	групи	обручів-наручнів.	Зображення	плетінки	і	вишуканого	
пагіння	з	трьох	кринів	зближує	мистецьку	пам’ятку	з	браслетом,	відкритим	
у	Войнешті,	 але	 двоярусна	 композиція	 з	 рослинними	 орнаментальними	
мотивами	вказує	на	київське	коріння	художньої	традиції.
	 Крім	 всіх	 вищеназваних	 браслетів,	 до	 галицької	 групи	 окремі	
дослідники	пропонують	 віднести	обруч	 з	 багатого	 скарбу,	 відкритого	під	
час	досліджень	Вищинського	замку	ХІІ–ХІІІ	ст.	у	Білорусі	[3,	с.139].	Інші	
вважають	своєрідною	реплікою	на	браслети	галицьких	ювелірів	широкий	
наручень	із	Національного	музею	у	Будапешті.	Науковець	Р.	Михайлова	вбачає	
в	рослинно-геометричній	орнаментиці	браслетів	з	Болохівського	скарбу	також	
зв’язок	з	галицькою	школою	металопластики	[15,	с.129-130].
	 Ми	 вважаємо,	що	 всі	 описані	 браслети	мають	 спільні	 характерні	
ознаки,	притаманні	обручам	галицького	типу,	а	саме:	
	 -	схематичність	орнаментального	стилю;
	 -	перевага	контурної	черні;
	 -	зигзагоподібні	насічки	по	фоновій	площі,	що	створюють	суцільне	
штрихування;
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 -	виконання	обрамлення,	арочок	та	колонок,	що	їх	підтримують,	двома	
способами:	зворотним	картуванням,	яке	імітує	обрамлення	з	кульок	різної	
величини,	та	накладними	колонками	із	стрижнів,	обмотаних	дротом;
	 -	схильність	до	певних	орнаментальних	мотивів	у	вигляді	птахів	 і	
рослинних	композицій	[10,	с.9-10].
	 Якщо	ми	 будемо	 окремо	 розглядати	 символізм	 «дерева	життя»	 і	
птахів,	що	розміщені	в	окремих	арках	обабіч	нього,	тоді	ми	не	зрозуміємо	
магічного	змісту	всього	композиційного	ансамблю.	У	різних	цивілізаціях	і	
культурах	«дерево	життя»	включене	до	конкретної	міфологічної	системи,	де	
воно	переважно	виступає	центром	Космосу,	стрижнем,	навколо	якого	вирує	
життя	Всесвіту.	Символічне	дерево	життя,	представлене	в	Біблії,	символізує	
центр	світу.	Після	гріхопадіння	перших	людей	на	Землі	воно	стає	символом	
безкінечного	життя,	 невмираючого	Духа,	 безсмертя.	 «Дерева	життя»,	
зображені	на	давньоруських	золотих	колтах	і	срібних	широких	браслетах–	
це	 очевидні	 символи	плодючості,	 урожаю,	 гараздів	 чи	повного	 розквіту.	
Семантика	весільних	обрядів	завжди	пов’язана	з	двома	поняттями–	оберегом	
від	 зла	 та	 ідеєю	народжуваності.	Народжувальна	життєва	 сила	нареченої	
передавалася	 у	 вигляді	 молодого	 паростка	 «дерева	життя».	 Вивчаючи	
язичництво	давніх	слов’ян,	академік	Б.	Рибаков	звернув	увагу,	що	в	Галицькій	
землі	мотив	«дерева	життя»	модифікувався	дуже	своєрідно:	дереву	надавався	
антропоморфний	вигляд.	Це	дерево	нагадувало	рогату	фігуру	з	розставленими	
ногами,	що	 відтворювало	широко	 відому	 за	 вишивками	 рожаницю	 [22,	
с.481,	483,	489].	Два	птахи	по	обидва	боки	від	дерева	–	це	символ	шлюбної	
пари.	Очевидно,	 тому	браслети,	 як	 коштовні	предмети	весільного	 строю,	
потрапляли	до	захованих	скарбів,	адже	зображення	на	їх	стулках	були	наділені	
оберігаючою	символікою.	Перебуваючи	в	землі,	вони,	згідно	з	уявленнями	
їх	власників,	продовжували	охороняти	рід.
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Ірина БУЛИГА
/м. Рівне/

Сучасний віруючий-протестант 
Волинського регіону. Окремі аспекти 

соціокультурного портрета

	 Сучасні	 суспільні	 зсуви	 та	 зрушення	посилюють	 відчуття	 випад-
ковості,	нестабільності	людського	буття,	зневіру	та	апатію	щодо	перспектив	
майбутнього	розвитку.	Як	наслідок	потреби	реалізації	у	таких	умовах	життєвих	
програм	 актуалізуєтьcя	 антропологічна	 проблематика	 в	 релігієзнавчих	
дослідженнях.	Адже	 сучасні	 стрімкі	 процеси	 секуляризації,	 урбанізації,	
глобалізації	зумовлюють	формування	антропологічно	орієнтованої	теології.	
Зосередження	на	проблемі	людини	та	її	потребах	особливо	іманентне	для	
протестантизму.	Така	 гуманізована	 зорієнтованість	 дозволяє	 протестант-
ським	конфесіям	не	лише	наблизитися	до	проблем	сучасної	людини,	але	й	
часто-густо	успішно	їх	вирішувати.	
	 В	 умовах	 задекларованої	 свободи	 совісті	 у	Волинському	 регіоні	
(за	релігійною	регіоналізацією	охоплює	Рівненську	та	Волинську	області,	
а	також	північ	Тернопільської	області),	на	тлі	перетворення	православ’я	у	
символ	національної	ідентичності,	досить	стійкі	позиції	в	регіоні	займає,	по	
суті	ще	одна	християнська	сила	–	протестантизм.	Таким	процесам	сприяє:	
активне	просування	 протестантизму	 зі	 сторони	його	послідовників;	 збіг	
протестант	ської	 етики	 та	 цінностей,	що	 сприяють	формуванню	моделей	
поведінки	у	суспільствах	з	ринковою	економікою;	бажання	реалізувати	свою	
колективну	суб’єктність	 (цей	фактор	успішно	реалізується,	насамперед,	у	
протестантських	общинах).
	 Поняття	«віруючий-протестант»	визначає	людину,	яка	переконалася	
в	існуванні	Бога	і	стверджує,	що	врятуватися	людина	може	тільки	особистою	
вірою	 і	 приймає	 виключно	 авторитет	Біблії.	Така	людина	 акцентує	увагу	
на	 присутності	 Божої	 волі	 у	 реалізації	 особистих	 потреб	 та	 програм	
життєдіяльності.	Стиль	життя	вона	намагається	узгодити	 із	положеннями	
Священ	ного	Писання.	При	цьому	 індивід	 глибоко	переконаний,	що	Бог	
допомагає	набувати	все	необхідне	для	його	щасливого	життя.	Підкреслимо,	
що	протестанти	 відрізняються	 твердими	віросповідними	переконаннями:	
демонструють	 чітке	 знання	 Біблії,	 переконані	 в	 єдиноістинності	 свого	
конфесійного	вибору,	тому	свою	релігію	розглядають	як	єдине	джерело	знань	
про	Бога.
	 Соціокультурні	реалії	кінця	ХХ	століття	спонукали	вихід	протестант-
ських	конфесій	із	периферійної	зони	соціуму	на	авансцену,	надавши	їм	якісно	
нового	 соціального	 статусу	 в	 суспільстві.	Ми	 солідаризуємося	 з	 думкою											
М.	Че	ренкова,	що	«в	сучасному	українському	євангельському	протестантизмі	
відбувається	 перехід	 від	 досвіду	маргінальності	 до	 свідомої	 соціалізації	
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в	пострадянському	 та	постхристиянському	 суспільстві»	 [8].	Такі	процеси	
зумовлюють	інституціональні	трансформації	у	всіх	пізньопротестантських	
конфесіях	Волинського	регіону.
	 В	 умовах	 глобалізації	 (пізній	 протестантизм	 є	 глобалістським	 за	
своєю	суттю),	постмодерністських	тенденцій	у	Волинському	регіоні,	саме	
протестант	ські	церкви,	одні	з	тих,	хто	намагається	опанувати	мову	сучасного	
суспільства	та	дати	адекватну	відповідь	на	наболілі/гострі	питання	сучасності.	
Цей	факт	надає	протестантським	церквам	в	 умовах	Волинського	регіону	
особливої	привабливості.	Окрім	того,	провідну	роль	у	сучасному	сприйнятті	
протестан	тизму,	 його	 доступності	 та	живучості,	 визначає	жива	 реакція	
протестантської	теології	на	антропологічні	запити.
	 Під	протестантизмом	ми	розуміємо	сукупність	самостійних	конфесій,	
пов’язаних	з	ідеями	Реформації.	Ця	«євангельська	спільнота,	відновлюючи	
історико-культурні	та	богословські	зв’язки	з	парадигмою	європейської	Рефор-
мації,	тим	самим	свідомо	обирає	європейську	модель	церковно-суспільних	
відносин.	Релігійний	та	культурний	плюралізм	як	світосприйняття,	особис-
тісно-індивідуальний	підхід	до	питань	віри	й	духовності»	[8].	Без	сумніву,	
протестантська	 ідентичність	 в	 українській	 національній	 культурі	 займає	
свою	нішу.	Проте	«колективна	ментальність	оперує	стереотипами	масової	
релігійності,	в	яких	протестанти	є	сектою	західного	християнства»	[8].
	 Попри	упередженість	таких	міркувань,	нині	протестантські	конфесії	
являють	певний	простір,	 який	має	 свій	 погляд	 на	 суспільно-політичний	
розвиток,	соціальне	служіння,	місце	і	роль	вірян	у	різних	сферах	суспільного	
буття.	 Будучи	 традиційним	 елементом	 духовного	 життя	 Волинського	
суспільства,	 вони	мають	певні	 спільні	 риси	 і,	 найголовніше,	пропонують	
свій	варіант	бачення	світу,	основою	якого	є	спільні	майже	для	всіх	пізньо-
протестантських	течій	аксіологічні	пріоритети	–	сімейні	цінності,	здоровий	
спосіб	життя,	трудова	етика,	благодійна	справа.	Хоча	така	уніфікація	дещо	
деформує	багату	картину	українського	протестантизму,	а	відтак	спроби	його	
«узагальнення»	наштовхуються,	насамперед,	на	активний	опір	вірних.	
	 Важливим,	на	нашу	думку,	є	те,	що	в	усьому	різноманітті	підходів,	
форм,	течій	українського	протестантизму	виражається,	на	думку	М.Черенко	ва,	
«невпинний	богословський	пошук,	трансформації	місіонерських	парадигм,	
активний	діалог	церкви	 і	 суспільства»	 [9,	 с.	 150].	 І,	 зрештою,	 як	 вважає	
П.Яроцький:	«Усі	пізньопротестантські	церкви	і	релігійні	організації	України	
ґрунтують	своє	світобачення,	зокрема	щодо	ролі	і	місця	релігії	в	сучасному	
секуляризованому	 суспільстві,	 на	 антропологічній	 парадигмі,	 надаючи	
пріоритетного	значення	громадянському	суспільству»	[10,	с.	181].
	 Акцентуація	на	антропологічній	парадигмі	вченого	є	невипадковою.	
Адже	 саме	 вона	 є	 ціннісною	мовою	 не	 монологічного,	 а	 діалогічного	
спілкування	протестантських	 релігійних	 лідерів	 із	 сучасним	релігійним/	
секулярним	 соціумом.	 І,	 зрештою,	 саме	 в	протестантській	 теології	 чи	не	
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найбільше	 прослідковується	 взаємовплив	 антропологічних	 уявлень	 із	
соціокультурними	 детермінантами.	Насамперед,	 низка	 протестантських	
теологів	намагається	спільно	застосувати	загальнохристиянську	відповідь	
на	наболілі	питання	антропологічної	кризи.
	 Протягом	останніх	двох	десятиліть	євангельські	громади	Волинського	
регіону	поповнилися	тисячами	новонавернених	віруючих,	для	яких	належ-
ність	чи	то	до	баптистської,	чи	адвентистської,	чи	п’ятдесятницької	церков	
стала	важливою	складовою	та	вплинула	на	подальше	життя.	Зважаючи	на	
загальноукраїнські	тенденції	поповнення	протестантських	громад	за	останнє	
двадцятиліття,	констатуємо,	що	схожі	тенденції	характерні	і	для	Волинського	
регіону.	Зокрема,	основний	склад	усіх	без	винятку	протестантських	громад	
досліджуваного	 нами	 релігійного	 регіону	 сформований	 з	 людей,	 які	 у	
недалекому	минулому	вважали	 себе	невіруючими/номінально	віруючими,	
або	 ідентифікували	 себе	 із	 православ’ям.	Проте	 така	 ідентифікація	мала	
здебільшого	 культурний	 сенс.	Адже	 з	 кінця	 80-х	 рр.	ХХ	 ст.	 для	 більшої	
частини	 населення	Волинського	 регіону	 характерний	 був	 знак	 рівності	
між	 культурною,	 національною	 ідентичністю	 та	 православ’ям	 як	 носієм	
національної	традиції.	Проте	вже	тоді	відчутним	було	те,	що,	з	однієї	сторони,	
позиціонувалась	 присутність	 православ’я	 у	 публічній	 сфері	 та	 високий	
рівень	православної	 ідентифікації,	 а	 з	 іншої	 –	 доволі	 невелика	 кількість	
практикуючих	православних	віруючих.	За	більш	як	двадцятилітню	історію	
незалежності	України	 такі	 процеси	 стають	 дедалі	 відчутнішими.	 Тому	
сьогодні	такий,	дещо	суперечливий	характер	української	релігійності,	є	радше	
нормою.	Більше	того,	саме	православні	інституції	у	Волинському	регіоні	є	
найвпливовішими,	і	почасти	саме	вони	користуються	підтримкою	влади.
	 На	такому	тлі	протестантські	конфесії	регіону	відрізняються	високою	
активністю	та	залученістю	у	всі	види	релігійних	практик	у	межах	громади,	
глибоким	проникненням	в	догмати	релігії.		У	такому	аспекті	протестантська	
громада	 виступає	 окремим	 соціально-релігійним	 середовищем,	 в	 якому	
відбувається	формування	світогляду	віруючого,	характеризується	наявністю	
спільних	інтересів	та	колективного	духу.
	 Для	 усіх	 релігійних	 пізньопротестантських	 общин	Волинського	
регіону	 характерні	 наявність	 діючої	 адміністративної	 структури,	 а	 також	
численних	відділів:	освіти,	молодіжних,	жіночих	та	дитячих,	видавничих,	
інформації,	здоров’я,	суботніх	та	недільних	шкіл,	в	рамках	функціонування	
яких	поєднується	 релігійна	 і	 соціальна	життєдіяльність	 віруючих.	Всі	 ці	
структурні	компоненти	у	своїй	соціальній	діяльності	керуються	основними	
догматичними	принципами	протестантського	 віровчення.	Висока	 консо-
лідація	одновірців,	що	підтримують	між	собою	постійні	неформальні	зв’язки,	
зумовлює	релігійну	 активність	 і	 визначає	 конфесійну	 ідентичність.	Саме	
остання	створює	світоглядні	та	соціально-психологічні	передумови	інтеграції	
віруючих-протестантів	у	релігійні	громади.
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	 Релігійні	 інституції	 протестантів	 є	 найдинамічнішим	 сегментом	
релігійного	поля	Волинського	регіону.	Реалізацію	своєї	життєвої	програми	
вірянин	отримує	 і	 як	член	релігійної	 общини,	 і	 як	член	 суспільства.	При	
цьому,	чим	більше	соціальних	зв’язків	акумулює	у	своєму	досвіді	особистість,	
тим	 її	 програма	насиченіша,	 яскравіша,	 багатопланова.	 Зважаючи	на	це,	
механізми	соціокультурної	детермінації	особистості	віруючого-протестанта	
Волинського	регіону	ми	розглянемо	в	трьох	головних	аспектах:	генетичному	
(пов’язані,	 насамперед,	 з	 процесами	релігійної	 соціалізації	 особистості),	
функціональному	(описують	основні	форми	життєдіяльності	особистості	як	
члена	релігійної	общини),	теологічному	(ціннісні	орієнтації,	що	визначають	
сенс	і	мету	життя	віруючого).	
	 Значне	 навернення	 та,	 як	 наслідок,	 оновлення	 протестантського	
середовища	 регіону	 інтенсивно	 проходило	 протягом	 90-х	 років.	Відтак	
фактично	 90%	 усіх	 протестантів	 є	 віруючими	 у	 першому	 поколінні	 і	
проходять	початковий	етап	соціалізації	у	межах	громади.	Як	наслідок,	індивід	
долучається	 до	протестантської	 спільноти.	Причому,	 зауважимо,	що	цей	
процес	є	двостороннім:	з	однієї	сторони,	–	це	передача	індивіду	релігійного	
досвіду,	 а	 з	 іншої	–	процес	його	 засвоєння.	Саме	релігійний	досвід,	 який	
набувається	 віруючим	 протягом	 духовного	шляху,	 є	 тим	 критерієм,	 за	
допомогою	якого	відрізняють	справжню	релігійність	від	її	девіантних	форм.	
Релігійний	досвід	у	цьому	сенсі	виступає	ідентифікаційним	фактом	щоденного	
повсякденного	життя.	Зважаючи	на	це,	П.	Бергер	визначає	стратегічну	роль	
релігії	 при	 конструюванні	 людиною	 соціальної	 реальності,	 поясненні	 та	
підтриманні	соціального	порядку,	сприйняття	існуючого	порядку	як	єдино	
правильного.	До	того	ж,	на	думку	вченого,	«ні	релігійний	досвід,	ні	релігійна	
рефлексія	 в	 сучасній	 ситуації	 не	 виникають	 так	 легко,	 як	це	 відбувалося	
протягом	попередніх	історичних	періодів»	[3,	с.	347].	Тому	процес	релігійної	
соціалізації	–	доволі	довготривалий,	що	проходить	протягом	усього	життя	
(до	слова	зазначимо,	що	виділяють	два	типи	релігійної	соціалізації:	первинну	
(пасивна)	та	вторинну	(активна).	
	 У	цьому	 аспекті	 особливість	 соціалізації	 віруючого-протестанта,	
в	 силу	 особливостей	 культурно-історичної	 ситуації,	 розпочиналася	 не	 в	
дитинстві,	 а	 уже	 в	 дорослому	 віці.	Порушення	 роками	радянської	 влади	
внутрісімейних	традицій	передачі	релігійного	досвіду	сприяло	тому,	що	лише	
частина	(причому	не	значна)	віруючих	усіх	протестантів	Волинського	регіону	
переживала	процес	релігійної	соціалізації	традиційним	шляхом	(насамперед	
через	 сім’ю)	 в	 дитинстві,	 паралельно	 з	 іншими	 аспектами	 соціалізації	 –	
культурним,	 національним.	Переважна	ж	 більшість	 сучасних	 віруючих	
прийшла	в	Церкву	уже	в	дорослому	віці,	внаслідок	духовних	пошуків	чи	
місіонерської	діяльності	протестантських	пасторів/пресвітерів.	
	 Характерною	особливістю	соціалізуючих	механізмів	у	протестантських	
общинах	є	вплив	стилізованого	механізму	соціалізації	(механізм	соціалізації,	
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який	 проявлявся	 у	 радянський	 період	 легального/	 напівлегального/	
нелегального	 функціонування	 протестантських	 громад).	 Зокрема,	 він	
виявляється	 у	 рамках	 субкультури	 (до	 слова	 зазначимо,	що	 українські	
протестанти	в	радянському	 соціумі	 утворювали	 субкультурну	 групу	 типу	
всеохоплюючої	 інституції),	де	вона	представляла	собою	сукупність	норм,	
цінностей,	 поведінкових	 стереотипів,	що	 обумовлювало	 відмінний	 від	
інших	соціальних	груп	стиль	життя.	Фактично,	хоча	українські	протестанти	
нині	активно	«входять	у	світ»,	а	не	«втікають	від	нього»,	проте	цей	вплив	
ще	відчутний,	особливо	у	низці	незареєстрованих	громад.	Відтак	сучасний	
український	євангельський	протестантизм,	«входячи	в	простір	протестан-
тизму	європейського,	приймає	виклик	власним	традиціям	та	перетворюється	
із	 стабільної	маргінальної	 культури	меншості	 в	 альтернативну	 релігійну	
культуру,	 а	 то	 й	 навіть	 у	 контркультуру,	що	намагається	 стати	 головним	
вектором	суспільного	розвитку»	[8].
	 Очевидним	виявом	соціалізації	релігії	у	цілому	є	соціальна	діяльність	
релігійних	 організацій.	 Тому	 на	 функціональному	 рівні	 характерною	
особливістю	 віруючих	протестантів	 є,	 насамперед,	 їх	 активна	 соціальна	
робота.	Місцеві	громади	й	регіональні	організації	п’ятдесятників,	адвентис-
тів,	баптистів,	свідків	Єгови	надають	допомогу	потребуючим.	До	прикладу,	
баптистська	 церква	м.	Луцька	 «Фіміам»	 проводить	 різноманітні	 заходи	
для	 людей	 з	 особливими	потребами.	На	 сьогодні	 трирівнева	 реабілітація	
здійснюється	шляхом	наступних	підрозділів	служіння	для	неповносправних:	
реабілітаційний	 кабінет;	щоквартальні	 святкові	 зустрічі;	 літні	 табори;	
рекреаційні	 (спортивні)	 ігри;	 групи	з	вивчення	Біблії;	особисте	навчання,	
семінари;	інтеграція	неповносправних	у	домашні	групи	спільності;	транспор-
тування	неповносправних	на	недільні	богослужіння,	домашні	групи,	будів-
ництво	складу	та	майстерні	для	ремонту	візків;	роздача	візків;	вирішення	
побутових	проблем	 [5].	Фактично	 така	 робота	 є	 іманентною	для	 кожної	
протестантської	церкви	регіону,	про	що	свідчать	сайти	місцевих	громад	та	
суспільна	думка	в	регіоні.
	 Відтак,	активно	включаючись	у	соціокультурні	процеси,	пізньопротес-
тант	ські	 церкви	 в	Україні	 створюють	 різноманітні	 форми	 організації	
громадського	життя.	В	цілому	ці	релігійні	інституції	ставлять	собі	за	мету	
сприяти	розвиткові	активності	та	підприємництва	серед	християн,	надавати	
консультативну	допомогу	з	економічних	та	юридичних	питань,	брати	участь	
у	 реалізації	 благодійницьких	програм,	 сприяти	 розвиткові	 християнської	
освіти	 та	 організації	 бізнесу,	 проводити	 євангелізацію	підприємницького	
середовища.	Так,	Церква	Християн	Віри	Євангельської	України	має	відділ	
християн-підприємців.	У	кожній	області	цей	відділ	очолює	обласний	керівник,	
який	координує	роботу	на	місцевому	та	загальноукраїнському	рівнях.
	 Окрім	того,	важливою	особливістю	таких	процесів	є	той	факт,	що	
соціальна	 діяльність	 протестантських	 церков	 поєднується	фактично	 із	
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наверненням	у	протестантизм	потенційних	об’єктів	цього	процесу.	Тому	
ми	 солідаризуємося	 із	 думкою	П.	Яроцького,	що	 «конфесійна	 соціальна	
діяльність	як	обов’язок	служіння	ближнім	все	ж	таки	є	однією	з	поширених	
форм	євангелізаційної	місії,	яку	здійснюють	у	сучасному	світі	всі	релігійні	
організації»	[10,	с.	240].
	 Відтак	для	окремо	взятої	особистості	віруючого	релігійна	чи	соціальна	
діяльність,	пов’язані	з	функціонуванням	общини,	почасти	стають	сферою,	
в	якій	вона	знаходить	себе	і	своє	призначення.	Адже	спочатку	людина	стає	
членом	общини,	втікаючи	від	самотності,	шукаючи	психологічну	опору	та	
потребу	 спілкування.	 Згодом	для	 вірянина	релігійна	 громада	 стає	місцем	
спілкування	та	самореалізації.	Це	є	своєрідний	механізм	компенсації	слабкості	
соціальних	зв’язків,	а	відтак	і	одночасно	постає	виявом	соціальної	активності.	
Тому	для	 більшості	 віруючих	Волинського	 регіону	пізньопротестантські	
общи	ни	є	 засобом	задоволення	духовних,	 естетичних,	моральних	потреб.	
Адже,	до	прикладу,	на	запитання:	«Чому	Ви	є	активним	членом	релігійної	
общини?»	 (опитування	проводилося	посеред	п’ятдесятників	 та	 баптистів	
Волин	ського	регіону),	більшість	вірян	(респонденти	саме	називали	себе	так,	
запере	чуючи	 термін	«прихожани»)	 відповіли	наступним	чином:	 служіння	
Богу	 та	пізнання	 істини,	 духовне	 спілкування	 та	 збагачення,	можливість	
спілкування	 з	 одно	думцями,	 можливість	 надавати	 підтримку	 та	 бути	
потрібним	для	 когось.	Далі	 були	 варіанти	 відповідей:	 участь	 у	 спільних	
колективних	практиках	і	т.	д.
	 Важливим	 показником	 внутрішнього	життя	 релігійної	 громади	
є	 характеристика	 методів	 роботи	 з	 парафіянами	 і	 специфіка	 побудови	
внутрішніх	(між	представниками	однієї	або	різних	церков)	і	зовнішніх	(між	
церквою	і	суспільством)	комунікацій.	
	 За	 час	 української	 незалежності,	 на	 думку	М.	 Балаклицького,	
протестантські	ЗМІ	пройшли	в	своїй	еволюції	4	стадії	(зауважимо,	будучи	
всеукраїнською	тенденцією,	така	стадіальність	характерна	і	для	Волинського	
регіону).	Перша	–	1990-ті	роки	–	час	«психологічного	самвидаву».	У	текстах	
панувала	емоційна	піднесеність,	безоглядна	критика	конкурентів,	тотальна	
неувага	до	оформлен	ня	та	редагування,	бюджетування	і	маркетингу	видань.	
Друга	–	початок	2000-х	років	 –	медійна	 сфера	протестантських	конфесій	
помітно	комерціалізується.	Третя	–	середина	2000-х	років	–	перевага	Інтер-
нету,	 початок	 розсилки	 електронних	 примірників	 видань,	що	 дозволило	
залучити	ширше	аудиторне	коло.	Четверта	–	друга	половина	2000-х	років	–	
характе	ризується	усвідомлен	ням	влади	медіа,	тому	і	необхідністю	підвищення	
рівня	 професіоналізації	 працівників	 ЗМІ.	 Тому	 в	 церковній	медіасфері	
нормою	стають	обговорення	професійних	стандартів	релігійних	і	світських	
комунікацій,	 дискусії,	 а	 іноді	 і	 відверті	 змагання	 зі	 світськими	каналами	
комунікації	[1,	с.	180-181].	Під	таким	кутом	зору	позначимо,	що	комунікація	
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сучасних	протестантів	Волинського	регіону,	як	і	України	в	цілому,	демонструє	
потенціал	розвитку.
	 Демонстративним	є	широкий	спектр	проблем,	який	визначається	ЗМІ:	
релігійна	освіта,	соціальна	сфера,	вдосконалення,	богословське	тлумачення	
актуальних	процесів	у	політиці,	суспільстві,	економіці,	проблеми	геополітики,	
військова	проблематика,	здоровий	спосіб	життя,	сімейна	тематика	і	ін.	Без	
сумніву,	оптимізація	комунікативної	діяльності	пізньопротестантських	кон-
фесій	 збагачує	 повсякденне	життя	 віруючих,	 полегшує	функціонування	
церкви	і	привертає	громадський	інтерес	до	неї.	Важливо	відзначити,	що	ці	
конфесії	 здатні	 будувати	 успішну	комунікацію	при	будь-яких	 соціальних	
умовах	і	таким	чином	активно	впливати	на	суспільне	життя	соціуму	в	цілому	
[4,с.	56].
	 У	протестантських	громадах	особливу	роль	надають	процесам	міжосо-
бис	тісної	комунікації,	орієнтованої	на	розуміння.	Можливість	«спілкування	з	
одновірцями	за	поглядами	і	світовідчуттям	створює	умови	для	обґрунтування	
людиною	власної	релігійної	віри	і	впевненості	в	ній,	а	також	сприяє	реалізації	
конкретних	факторів,	що	визначають	ідентифікаційну	поведінку	віруючих	
та	впливають	на	їх	життя»	[2,	с.	202].
	 Тому	всі	члени	пізньопрьотестантських	общин	здатні	захищати	своїх	
«братів»	незалежно	від	їх	соціального	статусу,	національної	належності.	Як	
наслідок	–	 відчуття	 загальної	 безпеки:	 члени	общини	 стають,	 принаймні	
зовні,	 позитивно	 налаштованими	 один	 до	 одного	 «братами	 і	 сестрами».	
Будучи	об’єднаними	спільною	доктриною,	цінностями,	культовою	практикою	
та	маючи	трансцендентну	ціль,	релігійна	община	надає	певні	можливості	
для	самореалізації	у	різних	сферах	діяльності.	Реалізуючи	свій	потенціал,	
насамперед,	через	певні	форми	соціальної	діяльності	та	керуючись	основними	
принципами	протестантського	 віровчення,	 віруючий-протестант	 отримує	
можливості	 для	 самореалізації	 в	 різних	 сферах	діяльності.	Таким	чином,	
релігійна	 община	 у	 цьому	 сенсі	 стає	 важливим	 елементом	 соціальної	
структури	суспільства.	До	того	ж,	що	на	нашу	думку	є	надзвичайно	важливим,	
утверджу	ючись,	 насамперед,	 у	 богоугодних	 справах,	 віруючий	 отримує	
ствердну	відповідь	щодо	правильності	обраного	шляху.	
	 Cоціокультурна	 регуляція	 людської	життєдіяльності	 здійснюється	
через	 призму	цінностей.	Наявність	 єдиної	 системи	ціннісних	 орієнтацій	
постає	 основним	 інтегруючим	 суб’єктоутворюючим	чинником	релігійної	
громади.	На	шляху	 до	 пізнання	 духовних	 устремлінь	 індивіда	 ціннісні	
орієнтації	відіграють	роль	аксіологічної	підстави	вибору	потреб,	життєвих	
інтересів,	планів	і	способів	їх	реалізації.
	 В	основі	формування	ціннісних	орієнтацій	віруючого-протестанта	
лежить	цінність	буття	–	істина,	яка	включає	три	поняття:	1)	Особистість	Бога;	
3)	Закон	Божий;	3)	Слово	Боже	(Священне	Писання).	Специфіка	діяльності	
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та	особливості	релігійної	общини	детермінуються,	насамперед,	системою	
поглядів,	що	включають	знання	про	Бога,	його	відношення	до	світу,	майбутнє	
світу	та	окремо	взятої	людини.	Відтак	спільні	цінності,	спільна	доктрина,	
культова	 практика	 та	 спільна	 трансцендентна	мета	 перетворюють	 групу	
віруючих	у	релігійну	общину,	що	має	спільні	інтереси	та	яку	об’єднує	дух	
колективізму.	
	 Ціннісні	орієнтації	віруючих-протетсантів	Волинського	регіону	мають	
свою	специфіку.	Фактично	усі	протестанти	вважають	себе	носіями	цінностей	
європейської	 християнської	 традиції.	Проте,	 важливо	 підкреслити,	що	
ціннісна	свідомість	віруючих	протестантських	общин	Волинського	регіону	
диферен	ціюється	 від	 ліберально-демократичних	 (прозахідних)	 цінностей	
індивіду	алізму	 та	 раціоналізму	до	 традиційних	національних	 орієнтацій	
соборного	та	альтруїстичного	характеру.
	 Зокрема,	 проведене	 нами	 опитування	 серед	 представників	 п’ят-
десятни	цьких	та	баптистських	громад,	а	також	релігійної	організації	свідків	
Єгови	дає	підстави	стверджувати	наступне.	Яскраво	вираженою	рисою	усіх	без	
винятку	протестантських	громад	є	превалювання	цінностей,	які	визначаються,	
насамперед,	релігійним	світоглядом	–	служіння	Богу,	допомога	людям,	віра,	
любов.	Також	усі	протестанти	високо	цінують	цінності	суспільного	та	особис-
того	блага,	не	останнє	місце	посідають	цінності	матеріального	благополуччя.
 Висновки.	З	періодом	унезалежнення	України	на	тлі	загального	росту	
релігійності	та	превалюючого	впливу	православ’я	у	волинському	суспільстві	
сформувалось	протестантське	співтовариство,	яке	є	економічно	самостійним,	
соціально	організованим	та	проходить	шлях	інституційного	оформлення.	
	 Протестантські	 громади	демонструють	 свою	соціалізуючу	роль	у	
вихованні	 позитивних	 для	 суспільства	 ціннісних	 орієнтацій.	 Безумовно,	
не	 без	 труднощів,	 долаючи	 стереотип	 «маргіналізованого	майбутнього»,	
набувають	 віруючі-протестанти	роль	духовних	 авторитетів	 у	 суспільстві.	
Нині	утверджується	протестантський	образ	віруючого	як	активного	члена	
соціуму.	Всі	протестанти	ідентифікують	себе	як	віруючі	людьми	з	високим	
рівнем	релігійності,	активні	члени	своєї	общини,	які	засуджують	нездоровий	
спосіб	життя,	шкідливі	звички,	марнотратство.
	 Хоча,	з	одного	боку,	протестантські	церкви	намагаються	протистояти	
явищам	«осучаснення»,	проте	вони	демонструють	чітку	стратегію	модер-
нізації	та	намагаються	стати	невід’ємною	органічною	частиною	сучасного	
світу.	 В	 умовах	 компенсації	 нестачі	 душевного	 комфорту	 соціальної	
реальності	 віртуальною,	 протестантські	 конфесії	 Волинського	 регіону	
демонструють	 соціальну	 інтеграцію,	 а	 віруючі	  –	 екзистенційну	 єдність.	
Відтак	у	 громадах	пізніх	протестантів	 (які,	проте,	не	позбавлені	проблем	
внутрішнього	розвитку)	іманентне	налагодження	органічної	комунікації,	що	
призводить	до	відчуття	єдності	та	духовного	зв’язку	між	вірянами.	Тому	на	
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макрорівні	віруючий	відчуває	свою	єдність	з	колективним	«ми».	А	Церква	та	
«брати	і	сестри»	виступають	своєрідними	помічниками	у	подоланні	життєвих	
труднощів	один	одному.	
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Надія ВАСИЛЬЧУК 
/м. Галич/

Мідраш – караїмська парафіяльна школа – 
в Галичі

	 Караїми	 –	 невеликий	 тюркомовний	 народ,	 представники	 якого	
сповідують	караїмізм.	Духовними	попередниками	караїмів	були	есеї,	садукеї	
і	Кумранська	община.	Важливу	роль	у	становленні	цього	віровчення	відіграв	
Анан	 бен	Давид	 з	Багдаду.	У	VІІІ	 ст.	 н.	 е.	 він	 виступив	 із	філософсько-
богословським	обґрунтуванням	віри,	 основою	якої	 був	ТаНаХ,	без	 усних	
переказів	і	тлумачень.	Старанно	вивчати	Письмо,	строго	звірятися	зі	своєю	
совістю,	 дотримуватись	 ґрунтовно	 вироблених	 суджень	 –	 такі	 принципи	
вчення	Анана	[1].
	 Деякі	дослідники	вважають,	що	караїмська	громада	в	Галичі	почала	
функціонувати	у	ХІІІ	ст.	за	часів	князювання	Данила	Романовича.	Про	цей	
період	в	історії	галицької	караїмської	громади	оперуємо	скупими	даними.	
Більше	 інформації	 про	життя	 караїмів	Галича	подавали	на	поч.	ХХ	ст.	 у	
журналах	«Mysl	karaimska»,	«Karay	Awazy»,	«Караимская	жизнь»,	«Караим-
ское	слово»,	«Известия	Таврического	и	Одеcского	караимского	духовного	
правления».	Так	 З.Зарахович	 у	 статті	 	 «О	 караимах	 г.Галича»	 (Известия	
Таврического	и	Одеcского	караимского	духовного	правления.	–	Евпатория,	
1917.	-	№4	–	С.19-22)	пише	наступне.

Учні караїмської школи мідраш з газаном Марком Леоновичем 
біля кенаси (1935 р.)
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	 Караїми	в	Галичі	складають	невелику	громаду,	добре	організовану	і	
замкнуту.	Чисельність	общини	можна	визначити	приблизно	в	150-200	чоловік.	
Проживають	на	вул.	Караїмській.	Має	таку	назву	тому,	що	всі	домівки	на	
вулиці	належать	караїмам.	Деякі	живуть	в	с.	Залуква.	Займаються	караїми	
землеробством.	Майже	кожен	має	свою	ділянку	землі,	яку	обробляє	з	допо-
могою	робітників.	Є	кілька	порівняно	великих	господарств.	Агрокультура	
серед	галицьких	караїмів	розвинута	високо,	караїмські	сільські	господарства	
можна	вважати	зразковими.	Незначна	частина	караїмів	займається	торгівлею	
і	 ремеслами.	Діти	 більш	 заможних	 караїмів	 закінчують	 середні	 і	 вищі	
навчальні	заклади,	для	чого	посилаються	в	інші	міста,	де	є	учбові	інституції.	
Так	що	серед	караїмів	є	люди	інтелігентних	професій:	адвокати,	чиновники	
державних	і	громадських	закладів	та	ін.	В	муніципальних	установах	караїми	
Галича	мають	своїх	представників,	що	захищають	інтереси	караїмів	міста.	
Антагонізму	між	караїмами	та	іншими	народами,	котрі	проживають	поряд	з	
ними,	немає	ні	в	чому;	навпаки,	караїми	користуються	довірою	та	повагою	
інших	націй.
	 Релігійне	життя	виражається	в	ревному	відвідуванні	кенаси	у	визна-
чений	час,	у	строгому	дотриманні	та	виконанні	релігійних	вимог	і	правил.	
Кожен	караїм	грамотний,	є	люди,	які	добре	знають	давньобіблійну	мову.
	 Духовним	 і	 громадським	 представником	 караїмської	 громади	
вважається	газан.	Допомагали	йому	при	виконанні	духовних	потреб	(1917р.)	
двоє	молод	ших.	Богослужіння	в	кенасі	відправляється	щоденно	2	рази	на	
день	(зранку	і	ввечері),	а	в	суботу	чи	інше	свято	–	3	рази	на	день	(зранку,	в	
обід,	до	заходу	сонця,	і	ввечері).	Національне	життя	підтримується	на	зборах	
караїмської	молоді,	які	влаштовували	передусім	під	час	свят;	скликаються	
і	з	благочинною	метою	вечори,	чистий	прибуток	від	яких	іде	на	убранство	
кенаси	і	на	благочинні	цілі.	На	зібраннях	і	вечорах	виконуються	караїмські	
національні	 пісні,	 твори	 Захарія	Абрагамовича,	 передчасно	 померлого	
керівника	молоді.	Караїми	в	Галичі	відчували	себе	вірними	і	невідлучними	
синами	караїмського	народу	і	на	Крим	дивилися,	як	на	місце	зосередження	
головних	мас	караїмства,	центр	і	розсадник	національного	і	духовного	життя	
караїмів	[2,	с.22].	
	 Зарах	Зарахович	у	статті	«Listy	z	Halicza»	(Mysl	karaimska.	–	1924.–					
№	1.	–	S.	28)	повідомляє,	що	за	1915-1920	роки	караїмське	населення	Галича	
зменшилося	на	 25%	 [3,	 с.28].	Та	 критичний	час	минав.	Життя	 галицької	
караїмської	 громади	 входило	 в	 русло	 відродження.	Об’єднання	Польщі	
посприяло	зближенню	та	співпраці	караїмів	Галича	з	громадами	Трок,	Вільна	
та	Луцька.	Міжвоєнні	роки	були	періодом	активного	розвитку	громадського	
та	культурного	життя	караїмів	Польщі	та,	зокрема,	й	Галича	[4,с.5].	В	1919	р.	
з	ініціативи	кількох	парафіян	скликали	збори,	на	яких	було	обрано	правління	
караїмської	громади	Галича	та	затверджено	її	статут.	Основними	завданнями	
правління	були	реставрація	кенаси,	вирішення	культурно-освітніх	питань.	У	
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1922	р.	помер	старший	газан	Шалом	Новахович,	котрий	займав	цю	посаду	20	
років.	По	його	смерті	9	липня	1922	р.	вибрано	газаном	Ісаака	Абрагамовича.		
Невдовзі	громада	знову	залишилася	без	газана	[5,	с.27].	19	квітня	1925	р.	
після	 десятилітньої	 перерви	 знову	 була	 відкрита	 караїмська	парафіяльна	
школа.	Було	затверджено	новий	статут	караїмської	громади,	який	вніс	певні	
зміни	щодо	порядку	виборів	духовних	осіб	(газанів),	регулював	податки	та	
стягнення	на	користь	громади	[6,	с.26].
	 Караїмські	 громади	 всіляко	 сприяли	 одержанню	 освіти	 дітьми	
й	молоддю.	Для	 них	 була	 організована	 караїмська	парафіяльна	школа	 –	
мідраш.	Освічені	 люди	 	 були	шановані	 в	народі.	 Релігія	 спонукала	 знати	
давньобіблійну	мову,	котра	відігравала	у	караїмізмі	важливу	роль,	адже	нею	
була	написана	Тора	–	священна	книга	у	караїмізмі.	Осягати	Біблію	треба	було	
самому,	не	покладаючись	на	думки	інших,	і	пару	сторіч	тому	читання	Святого	
Письма	було	основне,	чому	було	потрібно	навчити	[7].	Цю	науку	вчили	в	
мідраші	–	початковій	школі	караїмів.	Тут	навчали	давньобіблійної	мови	(мови	
священної,	лешон	кодеш),	перекладу	і	тлумачення	Святого	Письма	–	Тори	
(П’ятикнижжя	Мойсея),	книг	Навіїм	(Пророки)	і	Кетувім	(Писання),	а	також	
богословських	праць.	Право	на	навчання	в	мідраші	мали	тільки	хлопці.	По	
закінченні	повного	курсу	навчання	отримували	звання	«ріббі»	або	«ербі»,	
котре	 надавало	 право	 здійснювати	шхиту,	 служити	 газаном	 і	 вчителем.	
Навчання	в	мідраші	починалося	з	5-6	років	і	закінчувалося	до	15-17,	а	інколи	
і	в	19	років.	З	часу	караїмського	вченого	Яшара	і	його	сина	Абен	Яшара,	котрі	
здійснили	освітню	реформу	в	пер.	пол.	ХІХ	ст.,	навчання	в	мідраші	поділялось	
на	5	«мадрегот»	(мн.	від	«мадрега»	–	ступінь)	чи	класів	(відділень),	у	кожного	
з	яких	 	була	своя	назва.	Кількість	класів	у	різних	громадах	 і	в	різний	час	
могла	варіюватися	від	4-х	до	9-ти.	Перейти	з	одного	класу	до	іншого	можна	
було	тільки	після	складання	іспитів.	Як	правило,	поступало	в	мідраш	від	40	
до	60-ти	учнів	(у	великих	і	середніх	громадах),	а	закінчувало	повний	курс	
навчання	кілька	чоловік.	На	 відміну	 від	 сучасних	шкіл,	 нумерація	 класів	
починалася	з	кінця,	тобто	в	5-класному	мідраші	учень	починав	навчання	з	5	
класу,	а	закінчував	у	1	класі.	Програма	навчання	за	Абен	Яшаром	була	такою:	
	 5	клас.	Алеф	бет.	Навчання	читанню.	Такий	клас	ще	називався	«Симан	
тартак»	–	«тягнути	звук»,	чи	«Мікра»	–	«читання	Св.Письма».
	 4	клас.	Тора	тафсири.	Переклад	Тори.
	 3	клас.	Навіїм	і	Кетувім	тафсири.	Переклад	книг	Навіїм	(Пророки)	і	
Кетувім	(Писання).
	 2	клас.	Дікдук.	Навчання	граматики.
	 1	клас.	Аддерет	і	Мівхар.	Вивчення	класичних	богословських	праць.	
Серед	них	перше	місце	займали	книги	«Аддерет	Ельягу»,	«Мівхар»,	«Ган	
Еден»,	«Еч	хаїм».	
	 Класичного	 поділу	 на	 5	 класів	 дотримувалися	 не	 завжди.	 Як	
правило,	 їх	 було	 більше	 за	 рахунок	 поділу	 деяких	 класів.	Наприклад,	 1	
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клас	міг	ділитися	на	«Алеф	бет»,	«Сіман	таркмак»	і	«Мікра»,	а	5-ий	клас	
міг	ділитися	на	«Сефер	Аддерет»	і	«Сефер	Мівхар».	В	загальному,	єдиної	
системи	не	 існувало,	як	 і	не	 існувало	єдиної	для	всіх	мідрашів	релігійної	
програми.	Граматика	давньоєврейської	мови	вивчалась	у	передостанньому	
класі,	після	«перевідних»	класів,	що	було	слабкою	стороною	мідрашу.	Всі	
учні	 в	мідраші	ділились	на	 старших	 і	молодших.	До	кожного	молодшого	
учня	 був	 приставлений	 старший	 учень	 (кальфа),	 який,	 замінюючи	йому	
вчителя,	готував	його	до	уроку,	а	вчитель	тільки	перевіряв	виконане	завдання.	
Навчання	в	мідраші	було	платним	(батьки	платили	вчителю	домовлену	суму),	
а	сам	мідраш	утримувався	за	громадський	рахунок.	Платне	навчання	було	
доступне	не	всім.	Тому	деякі	заможніші	караїми	навчали	дітей	з	бідних	сімей	
за	свій	рахунок.	Наприклад,	у	Феодосії	на	кошти,	пожертвувані	місцевим	
багатієм	Шаббетаєм	Симовичем	Хаджи,	в	мідраші	безкоштовно	навчалося	
кілька	поколінь	хлопчиків	з	бідних	сімей	[8].	На	початку	XX	ст.	навчання	
пройшли	й	багато	караїмських	дівчат.	Склавши	екзамен	із	давньобіблійної	
мови,	уміння	перекладати	російською	або	караїмською	Старий	Завіт,	знання	
караїмського	віросповідання,	 богослужіння	й	 історії	 караїмського	народу,	
дівчина	одержувала	право	бути	домашньою	вчителькою	[9].
	 Щодо	мідрашу	в	Галичі,	відомо,	що	дітей	навчали	газани.	Так,	Захарій	
Абрагамович	(1878-1903)	–	караїмський	поет	–	отримав	у	Галичі	ґрунтовні	
знання	з	давньобіблійної	мови.	Народився	в	с.Лани,	поблизу	Галича.	Батьки	
були	 глибоко	 віруючими	людьми	 і	 віддали	 сина	на	навчання	у	мідраш	–	
караїмську	парафіяльну	школу	в	Галичі.	Його	вчителем	був	Сімха	Леонович,	
людина	високоосвічена.	З.Абрагамович	навчався	читати	молитви	священною	
для	караїмів	давньоєврейською	мовою	[10,	с.21-23].	Газан	Йозеф	Мордкович	
(1802-1884)	був	учителем	у	парафіяльній	школі.	Писав	книги	на	релігійну	
тематику.	Видав	тлумачення	Біблії	караїмською	мовою	[11,	c.20].
	 Перед	галицькою	караїмською	громадою	на	поч.	ХХ	ст.	(у	1924	р.)		
гостро	 стояла	проблема	навчання	караїмської	мови	 і	 релігії.	Кілька	років	
перед	 тим	 громада	просила	у	 влади	 відкриття	при	школі	посади	 вчителя	
караїмської	релігії.	Шкільна	влада	ухвалила	прохання.	30	травня	1924	р.	до	
караїмської	громади	Галича	надійшов	лист	від	староства	у	Станіславові.	У	
ньому	йшлося	про	те,	що	Міністерство	визнань	релігійних	і	Освіти	публічної	
з	19	квітня	1924	р.	зазначило	зі	свого	боку,	що	не	бачить	перешкоди,	щоб	дітям	
караїмським	у	Галичі	дозволити	навчання	релігії	караїмської	і	з	Куратором	
Округу	Шкільного	у	Львові	готові	запровадити	на	завдання	громади	караїм-
ської	науки	релігійної	того	визнання,	як	завдання	уставово	підкріпленого,	в	7	
класі	школи	в	Галичі	і	врахувати	раді	шкільній	повітовій	у	Станіславові,	щоб	
встановила	позаштатного	вчителя	для	цього	предмету	за	рахунок	громади	
від	1	вересня	1924	р.	
	 Правління	громади	розписало	конкурс.	Компетентні	пропозиції	внесли	
Марек	Леонович,	Леон	Єшвович.	Шкільна	повітова	 рада	 в	Станіславові	
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погодила	пропозиції	Леона	Єшвовича	і	він	отримав	декрет	номінаційний	і	з	
початком	навчального	року,	1	вересня	1924	р.,	мав	право	викладання.	Справа	
ця	не	втратила	в	подальшому	своєї	актуальності	й	очікувала	свого	розв’язання.
Розв’язком	могло	слугувати	тільки	відкриття	сталої	парафіяльної	школи.	В	час	
воєн	караїми	були	розпорошені	і	всяка	наука	була	в	запустінні.	Десятирічна	
відсутність		науки		релігійної	відбилася	на	підростаючому	поколінні	[12,с.41].
Галицькому	 газанові	 Ізаку	Абрагамовичу	 вдалося	 подолати	 труднощі,	
пов’язані	 з	 відкриттям	 караїмської	 парафіяльної	школи.	 Завдяки	 йому	
школа	була	відкрита	19	квітня	1925	р.	після	десятилітньої	перерви.	З	тим	
днем,	 зазначає	 З.Зарахович,	 розпочалося	 регулярне	 навчання	 у	школі.	
Разом	 з	 відкриттям	школи	 виникла	 проблема	 з	 приміщенням.	 Зазвичай	
школа	розташовувалась	у	домі	Ізака	Сулімовича,	котрий	надав	приміщення	
для	школи	 безкорисно,	щоб	наука	 відбувалася	 в	 його	 домі.	Однак	це	 не	
розв’язувало	проблеми.	Постало	питання	побудови	Народного	дому,	який	
би	став	місцем	проведення	 громадсько-культурного	життя,	 в	 тому	числі	 і	
для	мідрашу	[13,	с.2].
	 М.Кізілов	зазначає,	що	1924-1926	рр.	датується	навчання	караїмської	
мови	та	релігії	в	Галичі.	Навчання	проводив,	найімовірніше	безкоштовно,	
Леон	Єшвович.	М.Кізілов	 піддає	 сумніву	 інформацію	 З.Зараховича	 про	
відкриття	парафіяльної	школи	19.04.1925	р.	Він	стверджує,	що	пізніший	лист	
І.Абрагамовича	й	архівні	документи	показують,	що	до	цих	пір	були	великі	
проблеми	 з	навчанням	мови	та	релігії	 в	Галичі.	У	1927	р.	члени	 громади	
почали	турбуватися	про	стан	належної	освіти	своїх	дітей	і		звернулися	до	
уряду	 за	 додатковими	 субсидіями,	 бо	не	 було	ніяких	умов	для	 відкриття	
посади	вчителя	для	проведення	релігійного	навчання.	У	1929	р.	газан	Ісаак	
Абрага	мович	згадує,	що	він	почав	навчати	дітей	–	2	хлопчиків	і	7	дівчат	–	
у	домі	Зараха	Зараховича.	Пізніше,	в	1933	р.,	11	дітей	почали	навчання	з	
шамашем	Мойсеєм	Сулімовичем	після	його	обрання	на	посаду	місцевого	
меламеда	[14,	с.31].
	 Проаналізувавши	доступні	нам	дані	про	мідраш	у	Галичі,	доходимо	
висновку,	що	 незважаючи	 на	 труднощі,	 галицькі	 караїми	 робили	 все	
від	 них	 залежне,	щоб	 підростаючому	 поколінню	 донести	 світло	 науки	
Тори,	 забезпечити	учнів	доступною	 інформацією	 з	давньобіблійної	мови,	
караїмської	мови,	історії,	традицій	народу.	В	результаті,	караїмська	громада	
Галича	мала	активних	вчених,	інтелігентних	людей,	знаних	не	тільки	у	Галичі,	
а	й	за	межами	України.	Так,	наприклад,	Кукізов	бен	Нісан	у	1699	р.	написав	
дві	праці	про	караїмізм,	одна	з	яких	була	відповіддю	на	запитання	Карла	
ХІІ	Шведського.	Родич	Мордехая,	 трудолюбивий	письменник	Йосиф	бен	
Шмуель	га-Машбір	став	гахамом	Галича,	започаткувавши	династію	газанів	
Галичини.	Абрагамович	Захар’я	Іцхак	(9.03.1878	–	5.05.1903)	–	талановитий	
караїмський	 поет.	 Абрагамович	 Зиґмунт	 (20.02.1923	 –	 13.12.1990)	 –	
історик,	філолог,	перекладач,	працював	у	Державному	воєводському	архіві	
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(Краків,	1952–1976),	Інституті	історії	Польської	АН	(Варшава,	1976–1988).	
Перекладав,	досліджував	і	видавав	турецькі,	кримськотатарські	і	персидські	
джерела	 ХVІІст.,	 що	 стосуються	 історії	 України	 та	 Польщі,	 а	 також	
кримськотатарський	літопис,	у	якому	зафіксовано	події	1644–1654,	зокрема	
участь	хана	Іслам-Гірея	ІІІ	у	війні	з	Польщею	на	боці	України	(«Historia	chana	
Islam	Gereja	III».	Warszawa,	1971)	[15].	На	початку	ХХ	ст.	галицькі	караїми	
працювали	вчителями	(Сабіна	Новахович,	Шимон	Шулімович,	Ада	Іцкович),	
юристами	(Ібрагім	Самуйлович,	Міна	Самуйлович,	Захарій	Новахович).	Серед	
караїмів	також	був	секретар	суду	–	Зарах	Зарахович,	начальник	залізничної	
станції	 –	Шимон	 Іцкович,	 працівник	банку	–	Марк	Сулімович,	 завідувач	
магазину	–	Ізак	Абрагамович.	Чотирнадцять	осіб	працювало	на	залізниці.	
Деякі	 володіли	 приватними	майстернями	 (шевською	–	 Ізак	Шулімович,	
швейною	–	Захарій	Абрагамович,	ковальською	–	Ізак	Іцкович),	вели	приватну	
практику	–	будівельник	Леон	Єшвович,	кравчиня	Сабіна	Зайончковська,	лікар	
Новах	Шулімович).		П’ятеро	осіб	мали	право	виконувати	обов’язки	газана–	
Зарах	Зарахович,	Марк	Леонович,	Мойсей	Шулімович,	 Ізак	Абрагамович,	
Леон	Єшвович	[16,с.7].
	 Галицькі	караїми	завжди	дбали	про	належний	рівень	освіти	громади,	
долали	труднощі	на	шляху	до	знань.	Коли	не	було	приміщення	для	мідрашу,	
навчали	дітей	у	приватних	домівках.	Коли	не	було	платні	для	вчителя,	робота	
виконувалась	на	добровільних	засадах.	Караїми	Галича	дбали	про	належний	
рівень	освіти	представників	громади.
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Роль і значення Реформації

 Стаття висвітлює значення Реформації в розвитку світової 
цивілізації та культури. Визначає її роль і зміст у суспільному прогресі.
 Ключові слова: протестантизм, конфесія, ранньобуржуазне 
суспільство, лютеранство, кальвінізм, пуританство.

 Постановка проблеми.	 Проаналізувавши	 реформаційні	 рухи,	
переосмислити	та	оцінити	їх	історичне	значення,	а	можливо	й	знайти	відповіді	
на	виклики	сьогодення.
 Ступінь наукового дослідження.	 Реформаційним	 процесам	 та	
їх	 здобуткам	присвячено	 ряд	наукових	 досліджень	 як	 вітчизняних,	 так	 і	
зарубіжних	фахівців	 різних	 галузей	 науки,	 зокрема	 історії,	 політології,	
культурології,	релігієзнавства	тощо.
 Виклад основного матеріалу.	Одним	 із	 найважливіших	 етапів	 у	
культурно-історичному	розвитку	Європи	була	Реформація.	Вона	по	 своїй	
суті	 стала	 першим	 рішучим	 виступом	 буржуазії	 проти	 середньовічних	
феодальних	порядків.	 За	 допомогою	перетворення	християнської	 релігії,	
зміни	свідомості	і	внутрішнього	світосприйняття	людини	вона	дала	могутній	
поштовх	розвиткові	нових,	капіталістичних	суспільних	відносин	[8].	Безпосе-
реднім	зримим	результатом	Реформації	стало	виокремлення	від	католицизму	
третього	 різновиду	 християнського	 віросповідання	 –	 протестан	тизму,	
обмеження	всевладдя	католицької	церкви	на	чолі	з	папою	і	взагалі	обмеження	
домагань	будь-якої	церкви	на	владу	і	могутність.	Найбільшими	протестант-
ськими	конфесіями	стали	лютеранство,	кальвінізм,	англіканство	і	цілий	ряд	
протестантських	сект	–	баптисти,	методисти,	адвентисти	тощо	[5].
	 У	той	же	час	дійсний	 зміст	руху	Реформації,	 як	 і	його	об’єктивні	
результати,	були	приховані	від	свідомості	не	тільки	його	рядових	учасників,	
але	і	натхненників-ідеологів,	що	ставить	перед	історичною	наукою	проблему	
виявлення	 справжнього	 значення	Реформації	 для	 культурно-історичного	
процесу.
	 Хронологічно	 Реформація	 збігається	 з	 останнім	 періодом	 епохи	
Ренесансу	 і	 являє	 собою	 завершення	 цього	 найбільшого	 прогресивного	
перевороту	 з	 усіх,	 пережитих	 людством.	Водночас	 історичне	 значення	
епохи	Ренесансу	значною	мірою	пов’язують	з	 ідеологією	гуманізму,	який	
проголосив	 велич	 і	 гідність	 людини,	 її	 красу	 і	 досконалість,	 і	 утвердив	
непорушність	прав	людини	на	щасливе	життя,	розумну	творчу	діяльність.
	 Ось	цій	величі	й	обожнюванню	людини	Реформація	протиставила	ідею	
повної	її	нікчемності	перед	особою	Бога,	оптимістичному	і	життєрадісному	
світосприйняттю,	 здатності	 насолоджуватися	 красою	природи	 і	життя	 –	
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суворий	дух	добровільного	самообмеження	і	самодисципліни.	Звеличення	
могутності	людського	розуму	і	сили	пізнання	наштовхується	на	протестантське	
презирство	до	«міркування»	і	абсолютна	довіра	до	віри	[2].
	 Та	і	самі	діячі	Реформації	були	в	основному	вихідцями	з	народу,	що	
розвинули	свої	здібності	завзятою	працею	і	цілеспрямованістю,	фанатично	
тверді	в	своїй	вірі	і	протилежні	гуманістам	Ренесансу,	прекрасно	освіченим	
аристократам,	знавцям	філософії,	поезії	і	вільних	мистецтв.	
	 Так	що	ж	 спільного	між	 світською	елітарною	культурою	 і	 новим	
способом	релігійного	світогляду?	
	 Попередня	відповідь	на	ці	питання	полягає	в	тому,	що	це	дві,	–	світська	
(Гуманізм)	і	релігійна	(Реформація),	–	форми	нової	культури	епохи	Ренесансу,	
а	саме,	культури	ранньобуржуазного	суспільства,	що	протистоїть	культурі	
феодального	суспільства,	яка	втрачає	історичне	виправдання.	
	 Визріває	 питання:	 чому	 католицька	 церква	 виявилася	 нездатною	
відповісти	на	виклик	часу	–	виразити	в	релігійній,	доступній	народу	формі	
культури	 історичні	потреби	прогресивного	суспільного	розвитку,	очолити	
процес	історичного	перетворення	феодальних	суспільних	відносин?	Адже	
на	боці	католицької	церкви	стояла	тисячолітня	традиція	духовної	опіки,	вона	
мала	величезний	авторитет	в	очах	маси	віруючих,	спиралася	на	силу	світської	
влади	і	суворо	розправлялася	з	усіма	відхиленнями	і	єресями?	[7]
	 Відповідь	проста	–	їй	це	було	не	вигідно!	Будучи	найбільшим	феодалом	
Середньовіччя	 і	 володіючи	не	менш	ніж	 третиною	всіх	 земель	у	 країнах	
Західної	Європи,	 вона	 освячувала	феодальний	 лад,	феодальну	 ієрархію,	
гноблення	і	експлуатацію	народних	мас	ореолом	божественної	благодаті,	а	
влада	глави	церкви	була	безмежною	(досить	сказати,	що	європейські	королі	
коронувалися	римським	папою	майже	до	XIV	ст.	і	були	залежними	від	його	
волі)	[2].
	 Перший	 удар	 по	 теократичних	 домаганнях	 римського	 папи,	що	
претендував	на	вищу	владу	від	Бога,	абсолютну	непогрішність	і	право	на	
утвердження	або	скинення	світської	і	церковної	влади,	був	завданий	в	XIVст.,	
коли	папство	майже	на	70	років	потрапило	в	залежність	від	французького	
короля	 («Авіньонський	полон	пап»)	 [1].	Другим	ударом	 стала	 діяльність	
безпосереднього	попередника	М.	Лютера,	чеського	професора	і	богослова	
Я.	Гуса,	що	виступив	за	обмеження	і	спрощення	католицького	богослужіння,	
ведення	його	національною	мовою	і	фактично	за	створення	національних	
церков,	незалежних	від	Риму.	За	це	він	був	віроломно,	всупереч	виданій	йому	
німецьким	імператором	охоронній	грамоті,	схоплений	і	спалений	як	єретик	
у	1415	р.	[3]	
	 Для	зміцнення	своєї	влади	і	переслідування	неугодних	католицька	
церква	створила	в	XIII	ст.	інквізицію,	яка	стала	знаряддям	боротьби	церковної	
номенклатури,	«князів	церкви»,	зі	своїми	ворогами,	що	виразилася	в		неймо-
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вір	ній	і	дикій	жорстокості,	тому	що	виправдувальних	вироків	інквізиція	не	
знала	[3].	Вона	стала	одним	із	засобів	збагачення	католицької	церкви:	майно	
засуджених	переходило	в	її	власність.	
	 Проповідуючи	бідність	і	смиренність,	церква	непристойно	багатіла,	
наживаючись	 на	 всьому,	 на	 чім	можна:	 крім	 належної	 їй	 з	 усіх	 доходів	
«десятини»,	вона	стала	брати	плату	за	народження,	водохрещення,	вінчання,	
сповіді,	відспівування	й	інші	обряди.	Вищі	чини	католицької	церкви	жили	
в	нечуваній	розкоші,	віддавалися	розгулові	гучного	світського	життя,	дуже	
далекого	від	християнського	ідеалу.
	 Найбільші	кардинали	і	єпископи	були	багатими	земельними	власни-
ками,	не	займалися	життям	своїх	єпархій,	часто	не	знали	навіть	богослов’я.	
Вищі	церковні	посади	продавалися	і	купувалися,	так	само	як	і	нижчі,	котрі	
в	основному	служили	джерелом	одержання	доходів	[2].
	 Таке	необмежене	панування	церкви	в	усіх	сферах	життя,	абсолютна	
монополія	на	владу	і	призвели	її	до	внутрішнього	переродження	і	морального	
розкладання,	що	зробило	її	абсолютно	нездатною	виголосити	прогресивні	
перетворення	і	породило	всередині	неї	самої	могутній	моральний	протест,	
що	відображав	широкі	суспільні	настрої,	але	для	своєї	дієвості	мав	потребу	
в	енергійному	релігійному	вираженні,	чим	і	стала	Реформація	[10].	
	 Що	ж	нового	 дала	 людині	Реформація	 і	 чому	ціннісні	 установки	
протестантизму	 виявилися	 настільки	 співзвучні	 «духу	 капіталізму»,	що	
деякі	автори	бачать	в	них	найважливіший	фактор	становлення	всієї	сучасної	
західної	 цивілізації	 і	 культури?	Чому	Реформація	 не	 залишилася	 тільки	
культурно-історичним	фактом	історії	релігії	і	церкви,	а	знаменувала	собою	
народження	цілого	світогляду	і	стала	прапором	нового	світу?	Які	основні	
ідеї	і	принципи	цього	світогляду	і	як	вони	вплинули	на	становлення	світової	
цивілізації?	
	 Звичайно,	початок	Реформації	пов’язують	з	подією	31	жовтня	1517	р.	
в	Віттенбергу,	коли	нікому	ще	не	відомий	місцевий	чернець,	доктор	теології	
Мартін	Лютер	прибив	до	брами	церкви	 свої	 95	 тез	 з	 осудом	 зловживань	
індульгенціями	(грамоти	церкви	про	відпущення	гріхів)	 [11].	Відпущення	
гріхів	почало	практикуватися	католицькою	церквою	ще	з	XI	ст.	як	поширення	
чернечої	практики	на	мирське	життя	і	здійснювалося	спочатку	в	натуральній	
формі	–	за	«богоугодні	справи»	–	участь	у	Хрестових	походах,	паломництва		
і	т.д.	[2].	Пізніше,	з	розвитком	торгівлі	і	грошей,	церковні	грамоти	з	нагоди	
відпущення	гріхів	стали	надавати	за	гроші,	і	поступово	ця	торгівля	«священ-
ним	 товаром»	набула	цинічних	форм.	 Запас	 «святості»	 і	 «накопичених»	
церквою	«добрих	справ»	святих	і	праведників	обмінювався	за	певною	таксою	
на	вчинені	віруючим	гріхи	і	навіть	на	ще	не	зроблені.	
	 Ця	практика	викликала	повсюдне	обурення	і	розглядалася	як	яскравий	
доказ	кризи	церкви,	жадібності	її	служителів.
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		 Вимоги	Лютера	про	необхідність	для	людини	внутрішнього	особистого	
покаяння	залучили	на	його	бік	всіх	незадоволених	всевладдям	розбещеного	
Риму.	Моральне	обурення	одержало	тут	найсильніше	релігійне	підкріплення,	
що	сприяло	швидкому	розвиткові	ідей	Реформації.	Світські	феодали	також	
знаходили	в	лютерівському	маніфесті	вираження	своїх	політичних	інтересів,	
що	забезпечило	реформатору	збереження	життя	і	можливість	розвинути	свої	
погляди.	
	 Поставивши	 під	 сумнів	 право	 церкви	 бути	 посередником	між	
людиною	і	Богом,	Лютер	пішов	далі	і	в	кінцевому	рахунку	відкинув	саму	
церковну	ієрархію,	що	скомпрометувала	себе,	на	чолі	з	«бісівським	князем»–	
папою.	Постійно	 звіряючи	 свої	 ідеї	 зі	Святим	письмом,	Лютер	 відкидає	
помилковий	розподіл	 суспільства	на	 священиків	 і	мирян,	 тому	що	ні	про	
папство,	 ні	 про	 клір	 в	 християнстві	немає	жодного	 слова.	Папа	постає	 в	
його	 зображенні	 проводирем	 багатотисячної	 армії	 титулованих	 вчених	
шарлатанів	і	шахраїв,	самозваних	посередників	між	людиною	і	Богом,	що	не	
допомагають,	а	заважають	її	спілкуванню	з	Творцем.	Тому	Лютер	відкидає	і	
більшість	таїнств,	які	складають	католицький	культ	і	обрядовість	–	святих	і	
ангелів,	культ	Богородиці,	поклоніння	іконам	і	святим	мощам,	чистилище,	–	
розглядаючи	їх	як	різновид	якоїсь	церковної	магії.	На	противагу	«справжній	
побожності»	вона	піклується	не	про	те,	щоб	людина	перейнялася	волею	Бога,	
а	прагне	самого	Бога	підкорити	волі	людей.	
	 Всяка	 спроба	 спасіння	шляхом	 умилостивити	Бога	 –	 чи	 прямим	
підкупом,	або	пожертвуваннями,	або	навіть	беззавітним	служінням	церкві,	
чернецтвом	 і	 іншими	 проявами	 зовнішнього	 благочестя,	 виявляється	 в	
Лютера	противною	самій	сутності	християнства,	тому	що	представляє	спробу	
маніпулювати	Богом.	Тому	спасіння,	вважає	він,	можливе	тільки	за	допомогою	
перенесення	його	 зі	 сфери	 зовнішнього	 благочестя	 в	 внутрішній	простір	
свідомості	 –	 в	 особисте	 вірування	 людини.	Саме	 завдяки	 особистій	 вірі	
відкривається	для	людини	можливість	безпосереднього	інтимного	спілкування	
з	Богом,	що	надихає	її	на	втілення	в	мирських	справах	божественного	задуму.	
Але	щоб	не	 заплутатись	у	питаннях	віри,	необхідно	постійно	 звіряти	 її	 з	
Біблією,	як	справжнім	критерієм	істинності	християнського	вчення.	Утвер-
джуючи	незаперечний	авторитет	Писання,	Лютер	наполягав	на	праві	кожного	
віруючого	мати	 власне	 розуміння	Писання,	 на	 незалежності	 особистих	
суджень	в	питаннях	віри	 і	моральності	 і,	в	кінцевому	рахунку,	на	свободі	
совісті.	Щоб	забезпечити	це	право,	Лютер	сам	переклав	Біблію	німецькою,	
заклавши	основи	німецької	літературної	мови,	цим	він	зробив	її	доступною	
народу	і	сприяв	зміцненню	суспільної	потреби	в	розвитку	грамотності	[4].
	 Основний	 зміст	 лютерівської	 Реформації	 пізніше	 стисло	 був	
сформульо	ваний	 його	 найближчим	 сподвижником	Ф.	Меланхтоном	 в	
«Аугсбурзькому	віросповіданні»	(1530)	і	полягав	в	ідеї	можливості	особистого	
спасіння	однією	тільки	вірою,	визнанні	умовності	папства	і	всієї	церковної	
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ієрархії,	в	утвердженні	рівності	всіх	віруючих	у	питаннях	віри	перед	Богом,	
що	приводило	до	принципу	«загального	священства»	і	значного	скорочення	
дорогої	церковної	ієрархії	і	культу	[6].	По	суті	справи,	тут	народжувалася	
нова	моральна	установка,	перейнята	готовністю	прийняти	і	витримати	всі	
труднощі	 і	 випробування,	 послані	 людині	 згори,	 і	 запеклим	прагненням	
лише	до	внутрішнього	очищення	і	духовної	стійкості	в	вірі.	Зберегти	в	душі	
образ	Божий,	не	зламатися,	не	впасти	духом,	а	робити	свою	справу	добре,	
незважаючи	ні	на	що	і	всупереч	розважливій	обачності,	всупереч	несприят-
ливим	обставинам.
	 Виконання	обов’язку	в	рамках	своєї	мирської	професії	–	найбільше	
завдання	людини,	за	допомогою	чого	вона	переконується	в	власній	«угод-
ності»	 [6]	Богові.	Той,	 хто	 завзято	 і	 сумлінно	 трудиться,	 виростає	 в	 очах	
Бога,	хоча	б	стан	його	було	низьким,	а	посада	ледь	примітною.	Той	же,	хто	
трудиться	недбайливо	–	чернь	в	очах	Творця,	ким	би	він	не	був.
	 Ось	логіка	лютеранської	Реформації,	що	заклала	міцні	духовні	основи	
нового	типу	працівника	і	культури	праці,	без	яких	виявляється	неможливим	
жодне	високоефективне	виробництво.	
	 Нове	розуміння	релігії	як	безпосереднього	особистого	зв’язку	людини	
з	Богом,	найсильніший	удар	по	католицькій	церкві,	духовному	і	політичному	
втіленні	феодалізму,	 обмеження	церковного	 авторитету	 в	 питаннях	 віри	
і	моральності,	 розуміння	 свободи	 совісті	 як	невідчужуваного	особистого	
надбання,	 відстоювання	морального	 значення	праці	 й	 освячення	 ділової	
заповзятливості	–	от	далеко	не	повне	перерахування	заслуг,	що	обумовили	
внесок	М.	Лютера	в	становлення	ранньобуржуазної	ідеології	і	культури	[11].
Радикальним	продовжувачем	Реформації	став	Жан	Кальвін,	що	заснував	один	
з	наймогутніших	напрямків	протестантизму.	Кальвінізм	ще	більш	спростив	
християнський	 культ	 і	 богослужіння,	 додавши	церкві	 республіканського	
характеру	 (виборність	 керівництва	 церкви	мирянами),	 відокремив	 її	 від	
держави,	хоча	і	залишив	самостійною	політичною	силою.	Кальвін	посилив	і	
спростив	вчення	про	божественне	приречення,	довівши	його	до	абсолютного	
фаталізму:	 доля	 одних	людей	ще	до	 їх	 народження	 –	 спасіння	 і	 небесне	
блаженство,	а	інших	–	погибель	і	вічні	муки,	і	ніщо	цього	змінити	не	в	силах,	
ні	дії	людини,	ні	її	віра.	Людина	рятується	не	тому,	що	вірить,	а	вірить	тому,	
що	їй	випало	спасіння.
	 Кальвінізм	 проповідував	 граничне	 обмеження	 своїх	 життєвих	
потреб,	 відмову	 від	 земних	 задоволень,	 ощадливість	 і	 постійну	 завзяту	
працю,	удосконалювання	своєї	професійної	майстерності	і	вивчення	Біблії.	
При	цьому	успіх	у	справах,	збагачення	розглядалися	як	свідчення	можливої	
обраності	до	спасіння,	а	ледарство,	лінь,	схильність	до	задоволень,	що	ведуть	
людину	до	пороку	бідності,	вважалися	вірними	симптомами	її	сумної	долі.	
Непродуктивне	споживання,	розтрата	капіталу	і	проведення	часу	в	розвагах	
розумілося	кальвінізмом	як	великий	гріх	[9].



Матеріали науково-практичної конференції

125

 Кальвінізм	пізніше	породив	цілий	ряд	течій	і	протестантських	сект:	
пресвітеріан,	 конгрегаціоналістів,	 пуритан,	 баптистів,	 адвентистів	 тощо.	
Мабуть,	найбільш	послідовно	і	повно	їх	загальну	духовну	сутність	і	спорід-
нення	 з	 кальвінізмом	виразив	пуританізм	 (від	 англ.	 «чистий»,	 «щирий»),	
засновником	 якого	 став	шотландський	пресвітеріанин	Джон	Нокс	 (1505-					
1572)	 [5].	Сповідувані	 ним	цінності	 і	 спосіб	життя	 були	 загальними	для	
більшості	цих	течій,	тому	термін	«пуританство»	став	загальним.	Пуритан-
ством	стали	називати	характерні	для	послідовників	кальвіністської	церкви	
світогляд	і	стиль	життя,	зв’язані	з	абсолютизацією	«мирського	аскетизму»,	
фетишизацією	 строгості	 побуту	 і	 звичаїв,	 ощадливості,	що	переходить	 у	
скнарість,	 дріб’язко	вого	 благочестя	 і	 релігійної	 ретельності,	що	набуває	
демонстративного	характеру	[7].	
 Висновки.	 Таким	чином,	 Реформація	 зіграла	 винятково	 важливу	
роль	у	розвитку	світової	цивілізації	і	культури.	Не	проголошуючи	певного	
соціально-політичного	ідеалу,	не	вимагаючи	перетворення	суспільства,	не	
роблячи	якихось	наукових	відкриттів	і	досягнень	у	сфері	художньої	творчості,	
вона	 змінила	 свідомість	 людини,	 відкрила	перед	нею	нові	 духовні	 обрії.	
Людина	отримала	свободу	самостійно	мислити,	звільнилася	від	авторитарної	
опіки	церкви,	 одержала	релігійну,	 найдієвішу	для	неї,	 санкцію	на	 те,	що	
тільки	 власний	розум,	 совість,	моральне	почуття	можуть	підказати,	 як	 їй	
варто	чинити.	Реформація	 сприяла	процесові	появи	людини	буржуазного	
суспіль	ства	 –	 автономного	 індивіда	 зі	 свободою	морального	 вибору,	
самостійної	 і	 відповідальної	 в	 своїх	 судженнях	 і	 вчинках,	 підготовляючи	
цим	ґрунт	для	ідеї	прав	людини.	В	носіях	протестантських	ідей	виразився	
новий,	буржуазний,	тип	особистості	з	новим	ставленням	до	світу	[7].	І	вже	
через	цю	людину	вона	зробила	найсильніший	вплив	на	розвиток	сучасної	
західної	 цивілізації	 і	 культури	 з	 її	 досягненнями:	 ефективною	ринковою	
економікою,	 громадянським	 суспільством,	 демократичною	 правовою	
державою,	цивілізованим	способом	життя,	духовною	культурою.	Капіталізм,	
що	 зароджувався	 в	 Західній	Європі,	 індустріальна	буржуазна	цивілізація	
одержали	своє	духовне	й	ідеологічне	обґрунтування	в	протестантизмі,	що,	
в	свою	чергу,	послужило	розкриттю	можливостей	нового	ладу,	просуванню	
суспільства	по	шляху	прогресу.	
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Ірина ГУР’ЯНОВА 
/м. Рівне/

                                                                                                                   
Cвобода як екзистенціал буття людини 

в католицизмі та баптизмі

	 До	третього	тисячоліття	своєї		історії	людство	випробувало	більшість	
можливих	 ідей,	 проектів,	 утопій	досягнення	 соціального	щастя,	 основою	
якого	є	свобода:	свобода	як	соціальне	явище,	свобода	індивідуальна,	тобто	
екзистенційна.	
	 У	XX–XXI	століттях	нанесений	тяжкий	удар	по	екзистенції	людини.	
Тероризм,	фундаментальний	націоналізм,	расизм	(не	тільки	білої,	але	й	інших	
рас),	ірраціоналізм,	еротизм	набувають	руйнівної	сили.	В	той	же	час	людство	
досягає	небачуваного	розмаху	в	своєму	розвитку.	У	XX	столітті	були	відкриті	
цілі	світи:	мега-	та	мікросвіти,	предметне	поле	наукового	пізнання	зросло		у			
рази,	а	інформаційний	масив	знань	став	подвоюватися	кожні	п’ять	років.	У	
XXI	столітті	небезпека	технічних	і	природних	катастроф	зрівнялась	з	небезпе-
кою	війн.	Не	зникла	загроза	і	термоядерного	знищення	людства.	Люди	вже	не	
встигають	пристосовуватися	до	динаміки	змін.	Зникає	можливість	вільного	
впливу	на	ці	 та	 інші	проблеми,	 по	 суті	 свобода	 впливу	 і	 взагалі	 свобода	
виявляється	примарною.	Виникає	соціальна	колізія,	яку	Е.	Тоффлер	охрестив	
футурошоком,	що	 зумовлює	недовіру	до	 змін,	що	 спричиняє	недовіру	до	
змін,	розрив	між	теперішнім	і	майбутнім	[4,	32].	Відчай,	страх,	жах	охоплює		
людство,	тобто	екзистенційний	стан	людства	опиняється	на	стадії	зриву.
							 Вперше	з’являється	ситуація,	як	висловився	К.	Поппер,		«абсолютної	
помилки»,	 коли	надресурси	 та	надзусилля	 значної	 частини	людства	були	
витрачені	на	реалізацію	 історичної	надфікції.	Стало	ясно,	що	на	землі	не	
можна	побудувати	 рай,	 а	можна	 тільки	 запобігти	пекла.	Це	 означає,	що	
всесвітньо-історична	 діяльність	починає	 орієнтуватись	не	на	 досягнення	
всезагального	щастя,	в	основі	якого	лежить	свобода,	а	на	обмеження	деструк-
тив	них	сил.	Наш	час	за	масштабами	та	радикальністю	змін,	які	відбуваються	
в	сфері	науки	і	техніки,	в	сфері	соціально-економічного	життя,	перевершує	
попередні	революційні	переломи	в	історії	людства.	Природно,	що	такі	глибокі	
зрушення	в	фундаменті	суспільного	життя	і	в	його	духовній	області	не	могли	
не	позначитися	на	розвитку	релігії,	на	релігійних	пошуках.	Сучасний	світ	
зіткнувся	 з	 суспільними	проблемами,	вирішення	яких	дорівнює	спасінню	
людства.
	 Так	Католицька	 церква	 	 прагне	 осмислити	 	 виклики	 сучасності,	
знайти	шляхи	виходу	з	них.	Отці	церкви	роблять	спроби	ввести	до	вчення	
Католицької	церкви	елементи	протестантизму	та	ін.	В	результати	її	діяльності	
спостеріга	ється	звернення	до	модернізму	у	богослужінні,	до	протестантизму	
і	безмеж	ного	екуменізму	в	сучасному	ліберальному	католицькому	богослов’ї.	
Поворот	до	модернізму,	 до	протестантизму	відбувається,	 перш	 за	 все,	 на	
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основі	можливого	спільного	в	питанні	свободи,	свободи	волі,	свободи	людини	
та	інших	форм	свободи.					
	 Католицька	 церква,	 	 не	 займаючись	 проведенням	 державної	 чи	
партійної	 політики,	може	 відіграти	роль	 захисника	 та	 організатора	миру,	
вказати	метод	мирного	вирішення	конфліктів	–	діалог	між	людьми	на	основі	
поваги	 до	 свободи	 і	 гідності	 кожного	 з	 них.	Таким	чином	Отці	 церкви,	
вирішуючи	проблеми,	враховують	таку	екзистенційну	складову	людства,	як		
екзистенціал	 свободи,	 заснований	на	 самоусвідомленні,	 самовпевненості,	
самовизначеності,	відпо	відаль	ності	вибору	і	взагалі		відповідальності.	
	 Акт	розуміння	екзистенціалу	свободи	ґрунтується	на	особистісному	
самовідчутті	людини,	на	духовному	та	інтелектуальному	аналізі	і	послідовній	
релігійній	рефлексії,	на	особисто	усвідомленому,	на	відповідальному	виборі.	
В	розумінні	свободи	і	в	католицизмі,	і	в	протестантизмі	(найбільш	впливовим	
напрямком	якого	є	баптизм),	є	багато	спільного.
	 Баптистська	ідентичність,	на	думку	самих	баптистів,	–	це	«свобода,	
а	не	контроль,	принцип	добровільності,	а	не	примусу;	 індивідуалізм,	а	не	
стадність;	особиста	релігія,	а	не	народна;	різноманітність,	а	не	однома	ніт-
ність»	 [6,70].	Основоположним	баптистським	 твердженням	 є	 засадниче	
положення	про	те,	що	Біблія	повинна	знаходитися	в	центрі	життя	людини,	
церкви	і	всіх	християн,	котрі,	будучи	вільними,	добровільно	підкоряються	
Писанню,	 досліджуючи	 його	 за	 допомогою	 достовірних	 та	 ефективних	
наукових	методів.
	 Представники	 католицької	 теології	 також	 засвідчують	 вільне	
прагнення	віруючих	до	Бога.	Згідно	з	французьким	теологом		Г.	Марселем,	
сенс	життя	людини	як	«мікрокосму»	полягає	не	в	земному	«очеревленні»,	а	
в	тому,	щоб	злитися	зі	своєю	космічною	першоосновою	–	Богом,	пізнання	
якого	може	бути	тільки	глибоко	інтуїтивним,	містичним.
	 Католицизм	та	протестантизм	в	наш	час	однаково	індетерміністські,	
розглядають	екзистенціал	свободи.	І	для	тих,	і	для	інших	свобода	є	нічим	
природно	і	соціально	не	обумовленим	актом	екзистенції.	Слід	відзначити,	
що	коли	католицькі	філософи	говорять	про	свободу,	йдеться	передусім	про	
«духовну	 свободу»,	 про	 внутрішню	 свободу,	 яка	 повинна	 виражатися	 в	
«духовній	досконалості	особистості».	У	відповідності	до	сучасного	вчення	
католицизму,	для	людини,	яка	досягла	внутрішньої	свободи,	зовнішня	свобода	
і	несвобода	не	мають	ніякого	значення.	Людина,	роз’яснює	енцикліка	«Re-
demptor	hominis»	(«Спаситель	людини»),	може	досягнути	справжньої	свободи,	
навіть	знаходячись	в	умовах	зовнішньої	несвободи.	Свобода,	яка	розуміється	
такою,	може	бути	досягнута	в	будь-яких	суспільних	умовах,	достатньо	лише	
щирого	бажання	віруючого	та	впевненості	в	тому,	що	свобода	не	може	бути	
зрозумілою	без	прагнення	до	Бога	та	підкорення	церкві.
	 Як	бачимо,	 великих	 відмінностей	між	баптистським	 та	 сучасним	
католицьким	розумінням	свободи		немає.	Такі	екзистенціали	сучасної	людини,	
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як	жах,	страх,	відчай,	самотність,	надія,	любов	являють	собою	її	екзистенційну	
сутність,	оскільки	вони		засновані	на	екзистенціалі	свободи.
	 Що	ж	таке	свобода?	В	християнському	розумінні	свобода	найчастіше	
розглядається	 як	 здатність	 до	 внутрішньої	 самовизначеності.	 Останнє	
залежить	від	багатьох	факторів	–	генетичних	і	соціальних,	але	повністю	вона	
нами	не	визначається,	інакше	була	б	повна	визначеність	і	ніякої	свободи,	а	
звідси	і	пов’язаних	з	нею	вчинків	людей,	спрямованих	на	добро	чи	зло.
	 Свобода	–	одна	з	основних	філософських	та	богословських	категорій,	
яка	характеризує	сутність	людини	та	її	існування.	Свобода	міститься	в	мож-
ливості	людини	мислити	і	діяти	відповідно	до	своїх	уявлень	та	бажань,	а	не	
внаслідок	внутрішнього	або	зовнішнього	примусу.	З	цим	погоджуються	як	
католики,	так	і	баптисти.	За	думкою	православного	богослова	В.М.	Лоссько-
го,	Бог,	створюючи	людину,	йшов	на	ризик,	оскільки	свобода	передбачає	і	
можливість	відмови	від	неї	з	боку	людини.	Але		без	свободи	людина	не	могла	б	
бути	людиною	в	повному	розумінні	цього	слова,		а	була	б	високоорганізо	ваним	
запрограмованим	автоматом.	Бог,	створюючи	людину	вільною,	розумною,	не	
хоче	насильного	її	спасіння.	Людині	дано	все,	щоб	вона	могла	себе	усвідомити	
в	 світі,	 повірити	 Богу,	 відповісти	 на	Його	 любов	 (яка	 найбільш	 повно	
проявилася	в	тому,	що	Бог	віддав	Сина	свого	заради	людей),	побудувати	все	
своє	життя	відповідно	до	свого	призначення	і	прагнення	до	вічного	життя.
На	 думку	 баптистських	 богословів,	 людська	 свобода	 розкривається	 не	 в	
її	визначеннях,	а	в	слідуванні	за	Христом,	в	якому	поєднуються	свобода	й	
істина:	«Де	Дух	Господній,	там	і	свобода»	(2	Кор.3:17);	«Пізнайте	істину,	і	
вона	зробить	вас	вільними»	(Ін.8:22);	«Я	є	шлях,	і	істина,	і	життя»	(Ін.14:6).	
Істинна	 свобода	 екзистенційна:	 вона	 пов’язана	 з	 добром.	Це	 і	 визначає	
екзистенціал		свободи.
	 Свобода	розуміється	гранично	широко	–	і	як	необхідність,	і	як	вибір,	і	
як	незалежність,	і	як	повне	заперечення	самого	вибору,	а	також	обґрунтованою	
Е.	Фромом	 «втечею	 від	 свободи»	 в	 умовах	 цивілізованого	 суспільства.	
Розуміння	свободи	волі	людини	в	католицизмі	і	баптизмі	дещо	відрізняється.		
Основу	католицької	концепції	людини	складає	вчення	Томи	Аквінського,	який	
вважав,	що	головна	відмінність	людини	від	інших	тварин	Божих	у	володінні	
нематеріальною	розумною	душею	і	свободою	волі,	тобто	екзистанційною	
сутністю.	Це	дозволяє	робити	їй	вибір		між	добром	і	злом.	Відтак,	свобода	
волі	виявляє	себе	через	пізнання	розумом,	яке	є	властивістю	душі.	Душа	ж	
володіє	можливостями		чуттєвого	пізнання	у	відчуттях	та	інтелектуального,		
що	розкриває	сутності.
	 Людина	у	своєму	виборі	між	добром	і	злом	може	покладатися	тільки	
на	інтелект,	а	відтак	її	праведна	чи	гріховна	поведінка	завжди	інтелектуально	
вмотивована.	Але	можливості	 людського	 розуму,	 згідно	 з	 католицькою	
теологією,	обмежені.	Він	не	здатний	пізнавати	субстанційну	сутність,	яка	
доступна	тільки	розумові	Бога.	Таким	чином	свобода	волі	є	досить	відносною,	
бо	ж	людський	розум	обмежується	вірою	і	залежністю	від	Бога.
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	 Баптизм	базується	на	 інших	релігійно-філософських	 традиціях.	В	
основу	 	віроповчальної	 	 системи	баптизму	 	покладено	вчення	Августина,	
джерелом	якого	є	платонізм.	Вихідним	принципом	його	концепції	є	уявлення	
про	душу	як	духов	ну	субстанцію,	що	не	залежить	від	тіла	і	становить	сутність	
людини.	Божественні	сутності	тут	осягаються	не	розумом,	а	тільки	вірою,	в	
основі	якої	лежить	вихідний	вольовий	акт.	Вільна	воля	людини	заснована	не	
на	розумінні,	а	на	почуттях,	які	є	виразом	емоційної	і	душевної	належності	
до	Бога.
	 В	Августина	досить	чітко	представлена	ідея	божественного	значення.	
Люд	ська	 душа	 знаходиться	 в	 прямій	 залежності	 від	Бога.	Тому	 свобода	
як	екзистенціал	пов’язана	зі	всіма	 іншими	екзистенціями	–	моральними	 і	
релігійними.
	 Обрії	проблеми	свободи	задані	екзистенцією,	тією	фундаментальною	
структурою	людини,	яка	укорінена	у	відношенні	людини	до	буття.	Екзистенція	
розкривається	в	історичності	та	тимчасовості	людського	буття,	відкритості	
його	можливостей	і	його	зв’язками	з	іншими	людьми	та	світом.	Свобода	стає	
імпульсом,	що	оживляє	екзистенцію	людини,	тому	що	вона	існує	на	рівні	
буття.
	 Так,	М.	Хайдегер	 у	 своїй	фундаментальній	 онтології	 висловлює	
основну	 ідею	 знаходження	 обґрунтувань	 	 свободи	 за	 допомогою	 таких	
екзистенціалів,	 як	 «ніщо»,	 «смерть»,	 «страх».	Це	 зайвий	раз	 підкреслює	
розгляд	 свободи	як	необхідності.	В	 той	же	час	потрібно	враховувати,	що	
свобода	завжди	відкрита,	вона	вкорінена	у	відношення	людини	до	буття,	до	
інших	людей,	в	її	екзистен	ційному	виборі,	в	рішучості	людини	здійснювати	
своє	призначення	в	спільному	буття	й	в	спільній	праці.	Водночас	проблема	
свободи	пов’язана	 з	 проблемою	свободи	 іншої	 особистості,	 інакше	 вона	
немислима	і	неможлива.	Особистість	вільна	тоді,	коли	вільною	є	будь-яка	
особистість.
	 Як	вже	підкреслювалось,	свобода	є	базовим	екзистенціалом	людини.	
Однак	 справжня	 свобода	особистості	 виражається	 в	 її	 незалежності,	 але	
не	в	незалежності	від	когось	чи	від	чогось.	Свобода,	як	взаємозалежність	
індиві	дуума	 від	 громади	 (і	 залежності	 від	 Бога),	 передбачає	 відчуття	
відповідальності	і	обов’язку	перед	іншими	і	за	інших.	Екзистенціал	свободи	
як	взаємозалеж	ності	передбачає	не	свавілля,	тому	що	«свобода	як	свавілля	
знищує	себе,	переходить	в	свою	протилежність,	розбещує	та	губить	людину…		
така	свобода	гасить	образ	людини…		якщо	немає	нічого	вищого	за	людину,	
то	немає	і	людини»	[2,53].
	 Екзистенціал	 свободи	передбачає	духовну	 зрілість,	принциповість	
і	розбірливість.	Ф.М.	Достоєвський	казав:	«Істина	робить	людину	вільною,	
але	людина	повинна	вільно	прийняти	істину,	вона	не	може	бути	силою	до	неї	
приведена»	[2,54].	Отже,	і	в	католицизмі,	і	в	баптизмі	в	розумінні	свободи	як	
екзистенціалу	є	багато	спільного.	Екзистенціал	свободи	вони	розглядають	
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приблизно	однаково:	він	ґрунтується	на	тому,	що	людина	знаходить	опору				
в	самій	собі,	через	ствердження	власної	укоріненості	в	сакральному	плані	
буття	або	через	відчуття	особистісного,	ніким	і	нічим	неопосередкованого	
зв’язку	з	Богом.	
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доступу:	http	//www.fip2com	/paul	-ii	/online-library	/enciclicas	/65-	redemptor-	
hominis.
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Наталія ДЕРЕВ’ЯНКО,
Світлана БЕРЕЗОВА

/м. Чигирин/

Потири з Чигиринщини

 У		Музеї	історичних	коштовностей	України	зберігається	досить	значна	
кількість	такої	категорії	культових	предметів,	як	потири	XVI–XIX	ст.	Най-
більшу	частку	з	них	складають,	зрозуміло,	витвори	українських	майстрів,	
далі	йдуть	твори	російських	золотарів,	європейських	ювелірів.	До	окремої	
незначної	групи	відносяться	роботи	вірменських	майстрів.	
	 Потир	(від	грецької	назви	посудини,	призначеної		для	пиття)	–	одна	
з	головних	посудин,	яку	використовують	під	час	таїнства	Євхаристії.	Потир	
нагадує	про	смерть	Христа	та	про	чашу	його	страждань	(Мв.	XXVI,	39).
	 Найбільше	потирів,	виконаних	українськими	майстрами,	відноситься	
до	доби	бароко	(друга	половина	XVII	–	перша	половина	XVIII	ст.),		яка	є	в	
золотарстві	тогочасної	України	періодом	найвищого	розквіту.	Окрім	Києва,	
провідного	ювелірного	центру,	чимало	золотарів	працювало	в	інших	містах–	
Чернігові,	Ніжині,	Переяславі,	 Глухові	 та	 ін.,	 виконуючи	 замовлення	 як	
світських,	так	і	духовних	осіб	тогочасного	суспільства.	Вирізнити	локальні	
школи	українського	золотарства	дуже	важко	через	відсутність	на	більшості	
витворів	 (в	 тому	 числі	 і	 потирах)	 клейм	 –	 цих	 таких	 важливих	 для	 нас	
позначок.	Як	виявилося,	найбільшу	частку	виробів	з	клеймами	складають	
твори		київських	майстрів,	а	серед	них	–	витвори	І.	Равича	та	М.	Наруновича.	
Стосовно	оздоблення		цих	чаш	для	причастя,	то	помітно,	що	майстри	надавали	
перевагу	карбуванню.
		 Зображення,	написи	та	декор	потирів	тісно	пов’язані	з	їх	літургійним	
призначенням.	Для	 нас,	 звісно,	 найбільш	цінними	 є	 потири	 з	 дарчими	
написами,	гербами	тих,	хто	офірував	їх	храмам.		Інколи	–	це	відомі	історичні	
особи,	 інколи	–	пересічні	 (але	далеко	не	бідні)	представники	тогочасного	
суспільства.	Багато	храмів,	які	згадуються	в	написах	на	цих	предметах,	давно	
вже	не	існують,	немає	про	них	згадок	і	в	джерелах,	а	якщо	і	є,	то	ці	згадки	
дуже	 скупі.	 І	 тому	 єдиними	німими	свідками	 їх	 існування	 є	 різноманітні	
предмети	золотарства	(в	даному	випадку	–	потири).	
	 Безпосередньо	 з	 Чигирина	 та	 села	 Боровиці,	 поблизу	 нього,	
походять	 два	потири,	що	 зберігаються	 в	Музеї	 історичних	 коштовностей	
України.	 	Перший	 з	них	 (Рис.1,	ДМ-434),	 згідно	 з	написом,	 знаходився	в	
Преображен	ській	церкві	м.	Чигирина.	В	написові,	зробленому	під	вінцями	
чаші,	говориться:	СІЙ:	КЄЛЕХ:	ДО	ЦЕРКВИ:		СТО:	ПРЕОБРАЖЄНСКОЙ:	
ЧИГИРИНСКОЙ:	ПРИ	СВЯЩЕНИКУ:	ОНОЯЖЪ:	ЦЕРКВИ:	КОНДРАТУ	
ЛОТОШЕВИЧУ:	СТАРАНІЄМ	ПАРАХВИЯН:	ИВАНА	СКИБЕИКА:	И	
ГАВРИЛА:	ГЕРНИКА:	1748	ГОДА:	МАРТА:	А	(1):	ДНЯ	СООРУЖЕНА:	ЖЄ	
ТОЄЯЖЪ:	ЦЕРКВИ.
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	 Потир	срібний,		повністю	позолочений.	Висота	його	–	260	мм;	діаметр	
вінець	чаші	–	113	мм;	діаметр	піддону	–	156	мм.	
	 На	дзвоноподібній	чаші	 з	профільованими	вінцями	вигравірувано	
Голгофський	хрест	з	написом	«ІС	ХС»,	оточений	лавровим	вінком	з	двома	
перехватами,	 який	плавно	облямовує	частина	дарчого	напису,	 зробленого	
під	 вінцями.	На	 грушоподібній	центральній	частині	 стояна	–	 карбований	
візерунок	 із	 розташованих	 вертикально	 восьми	 квіток,	що	 нагадують	
соняшник	на	довгих	стеблах	з	листям.	Дві	фігурні	балясини,	що	є	конструк-
тивними	елементами	стояна,	з’єднують	його	з	чашею	та	піддоном.	Піддон	
потиру	має	округлу	форму,	з	нешироким,	трохи	відігнутим	краєм.		Його	нижня	
округла	частина	є	підвалиною,	на	яку	ніби	встановлені	два	орнаментальні	
яруси.	Верхній	 з	 них	має	форму	шести	 видовжених,	 розширених	донизу	
заокруглених	лопатей,	 які	 	 візуально	продовжують	 грані	шийки	піддону.		
Три	 з	 них	мають	 гладеньку	поверхню,	 інші	 три	 оздоблені	 карбованим	у	
невисокому	рельєфі	рослинним	візерунком,	доповненим	канфарником.		На	
кожній	лопаті		візерунок	оригінальний,	тобто	він	не	повторюється.	В	ньому	
превалюють	листя	аканта,	виткі	пагони	з	листям,	квіти	(дві	нагадують	квітки	
дзвоника),	 інші,	 більш	стилізовані,	 нагадують	квіти,	що	 зустрічаються	 в	
українській	 вишивці.	В	цілому	орнамент	характерний	для	 стилю	бароко.		
Опуклі	 лопаті	нижнього	 ярусу	прикрашені	по	черзі	 крилатими	 голівками	
янголів	 та	 в’язками	плодів	 з	 квітами,	підвішених	на	 стрічках,	що	більше	
нагадують	видовжені	листочки,	виконані	на	тлі	канфареної	поверхні.	Між	
вигинами	лопатей,	 традиційно	для	потирів	цього	часу	–	листочок	 аканту.		
Клейм	на	потирі	немає,	тому	 ім’я	майстра	встановити	неможливо.	Датою	
виготовлення	можна	 вважати	1748	рік,	 відповідно	до	дарчого	напису	під	
вінцями,	хоча,	звісно,	потир	могли	зробити	і	трохи	раніше.	
	 Стосовно	осіб,	 імена	яких	зазначаються	у	напису,	то	в	 історичних	
джерелах	згадується	про	те,	що	у	1745	р.	«Преосвященний	Київський	Рафаїл	
надал	Преображенській	церкві	антимінс,	а	також	рукоположив	священиками	
Кіндрата	Лотосова	 (Лотощевича)	та	Уласія»	 [11;	148].	Далі	наводяться	не	
менш		цікаві	факти:	«Срібних	та	золотих	діл	майстри	Іван	Скибенко	та	чернець	
Гавриїл	в	березні	1748	року	пожертвували	Спаському	храму	чотири	срібні	
«потири»	(чашу)	і	лжецю».	Тут	звертаємо	насамперед	увагу	на	дату	«1748	
рік»,	ім’я	майстра	Івана	Скибенка	[11;	148].	
	 На	жаль,	 такий	майстер	 в	монографії	Петренка	М.З.	 «Українське	
золотарство	XVI–XVIII	ст.»	(К.,	1970)	не	згадується.	А	чи	не	був	він	не	лише	
вкладником,	але	й		автором	представлених	нами	потирів?	Звісно,	це	дуже	
сміливе	припущення,	яке,	звісно,	не	можна	ні	заперечити,	ні	довести.	Хоча	
серед	витворів	золотарства	з	МІКУ	є	предмети,	які	є	вкладом,	зробленим	
саме	автором.	Прикладом	цього		є	потир	київського	майстра	XIX	ст.	Максима	
Бишевського	з	написом	«Сію	чашу	пожертвовал	Гражданин	г.	Кіева	Максим	
Бішевскій	в	церков	с.	Сваримя	1864	го	м-ца	июля».	Примітно,	що	у	цьому	
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Рис.1. Потир ХVІІІ ст. Чигиринщина (ДМ-434)
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Рис.2. Потир ХVІІІ ст. Чигиринщина (ДМ-304)
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випадку	майстер	не	 поставив	 клейма	на	 потирі,	 на	 відміну	 від	 срібного	
шлюбного	вінця,	що	також	зберігається	в	МІКУ	[1;	58].	
	 Як	вказано	вище,	згідно	з	написом,	потир	походить	з	Преображенської	
церкви.	Перші	 згадки	про	цей	храм	датуються	1596	роком,	 коли	 гетьман	
Павло	Наливайко	захищав	місто	від	поляків.	Саме	в	соборній	Чигиринській	
церкві	Преображення	Господнього	були	поховані	закатовані	поляками	малоро-
сійські	козацькі	урядники:	Богун,	Войнович	і	Сутига	«з	написом	на	гробах	
про	безневинне	їх	страждання	за	батьківщину	і	віру	Православну»	[7;	77].	
Згідно	з	планом,	який	є	у	«Щоденнику	Патріка	Гордона»,	Спаський	храм	зна-
хо		дився	за	квартал	від	західних	воріт	міста.	Це	креслення	зображує	церкву	
як	тридільну	п’ятибанну	[3;	183].	У	1989-1994	роках	на	території	Нижнього	
міста	в	Чигирині	були	проведені	охоронні	археологічні	розкопки,	під	час	яких	
було	досліджено	козацький	цвинтар	XVI–XVII	ст.	Встановлено,	що	поховання	
на	цвинтарі	знаходяться	на	трьох	різних	рівнях.	Очевидно,	це	пов’язано	з	
трьома	періодами	існування	церкви.	Поховання	кінця	XVI	–	середини	XVII	
століть	знайдені	на	глибині	0,9-1,05	м.	Серед	похованих	–	чоловіки,	жінки,	
діти.	Площа	дослідженого	цвинтаря	1200	м2	[4;4-5].	Знайдений	археологами	
потужний	шар	попелу	та	деревного	вугілля	свідчить,	що	найстаріша	в	місті	
церква	 була	 знищена	пожежею.	 28	 липня	 1668	 року	 від	 турецького	 ядра	
перетворилися	 в	 згарище	«три	 величаві	 дерев’яні	 церкви	Нижнього	міс-								
та»	[3;	63].
	 На	початку	XVIIІ	століття	населення	міста	Чигирина	збільшується	
за	 рахунок	 переселенців	 з	Лівобережної	України.	 Чигиринщина	 знову	
перейшла	до	польських	магнатів,	 згідно	з	трактатом	про	Вічний	мир	між	
Росією	 та	Польщею	1686	 року.	Магнати	Яблоновські	 відбудували	місто	
і	 його	 сакральні	 споруди.	 Була	 відбудована	 і	 найстарша	 церква	міста	 –	
Преображення	Господнього.	Підтвердженням	цього	є	виявлені	археологами	
поховання,	що	розміщувались	на	глибині	0,3-0,4	м.	В	археологічних	звітах	
вказано,	що	другий	етап	поховань	проводився	на	кілька	десятиліть	пізніше	
найдавніших	[4;	5].	 Історик	Л.	Похилевич,	спираючись	на	візитацію	1741	
року,	подає	1716	рік	[12;	520].	Більш	рання	візитна	ревізія	уніатів	за	1726	р.	
свідчить,	що	найстарша	Спасо-Преображенська	церква	була	відбудована	у	
1724	році	й	освячена	отцем	Петром	Медведівським	6-19	серпня	1726	року	
[11;	147].
	 У	1738	році	Чигиринське	староство	пограбували	татари.	Зі	Спасо-
Преобра	женської	церкви	винесли	все	церковне	майно,	а	священика	було	взято	
в	полон.	На	1741	рік	храм	із	церковного	начиння	мав	тільки	4	ікони	на	царських	
вратах.	Богослужіння	не	проводилось	через	відсутність	священика.	Але	вже	в	
1745	році	Преосвященний	Київський	Рафаїл	надав	Преображенській	церкві	
антиміс,	а	також	рукоположив	священиками	Кондрата	Лотосова	та	Уласія	[11;	
148].	В	середині	XVІІІ	століття	на	Чигиринщині	посилився	гайдамацький	
рух.	 Гайдамаки	 тричі	 нападали	на	місто	Чигирин	 і	 «знищували	 все,	що	
паном	звалось»	[13;	78].	Можливо,	під	час	цих	нападів	була	спалена	і	Спасо-
Преображенська	церква.
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 У	1766	 році	 було	 закладено	фундамент	 нового	 храму	 і	 єпископ	
Гервасій	його	 освятив.	Під	 час	 археологічних	досліджень	було	 виявлено	
залишки	дерев’яної	підлоги	розмірами	2,12	х	1,52	м	та	кам’яний	фундамент.	
Цей	факт	підтверджує,	що	 остання	церква	 була	 дерев’яна	на	 кам’яному	
фундаменті.	У	1796	році	церкву	було	розібрано.	Службу	проводити	стало	
неможливо.	Своїм	коштом	Соборну	церкву	парафіяни	 відремонтувати	не	
змогли	[11;	148].	
	 Існує	 версія	щодо	 руйнації	Преображенського	 храму:	 причиною	
зведення	адміністративних	будівель	«присутственных	мест»	на	місці	храму	
стало	створення	Чигиринського	повіту	в	1797	році.
	 У	1995	році	на	місці	Спасо-Преображенської	церкви	було	зведено	
каплицю	Пресвятої	Богородиці,	у	крипті	якої	знаходиться	263	поховання	зі	
Спасо-Преображенського	цвинтаря.
		 	 Інший	потир	походить	 з	 церкви	Різдва	Богородиці	 	 с.	 Боровиця.		
Відомо,	що	 в	Україні	 є	 два	 села	 з	 такою	назвою.	Перше	 знаходиться	 в	
Чигиринському	районі	Черкаської	області,	друге	–	в	Коростенському	районі	
Житомирської	 області.	Ми	 схильні	 думати,	що	 	мова	йде	про	Боровицю,	
розташовану	 за	 27	 кілометрів	 від	Чигирина.	Це	 село	має	цікаву	 історію,	
на	відміну	від	маленького	села	з	такою	назвою	на	Житомирщині,	про	яке	
нічого	не	відомо.	Село	Боровиця,	що	на	Черкащині,	старовинне.	Топонім	
«Боровиця»	 вперше	 зустрічається	 в	 польських	 джерелах	 у	 1613	 році,	 як	
слобода	на	королівськім	ґрунті	Черкаського	староства,	яка	мала	звільнення	від	
податків	і	повинностей	терміном	на	20	років	[15;	210].	Потім	Боровиця	стала	
містечком,	жителі	якого	займались	рільництвом,	рибальством,	чумацтвом,	
мисливством,	 брали	участь	у	 селянсько-козацьких	повстаннях	30-х	 років	
XVII	 століття.	 З	 середини	XVII	 ст.	 Боровиця	 була	 сотенним	містечком	
Чигиринського	полку.	За	Андрусів	ським	миром	1667	р.		Боровиця	відійшла	
до	Польщі.	Під	час	наступної	війни	між	Росією	та	Польщею	Боровиця	була	
зруйнована	поляками.	За	«Вічним	миром»	1686	р.	містечко	знаходилось	в	
нейтральній	незаселеній	 зоні	між	Росією	та	Польщею.	Після	Прутського	
миру	1711	року	Боровиця	знову	відійшла	до	складу		Польщі.	Жителі	села	
активно	брали	участь	у	гайдама	цькому	русі.	Після	другого	поділу	Польщі	
(1793)		Боровиця	увійшла	до	складу	Російської	імперії	(Чигиринський	повіт	
Брацлавського	намісництва).	Серед	знакових	історичних	подій	у	селі	–	участь	
у	так	зв.	Чигиринській	змові	(1877	р.).	Звісно,	що	всі	події	початку	ХХ	ст.	
мали	стосунок	і	до	жителів	села.	Проте	радянську	владу	там	встановили	лише		
у	1922	році,	оскільки	Боровиця,	як	і	більшість	сіл	Чигиринщини,	входила	
до	 славнозвісної	Холодно	ярської	 Республіки	 –	 невизнаного	 державного		
утворення	на	території	України	(на	той	час	УНР),	у	Чигиринському	районі	
Черкаської	області,	в	районі	лісового	урочища	Холодний	Яр,	зі	столицею	в	
селі	Мельники.	До	1954	року	Боровиця	входила	до	складу	Київської	області.	
У	1959–1960	роках,	у	зв’язку	з	будівництвом	Кременчуцької	ГЕС,	село	було	
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перенесено	на	 високий	 рівнинний	 берег	Дніпра.	А	 стару	Боровицю	 з	 її	
кутками,	каналами,	піщаними	кучугурами,	островами,	річками	і	струмками,	
кожен	з	яких	мав	назву,	поглинула	вода	водосховища.
	 Стосовно	церкви	Різдва	Богородиці	в	Боровиці,	про	неї	говорить		один	
з		жителів	села	в	контексті		згадок	про	куток	«Хрещатик»,	називаючи	його	
місцевістю		біля	церкви	Різдва	Пресвятої	Богородиці	[8;	212].	Л.	Похилевич	
у	 своїй	праці	 «Сказание…»	описує	церкву	Різдва	Пресвятої	Богородиці,	
як	дерев’яну,	ІІІ	класу;	землі	має	39	десятин;	збудована	1775	року	на	місці	
давньої,	 яка	 у	 візиті	 чигиринського	 деканату	 за	 1741	 рік	 описана	 саме	
так:	«В	тым	мъестечку	церкъвка	под	титулом	з	мартвых	в	станя,	осикова,	
слома	покрыта,	стара,	до	руины	нахилена	бардзъй	огиде,	ниж	оздобе	дому	
Божего	repreztntaiqca,	в	року	1713	выбудована.	В	ней	пушка	древяна,	килих	
цыновый,	антиминс	Варлаама	Ясинского,	мерницы	шклянне»	[12;	520].	1760	
року	до	Боровиці	прибув	ксьондз	у	супроводі	драгунів.	Він	відкрив	церкву	
і	пограбував	її.	Парафіяни	змушені	були	викуповувати	предмети	культу	[2;	
142-143].
	 На	початку	1860	року	церква	Пресвятої	Богородиці	була	розібрана,	
а	на	її	місці	закладена	нова	дерев’яна	на	кам’яному	фундаменті	й	освячена	
священиком	 Іосифом	Базилевичем.	При	церкві	 знаходилося	 приходське	
училище	 [12;	 529].	 В	 1922	 році	 на	 загальних	 зборах	 парафіян	 Різдво-
Богородичного	храму	села	Боровиці	ухвалено	рішення	про	приєднання	до	
української	Православної	автокефальної	церкви,	про	відправу	Служби	Божої	
рідною	мовою	[5;	54].	У	липні	1922	року	голова	Боровицького	виконкому	
Кучеренко	 вилучив	 книги	 опису	 церковного	 майна	 [6;	 43],	 а	 старший	
міліціонер	Боровицької	волості	Димнич	–	книги	церковного	архіву	до	1910	
року	[5;	44].	Чи	вилучалося	церковне	майно	–	невідомо.
	 У	30-х	роках	ХХ	століття	церква	була	закрита,	а	потім	і	зруйнована.	
Керував	руйнуванням	церкви	Микола	Тихонович	Сесін	[9].	Ікони	звезли	до	
сільради,	сторож	–	Солонько	Олекса,	потайки	роздавав	їх	односельцям	на	
зберігання	[10].
	 На	потирі	(Рис.2,	ДМ-304),	що	має	стосунок	до	церкви	Різдва	Богоро-
диці	 села	Боровиці,	 під	 вінцями	відповідний	дарчий	напис,	 виконаний	у	
два	рядки:	«СІЙ	КЕЛЕХ	СООРУЖИЛЪ	РАБЪ	БОЖИЙ	МИКИТА	ЛИПАИ	
И	ВАСИЛЪ	ЗВИНГОРОДСКИЙ	ДО	ХРАМУ	РОДЕСТВА	БЦЫ	В	СЕЛО	
БОРОВИЦЮ	1748	ГОДУ	АПРИЛЯ	2».	Висота	його	–	190	мм;	діаметр		вінець	
чаші	–	93	мм;	діаметр	піддону	–	119	мм.	Поверхня	потиру	повністю	позоло-
чена.	На	 дзвоноподібній	 чаші	 з	 профільованими	вінцями,	 окрім	дарчого	
напису,	гравіроване	зображення	Голгофського	хреста	з	написом	«ІС	ХС»	у	
вінку	з	листя,	що	нагадує	акантове,	з	двома	перехватами.	
	 Стоян	 грушоподібний,	 з	 гладенькою	поверхнею,	 приєднаний	 до	
чаші	та	піддону	двома	балясинами.	Піддон	шестилопатевий,	двоярусний,	з	
відігнутим	шестилопатевим	краєм	та	трикутними	виступами	між	лопатями.	
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Шийка	 його	шестигранна	 з	 округлою	 насадкою	 –	 рифленим	 обідком-
валиком.	Грані	шийки	плавно	переходять	в	округлі	знизу	лопаті	верхнього	
ярусу	піддону,	які	по	контуру	обведені	рельєфним	валиком.		На	цьому	ярусі	
лопаті	 з	 гладенькою	поверхнею	чергуються	 з	 лопатями,	 прикрашеними	
декором,	виконаним	у	невисокому	карбованому		рельєфі		на	канфареному	
тлі.		В	основі	візерунку	(на	кожній	лопаті	він	різний)	–	виткі	пагони	аканту	з	
листям,	стилізовані	великі	та	маленькі	квіти	(нагадують	тюльпани),	фігурний,	
утворений		стрічкою,	картуш	з	листям	аканту	всередині.	
	 На	лопатях	нижнього	ярусу	піддону	по	черзі		представлені	виконані	
у	досить	високому	карбованому	рельєфі	крилаті	голівки	янголів	(з	різним	
виразом		обличчям	у	кожного)	та	гірлянди	з	плодів	та	квітів	(всі	вони	різняться	
між	собою),	підвішені	на	стрічках,	що	більше	нагадують	видовжене	листя.		
У	вигинах	між	лопатями	–	традиційно	для	потирів	доби	бароко	–	листочки	
аканту.	Деталі	декору	підкреслені	канфарником.		Клейма	на	потирі	відсутні.	
	 Він	 дуже	 схожий	на	 попередній,	 вкладений	 до	Преображенської	
церкви.	Чаші	обох	потирів	майже	ідентичні	за	формою,		мають	позолочену	
гладеньку	поверхню.	На	 обох	 вигравірувані	Голгофські	 хрести	 у	 вінках,	
зроблені	дарчі	написи	під	вінцями.	Стояни	у	потирів	різні,	але	за	формою	
і	манерою	орнаментації	дуже	подібні	піддони.	Це	стосується,	насамперед,	
рослинних	візерунків	на	лопатях,	які	хоча	і	різні	за	композицією,	але	окремі	
їх	елементи	майже	ідентичні.	Поглянемо	на	квітки,	що	нагадують	тюльпани,	
великі	квітки,	зображення	яких	можна	зустріти	в	орнаментах	на	вишитих	
рушниках,	сорочках	тощо.	Потирів	з	гладенькими	чашами,	зроблених	україн-
ськими	майстрами,	досить	мало.	Традиційно,	їх	чаші	оздоблені	накладними,	
так	 званими,	 «сорочками-кошиками»	 (ажурними	чи	 суцільними),	 а	 дарчі	
написи	найчастіше	присутні	по	краю	піддону	(з	лицьового	боку	чи	на	звороті).		
	 Таким	 чином,	 представлені	 потири	 є	 оригінальними	 витворами,	
і,	безсумнівно,	виконані	одним	майстром,	 ім’я	якого	за	відсутності	клейм	
назвати	точно	проблематично.	Але	ми	можемо	зробити	сміливе	припущення,	
що	 той	 срібних	 та	 золотих	 справ	 майстер	 Іван	 Скибенко	 є	 не	 тільки	
вкладником	одного	з	потирів,	але	й	автором	обох,	які	зберігаються	в	колекції	
Музею	історичних	коштовностей	України.	
	 Звісно,	це	дуже	сміливе	припущення,	яке	не	можна	ні	заперечити,	ні	
довести.
	 Стосовно	походження	потирів,	обидва	надійшли	до	Музею	у	1964	
році	з	Київського	державного	історичного	музею	(тепер	Національний	музей	
історії	України).	Той,	що	з	Преображенської	церкви	Чигирина,	значиться	у	
списку	речей,	що	були	повернуті	Д.М.	Щербаківським		у	1922	р.		з	Гохрану	
в	Москві	[14;	20-21].	
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Віра ДМИТРУК
/м. Галич/

Мистецтво іконопису

    «Блаженні ті, що не бачили й увірували» 
       (Єв. від Ів. 20:24-29)
	 	 Ікона	 –	 незвичайний	 вид	 образотворчого	 мистецтва.	Це	 таїна,	
сповнена	 глибокої	 духовності,	 молитовного	 настрою	 літургії,	 тонкого	
відчуття	святості	образу,	наявного	в	маляра	таланту,	навичок	і	досвіду	і,	не	
в	останню	чергу,	суворого	дотримання	послідовності	процесу	малювання.	
Ікономалярство	–	найвідповідальніша	частина	в	усьому	процесі	 творення	
ікони.	Ікона	(з	грецької	мови	це	слово	перекладається	як	образ,	зображення)	
тісно	пов’язана	з	таким	художнім	жанром,	як	портрет.	Ікона	малюється	не	так	
як	картина.	Відмінністю	ікони	від	усіх	інших	видів	малярства	є	те,	що	ікона	
малюється	не	з	натури,	не	з	уяви,	а	з	якогось	попереднього	взірця.	Традиційне	
ікономаляр	ство	нагадує	безнастанне	копіювання	якихось	попередніх	взірців.	
Правда,	копіювання	своєрідне,	а	не	буквальне:	наслідується	тільки	композиція	
і	стиль,	а	розміри	ікони,	її	кольори,	окремі	деталі	декоративності	можуть	бути	
змінені.
						 Походження	 ікони	пов’язане	 з	 греко-візантійською	цивілізацією	–	
зображення	в	античному	мистецтві	сповнене	насолоджувальної	краси,	але	
позбавлене	краси	духовної.	Церква	вірить,	що	засновником	ікономалярства	
був	євангеліст	Лука,	котрий	нібито	перший	змалював	Богородицю.
						 Ікона	 має	 чимало	 ознак	 історичного	 портрета.	 І	 одна	 з	 них	 –	
це	 передавання	 індивідуальної	 неповторності	 особи,	 документальне	
підтверджен	ня,	що	ця	людина	жила,	що	вона	не	вигадана,	а	реальна.	Так,	
ікона	 в	 цьому	 розумінні	 –	 це	 портрет,	 але	 портрет,	 позначений	печаттю	
святості.	Якби	не	було	цієї	печаті,	християни	ніколи	не	молилися	б	перед	
такими	зображеннями.	Ікона	передбачає	присутність	духу,	зображеного	на	
ній,	і	присутність	не	мертву,	не	інертну,	а	живу,	яка	уважно	слухає	молитву,	
проникає	 в	 думки	 і	 почуття	 того,	 хто	молиться	Богу	перед	 іконою.	 Ікона	
відрізняється	від	портрета	не	будь-якими	рисами,	а	тільки	тими,	що	вказують	
на	святість	зображеного.
						 Для	роботи	над	іконами	треба	знати	багато	речей,	крім	уміння	добре	
малювати.	Передусім	треба	щиро	і	ревно	вірити	в	Бога,	осягнути	богослів’я,	
філософію	 та	 естетику	 ікони,	 опанувати	 специфічні	 засоби	малювання,	
стилістику	ікони	(4;	с.	41).
						 Витоки	української	ікони	сягають	доби	Київської	Русі,	яка	успадкувала	
високі	художні	досягнення	Візантії.	У	молодій	державі,	що	досягла	блискучого	
розквіту	в	усіх	видах	мистецтва,	вироблялись	єдині	для	всіх	її	земель	художні	
зразки	і	форми.	Київ	стає	видатним	центром	іконопису.			
						 У	процесі	 здобуття	Українською	Церквою	самостійності	 важливе	
місце	займає	ікона,	як	головний	вид	храмового	і	домашнього	сакрального	
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мистецтва.	В	добу	Середньовіччя	Константинополь	 вживав	 диктаторські	
методи	щодо	України:	 йшла	мова	про	 те,	щоб	Україна	 будувала	 храми	 і	
оздоблювала	їх	точно	за	візантійськими	зразками.	Історичні	джерела	нашої	
держави	свідчать	про	те,	що	візантійські	греки	спочатку	присилали	до	Києва	
своїх	малярів	і	архітекторів,	а	також	готові,	намальовані	у	Візантії	ікони.	Але	
попри	нав’язування	Візантією	своїх	ідей	сакрального	мистецтва	Україна	ніде	
і	ніколи	в	повному	обсязі	не	приймала	цих	ідей.	Все	ж	таки	візантивізм	як	
стиль	східного	сакрального	мистецтва	став	в	Україні	однією	з	цеглин	побудови	
власного	українського	храму,	а	не	фундаментом,	як	це	хотілося	Візантії.
						 З	 часом	 в	 ікономалярстві	 відбувалося	поступове	 «вивітрювання»	
візантивізму	 з	 українського	 сакрального	мистецтва.	Це	 відбувалося	дуже	
повільно,	оскільки	Візантія	існувала	як	імперія	і	постійно	нагадувала,	що	
Київ	має	підпорядковуватися	Константинополю	в	 усьому,	що	 стосується	
церковного	життя.
							 Творчість	мистців-ікономалярів	у	ХХ	столітті	доводить,	що	обраний	
їх	 предками	ще	 в	Середньовіччі	 принцип	 стильової	 ікони	 залишається	
актуальним	 і	 сьогодні.	Щоправда,	 цей	принцип	не	 в	 усьому	подібний	до	
того,	який	діяв	у	минулі	віки.	Там	домінував	якийсь	один	стиль	в	українській	
обробці.	Тут	домінує	кілька	стилів,	тобто	ще	складніше	стильове	утворення.	
Але	ця	сукупність	стилів	свідчить	як	про	силу	української	традиції,	так	і	про	
свободу	вибору.	У	цьому	–	запорука	нового	відродження	української	ікони	в	
незалежній	Українській	державі	(2;	с.	125).
						 Майстерність	творення	ікони	залежала	не	тільки	від	таланту	мистця,	
але	 й	 від	матеріалів,	 якими	 він	 творить	шедевр	 (фарби,	 пензлі,	 спосіб	
висушування,	вид	дерева,	на	якому	малювалася	ця	ікона,	тощо).
						 Після	 того,	 як	дерево	для	 ікони	було	підготовлене,	проґрунтоване	
лев	касом,	 який	добре	присох	до	дошки,	подальша	робота	 ікономалярства	
полягала	у	наступному:
	 -	золочіння;
	 -	нанесення	основних	тонів	–	розкриття	ікони;
	 -	малювання	країв	ікони	та	облич	святих;
	 -	висвітлення	різних	деталей	–	одягу,	прикрас	–	нанесення	пробілів;
	 -	висвітлення	облич,	волосся	–	вохріння;
	 -	нанесення	золотистих	рисок	на	малярський	шар	–	асистів.
						 Відомо,	що	золотий	колір	посідав	чільне	місце	в	системі	візантійського	
сакрального	мистецтва.	Золото	поставлене	в	центр	іконопису	не	тому,	що	це	
коштовний	метал,	а	на	основі	євангельських	свідчень.
						 Золочіння	тла	і	німба	ікон	було	складним	етапом	у	ікономалюванні	і	
вимагало	обережності	і	досвіду.	Сучасні	ікономалярі	використовують	різні	
замінники	золота.	За	доби	Середньовіччя	не	знали	жодних	замінників,	тому	
використовували	накладне	сусальне	золото,	тобто	тоненьку	золоту	плівку	
наклеювали	на	левкас	(3;	с.	122).
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						 Паралельно	з	золотим	тлом	і	німбами	у	XV	ст.	на	українських	іконах	
з’являється	 геометричний	 орнамент.	Впродовж	ХV–XVI	 ст.	 нанесення	
орнаменту	на	українських	іконах	набуло	поширення.	Геометричний	орнамент	
був	 замінений	 на	 рослинний,	 на	 гравірування	 і	 тиснення	 по	 левкасу.	
Внаслідок	цього	українські	ікони	ставали	кращими,	багатшими,	а	тло	і	німб	
переливалися,	ніби	закликали	затримати	свій	погляд	на		зображенні.
						 Коли	етап	золочіння	завершувався,	майстер	починав	роботу	з	фарбами.	
Від	нього	залежало,	в	яких	відтінках	він	буде	зображати	ту	чи	іншу	ікону.	В		
підборі	кольорової	гами	не	було	обмежень,	але	водночас	існувала	естетика	
іконопису.	Зазвичай	першими	затоновувалися	великі	площини	–	хітон,	убрус,	
плащ	та	інші	елементи	одягу,	в	якому	зображувався	святий.	Потім	тонувалися	
менші	ділянки:	одяг	Христа-дитяти	богородичних	ікон,	митри,	єпитрахилі,	
нарукавники	та	ін.
						 З	 початком	деталізації	 основних	 тонів	 (нанесення	 складок	 одягу,	
малювання	речей,	які	оточують	святих,	знаходяться	в	їх	руках)	розпочинається	
етап	малювання	країв	ікони	і	обличчя	(лику)	святих.
						 У	 деяких	 ікономалярських	школах	 обличчя	 святих	 малювали	
одночасно	 з	 краями	 ікони,	 в	 деяких	–	 ікону	починали	малювати	 з	 країв,	
а	 вже	потім	 зображали	лик	святого.	Навіть	було	так,	що	обличчя	святого	
малював	майстер,	а	краї	й	інші	деталі	ікони	малював	підмайстер.	Сьогоднішнє	
ікономалювання	полягає	в	одночасному	зображенні	як	лику	святих,	так	і	країв	
ікони,	але	не	навпаки.	Візантійські	ікони	малювалися	в	темній	кольоровій	
гамі,	але	як	тільки	візантійський	контроль	за	українською	церквою	ослаб,	то	
наші	ікономалярі	почали	зображати	святих	і	їх	лик	у	світлих	тонах.
						 Малювання	так	званого	носогубного	трикутника	на	обличчі	святого–	
очей,	брів,	носа,	рота,	бороди	–	вимагало	найвищої	майстерності.	Ікона	–	це	не	
портрет,	тому	риси	обличчя	святого	мають	бути	узагальнені	до	такої	міри,	щоб	
святий	відрізнявся	від	простих	людей	вражаючою	висотою	своєї	духовності,	
великою	молитовністю	і	смиренністю.	І	це	далеко	не	всім	вдавалося.	Нинішні	
мистецтвознавці	чи	не	кожну	давню	ікону	називають	«шедевром»,	але	вони	
трохи	перебільшують,	тому	що	гарних	ікон	в	кожен	час	малювалося	мало.	
Образ	Богородиці	 попри	 її	 ніжні	 риси	обличчя	мав	 би	 випромінювати	й	
одночасно	розповідати	про	духовну	її	красу,	про	те,	що	у	всіх	її	діях	була	
присутня	особлива	Божа	благодать.
						 Ікона	–	щось	більше	і	вище	за	релігійну	картину.	Вона	виплекана	у	
Східній	Візантійській	Церкві,	там	сформована	і	передана	багатьом	охрещеним	
народам	 візантійської	 традиції.	Цінність	 ікони	 подвійна:	 вона	 частина	
богослів’я	і	чільна	частина	християнського	мистецтва.	Хоч	ікона	походить	
зі	Сходу,	вона	дуже	шанована	також	на	Заході.	Ряд	католицьких	країн	має	
серед	 своїх	 святинь	 якраз	 східні	 ікони	 візантійського	 або	 слов’янського	
походження.	Тому	й	ми,	українські	християни,	маємо	дуже	поважну,	давню	
і	 високу	 іконну	 традицію;	українська	 ікона	 все	більше	привертає	до	 себе	
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увагу	наших	і	закордонних	богословів.	Якби	ікона	була	тільки	мистецтвом,	
про	неї	розповідали	б,	писали	б	так	само,	як	про	інші	релігійні	твори.	Але	
ікона	є	частиною	науки	богослів’я.	Вона	віронавчальна,	тобто	навчає	зримо	
істинам	віри	–	втіленого	Бога,	образу	Його	Пресвятої	Богоматері	і	всіх	Його	
святих	(1;	с.5).
						 В	основу	української	іконографії	Ісуса	Христа	лягли	слова	із	Псалтиря:	
«Ти	кращий	від	людських	синів,	в	твоїх	устах	розлита	краса	та	добро,	тому	
благословив	Бог	 навіки	 тебе»	 (Книга	Псалмів,	 44:3).	На	 старих	 і	 нових	
українських	іконах	Господь	Спаситель	гарний,	як	і	належить	утіленому	Бого-
ві	(4;	с.43).
						 Що	ж	нам	розповідає	образ	Спаса	Нерукотворного?	Ця	ікона	має	щось	
надприродне,	чого	людське	мистецтво	ніяк	не	може	збагнути	і	передати.	І	
багато	мистців	зізнавалося	в	цьому.	Першим	про	це	сказав	Лука,	який	мав	
можливість	 розгледіти	цей	 образ	 найкраще:	 він	 часто	 твердив,	що	нема	
жодної	можливості	нашими	фарбами	передати	колір	святого	образу,	хоч	трохи	
подібного	до	оригіналу.	Тому,	скільки	його	не	просили	зняти	з	цього	образу	
копію,	він	нізащо	не	погоджувався.
						 Якщо	вірити	цьому	свідченню,	жодна	копія	ікони	«Спас	Нерукотвор-
ний»	на	основі	оригіналу	хустки	Вероніки	не	може	вважатися	точною	копією,	
а	лише	приблизним	образом.	Одне	зрозуміло:	свідчень	про	надприродну	і	
прекрасну	зовнішність	Ісуса	Христа	цілком	достатньо,	щоб	ікономалярі	не	
займалися	деформацією	Його	обличчя	в	гіршу	сторону	(3;	с.	207).
						 Цікавим	нововведенням	в	українське	ікономалярство	було	зображення	
віруючих	поряд	зі	святими.	У	ХІІ	ст.	на	іконах	Богородиці	Покрови	художники	
України	іноді	малювали	портрети	конкретних	людей	під	благословляючим	
покровом	Богородиці.	Були	 також	 ікони	 з	 зображенням	розіп’ятого	 Ісуса	
Христа,	перед	яким	стояли	конкретні	люди,	що	моляться.									
	 У	ХІХ–ХХ	ст.	велику	увагу	ікономалярі	зосереджували	на	композиції,	
пропорціях,	відтінках.	Поступово	відходить	у	минуле	малювання	ікон	яєчною	
темперою	на	дошках,	покритих	левкасом.	Натомість	запроваджується	олійне	
малярство	на	полотні.	Образи	Христа,	Богородиці,	святих	змальовано	у	стані	
спокою	та	рівноваги.	Елементи	пейзажу	замінюються	золоченим	і	тисненим	
тлом,	а	постаті	стають	виразними	та	об’ємними.
						 До	іконописання	вдавалися	світські	малярі,	які	не	вивчали	мистецтво	
ікони.	 В	 цьому	 є	 як	 позитивні,	 так	 і	 негативні	 сторони.	 Насамперед	
ікономаляр	ство	–	духовний	процес,	який	потребує	спеціальної	освіти,	віри	
в	Бога,	духовного	покликання.	У	той	же	час	ікономалярі	мали	право	вибору	і	
могли	малювати	ікони	в	такому	стилі,	який	найкраще	збігався	з	українською	
тра	дицією.		
						 Особливістю	сучасної	української	іконографії	є	зближення	стінопису	
та	іконопису.	Між	цими	двома	видами	сакрального	мистецтва	завжди	зберіга-
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лася	певна	відстань	щодо	призначення	в	церкві,	засобів	і	технік	виконання,	
формату,	масштабів	тощо.
						 Ця	дистанція	зберігається	і	сьогодні,	однак	із	суттєвою	поправкою.	
В	іконографії,	тобто	засобах	змалювання	ликів	святих,	 їх	постатей,	одягу,	
зовнішнього	оточення	–	в	усьому	цьому	простежується	зближення	ікони	й	
стіно	пису.	Численні	змальовані	на	стінах	святі,	а	також	сцени	з	їх	духовного	
життя	мало	чим	відрізняються	від	 ікон,	хіба	що	більшими	розмірами.	Це	
яскравий	приклад	того,	що	вплив	ікони	на	стінопис	–	переважаюча	тенденція	
у	сучасному	сакральному	мистецтві	України	(4;	с.	254).
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Анатолій ДУТЧАК
/м. Калуш/

     
На розсуд історії

	 У	російськомовного	філософа	М.Мамардашвілі,	який	досліджував	
радянське	суспільство	і	причини	його	розпаду,	в	одному	з	текстів	є	вражаюче	
місце,	де	він	говорить	про	невдачу	християнства	в	Росії	в	євангельському	
смислі	 слова	 [1].	В	 іншому	місці	 він	 визнає,	що	не	 є	 дійсним	віруючим	
чи	релігійним	філософом	 і	що	ця	 істина	йому	відкрилась	ніби	випадково	
і	він	навіть	сам	її	до	кінця	не	розуміє	і	не	має	вже	часу	додумати.	В	його	
розумінні	західна	цивілізація	є	реалізацією	послідовних	стадій,	які	задані	
християнством.	Наприклад,	всіх	нас	вчили,	що	Просвітництво	–	це	боротьба	
проти	 церкви	 і	 релігії.	 В	 дійсності	ж	Просвітництво	 –	 це	 продовження	
євангельської	культури,	реалізація	істинного	змісту	Євангелія.	Це	зрілий	стан	
людства	чи	зрілий	стан	людини,	яка	здатна	і	має	сили	думати	своїм	розумом.	
Тобто	 не	 потребує	 зовнішніх	 авторитетів,	 зовнішніх	 норм	 для	 власного	
формування,	 не	 керується	 зовнішніми	нормами.	Це	 і	 є	Просвітництво,	 за	
визначенням	людей,	які	його	здійснювали	в	свій	час	і	які	розуміли,	що	це	
значить.	А	це	 і	 є	 одночасно	 слідуванням	Євангелію.	Там	 заданий	образ,	
зразок.	І	в	принципі,	на	думку	філософа,	щоб	жити	істинним	життям,	людина	
не	потребує	ніякої	книги,	навіть	Біблії,	якщо	вона	здатна	впізнати	той	образ,	
який	в	ній	уже	закладений	Богом.	Впізнати	і	мати	відвагу	слідувати	йому,	і	
тоді	Бог	допоможе	в	дорозі.	Все	всередині	і	нічого	зовні	–	це	і	є	євангельська	
точка	зору.
	 Іншою	особою,	до	якої	я	приверну	увагу,	буде	Єпископ	Станиславів-
ський	Григорій	Хомишин	і	видана	недавно	його	книга	«ДВА	ЦАРСТВА».	
	 Це	твір	віруючої	людини,	яка	жила	на	межі	двох	світів,	відчувала	цю	
межу,	описувала	її,	і	розуміючи	свою	відповідальність	перед	Богом	за	долю	
ввіреного	 їй	 «розтрощеного	 і	 розшматованого»	народу,	 намагалась	 якось	
цьому	 зарадити.	При	цьому	Єпископ	Григорій	Хомишин,	 не	 вдаючись	 у	
складні	філософські	роздуми,	намагався	зрозуміти	природу	цієї	межі	і	донести	
до	читачів	це	розуміння.	Нескладно	було	помітити,	що	територіально	ця	межа	
майже	співпадає	з	канонічними	територіями	католицької	і	православної	віри,	
і	виходячи	з	того,	що	ця	межа	двох	світів	задавалася	не	більшовицькою	рево-
люцією,	що	виникла	набагато	раніше,	Єпископ	прямо	звинувачує	православ’я	
у	виникненні	більшовизму.	Можна	здогадатись,	що	беручи	до	уваги	катастро-
фічну	швидкість	 розвитку	 подій,	 які	 поставили	 	 під	 загрозу	 існування	
людської	цивілізації,	Єпископ	 звертається	до	простих	пояснень	 і	простих	
рятункових	 дій.	Джерела	 більшовизму,	 цієї	 тяжкої	 суспільної	 хвороби,	
виникли	в	середо	вищі	країн	західного	християнства,	не	привились	там	і	були	
більш-менш	подолані	чи	мали	шанс	на	подолання.	Надалі	розвиток	цих	ідей		в	
середовищі	народів	східних	країн	показав	відсутність	«імунітету»	у	населення	
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від	такої	пошесті.	І	Єпископ	прозорливо	і	просто	зв’язує	такий	хід	подій	з	
проблемами,	дефектами	віри.	Звідси	проста	засторога	і	проста	порада	–	за	
таких	обставин	врятує	тільки	одне	–	бережи	віру.	Ніяких	компромісів,	ніяких	
обрядових	реформ,	«страхаймося	найменшого	відхилення	від	католицької	
Церкви».	Втім	простота	 його	 порад	 походить	 і	 від	 намагання	 уникнути		
спокуси	пояснити	вплив	християнства	на	розвиток	суспільства	т.зв.	науковими	
методами,	 каузальними,	 лінійними	 зв’язками,	 за	 яких	 християнство	 є	
причиною,	а	суспільство	ніби	наслідком.	Їх	не	існує.	Християнство	ніколи	
не	ставило	за	мету	створити	якесь	суспільство,	ніколи	не	займалось	країнами	
чи	народами,	і	ті	наступні	стадії	еволюції	західної	цивілізації,	які	виникли	
після	зародження	християнства,	в	тому	числі	і	Просвітництво,	були	плодом	
праці	над	внутрішнім	людським	вдосконаленням.	Євангельський	принцип– 
це	 як	 гігантський	двополюс	ний	магніт	 з	 невидимими	 силовими	лініями,	
який	поміщений	у	мурашник	людських	доль,	життів	і	дій.	Під	впливом	поля	
магніту	ці	долі	і	дії	вибудовуються	в	людську	історію,	і	можна	сказати,	що	
історія	західної	цивілізації	є	історією	Церкви.	В	цій	історії	можна	виділити	
дві	групи	подій.	Перша	група	–	це	долі	і	події	життя	тих,	хто	увірував.	З	цієї	
групи	подій	пішла	західна	цивілізація.	Друга	група	–	це	долі	тих,	хто	намагався	
зрозуміти	механізм	впливу	і	дії	цього	поля	і	потім	застосувати	його.	Але	для	
бажаючих	зрозуміти	в	розпоря	дженні	тільки	причинно-наслідковий,	науковий	
опис.	З	цих	описів	і	псевдонаукових	теорій	і	пішли	всі	ідеології,	в	тому	числі	і	
більшовицька	–	ось	Церква	змогла	створити	нову	людину,	віруючого,	зможемо	
і	ми	створити,	яку	забажаємо,	людину	чи	суспільство.	Тоді	ж,	як	Церква	нікого	
не	 створювала	в	людському	розумінні,	це	 тільки	жива	структура	 і	ніяких	
причинно-наслідкових	зв’язків	ні	з	утвореною	цивілізацією,	ні	з	особистістю	
віруючого	ця	структура	не	має.
	 Виводячи	 на	 розсуд	 історії	 це	 звинувачення	 православ’я,	 книга	
Єпископа	Григорія	Хомишина	одночасно	на	розсуд	виводить	 і	дискусію	з	
Митрополитом	Андреєм	Шептицьким.	Виходячи	з	розвитку	подій	на	східних	
землях	і	зв’язуючи	також	просування	більшовицький	ідей	з	проблемами	віри,	
Митро	полит	пропонує	метод,	за	яким	«маємо	зблизитися	обрядом	до	східних,	
з	католицькою	Церквою	нез’єдинених,	щоби	в	той	спосіб	скорше	навернути	
Схід».	І	це	викликає	засторогу	з	боку	Єпископа:	«Бо	чи	маємо	навернути	Схід,	
то	це	друге	питання,	але	що	нашим	абсолютним	обов’язком	є	берегти	нашу	
католицьку	віру,	що	нашим	обов’язком	є	перше	дбати	про	власне	спасення,	
то	річ	без	сумніву	певна»	[2].
	 В	книзі	Єпископ	у	прикінцевих	рядках	пише:	«Нехай	кожний,	хто	
буде	читати,	сам	робить	свій	власний	осуд».	На	розсуд	історії	–	і	це	не	треба	
розуміти,	що	нібито	з	часом	у	нас	появиться	відповідне	і	корисне	знання.	
Для	того,	щоб	розсудити	цю	дискусію,	людського	знання	не	існує.	Не	має	
такого	знання	і	Церква.	Тому	і	сказано	–	на	розсуд	історії,	і	цей	розсуд	триває	і	
зараз,	а	тому	є	цікавою	поява	цієї	книги.	Світова	війна	ніби	внесла	паузу	в	цю	
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дискусію,	і	з	розпадом	СРСР		та	побудовою	нових	країн	виникла	ілюзія,	що	
ми	це	знання	надбали	і	навіть	знайшли	формулу	участі	релігій	в	цій	побудові	
держави	чи	суспільства.	Але	формул	«я	хочу	збудувати	демократичну	державу	
і	для	цього	я	зроблю…»,	або	«я	хочу	збудувати	громадянське	суспільство	і	
для	цього	я	піду	в	церкву	і	почну	вірити	в	Бога»	не	існує.
	 Наші	формули	участі	релігії	в	побудові	держави,	всі	розмови,	дискусії,	
конференції,	праці	і	статті	про	те,	що	«…	релігія	є	основою	громадянського	
суспільства	 і	джерелом	усього	доброго	та	втішного»	[3,	с.407],	про	«Роль	
Церков	у	 громадянському	 суспільстві»,	 про	 те,	що	«церква	 як	релігійний	
інститут	може	якісно	інакше	впливати	на	процеси	самоорганізації	громадян	
і	стати	дієвим	елементом	громадянського	суспільства»,	ведуться	і	пишуться	
в	 науковому,	 раціональному	 середовищі	 чи	 середовищі	 релігієзнавства,	
яке	 теж	 є	 чи	 претендує	 бути	науковою	 галуззю.	Ставши	 в	 такий	 спосіб	
предметом	науки,	релігія	розміщується	в	формальну	схему	спостереження	
чи	опису	навколишнього	світу,	яка	в	своїй	основі	є	каузальною,	причинно-
наслідковою.	За	цих	обставин	вислови,	що	ми	є	християнською	цивілізацією,	
чи	 те,	що	 порятунок	можемо	шукати	 лише	 в	 поверненні	 до	 духовного,	
релігійного	начала	–	свідомо	чи	підсвідомо	розуміється	як	каузальна	схема.	
За	цією	схемою	релігія	розташовується	в	часі	і	передує	як	подія-причина	цієї	
цивілізації	чи	цієї	духовності.
	 Посіяти	сумнів	у	такому	стані	справ	може	навіть	проста	спроба	пере-
бороти	відношення	до	релігії	як	до	«антинаукового»	явища	чи	просто	пред-
мета	науки	і	дати	слово	самій	Церкві	з	цього	питання.	В	статті	з	назвою	«Роль	
Церков	у	громадянському	суспільстві»	священик	Петро	Гусак		зауважує,	що	
«…виходить	так,	що	суспільство	і	його	відповідні	формації	є	остаточною	та	
найвищою	ціллю,	а	Церква	(чи	Церкви),	як	один	із	«складових	елементів»	
«культурної	палітри»	суспільства	–	лише	засобом	для	осягнення	тієї	цілі.	
Виходячи	 з	 такого	 розуміння,	 цілий	 ряд	 політичних	 систем	 часто-густо	
інструменталізує	Церкву	на	користь	позацерковних	(навіть	морально	добрих	
та	благородних)	інтересів»	[4].
	 В	намаганнях	щось	сказати	про	взаємовідносини	релігії	і	суспільства	
ми,	 здавалось	би,	 повинні	 говорити	про	 співіснування	двох	незалежних,	
живих	 структур,	 з	 яких	перша	якось	 впливає	 чи	 впливала	на	другу.	Втім	
з	 самого	початку	ми	почали	описувати	межу	цих	 структур	 як	 водорозділ	
«віруючий-невіруючий»,	і	як	в	самих	описах,	так	і	в	намаганнях	вести	діалог	
з	релігією	ми	поставили	відповідно	себе	на	межу,	яку,	на	нашу	думку,	провела	
секуляризація.	Як	саму	межу,	так	і	процес	секуляризації	ми	почали	описувати	
як	 існуючу	чи	виникаючу	різницю	світоглядів,	як	дві	системи,	що	просто	
по-різному	описують	навколишній	світ.	Така	точка	зору	породжує	дискусії	і	
намагання	як	доказати	перевагу	якогось	світогляду,	так	і	спроби	примирити	
їх,	 чи	 намагання	 однієї	 сторони	 внести	 зміни	 в	 протилежний	 світогляд	
другої	сторони.	Але	якщо	використовувати	теорію	Н.Лумана,	згідно	з	якою	
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система	не	є	об’єктом	і	існує	винятково	диференціація,	розрізнення	системи	
і	 навколишнього	 світу,	 то	можна	 звернути	 увагу,	що	цьому	 визначенню		
відповідає	тільки	структура	суспільства.	Тільки	суспільство	має	механізми	
диференціації	себе	 і	навколишнього	середовища,	які	забезпечують	як	сам	
процес	диференціації,	так	і	реагування	на	виклики	зовнішнього	середовища.	
Саму	релігію	Н.Луман	описує	як	підсистему	суспільства,	яка	має	специфічну	
роль.	Взаємодія	 з	 навколишнім	 середовищем	 як	 структури	 суспільства,	
так	паралельної	їй	структури	свідомості	людини	проходить	за	механізмом	
бінарного	кодування.	Тобто	всі	реакції	діляться	на	позитивні	і	негативні	і	в	
реагуванні	повинна	бути	симетрія	–	ймовірність	позитивного	реагування	рівна	
ймовір	ності	негативного.	 І	от	релігія	вносить	асиметрію	в	це	реагування.	
Ця	асиметрія	вноситься	ніби	двостадійно	–	спочатку	змінюється	структура	
свідомості	 людини	 і	 вже	потім,	 постфактум,	щось	міняється	 в	 структурі	
суспільства.	 Зміни	 ці	 вносяться	 дією	 складного	 і	 висококомплексного	
символічного	апарату	релігії,	і	тут	необхідно	визнати,	що	ми	не	знаємо	і	не	
можемо	описати	створення	і	походження	цього	апарату.	Причому	проблема	
походження	не	може	бути	поставлена	як	опис	і	аналіз	походження	предмета	
через	те,	що	будь-яка	спроба	описати	уже	містить	в	собі	ті	засоби	походження,	
які	якраз	і	треба	з’ясувати.	Це	так,	як	пробувати	описати	мовою	двомовну	
ситуацію,	яка	передувала	онтогенезу	мови.
	 Взаємодія	 як	 структури	 суспільства,	 так	 і	 структур	 свідомості	 з	
оточу	ючим	середовищем	цей	символічний	апарат	не	породжують.	Простіше	
кажучи,	в	природі,	в	навколишньому	середовищі	не	існує	ніяких	причин	чи	
механізмів,	які	спричиняють	чи	породжують	необхідність	існування	моралі,	
необхідність	добрих	вчинків,	тобто	виникнення	асиметрії	вчинків.	Звідси,	
якщо	бути	послідовним,	визначення	структури	вповні	може	застосовуватись	
тільки	у	відношенні	до	суспільства.	В	порівнянні	з	цим	християнство,	як	і	
будь-яка	 релігія,	може	 визначатись	 як	 символічний	 комплекс	 особливого	
призначення	 а	Церква	 –	 як	 структура,	 якою	 цей	 комплекс	 зберігається	
і	 існує.	Цей	 утворений	 смисловий	 комплекс	 ніби	 переміщується	 в	 часі,	
пропонуючи	свої	 символи,	 дії,	 тексти	 і,	 найголовніше,	 структуру	новим	 і	
новим	поколінням	людей.	Переміщується	таким	чином,	що		щоразу	заново	
створюється		структура	в	діях,	вчинках	і	словах	кожного,	хто	скористається	
ним.	Причому	відновлюється	так,	що	і	кожен	раз	із	того,	хто	скористається	
ним,	творить	нову	людину	–	віруючого.	Синонімом	смислового	комплексу	в	
релігії	є	священний	текст.	Причому	текст	фігурує	не	як	культурна	категорія,	
тому	що	в	жодній	релігії	поняття	культури	не	існувало.	Поняття	культури	
могло	 виникнути	 тільки	потім,	 коли	ця	 релігія	 спостерігалась	 зі	 сторони	
і	вважалась	основою	чи	стимулом	для	тієї	чи	іншої	культури.	Священний	
текст	практично	у	 всіх	 релігіях,	 де	 він	 є,	фігурує	 в	 трьох	маніфестаціях.	
За	змістом	вчення	–	як	одкровення.	У	відношенні	традиції	–	як	інструмент	
передачі	в	часі,	як	продовжене	в	часі	свідчення.	І,	нарешті,	третій,	уже	чисто	
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антропологічний	аспект	–	як	головний	об’єкт	культу,	інструмент	поширення	
релігії	в	просторі.	І	от,	коли	спостерігати	історію	існування	таких	комплексів,	
як	в	релігії,	так	і	в	філософії,	можна	дійти	до	висновку,	що	вони	містять	в	собі	
ресурси	самореа	лізації,	які,	врешті,	можуть	залишитися	і	нереалізованими.	
Ці	ресурси	ство	рюють	простір	реалізації.	В	філософії,	наприклад,	в	праці	
Канта	«О	вечном	мире»,	говориться,	що	максими	(замість	максими	можна	
поставити	«ідеали»),	 які	 відповідають	праву	й	 етиці,	 для	 своєї	 реалізації	
вимагають	публічності.
	 Думки	про	реалізацію	ресурсів	і	існування	просторів	реалізації	можна	
знайти	в	богослова	Войчеха	Гертиха,	який,	викладаючи	специфіку	синтезу	
католицького	морального	богослов’я,	ділить	Божу	педагогіку	на	два	періоди–	
період	Старого	завіту	 і	період	Нового	завіту.	На	первісному,	початковому	
етапі,	про	який	згадує	Книга	Буття,	Бог	не	об’явив	себе	самого,	ані	цілого	
свого	морального	вчення.	Об’явлення	Божого	Закону	в	Старому	завіті	забез-
печило	людству	опору	і	гарантувало	виправлення,	що	походять	безпосередньо	
від	Бога.	Декалог,	по	суті,	не	додає	нових	моральних	наказів	понад	ті,	що	їх	
можна	пізнати	шляхом	раціональної	рефлексії,	яка	вдивляється	у	природний	
закон	[5,	с.34].	Новий	закон,	який	є	законом	Євангелія	як	Доброї	Новини,	є	і	
ключем,	підсумком	всієї	моральної	орієнтації,	що	була	дана	людству	в	Новому	
завіті.	Він	охоплює	реальність	 глибшу,	ніж	 саме	 тільки	 зовнішнім	чином	
викладене	повчання	щодо	етичних	принципів.	Центральною	і	найсильнішою	у	
Новому	законі	є	благодать	Святого	Духа,	яку	дає	віра,	спрямована	до	Христа.	
Святий	Дух,	 який	населяє	людські	 душі,	 приводить	 їх	 у	 рух	 із	 середини,	
робить	живим	не	лише	сам	людський	розум,	а	й	«запускаючи	в	рух»	волю	і	
серце	людини	[5,	с.34].	І	потім	Войчех	Гертих	пише,	що	головний	наголос	у	
моральній	формації	падає	не	тільки	на	моральні	норми,	а	на	їх	раціональне	
й	теологічне	обґрунтування	разом	з	очікуванням,	що	їх	буде	дотримано.	Це	
очікування	Войчех	Гертих	називає	 «євангельською	 закваскою»,	 яка	 діє	 в	
християнському	світі	як	регулятор	і	провокатор	суспільного	життя.	«Текст	
Євангелія	дає	горизонт,	але	показує	все	тільки	у	загальних	рисах,	тобто	не	як	
сакральні	правила	існування,	а	як	виклик,	на	який	кожне	покоління	має	заново,	
у	світлі	нових	обставин,	творчо	та	з	усвідомленням	мети	давати	відповідь.	
Або	воно	свідомо	всотуватиме	в	себе	євангельську	закваску,	тобто	вчення,	
що	випливає	з	Євангелія	–	а	також,	що	важливіше,	поклик	благодаті,	який	у	
житті	зі	зв’язку	віри	та	любові	з	Христом	(також	і	в	суспільний	вимір	життя),	
або	настане	стагнація,	чи	й	редукція	впливу	Євангелія	до	дедалі	мен	шого	або	
менш	значущого	виміру	життя»	[5,	с.253].
	 Як	сама	необхідність	реалізації,	так	і	простір	реалізації,	вказують,	що	
самий	смисловий	комплекс	–	це	тільки	форма,	в	якій	факти	є	не	системами	
відображення	світу,	а	системами,	які	задають	правила	відображення	цього	
світу,	правилами		створення	вмісту	свідомості.	Тому	намагання	показати	їх	
у	вигляді	знання	робить	їх	нереальними.	Сили	реалізації	діють	анонімно	і	
неможливо	тут	сказати	–	я	хочу	реалізувати	їх	чи	я	починаю	будувати	той	
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простір.	Немає	ніякого	плану	і	не	треба	його	шукати	шляхами	типу	прими-
рення	світогляду	чи	штучного	повернення	до	якоїсь	конкретної	віри.	
		 Перебираючи	всі	цивілізаційні	відмінності	в	історії	християнського	
світу,	 які	мали	 обґрунтування	 саме	 у	 відмінностях	 діапазону	 прийняття	
християн	ського	ідеалу,	неможливо	знайти	закономірності,	що	приводили	до	
того	чи	іншого	вибору.	Вибір	цей	подібний	на	вільний	вибір	людини,	яка	і	сама	
повністю	відповідає	за	свою	подальшу	долю.	З	впевненістю	можна	тільки	
зазначити	одне	–	вибір	неможливо	повторити	чи	переграти,	і	випадковість	
вибору	тільки		підтверджує		крихкість	будови	сучасної	західної	християнської	
цивілізації,	яка	започатковувалась	утворенням	нового	простору	реалізації–	
протестантизмом.	Граничний	 заклик	жити	в	 вірі,	 який	 гарантує	 спасіння,	
породжує	таке	ж	граничне	намагання	оцінити	себе,	оцінити	свої	вчинки	на	
предмет	того	–	чи	є	якісь	гарантії	того,	що	твоя	власна	віра,	твій	спосіб	життя	
і	вчинки	гарантують	тобі	це	спасіння.	Тут	ми	можемо	сказати,	що	формула	
віри	 генерує,	 примушує	 особистість	 до	 дій	 в	 цьому	 напрямку.	 І	 перша	
спроба	цих	дій	–	це	намагання	відчути	присутність	Бога,	пошукати	відповіді	
в	Бога.	Якщо	не	прямих	відповідей,	то	хоча	б	натяків,	знаків.	Саме	на	це	
звернув	увагу	дослідник	особистості	Мартіна	Лютера	Фрідріх	Хайлер,	який,	
досліджуючи	релігійно-історичне	значення	реформації	Лютера	і	протистав-
ляючи	її	католицизму,	звинувачує	католицизм	в	з’єднанні	примітивної	суті	
культу	та	містики,	які	проникли	в	християнство	ззовні	і	за	своїм	походженням	
не	є	християнськими.	Якщо	облишити	звинувачення	Хайлера	в	синкретизмі,	
то	стає	ясно,	що	саме	в	ритуалі	реалізувалась	та	перша	спроба	дій	шляхом	
спілкування	з	Богом	–	спробувати	оцінити	свою	власну	віру	й	отримати	якісь	
гарантії	 спасіння:	 «Полная	благодати	действительность	Бога	оказывается	
связанной	с	внешними	объектами;	ясные	действия	священника	сообщают	
молящимся	непосредственное	 соприкосновение,	 усиленное	 эстетической	
привлекательностью,	с	одновременно	чудовищным	и	чудесным	«святым»,	
с	«numen	praesens».	Таинственные	сверхъестественные	силы	посредством	
руки	священника	превращаются	в	очевидные	акты	души»	[6].	Але	власний	
пошук	Лютера	відповіді	на	головне	питання	його	життя	«Як	досягти	милості	
Божої?»,		в	умовах	життя	простої	середньовічної	людини,	яка	мало	що	могла	
отримати	від	земного	життя	і	намагалась	хоч	якось	забезпечити	собі	життя	
на	тому	світі,	привів	його	до	нового	відчуття	життєвої	основи,	яке	ввійшло	
в	 різкий	 контраст	 з	містикою.	Лютер	 прийняв	 світ	 таким,	 яким	 він	 є:	 з	
його	радощами	і	стражданнями,	з	його	цінностями	і	недоліками.	І	цей	світ	
не	приводить	його,	як	містиків,	до	втечі	від	світу	і	до	заперечення	життя.	
Від	сприйняття	повного	небезпеки	і	несправедливості	життя	піднімається	
повна	сил	воля	до	нього	всупереч	відчаю,	страх	поступається	місцем	довірі	
і	творенню.	Це	відкрило	простір	для	подальшої	реалізації	християнського	
комплексу,	згідно	з	яким	питання	духовного	життя	виявилось	раз	і	назавжди	
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вирішеним,	 і	 можна	 зайнятися	 торгівлею	 і	 ремеслами,	 а	 богословські	 і	
побутові	питання	вирішу	вались	однаково	і	на	найвищому	рівні.
	 Але	ця	механіка	працює	таким	чином,	що	редукція	цим	символічним	
комплексом	умов	 і	 початкового	матеріалу	 культу	 до	 зовнішніх	проявів	 і	
зовнішніх	знаків	та	речей	має	на	увазі	постійне	відтворення	та	«оживляння»	
самого	символічного	комплексу	при	застосуванні	цих	зовнішніх	формалізацій.		
Розділення	тут	неможливе.	Саме	це	зроблено	Лютером,	коли	він	провів	чітку	
межу	між	релігією	«зовнішньою»	 і	 «внутрішньою»,	 вірою	«відпущених	
гріхів»	 і	 вірою	у	Христа	 [7,	 с.244-252].	 Біблійне	поняття	 «віра»	штучно	
підмінилось	 релігійною	 концепцією	 «віровчення»,	 яка	 в	 подальшому	
спричинила	відношен	ня	до	релігії	як	до	об’єкта	науки	чи	світогляду.	Саме	
так	і	намагається	вико	ристо	вувати	релігію	сучасний	секуляризований	світ,	
виставляючи	якісь	«завдання»	релігії	чи	ведучи	дискусії	про	недоліки	релігії	
і	плани	її	рефор	мувати.	В	своїй	еволюції	світ	ніби	в	черговий	раз	полишив	
християнство,	демонструючи	новий	регістр	прийнятого	ідеалу	і	генеруючи	
нові	дискусії	про	роль	релігії	в	суспільстві	та	історії.	І	якщо	Мамардашвілі	
говорить	про	невдачу	християнства	на	східних	територіях,	то	це,	очевидно,	
треба	розуміти	так,	що	успіх	християнства	розуміється	ним	як	участь	в	історії	
цивілізації,	а	невдача	в	застосуванні	до	нас	означає,	на	думку	філософа,	що	ми	
фатально	випали	з	історії.	Випали	з	дії	цього	християнського	символічного	
комплексу,		який	творить	історію.
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Передумови та коротка історія поширення руху 
Свідків Єгови в Україні та світі

 Свідки	Єгови	–	одна	з	течій	пізнього	протестантизму,	яка	виникла	в	
США	наприкінці	ХІХ	ст.	У	зв’язку	з	цим	у	проповідницькій	діяльності	Свідків	
Єгови	увага	акцентується	на	глобальних	проблемах	сучасності,	гострота	яких	
асоціюється	з	наближенням	Армагедону,	а	можливість	 їх	розв’язання	–	 із	
встановленням	Царства	Божого	на	землі.	У	ставленні	до	політики,	ідеологічної	
боротьби,	інших	релігій	Свідки	Єгови	дотримуються	принципу	нейтральності	
та	ізоляціонізму	[7,	243].
	 Багато	людей	у	наш	час,	потрапляючи	у	сіті	різних	протестантських	
рухів,	в	даному	випадку	до	Свідків	Єгови,	не	стараються	дослідити,	чи	дійсно	
це	вчення,	яке	нагально	стараються	передати	іншим,	є	правдивим	чи	ні.	В	
таких	ситуаціях	більшість	з	них,	напевне	кимось	скерована	чи	намовлена	
до	таких	категоричних	поглядів,	ставить	за	мету	опоганити	віру	інших,	щоб	
таким	чином	виправдати	свою.	Це,	здається,	не	є	найкращий	шлях	пошуку	
істини	серед	лукавства	цього	світу,	а	тому,	говорячи	про	Христа,	моїм	наміром	
є	доказати,	наскільки	помилковими	є	 їх	навчання	та	віра,	 і	все	це	–	через	
недостатнє	знання.	Дійсно,	тут	ми	ще	раз	переконуємось,	що	використання	
розуму	 як	 дару	Святого	Духа	 є	 конечним,	 оскільки	 його	 занедбання	 чи	
нехтування	ним	призводить	до	жахливих	наслідків.	А	для	 того	потрібно	
розглянути	різні	причини	їх	навчання,	і	зважаючи	на	це,	зробити	висновок,	
чи	насправді	є	причина,	щоб	підтверджувати	їх	науку	про	Христа,	або	чи	
існує	в	них	те,	що	мораль	називає	«винувате	знання»,	яке	полягає	в	тому,	що	
деякі	не	хочуть	бачити	Істину.
	 Сам	 Ісус	Христос,	 звертаючись	 до	 апостолів	 та	 відповідаючи	на	
запитання	Томи	«Господи, не знаємо, куди ти йдеш. І як нам знати тую 
путь?»(Йо	14,	5),	каже:	«Я – путь, істина і життя!»	(Йо	14,	6)	[8,	130].	Він	
назвав	себе	істиною,	яку	маємо	шукати	і	бачити,	а	не	сліпо	приймати	те,	що	
нам	сказали,	як	це	роблять	Свідки	Єгови.	Вони	беззастережно	підкоряються	
своїй	владі,	оскільки	діють,	спираючись	на	теократичну	систему.	Для	них	
керівники	є	представниками	Єгови	і	тому	не	можна	виходити	з-під	волі	влади.	
Така	позиція,	як	видається,	повинна	змусити	християн	до	переосмислення	
свого	«так»	щодо	повного	сприйняття	Христа	і	всього,	що	випливає	з	цього	
аж	до	позицій	службової	покори	щодо	вищої	влади	окремих	Церков.
	 Звичайно,	Божество	Ісуса	Христа	є	каменем	спотикання	для	багатьох,	
однак	тим	воно	зовсім	не	втрачає	свого	значення.	Колись	святий	Григорій	
Богослов	дуже	гарно	у	своїх	проповідях	оповідав	про	Христа-Господа,	його	
досконалу	людську	природу	та	досконале	Божество:
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	 «Він був смертним, але – Богом. З Давидового роду, але Творцем 
Адама. Носив тіло, але залишався безтілесним. По Матері-Діві обмежений, 
але безмежний... Як людина він мусів боротися, але як Бог був непереможний: 
тричі подолав спокусника. Приймав поживу, але нагодував тисячі і воду 
перемінив у вино. Христився, але очистив гріхи, і Дух громогласно проголосив 
Його Сином безначального... Він був Жертвою, але й Архієреєм; Жерцем, але 
і Богом. Приніс у дарі Богові кров, але очистив світ. Піднесений на хрест, 
але до хреста прибив гріх. Він уподібнився до мерців, але встав із мертвих, 
а раніше і сам воскрешав мерців. Якщо одне показувало убогість смертних, 
то інше – багатство Безтілесного»	[4,	427].
		 До	Свідків	Єгови,	попри	фальшивість	їх	вчення,	потрапляє	велике	
число	людей,	особливо	християн.	Це	біль	сьогодення,	це	жива	рана	Церкви	
Христової,	 коли	 її	 вірні	 діти,	 зневірюючись	 у	житті,	 у	 вірі,	 часто	 через	
недостатню	духовну	опіку	з	боку	духовенства,	а	також	через	особисті	амбіції,	
інтереси	чи	матеріальні	вигоди,	добровільно	дають	згоду	на	проповідування	
того,	у	чому	і	самі	не	переконані.
	 До	 речі,	 небезпека	 в	Україні	 дуже	 велика.	Для	 прикладу	 подаю	
статистичні	дані	відносно	нашої	держави:
	 В	Україні	перші	громади	Свідків	Єгови	з’явилися	в	20-ті	роки	ХХ	ст.	
в	західних	областях.	Українські	емігранти,	що	повернулися	зі	США	і	Канади,	
започаткували	поширення	цього	віровчення.	Його	організаційні	структури	
підпорядковувалися	так	званому	крайовому	бюро	в	Лодзі	(Польща).	Після	
заборони	переслідування	 і	нелегального	стану	під	час	тоталітарної	влади	
Свідки	Єгови	з	1991	р.	є	зареєстрованою,	вільно	діючою	організацією	[10,	
електор.	рес.].
	 У	235	країнах	світу	діє	понад	120	філій	Міжнародного	братства	Свідків	
Єгови,	об’єднаних	у	понад	90	тис.	зборів,	загальною	кількістю	9	млн.	членів.	
Свідки	Єгови	мають	розвинену	мережу	видавничої	 діяльності.	Найбільш	
розповсюдженою	 літературою,	 де	 висвітлюються	 основи	 віровчення,	 є	
журнали	«Пробудись»	(видається	82-ма	мовами,	загальним	тиражем	близько	
20380000	 прим.),	 «Вартова	Башта»	 (видається	 137-ма	мовами,	 тиражем	
22398000	прим.).
	 Станом	на	 1	 січня	 2014	 року	 в	Україні	Свідки	Єгови	налічували	
142736	осіб,	 380	 громад,	 статути	яких	 зареєстровано	державним	органом	
у	 справах	 релігій,	 та	 214	 громад,	 які	 діють	без	 реєстрації	 своїх	 статутів,	
що	є	дозволено	українським	законодавством.	Так	званих	«службовців»	чи	
священно	служителів	налічувалося	1067,	з	них	29	іноземців;	недільних	шкіл–	
59;	культових	споруд	–	109	і	тих,	що	будуються	–	46	[10,	електр.	рес.].
	 Немає	сумніву,	що	кількість	членів,	як	і	домів,	донині	зросла.	Тому	
варто	задуматись,	чи	не	повинні,	як	духовенство,	так	і	миряни,	рятувати	своїх	
братів	і	сестер,	які	засліплені	і	ризикують	втратити	власні	душі,	бо	«ніхто	
неспроможний	любити	більше,	ніж	тоді,	коли	він	за	своїх	друзів	своє	життя	
віддає»	(Йо	15,	13)	[8,131].
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	 У	 протестантів	 проблема	 джерел	 починається	 від	Лютера,	 який	
протиставляючись	Церкві,	навчає,	що	не	потрібно	іншого	Джерела,	окрім	
Святого	Письма,	 бо	у	ньому	 є	 все,	 і	 для	людини	достатньо	 самого	лише	
Святого	Письма,	 «Sola	 Scriptura».	Саме	 від	 нього	 ця	 проблема	 єдиного	
Джерела	переходить	до	інших.
	 У	 темі	 розглядається,	 чи	насправді	 у	 вченні	Свідків	Єгови	 [3,	 37]	
існує	те	саме	понятя,	яке	було	у	Лютера.	Однак	можемо	побачити,	що	так	не	
є:	вони,	хоча	у	навчаннях	повторюють	те	саме,	що	говорив	Лютер,	практично	
відрізняються,	заперечуючи	самих	себе,	бо	для	них	Святе	Письмо	не	є	єдиним	
джерелом.
	 Коли,	згідно	з	їх	наукою,	лише	Святе	Письмо	є	єдиним	джерелом,	то,	
таким	чином,	самі	себе	заперечують,	оскільки	не	все,	що	ми	можемо	знайти	
у	них,	взято	зі	Святого	Письма,	як	наприклад,	не	можемо	прочитати	там,	що	
єдиним	джерелом	є	Біблія.	З	цього	бачимо,	що	хоча	їх	наука	ґрунтується	на	
Святому	Письмі,	однак	всі	«правильні»	пояснення	знаходяться	в	їх	книжках,	
написаних	для	всіх.	Але	тут	виникає	запитання:	звідки	має	переконання,	що	
дійсно	так	є,	той,	хто	їх	пише?	Чи	дійсно	вони	є	вибрані,	і	чи	вибрані	через	
те,	що	самі	відчуваються	вибраними,	і	всі	приймають	їх	та	їхній	авторитет?
	 Такі	люди	ніколи	не	можуть	давати	добру	основу	для	віри,	бо	вже	від	
самого	фундаменту,	від	самої	основи	щось	є	неправильно.	З	цього	виходить,	
що	проблема	джерел	у	них	є	тільки	одна:	відкидаючи	Авторитет	Церкви,	
посилаючись	на	людський,	приймають	інший	авторитет,	що	не	має	жодної	
підтримки	Передання,	що	має		Церква.	Вони	відкидають	Передання,	яке	для	
нас	є	Святим,	а	приймають	лише	те,	що	Передання	може	давати	та	дало	в	
історії,	тобто	формування	Святого	Письма,	для	нас	християн	–	формування	
Канону.	Тому	 їх	 джерело	 є	 також	переданням,	 тільки	що	вони	не	 хочуть	
визнавати,	 передання,	 одночасно	приймаючи	 ефекти	передання	–	Святе	
Письмо.	І	тому,	коли	запитати	Свідків	Єгови:	звідки	вони	взяли	Святе	Письмо,	
вони	не	можуть	відповісти.
	 Щоб	краще	зрозуміти	проблему	Джерел,	розглянемо	їх	історію.	Ця	
велика	організація	(9,5	мільйона	членів)	має	декілька	офіційних	назв.	Сьогодні	
вона	фігурує	під	 двома	назвами:	 «Біблія	Вартової	Башти»	 і	 «Товариство	
Тракгаїв»	(Watch	Тower	Sосіеtу).	А	в	час	заснування	секти	вона	називалась	
«Сіонська	Вартова	Башта»,	«Расселіти»	(за	прізвищем	фундатора	Чарльза	
Тейза	Рассела	(1852-1916),	«Міжнародні	Дослідники	Біблії».	Щойно	1931	
року	їй	було	дано	теперішню	робочу	назву:	«Свідки	Єгови».	Початки	організа-
ційного,	майже	християнського	новоутворення	слід	віднести	до	1870-1872	
років.	Юний	тоді	Чарльз	Рассел,	чимось	невдоволений	своєю	протес	тант-
ською	громадою	Конґрегаційників	у	місті	Піттсбурзі,	що	в	штаті	Пенсіль-
ванія	(США),	відколовся	від	неї	і	разом	з	колишнім	адвентистом	Нельсоном	
Барбоуром	організував	1878	року	власний	гурток	для	вивчення	Біблії.
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 Свої	погляди	на	Біблію	Рассел	з	товаришами	викладав	у	численних	
проповідях,	статтях	і	книгах.	Біографи	Рассела	підрахували,	що	впродовж	
своєї	релігійної	діяльності	наприкінці	ХІХ	і	на	початку	ХХ	століть	він	проїхав	
понад	один	мільйон	шістсот	тисяч	кілометрів,	виголосив	30	тисяч	проповідей	
і	написав	понад	50	тисяч	сторінок	праць.	Перу	Рассела	належать	сім	грубих	
томів	творів	–	«Тисячолітня	зоря»,	«Дослідження	Святого	Письма»	тощо.	
Останній,	сьомий	том	вийшов	уже	після	смерті	Рассела,	підготовлений	його	
підопічними	видавцями	з	товариства	«Вартова	Башта».
	 Після	Рассела	керівником	секти	став	Джозеф	Руттерфорд	(1894-1942),	
який	покинув	протестантську	громаду	баптистів	і	одразу	вступив	до	«Сіон-
ської	Вартової	Башти».	Саме	він	домігся	зміни	назви	організації	на	«Свідки	
Єгови»	(на	підставі	слів,	наведених	пророком	Ісаєю:	«Ви	–	мої	свідки,	–	слово	
Господнє...»)	 (43:10)	 [8,	 890]	 і	 переїзду	центрального	проводу	Єговістів	 з	
Піттсбурга	в	район	Нью-Йорка	–	Бруклін.
	 Руттерфорд	довершив	справу	Рассела	і	за	26	років	свого	керівництва	
розвинув	 колись	 локальну	 американську	 організацію	 з	 авторитарною	
формою	керівництва	[1,	590],	велетенським	розмахом	видавничої	діяльності	
(єговістські	журнали	 «Вартова	 Башта»	 і	 «Пробудись»	 друкувалися	 при	
їх	 заснуванні	 накладом	у	 6	 тисяч	примірників,	 а	 тепер	 –	 у	 55	мільйонів	
примірників	місячно	всіма	основними	мовами	світу).	1942	року	Руттерфорда	
замінив	Натан	Норр,	а	після	його	смерті	в	1977	році	президентом	керівної	
корпорації	Свідків	Єгови	став	Фредерік	Франк.
	 Діяльністю	цієї	корпорації	охоплена	вся	Земна	куля:	у	неї	є	60	тисяч	
відділів	у	світі,	на	неї	працюють	понад	4	мільйони	постійних	працівників	і	
добровільних	помічників.	4	мільйони	агентів	повинні	розподілити	всі	міста	й	
села	в	усіх	країнах	на	округи;	кожний,	за	ким	округ	закріплений,	зобов’язаний	
стукати,	дзвонити	у	приватні	помешкання,	установи,	організації	та	роздавати	
єговістські	журнали	і	брошури,	провадити	бесіди	з	роз’ясненням	їх	доктрин	
та	концепцій,	запрошувати	мешканців	і	працівників	на	збори	до	так	званих	
«помісних	залів	царства	Свідків	Єгови».	На	зборах	у	цих	залах	відбуваються	
дії	за	однаковими	сценаріями,	затвердженими	бруклінською	корпорацією,	аж	
до	тем	проповідей,	назв	пісень	та	порядку	їх	виконання.	Збори	проводить	
староста,	що	перебуває	під	контролем	окружного	спостерігача,	який	повинен	
відвідати	кожний	«помісний	зал	царства»	двічі	на	рік.
	 Tепер	зупинимося	на	доктринах	і,	так	би	мовити,	на	теології	Свідків	
Єгови.	Усі	Церкви	вони	оголосили	відступницями	від	Божих	правд.	Лише	
вони,	Свідки	Єгови,	несуть	правду.	Тому	для	їх	діяльності	пропагандистського	
напрямку	нема	такої	перепони,	з	якою	рахуються	інші	Церкви,	–	прозелітизму.	
Навпаки,	де	високий	відсоток	вірних,	там	 їм	дається	завдання	працювати	
особливо	наполегливо,	переманюючи	вірних	до	себе	з	тієї	чи	іншої	Церкви.
	 Скажімо,	в	Україні	Єговістів	більше	цікавлять	правобережні	та	західні	
області,	 де	 віра	 в	Бога	 загальна	 і	 доволі	 сильна,	на	 відміну	від	 вражених	
безбожництвом	теренів	Південної	і	Східної	України.
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	 Члени	 корпорації	 Свідків	 наголошують,	що	 єдиним	 писемним	
авторитетом	 для	 них	 є	 Біблія.	 Однак	Єговісти,	 подібно	 до	Мормонів,	
користу	ються	тільки	власним,	расселівським,	перекладом	Біблії,	де	слово	
«Бог»	скрізь	замінене	словом	«Єгова»	та	проведені	 інші	термінологічні	й	
фразеологічні	маніпуляції.	Усі	інші	переклади	(дарма,	що	зроблені	ретельно	і	
з	оригінальних	мов)	оголошені	ними	«неправильними».	Але	це	ще	півбіди,	бо	
теологія	Єговістів,	нібито	заснована	на	Біблїі,	фактично	заперечує	всі	основні	
вірування	історичного	Християнства.	Єговісти	заперечують	Пресвяту	Трійцю	
[6,8],	вважаючи	її	абсурдом.	За	цим	слідує	ще	заперечення	Божественності	
Ісуса	Христа	–	Він,	за	їх	віровченням,	є	Сином	Єгови,	створений	Єговою	і	
до	приходу	на	Землю	був	архангелом	Михаїлом	–	небесним	провідником	
ангелів	[2,14];	залишається	«Одуховленим	Сином»	і	після	свого	воскресіння.	
Подібним	же	чином	вони	позбавляють	особових	ознак	і	Святого	Духа.	«Це	
не	особа	і	не	є	одним	з	богів	Трійці»,	–	писав	Руттерфорд.	Єговісти	вигадали	
для	Святого	Духа	роль	енергії,	активної	сили	на	зразок	сигналу	радара	(таке	
порівняння	зробив	журнал	«Вартова	Башта»	у	1957	р.).	Проте	у	паплюженні	
Трійці	(аж	до	твердження	Руттерфорда,	що	цю	доктрину	породив	Сатана)	
Єговісти	дуже	непослідовні,	бо	вони	таки	хрестять	своїх	неофітів	«В	ім’я	
Отця,	Сина	і	Святого	Духа».	Справді,	одна	рука	не	знає,	що	робить	друга!
	 Свідки	Єгови	 заперечують,	що	Діва	Марія	 –	Богородиця,	 бо	 Ісус,	
якого	вона	народила,	–	не	Бог.	Тому	вони	не	віддають	їй	належної	пошани,	
як	це	чинять	християни	історичних	Церков.	Вони	твердять,	що	метою	появи	
Ісуса	Христа	на	Землі	було	не	врятувати	людей	від	влади	гріха	і	смерті,	а	
оборонити	Боже	ім’я.	Вони	займаються	пророцтвами	дат	скинення	Сатани	
на	Землю,	починаючи	з	1914	р.	Не	визнаючи	Церкви,	вони	не	визнають	 і	
тайн	Церкви,	включно	з	містичною	тайною	Причастя,	встановленою	Ісусом	
Христом;	і	взагалі	не	визнають	жодної	тайни,	за	винятком	водного	Хрещення;	
ігнорують	Божественну	Літургію,	замінивши	цей,	перевірений	часом,	спосіб	
віддання	шани	Богові	на	збори	в	«помісних	залах	царства»	та	«інформаційних	
центрах».	Вони	всіляко	підкреслюють,	що	ці	зали	–	не	храми.	І	це	справді	
так,	адже	їх	збори	–	це	фактично	інструктажі	для	поширення	пропаганди	ідей	
Вартової	Башти,	а	зали	–	це	штаби	для	вишколу	і	перевишколу	відповідних	
команд.	Збори	Єговістів	формою	і	змістом	нагадують	«систему	політосвіти»	
в	Радянському	Союзі.
	 Улюбленою	справою	новітніх	західних	культів	і	сект	є	розгадування	
символів	останньої	біблійної	книги	«Об’явлення	святого	Івана	Богослова».	
Чимало	доктрин	Свідків	Єгови	також	пов’язано	з	пророцтвами,	описаними	у	
цій	книзі.	Зокрема,	пророцтво	про	144	тисячі	вибраних	святих	біля	престолу	
Бога	на	Небі.	Певна	річ,	що	всі	вони	мають	бути	Єговістами.	Це	найбільші	
щасливці,	які	знову	народяться	і	становитимуть	«уряд»	Бога	на	Небі.	Але,	
коли	є	уряд,	мусять	бути	і	його	підлеглі.	Вони,	на	думку	Єговістів,	залишаться	
на	Землі	після	другого	пришестя	Христа:	це	нижча	команда	–	«вівці»,	чи	
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«йонадави».	Для	них	забезпечене	вічне	райське	життя	на	Землі.	Обіцянка	
непогана,	але	винятково	для	Свідків	Єгови.	Усі	ж	неєговісти	загинуть	у	війні	
Армагедону.
	 Ось	як	про	це	писав	другий	президент	керівної	корпорації	Свідків	
Єгови	Джозеф	Руттерфорд:	«Незліченне число вірних людей, які тепер діють 
як Свідки Єгови, іноді називаються «вівцями», або «йонадавами». Вони не 
очікують, що потраплять на Небо. Їм було обіцяне вічне життя на Землі».
	 Виходячи	 з	 цього,	 Свідки	Єгови	 заперечують	 існування	 пекла	
(всупереч	євангельській	притчі	про	Багача	і	Лазаря):	усі	злі	люди	(тобто	не	
Свідки	Єгови)	у	 час	 смерті	цілком	перестають	 існувати,	перетворюються	
у	ніщо.	Тема	«двох	 раїв»	 (небесного	для	 144	 тисяч	 вибраних	Єговістів	 і	
земного	–	для	решти	«другої	команди	овець»)	червоною	ниткою	проходить	
у	нарисах	книги	«Ви	можете	жити	вічно	в	Раю	на	землі»,	багатомільйонний	
наклад	 якої	надру	кований	90	мовами	світу,	 включно	й	українською.	Це	–	
збірка	казок	для	дорослих	людей	з	дитячим	способом	міркування,	яка	не	може	
приховати	від	вдумливого	християнина	факту	докорінної	ревізії	Свідками	
Єгови	 християн	ської	 віри,	 внесення	 в	 неї	 численних	 елементів	Юдаїзму	
та	інших	нехристиян	ських	релігій	і	культів.	Свідки	Єгови	не	беруть	участі	
в	актах	милосердя.	Попри	їх	нечуване	багатство,	вони	не	відкрили	жодної	
лікарні,	сиротинця,	притулку	для	перестарілих	громадян;	вони	відмовляються	
служити	суспільству	й	державі	у	будь-якій	формі:	не	служать	у	війську,	не	
шанують	державних	символів,	не	беруть	участі	в	національних	святах.	Хочу	
зазначити,	що	до	цієї	групи	належать	такі	спільноти:	Мормони,	Християнська	
Наука,	Християнська	школа	Єдності,	Унітарний	Універсалізм	та	Міжнародний	
Шлях.	«Це	досить	великі	спільноти,	–	пише	професор	Д.	Степовик,	–	вони	
налічують	понад	сто	членів	кожна»	[9,	87].
		 Колись	святий	Августин	написав	такі	чудові	слова,	звертаючись	до	
тих,	хто	злісно	при	кожній	нагоді	старався	пригадати	його	минуле:	«Якби 
ти був добрим християнином, мій брате, то ти б не осуджував мене, а 
гірко заплакав над моїми гріхами і помолився Богові за спасіння моєї душі!»	
З	такими	думками	і	ми	маємо	прямувати	дорогою	святості,	пам’ятаючи,	що	
маємо	любити	усіх,	тобто	і	Свідків	Єгови,	але	не	забувати,	що	любити	–	не	
означає	приймати	їх	вчення,	яке	є	хибним,	але	постійно	просити	у	Бога	ласку	
їх	навернення	та	спасіння,	бо	що	неможливо	у	людей,	то	можливо	у	Бога.
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 Реформаційна діяльність Ульріха Цвінглі

                                                                    
 Цюріхська Реформація була невід’ємною складовою європейського 
реформаційного руху. В статті проаналізовано реформаційні погляди Ульріха 
Цвінглі, висвітлено процес практичної реалізації нової ідеології на прикладі 
Цюріха.
 Ключові слова: Реформація, гуманізм, Цюріх, Євангеліє, проповідник, 
папа.

	 Ульріх	Цвінглі	 більше	 від	 інших	 реформаторів	 виразив	 в	 своїй	
діяльності	тісний	зв’язок	церковних	питань	з	найважливішими	сторонами	
суспільного	 і	 політичного	життя.	Його	 звикли	 розглядати	 в	 порівнянні	 з	
Лютером	і	Кальві	ном	лише	як	релігійного	реформатора,	зовсім	ігноруючи	
іншу,	суспіль	но-політичну	сторону	його	діяльності	–	і	з	цієї	вузькотеологічної	
точки	зору	відносили	до	числа	другорядних	реформаторів.	Лише	в	порівняно	
недавній	час	ця	несправедливість	історичної	науки	по	відношенню	до	Цвінглі	
поступилася	місцем	повністю	науковій	його	оцінці.	Він,	без	сумніву,	повинен	
вважатись	справжнім	засновником	реформаторської	церкви	і,	як	за	характером	
і	цілями	своєї	діяльності,	так	і	за	досягнутими	результатами,	заслуговує	зайня-
ти	місце	поряд	з	обома	більш	відомими	своїми	соратниками	[17,	319-320].		
	 Ульріх	Цвінглі	–	ідеолог	і	глава	Швейцарської	Реформації,	гуманіст	
і	 теолог,	 засновник	цвінгліанства.	У.	Цвінглі	 народився	 1	 січня	 1484	р.	 в	
містечку	Вільдхаузі.	Батько	його	був	сільським	старостою.	Мати	реформатора,	
Маргарита	Мейлі,	походила	з	хорошої	родини.	Всього	у	батьків	Цвінглі	було	
8	синів	і	2	дочки.	Ульріх	закінчив	латинську	школу	в	Берні.	За	даними	статті,	
вміщеної	в	енциклопедичному	довіднику	«Христианство»,	початкову	освіту	
він	здобував	також	і	в	Базельській	школі.	Згодом	навчався	у	Віденському	та	
Базельському	університетах.	Цвінглі	 старанно	читав	Святе	Письмо,	 адже	
знав	єврейську	мову.	За	час	навчання	встановив	тісні	стосунки	з	гуманістом													
Е.	Роттердамським	[15,	183].		
	 У	1504	р.	Ульріх	отримав	ступінь	бакалавра,	а	в	1506	р.	став	магістром	
філософії.	У	тому	ж	таки	1506	р.	отримав	місце	пастора	в	місті	Гларусі	[15,	
183].	Десятилітній	період	перебування	Цвінглі	 в	Гларусі	можна	 вважати	
справжньою	підготовчою	школою	його	 до	 реформаторської	 діяльності.	
Поряд	 з	 діяльністю	на	 посаді	 священика	 він	 продовжує	 працювати	 над	
своєю	освітою.	Разом	зі	всестороннім	вивченням	Святого	Письма	Цвінглі	
продовжував	 цікавитись	 класичною	 літературою.	Цвінглі	 любив	 твори	
давніх	авторів	не	стільки	за	форму,	скільки	за	їх	тонке	відчуття	правди,	за	
їх	громадянські	 і	республіканські	віяння.	До	того	ж	він	вважав	ці	заняття	
прекрасним	засобом,	щоб	розвинути	свій	ораторський	талант	[17,	331].		
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 У	1516	 р.	Цвінглі	 стає	 капеланом	 в	Ейнзидельні.	Перебування	 в	
Ейнзидельні,	можна	сказати,	було	останньою	сходинкою,	яка	завершила	його	
підготовку	до	реформаторства.	Тут	у	 вільний	час,	 користуючись	багатою	
монастирською	бібліотекою,	Цвінглі	повністю	проникся	вивченням	Святого	
Письма.	Знання	грецької	мови,	здобуте	ним	у	Гларусі,	дало	йому	можливість	
дослідити	його	в	оригіналі	[17,	334-335].
	 Тут	він	зробив	висновок	про	необґрунтованість	і	непереконливість	
римського	вчення.	В	Ейнзидельнському	монастирі	Цвінглі	оголошує	монахинь	
вільними	від	обітниць	безшлюбності	і	ліквідовує	культ	святих,	надіючись	
все	ж	знайти	для	своїх	реформ	санкцію	зверху.	В	цей	час	він	не	витворив	ще	
одну	з	найбільш	значущих	ідей	цвінгліанства	–	об’єднання	держави	і	церкви	в	
одному	демократичному	утворенні,	яке	б	одночасно	було	і	«общиною	вірних»	
і	політичним	цілим	«міської	общини»	[15,	183].	
	 Цвінглі	 замість	 того,	щоб	 за	 прикладом	 інших	 проповідників,	
вихваляти	 перед	 своїми	 слухачами	 чудотворну	 силу	 образу	 Богоматері,	
дійсність	відпущення	гріхів,	яку	дарував	монастир,	говорив,	що	Христос	–	
єдиний	посе	редник	між	Богом	і	людьми	і	що	одна	лише	віра	може	дати	їм	
покуту	[4,	176].
		 Історія	Швейцарської	 Реформації	 бере	 свій	 початок	 з	 переходом	
Цвінглі	на	місце	каноніка	у	місто	Цюріх.	Це	сталося	на	початку	1519	р.	[7,	
339].	 	Цюріх	був	багатим	могутнім	містом,	центром	політичних	 інтересів	
Швейцарії,	оскільки	тут	відбувались	засідання	союзних	сеймів.	Водночас	
саме	в	Цюріху	найбільше	панувала	система	найманства.	Проте,	незважаючи	
на	занепад,	який	проник	у	всі	стани	суспільства,	саме	в	Цюріху	було	немало	
справжніх	патріотів,	котрі	з	жалем	дивились	на	занепад	суспільної	моралі.	
Битва	 при	Маріньяно,	 в	 якій	 загинув	 цвіт	 цюріхської	 молоді,	 відкрила	
багатьом	очі	на	головну	причину	цього	занепаду	і	зробила	місцеве	населення	
більш	сприйнят	ливим	до	реформаційних	спроб.	Не	вистачало	лише	людини,	
яка	б	наважилась	сміливо	розпочати	боротьбу	з	пануючим	злом.	Ця	людина	
з’явилась	в	особі	Цвінглі	[17,		338].
	 Ще	у	1518	р.	Цвінглі	виступив	проти	практики	продажу	індульгенцій	в	
країні,	яку	підтримував	і	проводив	домініканець	Самсон	Бернгард.	Подальша	
реформаційна	діяльність	була	тісно	пов’язана	з	загостренням	у	місті	Цюріху	
соціально-політичної	боротьби:	«Цвінглі	виступав	проти	засилля	патриціату,	
дворянства	і	верхівки	бюргерства»	[16,	710].	Інші	вчені,	зокрема	Т.	Гранов-
ський,	твердять,	що	домінантною	у	поглядах,	ідеях	Цвінглі	була	моральна	
сторона	життя	 суспільства,	 основні	 риси	 якої	 він	 почерпнув	 з	 вивчення	
класичної	давнини.	Саме	тому	«він	дивився	переважно	на	моральну,	а	не	
на	догматичну	сторону	Реформації,	 тоді	як	для	Лютера	моральність	мала	
другорядне	значення»[6,	155].	На	нашу	думку,	остання	точка	зору	є	правдивою	
і	науковою,	про	що	свідчить	подальший	розвиток	подій.
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 Саме	в	час	перебування	на	посту	каноніка	в	Цюріху	у	Цвінглі	зникає	
надія	на	реформу	зверху	і	«з	часткового	реформатора	він	перетворюється	в	
протестанта»	[15,	183].	Крім	того,	Цвінглі	все	більше	переконується	в	тому,	
що	 інститут	римського	папи	повинен	бути	ліквідований.	Уже	при	самому	
обранні	на	цюріхську	кафедру	Цвінглі	(йому	тоді	було	35	років)	заявив,	що	не	
має	наміру	наслідувати	приклад	попередніх	проповідників,	які	читали	народу	
лише	уривки	з	Євангелія,	а	буде	викладати	його	в	послідовному	порядку	і	
притому	рідною,	зрозумілою	мовою.	Цвінглі	не	обмежувався	однією	лише	
проповіддю	Євангелія.	Він	прагнув	поширити	вплив	Євангелія	на	всі	сторони	
суспільного	і	морального	життя.	Він	виступав	проти	суєвір’я	і	лицемірства,	
найманства,	нарікав	на	 занепад	свободи	 і	честі	Швейцарського	союзу.	Це	
привело	до	того,	що	з	кожним	днем	успіх	його	проповідей	збільшувався	[17,	
339-341].
		 У	 березні	 1522	 р.	 у	 проповіді	 «Про	 	 свободу	 вибору	 їжі»	 він	
проголосив	де-факто	відміну	постів.	Зазначалося,	що	утримання	від	 їжі	є	
справою	особистої	совісті,	що	істинне	благочестя	полягає	у	вірі	і	любові,	що	
заборона	тієї	чи	іншої	їжі	суперечить	змісту	Євангелія	і	волі	християнства	
[17,	 354].	 Попе	редньо	 до	 констанцського	 єпископа	 було	 направлено	
«Прохання	декіль	кох	швейцарських	священиків	до	преподобного	єпископа	
Гуго	Констанц	ського»,	щоб	він	не	давав	себе	«настроювати	проти	проповіді	
Євангелія	 і	не	терпів	більше	розпусти,	а	дозволив	священикам	брати	собі	
законних	дружин...»	Вчені	відзначають	ці	дії,	як	своєрідний	перехід	через	
Рубікон	[17,	354].
	 Нововведення	 викликали	 полеміку	 і	 протидію	 констанцського	
єпископа	у	 вигляді	протесту,	направленого	до	цюріхської	міської	 ради	22	
серпня	1522	р.	Цвінглі	розробив	і	опублікував	своєрідну	відповідь	на	цей	
протест	–	«Початок	і	кінець»	–	полемічний	твір,	який	в	69	пунктах	заперечує	
всі	звинувачення	єпископа.	Н.	Тальберг	вважає,	що	у	1522	р.	Цвінглі	і	його	
прихильники	де-юре	вийшли	з-під	юрисдикції	єпископа	і	утворили	особливу	
релігійну	общину	[12,	21].
	 Папа	Адріан	зробив	спробу	задобрити	проповідника:	його	легат	Енній,	
за	 власним	 свідченням,	міг	 запропонувати	Цвінглі	 «все,	 окрім	папського	
престолу»	[17,	354].	Але	реформатор	не	відійшов	від	своїх	поглядів.	Тоді	
констанцський	 єпископ	 звернувся	 до	швейцарського	 сейму	 з	 проханням	
відмінити	реформи.	Сейм	був	проти	церковних	нововведень,	 але	цюріхці	
підтримували	реформу.	Магістрат	міста	висунув	вимогу	проведення	диспуту.	
Для	 участі	 в	 останньому	 було	 запрошено	 архиєпископа	 і	 представників	
різних	міст.	Архиєпископ	прислав	 заміть	 себе	 чотирьох	 довірених	 осіб,	
яким	припи	сувалось	виконувати	роль	суддів,	посередників,	але	не	учасників	
дискусії.	До	 диспуту,	 який	був	призначений	на	 початок	 1523	 р.,	Цвінглі	
підготував	знамениті	67	тез,	«протиставивши	католицькому	віровченню	нову	
систему	поглядів,	яка	розходилась	з	католицизмом	ще	більш	радикально,	ніж	
лютеранство»	[9,	149].
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	 Ось	деякі	з	них:
	 17)	«Христос	–	єдиний	і	вічний	первосвященик;	тому	ті,	хто	видає	
себе	за	таких,	посягають	на	честь	і	славу	Христову»	(тут	прослідковуєьтся	
заперечення	верховного	авторитету	папи).
	 18)	«Христос,	який	приніс	себе	за	нас	в	жертву,	служить	вічною	спо-
куту	вальною	жертвою	для	всіх	віруючих;	з	цього	випливає,	що	меса	–	не	
жертва,	а	тільки	пам’ять	про	жертву».
	 19)	 «Христос	 –	 єдиний	посередник	між	Богом	 і	 людьми».	Таким	
чином,	 відкидається	 заступництво	 святих	 і	 посередництво	 католицької	
церкви.
	 28)	«Все,	що	Бог	дозволив	і	не	заборонив,	добре;	з	цього	випливає,	
що	шлюб	дозволений	усім	людям,	і	ті	духовні,	які	відчувають,	що	Бог	не	дав	
їм	дару	чистоти,	все-таки	не	одружуються	–	грішать».
	 34)	«Духовна	влада	немає	ніякого	обґрунтування	у	вченні	Христа;	
лише	світська	влада	підтверджується	цим	вченням».
	 37)	«Останній	всі	християни	зобов’язані	підкорятись».
	 38)	«Якщо	вона	не	вимагає	нічого,	що	суперечить	Богу».
	 42)	«Якщо	ж	вона	(світська	влада)	поступає	протизаконно,	то	з	Божою	
допомогою	її	слід	усунути».
	 50)	 «Бог	 один	 прощає	 гріхи	 і	 лише	 заради	 Ісуса	Христа».	 Тут	
прослідко	вується	заперечення	проти	практики	продажу	індульгенцій.
	 57)	«Святе	Писання	не	знає	нічого	про	чистилище	після	смерті	...»	
[17,	355].
	 Диспут	був	призначений	на	29	січня	1523	р.	Один	з	посланців	єпископа	
Фабер	втягнувся	в	полеміку	з	Цвінглі,	стверджуючи,	що	тільки	собор	має	
компетенцію	вирішувати	питання	такого	рівня.	Церковну	практику	католи-
цизму	він	захищав,	посилаючись	на	традицію.	Цвінглі	протиставив	цьому	
твердження	про	компетентність	в	питаннях	віри	кожної	общини	віруючих	
(але	не	індивіда):	«Що	стосується	посилання	на	собор,	то	я	запитую:	хіба	
справжнє	зібрання	–	не	велике	християнське	зібрання?»	[15,	184].	 І	окрім	
цього	–	критичне	ставлення	до	традиції:	«Ми	запитуємо	не	про	те,	скільки	
часу	тривало	що-небудь,	а	чи	є	воно	істина?»	[15,	184].
	 В	 результаті	 перемогу	фактично	 здобув	 реформатор.	Взагалі	ж,	
виступ	на	арену	відкритої	боротьби	змусив	Цвінглі	надати	своїм	ідеям	більш	
непримиренного	характеру,	ніж	це	співвідносилось	з	його	поглядами	[10,	851].	
Ми	знаходимо	тут	повну	програму	нового	укладу	церкви	і	не	лише	церкви,	але	
в	деякому	відношенні	навіть	держави.	Визнаючи	єдиним	главою	вірних	Ісуса	
Христа,	єдиним	авторитетом	Святе	Письмо,	Цвінглі	цим	самим	заперечує	
не	лише	папство,	але	і	всю	римсько-католицьку	церкву	зі	всім	її	історичним	
розвитком	і	інститутами.	Поняття	церкви	переноситься	з	духовного	стану	
на	всю	общину	віруючих,	як	це	і	було	в	перших	християнських	общинах;	
божественне	походження	визнається	тільки	за	світською	владою	[17,	356].	
Цвінглі	вважав,	що	Євангеліє	Христа	не	спрямовано	проти	світської	влади,	
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навпаки,	воно	служить	її	зміцненню,	наставляє	на	шлях	істинний,	об’єднуючи	
її	з	народом	«до	тих	пір,	поки	влада	діє	по-християнськи»,	тобто	не	вступає	
в	 конфлікт	 з	 вимогами	 євангелізму.	Правителі,	 котрі	 не	 виконують	 цю	
настанову,	за	Цвінглі,	можуть	бути	усунуті,	але	не	шляхом	повстання,	а	з	
єдинодумної	згоди	усього	народу.	Покірність	тиранам	Цвінглі	розглядав	як	
гріх	перед	Богом	[3,	141].
	 Наслідуючи	 політичні	 погляди	Арістотеля,	 реформатор	 кращою	
формою	державного	 устрою	 вважав	 аристократію.	Цвінглі	 враховував	 і	
швейцарські	політичні	реалії.	В	умовах	формального	щорічного	«переобрання	
властей	народом»	на	перший	план	виступало	не	тираноборство,	а	створення,	
спира	ючись	 на	 народну	 підтримку	 і	 з	 участю	 цвінгліанської	 церкви,	
такого	апарату	світської	влади	і	форм	її	функціонування,	які	б	відповідали	
божественним	законам	[8,	105].	Таким	чином,	світська	влада	має	право	на	
беззаперечний	послух	зі	сторони	підданих	лише	у	тому	випадку,	якщо	вона	
підпорядковується	божественному	закону.
		 Результати	диспуту	29	січня	1523	р.	такі:
	 1)	перехід	на	сторону	реформатора	тих,	хто	ще	вагався	щодо	правиль-
ності	його	вчення;
	 2)	вчені	висловлюють	думку	про	те,	що	до	цієї	пори	Цвінглі	де-юре	не	
мав	іншої	опори,	окрім	свого	особистого	впливу.	Тепер	же	сам	уряд	(міська	
рада	Цюріха)	брав	під	захист	його	вчення	і	уповноважував	його	довершити	
розпочату	ним	справу	спеціально	виданою	резолюцією:	«Цвінглі	повинен,	як	
і	раніше,	проповідувати	Святе	Євангеліє	і	істинне	божественне	писання	по	
Божому	натхненню	по	кращій	можливості,	поки	не	знайде	кращого	вчення.	
Всі	 інші	священики,	духівники	 і	проповідники	не	повинні	ні	в	місті,	ні	в	
сільських	місцевостях	ні	вчити,	ні	проповідувати	нічого	такого,	чого	вони	
не	можуть	обґрунтувати	Писанням	...	З	непослушними	буде	вчинено	так,	що	
вони	відчують	свою	неправоту	...»	[15,	184].
	 З	цього	часу	все,	що	б	реформатор	не	впроваджував,	не	могло	бути	
трактоване	як	нелегальне	нововведення;	воно	приймало	характер	реформи,	
впровадженої	і	підконтрольної	світській	владі	[2,	196].	Рішенням,	прийнятим	
після	 диспуту,	Цюріх	 відділився	 від	 констанцського	 єпископа	 і	 община	
вірних,	 яку	 представляла	 рада,	 отримала	 ті	 права,	 які	 раніше	належали	
церкві	[9,	149].	Дещо	по-іншому	трактує	діяльність	реформатора,	стан	його	
реформ	Т.Грановський:	 «Цвінглі	не	 зупинився	на	перетворенні	 догматів	 і	
відкиданні	зловживань	католицизму.	Він	вимагав	зміни	моралі	і	разом	з	тим	
зміни	політич	ної.	Він	повстав	проти	швейцарського	патриціату	і	продажності	
швейцар-ських	законів.	Він	накликав	цим	на	себе	ще	більше	ненависті,	ніж	
Лютер.	Весь	швей	царський	патриціат	став	його	противником,	 з’єднався	 з	
католи	ками...»	 [6,	155].	На	нашу	думку,	дана	точка	зору	є	недостовірною,	
адже	саме	міська	рада	Цюріха,	яка	в	своїй	переважній	більшості	складалася	з	
патриціату,	упов	новажила	Цвінглі	довершити	реформу	і	взяла	під	свій	захист	
вчення	реформатора.
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		 Всі	 реформи	в	Швейцарії	 проводились	 вкрай	обачно	 і	 поступово.	
Потрібно	зазначити,	що	найбільшого	успіху	і	розмаху	вчення	Цвінглі	мало	у	
місті	Цюріх,	де	влада	перейшла	з	рук	представників	Малої	Ради	до	Великої	
[16,	710].	Цвінглі	перш	за	все	потурбувався	про	заміну	латинської	мови	у	
богослужінні	 на	німецьку.	Було	 здійснено	переклад	багатьох	молитовних	
текстів.	Офіційно	 було	 оголошено	про	 те,	що	церковну	 общину	 очолює	
магістрат.	Проте	особливо	важливою	була	реформа	соборного	капітула,	який	зі	
своїми	багатствами	і	широкими	правами	являв	свого	роду	державу	в	державі.	
Цвінглі,	котрий	з	1522р.	сам	був	каноніком,	вирішив	використати	його	багаті	
доходи	на	потреби	народної	освіти.	Йому	вдалося	переконати	своїх	товаришів	
самим	узяти	на	себе	ініціативу	реформ,	не	чекаючи	втручання	світської	влади,	
і	завдяки	цьому	в	вересні	1523	р.	між	капітулом	і	радою	була	укладена	угода,	
за	якою	перший	відмовлявся	від	своїх	світських	прав	і	привілеїв	і	зобов’язу-
вався	утримувати	необхідну	для	міста	кількість	проповідників.	Всі	духовні	
потреби	в	подальшому	повинні	здійснюватись	для	народу	безкорисливо.	За	
це	каноніки	зберігають	право	користуватись	своїми	прибутками	пожиттєво,	
і	лише	після	смерті	когось	з	них	прибутки	зі	звільненого	місця	використо-
вуються	на	створення	професорських	кафедр	з	безплатним	навчанням	[17,	
361-362].	
	 Продовжуючи	реорганізацію	духовного	життя,	 28	жовтня	 1524	р.	
реформатор	у	співпраці	з	міським	властями	провів	диспут	щодо	шанування	
ікон	 і	 питання	меси	 як	жертви.	 Результатом	цього	 заходу	 став	 указ	 про	
заборону	меси	 і	 зображень	у	храмах	 (15	жовтня	1525	р.	 ).	Офіційно	було	
відмінено	процесії,	відкривались	гробниці	святих	і	їх	мощі	переносились	у	
землю,	було	заборонено	дзвін	за	померлими	[1,	482].	Згодом	було	покладено	
початок	особливої	цвінгліанської	літургії,	першим	кроком	до	створення	якої	
став	введений	в	1523	р.	чин	обряду	хрещення.	Німецька	формула	хрещення	
була	складена	соратником	Цвінглі	Лео	Юдом.	Владика	І.	Хома	вказує,	що	
Цвінглі	обмежував	культ	тільки	до	співів	і	молитов	та	заперечував	дійсну	
присутність	Христа	в	Пресвятій	Євхаристії	і	в	тому	був	предтечею	Кальвіна	
[14,	223].
	 Реформація	Цвінглі	 посприяла	розвитку	народної	 освіти.	Взагалі,	
характерною	рисою	всіх	реформаційних	процесів	у	Європі	того	часу	було	те,	
що	реформатори,	визнаючи	єдиним	авторитетом	у	справах	віри	Святе	Писання,	
повинні	були	потурбуватися	і	про	доступність	його	кожному	бажаючому,	щоб	
безпосереднє	 спілкування	 з	Богом	перестало	бути	монополією	духовного	
стану	[17,	364-365].
	 Цвінглі	належать	слова:	«Єдине,	що	підтримує	християнство	і	церкву–	
розуміння	Святого	Писання.	Єдине,	що	підриває	їх	–	нерозуміння	його»	[17,	
365].	У	1529	р.	Цвінглі	спільно	з	Лео	Юдом	завершив	переклад	Біблії.	Біблія,	
котра	так	довго	приховувалась	Римом	від	християн,	стала,	накінець,	тим,	чим	
повинна	була	стати	–	настільною	книгою	кожного	віруючого	[13,	52].
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	 У	1525	р.	Цвінглі	 зосередив	у	 своїх	 руках	керівництво	шкільною	
справою	кантону.	В	кантоні	почали	засновуватись	нові	школи,	реформатор	
дбав	про	 залучення	кваліфікованих	педагогів.	Вчені	 відзначають	великий	
вплив	Швейцарської	Реформації	на	освіту	і,	зокрема,	заслуги	Цвінглі	в	цій	
сфері	[5,	130].		
	 Актуальною	була	проблема	створення	вищого	навчального	закладу.	
Саме	 з	 ініціативи	Цвінглі	 у	 1525	 р.	 в	Цюріху	 було	 засновано	 академію	
Каролінум.	Належачи	до	гуманістичних	кіл	тогочасної	Європи,	Цвінглі	поклав	
в	основу	теологічної	освіти	давні	мови	–	латинську,	грецьку,	єврейську.	Хоча	
на	першому	плані	було	ґрунтовне	знайомство	зі	Святим	Письмом,	але	все	ж	
студіювання	класиків	і	минувшини	займало	в	програмі	важливе	місце.	Цвінглі	
особисто	читав	лекції	з	теології	[17,	366].	
	 Окремою	сферою	діяльності	Цвінглі	були	його	заходи,	спрямовані	
на	 покращення	морального	життя	 в	 кантоні.	Починаючи	 з	 1525	 р.,	 рада	
видає	цілий	ряд	указів	в	цьому	напрямку.	В	місті	і	сільських	округах	було	
засновано	суди	у	шлюбних	справах,	до	яких	входили	світські	і	духовні	особи	
і	які	спостерігали	за	моральністю	громадян.	Видано	закони	проти	пияцтва,	
азарт	них	ігор	та	інші.	Велика	увага	приділялась	регулярному	відвідуванню	
духовенством	і	громадянами	недільних	проповідей	[17,	367].
	 У	1528	р.	Цвінглі	 завершив	організацію	нової	церкви	утворенням	
синоду.	Це	були	періодичні	збори	духовенства,	до	участі	в	яких	допускались	
також	представники	від	общин.	Тут	обговорювались	різні	питання	церковної	
дисципліни,	 призначались	 і	 випробовувались	нові	 проповідники.	Синоди	
являють	собою	найбільш	величні	утворення	з	усіх	церковних	установ	рефор-
матора.	Саме	в	них	найповніше	виразився	його	республіканський	принцип	
про	самоуправління	общин	[15,	185].
		 Цвінглі	фактично	сконцентрував	у	своїх	руках	як	духовну,	так	і	світську	
владу.	В	більшості	випадків	він	сам	писав	державні	папери,	вів	дипломатичні	
стосунки	з	іншими	кантонами	і	державами.	В	1529	р.	була	утворена	таємна	
рада,	члени	котрої	користувались	широкими	повноваженнями	і	завідували	
усіма	політичними	справами	Цюріха.	Цвінглі	також	був	запрошений	в	раду	
як	постійний	член	і	користувався	в	ній	таким	впливом,	що,	по	суті,	зробився	
справжнім	правителем	республіки,	хоча	офіційно	не	був	наділений	ніякою	
владою.	Відіграючи	в	Цюріху	таку	ж	роль,	як	в	подальшому	Кальвін	у	Женеві,	
і	користуючись	набагато	більшим	впливом	на	світські	справи,	ніж	Лютер	
у	Віттенберзі,	він	тим	не	менше	не	заслужив,	подібно	до	них,	 іронічного	
прізвища	«цюріхського	папи»	[17,	379].	
		 Підводячи	підсумок,	 слід	 зазначити,	що	Реформація	 в	Швейцарії,	
вождем	якої	був	У.	Цвінглі,	торкнулась	майже	усіх	сфер	суспільно-політичного	
життя	 країни.	У	 церковній,	 духовній	 сфері	 цвінгліанство	 більш	 рішуче	
порвало	 з	 обрядовою	стороною	католицизму,	 започаткувало	 становлення	
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специфіч	ного	типу	церковної	організації	–	пресвітеріанської	церкви,	в	системі	
якої	кожна	община	зберігає	за	собою	право	на	вибір	священика.	Незважаючи	
на	 подібність	 у	 певних	 питаннях	 з	 лютеранством,	Цвінглі	 протиставив	
князівській	лютеранській	реформації	республіканізм	своєї	церкви.
	 У	політичному	плані	Цвінглі	висунув	і	прагнув	втілити	в	життя	ідею	
об’єднання	усіх	кантонів	під	владою	Цюріха	і	вихід	сконсолідованої	таким	
чином	Швейцарії	на	міжнародну	арену.	Реформація	в	Швейцарії,	яку	запо-
чаткував	Цвінглі,	вирішила	в	подальшому	проблему	завершення	національно-
державної	 консолідації	 країни.	 Разом	 з	 тим,	 визнаючи	 божественність	
політичної	влади,	він	все	ж	зберігав	за	народом	право	на	непокору	у	випадку	
перетворення	її	в	тиранічну.	Крім	того,	він	поставив	церковну	організацію	у	
повну	залежність	від	світської	влади.
	 Щодо	 економічних	 перетворень,	 то	 цвінгліанство	 досить	 повно	
виразило	буржуазну	сутність	змін	релігійної	свідомості.	Реформатор	виступав	
за	ліквідацію	кріпацьких	відносин,	найманства	і	т.п.	Цюріхська	Реформація	є	
спробою	не	лише	виправити	богословську	доктрину,	але	й	покращити	мораль	
суспільства.	Цвінгліанство	 сприяло	 також	піднесенню	освітньої	 справи	в	
окремих	кантонах,	зокрема	й	Цюріху,	який	став	крупним	науковим	центром.	
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Сергій КАРІКОВ
/м. Харків/

Конфесіоналізація в Саксонії: 
вплив територіальної влади на здійснення 

реформаційних перетворень

	 Святкування	 у	 2017	 р.	 500-річного	ювілею	Реформації	 відкриває	
нові	обрії	для	дослідників	цього	історичного	феномена.	Перегляд	існуючих	
дослідницьких	підходів	та	обґрунтування	нових	історіографічних	концепцій	
зумовлені	складністю	й	багатогранністю	подій	євангелічного	руху,	розпочатих	
виступом	Мартіна	Лютера	з	«95	тезами».	Реформаційні	впливи	на	різні	сфери	
життя	німецького	суспільства	раннього	Нового	часу	поступово	поширилися	
і	в	інших	країнах	Європи	та	світу,	великою	мірою	визначивши	подальший	
розвиток	політичних,	культурних,	релігійно-церковних	відносин	у	соціумі	
доби	Модерну.
	 До	проблем	Реформації,	які	на	цей	час	привертають	усе	більшу	увагу	
дослідників,	належить	характеристика	конфесіоналізації.	Зазначене	поняття,	
запропоноване	 у	 другій	половині	ХХ	ст.	Е.	В.	Цеєденом	й	 обґрунтоване	
сучас	ними	німецькими	істориками	Х.	Шиллінгом	і	В.	Райнхардом,	охоплює	
духов	ний	та	організаційний	рух	різних	християнських	віросповідань,	що	з	
часів	релігійного	розколу	перебували	в	суперництві	між	собою,	у	напрямі	
створення	відносно	стабільної	церкви,	у	сфері	догми	й	релігійно-етичних	
форм	життя,	а	також	формування	конфесій	під	впливом	державної	влади	[1,	
16].
	 Характеризуючи	 конфесіоналізацію	у	 взаєминах	між	Священною	
Римською	імперією	і	територіальними	князівствами,	Х.	Шиллінг	зазначає,	
що	 конфесійні	 церкви	 раннього	Нового	 часу	 в	 духовному,	моральному,	
дисциплінарному	плані	відрізнялися	від	універсальної	католицької	церкви	
Середньовіччя.	 Через	 це	 світські	 властителі	 прагнули	 підпорядкувати	
на	 територіальному	 або	національному	рівні	 церковні	 установи.	Церква	
відіграва	ла	роль	об’єднувача	територій	або	територіальної	держави.	Тому	
питання	про	конфесії	постало	каталізатором,	ядром	суспільно-політичних	
проблем	формування	держав	раннього	Нового	часу.	Конфесіоналізація	була	
результатом	 як	 духовної	 теологічної	 динаміки,	що	позначала	 внутрішні	
структурні	перетво	рення	релігійного	та	культурного	життя,	так	і	реального	
історичного	повороту	у	формуванні	державності	[2,	25–36].	
	 Зважаючи	на	складність	і	багатогранність	феномена	конфесіоналізації	
в	німецькому	суспільстві	раннього	Нового	часу,	на	нашу	думку,	доцільним	
є	дослідження	його	основних	складників.	Зокрема,	до	них	варто	віднести	
принципи	 віровчення	 та	 культову	 діяльність,	 зміст	 регламентуючих	
документів,	 порядок	 перевірки.	 Зазначені	 компоненти	 конфесіоналізації	
знаходили	вияв	в	історичному	розвитку	конкретних	територій	Німеччини.	
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Найбільш	рання	модель	конфесіоналізації	як	комплекс	названих	складників	
сформувалася	в	розвитку	євангелічної	церковної	організації	курфюршества	
Саксонського,	що	зумовлює	актуальність	її	характеристики.
	 У	ранній	Новий	час	Священна	Римська	імперія	являла	собою	окрему	
власну	систему	держав,	що	робила	залежною	від	себе	форму	і	образ	європей-
ської	системи.	Важливу	роль	у	цій	державній	системі	відігравало	курфюр-
шество	Саксонське.	 Зміцнення	 територіальної	 держави	Веттінів	 на	межі	
Середньовіччя	і	раннього	Нового	часу	було	зумовлене	декількома	чинниками.	
Зокрема,	саксонські	правителі	володіли	найбільшими	гірничими	розробками	
імперії	 і	 всієї	Європи	 «доколумбової	 епохи».	 За	 регальним	правом,	що	
належало	їм,	Веттіни	щороку	отримували	з	саксонських	рудників	до	чверті	
всього	видобутого	срібла,	гірську	десятину	і	монетний	збір.	З	1492	р.	відбулося	
злиття	скарбниці	курфюршества	Саксонського	з	гірською	скарбницею	бер-
гамту	і	формування	центральної	скарбниці	територіальної	держави	[3,	132].
	 Фінансове	посилення	династії	Веттінів	доповнювалося	політичною	
централізацією	 саксонської	 держави.	На	 відміну	 від	 більшості	 інших	
німецьких	князівств,	у	Саксонії	вже	в	останній	третині	XV	ст.	сформувалися	
постійні	 органи	місцевого	 і	 центрального	державного	управління:	 амти	 і	
княжа	рада	(адміністративні),	центральна	казна	(фінансові),	Верховний	суд	
(судові).	Ці	органи	управління	були	пов’язані	між	собою,	більш	того,	мали	
в	 своєму	 складі	 спільних	членів.	 Зазначені	процеси	 значно	прискорилися	
в	зв’язку	з	Рефор	мацією	і	її	переведенням	у	площину	державної	політики	
на	території	курфюр	шества	Саксонського.	Політична,	економічна,	станова	
консолідація	населення	набули	подальшого	розвитку,	що	об’єктивно	сприяло	
зростанню	 авторитету	 і	 могутності	 державної	 влади	Веттінів	 [3,	 134].	
Відповідно,	представники	цієї	 династії	 постали	 головними	провідниками	
лютеранської	конфесіоналізації	на	території	курфюршества	Саксонського.
	 Після	завершення	Селянської	війни	1524–1525	рр.	вирішення	релігій-
ного	питання	переходить	у	політичну	сферу	і	стає	одним	із	чинників	перероз-
поділу	влади,	протистояння	князівсько-територіальної	й	імперсько-універса-
лістської	державності.	Ідея	національної	церкви	була	використана	окремими	
територіями	для	посилення	своєї	автономії	в	межах	імперії	[4,	297].	Зокрема,	
принципи	богослужіння	в	лютеранських	громадах	Саксонії	було	визначено	
у	лютерівському	творі	«Німецька	меса	і	порядок	богослужіння»	(1526).	
	 Як	зазначає	Ю.	О.	Голубкін,	дотримання	однаковості	обрядовості	в	
межах	територіальних	утворень	стало	важливим	засобом	згуртування	віру-
ючих.	Воно	також	мало	перешкодити	проникненню	до	євангелічних	громад	
«лжевчень»,	 як	Мартін	Лютер	 визначав	 ідеї	 радикалів	 та	 екстремістів.	
Уніфікації	богослужіння	Лютер	домагався,	керуючись	також	дидактичними	
міркуваннями,	оскільки	він	вважав	церкву	не	тільки	місцем	молитви,	вихва-
ляння	і	подяки	Богові,	а	й	місцем	для	релігійного	виховання	і	настанов	[5,	57].	
Малий	та	Великий	Катехізиси,	написані	Лютером	для	євангелічних	общин	та	
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священнослужителів,	також	мали	універсальний	для	прибічників	Реформа	ції	
зміст,	проте	насамперед	вони	знайшли	поширення	саме	в	церквах	Саксонії.	
Водночас	варто	зазначити,	що	авторитет	Саксонії	у	здійсненні	лютеранської	
конфесіоналізації	було	визнано	і	за	межами	його	території.	Так,	на	Аугсбур-
зькому	рейхстазі	1530	р.	Страсбург	не	було	допущено	до	підписання	Аугсбур-
зького	 віросповідання	 до	 того	 часу,	 доки	 його	 представниками	 не	 були	
беззастережно	визнані	принципи	вчення	щодо	причащання,	сформульовані	
саксонськими	теологами	[6,	50].
	 Політична	влада	забезпечила	організаційну	підтримку	новоствореної	
церковної	 організації.	 Наслідком	 цього	 було	 визнання	 територіальних	
правителів	 «єпископами	 за	необхідністю»:	фактично	 вони	 стали	 главами	
місце	вих	церков	[7,	37].	Виявом	цього,	зокрема,	стали	євангелічні	статути	
саксонських	міст,	у	яких	було	втілено	декілька	головних	принципів	церковного	
устрою:	
	 •	 чіткий	 виклад	 принципів	 догматики	 і	 докладна	 регламентація	
культової	та	позакультової	діяльності;	
	 •	 прагнення	 неухильного	 дотримання	 порядку	 на	 всіх	 рівнях	
організації	церкви;	
	 •	провідна	роль	територіальної	влади	у	 здійсненні	реформаційних	
перетворень.
	 Закріплення	конфесійних	перетворень	у	практиці	життєдіяльності	
лютеранських	громад	відбувалося	у	процесі	візитацій	–	регулярних	перевірок	
стану	справ	в	євангелічних	парафіях,	перша	з	яких	була	проведена	у	1526р.	
До	складу	візитаційних	комісій	поряд	із	реформаторами	були	включені	най-
більш	впливові	 представники	 адміністрації	 курфюрста	Саксонського;	 усі	
візитатори	фактично	одержували	статус	чиновників.	Князівські	 інструкції	
націлювали	на	посилення	ролі	світської	адміністрації,	розширення	її	прав	у	
покаранні	за	«духовні»	злочини,	у	нагляді	за	міськими	та	сільськими	грома-
дами	[4,	294–295].
	 На	початку	1530-х	рр.,	після	здійснення	перших	візитацій	у	Саксонії,	
було	розроблено	чітку	схему	їх	проведення,	регламентовану	відповідними	
документами.	Так,	зокрема,	у	статуті	візитаторів	1533	р.,	призначеному	для	
перевірки	діяльності	священнослужителів	у	містечку	Лібенверда,	було	визна-
чено	функції	пастора,	диякона,	шкільного	учителя.	Укладачі	статуту	наго-
лосили	на	необхідності	ретельного	виконання	названими	особами	службо	вих	
обов’язків,	 головним	 серед	 яких	 було	 визначено	проведення	 регулярних	
проповідей.	У	статуті	також	було	регламентовано	діяльність	«спільної	каси»,	
нагляд	за	функціонуванням	якої	мали	забезпечувати	представник	міської	ради	
Лібенверди	і	двоє	делегатів	від	общини	віруючих:	їм	належало	вести	облік	
пожертвувань,	щорічно	звітуючи	про	витрати	[8,	613-614].	Подібні	вимоги	
містив	і	статут	візитаторів	Цвіккау,	також	прийнятий	у	1533	р.	[9,	723].	
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	 У	 візитаційних	 актах	 другої	 половини	XVI	 ст.	 (1555	 р.,	 1575	 р.)	
ще	більш	докладно	 схарактеризовано	 засади	функціонування	 і	 проблеми	
розвитку	територіальної	євангелічної	організації	Саксонії	на	рівні	конкретних	
парафій.	Участь	 у	 візитаціях	 посадових	 осіб,	 які	 представляли	 інтереси	
курфюрста,	 давала	 змогу	більш	ефективно	вирішувати	наявні	проблеми	 і	
водночас	сприяла	посиленню	впливу	князівської	влади	в	суспільстві.	Так,	
здійснена	 після	 ліквідації	філіпістського	 угруповання	 візитація	 парафій	
курфюршества	Саксонського	1575	р.,	на	наш	погляд,	насамперед	мала	на	
меті	перевірку	відданості	місцевих	священнослужителів	«чистоті	вчення»	
і	тим	самим	–	з’ясування	їх	лояльності	до	територіальної	влади.	Головний	
висновок,	який	дозволяють	зробити	матеріали	візитації	1575	р.	–	поступове	
утвердження	певних	вимог	для	зайняття	посад	священнослужителів.	Важливе	
місце	 серед	 них	 посідала	 університетська	 освіта;	 іншою	 вимогою	 була	
практична	діяльність	кандидата	в	євангелічній	церковній	організації.
	 Освіта	дітей	та	молоді	так	само	відображала	вимоги	лютеранської	
конфесіоналізації.	Програма	 викладання	 у	 латинських	школах	Саксонії	
за	 змістом	 являла	 своєрідний	 синтез	 реформаційних	 ідей	 із	 принципами	
гуманізму.	Зокрема,	Віттенберзьким	церковним	статутом	1533	р.	було	перед-
бачено,	що	зміст	програми	навчання	у	трьох	класах	латинських	шкіл	охоплює	
як	праці	античних	авторів	(комедії	Теренція	і	Плавта,	поеми	Вергілія,	трактати	
Цицерона	й	Катона),	так	і	твори	гуманістів	(Еразма	Роттердамського,	Петра	
Мозелляна,	Йоганна	Мурмеллія).	Водночас	 ідейний	вплив	Реформації	 на	
учнів	мав	закріплюватися	завдяки	участі	школярів	у	богослужінні	й	виконанні	
церковних	співів	[10,	706–707].
	 Контроль	 за	 виконанням	 зазначених	 вимог	 конфесіоналізації	
покладався	на	уповноважених	осіб	та	колегіальні	органи.	Зокрема,	із	1539р.	
на	 території	 курфюршества	Саксонського	була	 організована	 вища	 судова	
інстанція	для	духовенства	–	консисторія.	Служба	в	консисторії,	як	і	виконання	
інших	 обов’язків	 священнослужителів,	 повинна	 була	 оплачуватися.	Ця	
обставина	дає	змогу	зробити	висновок,	що	в	євангелічній	церковній	організації	
курфюршества	Саксонського	з	часів	пізньої	Реформації	функція	контролю	
вже	не	поєднувалась	з	іншими,	а	стала	самостійною:	її	виконання	займало	
весь	час	відповідних	категорій	службовців.	Постійний	характер	діяльності	
консисторії,	на	думку	Г.	Кірхнера,	 свідчить	про	 її	 своєрідну	конкуренцію	
функціям	візитаційних	комісій,	що	проводили	інспекції	протягом	заздалегідь	
визначеного	 часу	 (за	 винятком	надзвичайних	 ситуацій,	що	 потребували	
негайної	перевірки)	[11,	46].
	 Саксонський	 церковний	 статут	 1580	 р.	 відніс	 до	 головних	 цілей	
діяльності	 консисторії	 дотримання	 єдності	 лютеранського	 віровчення,	
вирішення	інших	релігійних	питань,	а	також	покарання	порушників.	У	статуті	
було	наголошено,	що	повноваження	консисторії	поширюються	не	тільки	на	
священнослужителів,	але	й	на	решту	населення,	зокрема	–	у	питаннях	шлюбу	
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та	сім’ї,	а	також	у	проблемах	діяльності	шкіл	[12,	401].	Відповідно,	консисторії	
належало	право	призначення	пасторів	і	дияконів,	нагляду	за	станом	господар-
ського	життя,	право	призначення	на	посаду	шкільних	учителів.	Синод	як	
колегіальний	орган	євангелічної	церкви	мав	можливість	здійснювати	візитації	
суперінтендатур	і	надання	інвеститур	для	парафіяльних	священнослу	жителів.	
Повноваження	євангелічної	громади	було	обмежено	можливістю	висловити	
згоду	або	незгоду	щодо	призначення	пастора	й	диякона	[1,	114].
	 Протестантські	князі	усвідомлювали,	що	єдність	віри,	підданих	та	
династії	можна	було	гарантувати	лише	на	ґрунті	стрункого	адміністративно-
церковного	каркаса	з	сильними	регулюючими	механізмами.	Розроблена	догма	
вимагала	чіткого	дотримання	в	повсякденному	житті.	Курфюрст	Август	 I	
Саксонський,	 головний	 гарант	 релігійного	миру	й	 інтересів	 одновірців	 в	
імперії,	 гостро	потребував	перевірених	кадрів.	Міграція	до	його	володінь	
представ	ників	вюртемберзького	пасторату	(зокрема,	запрошення	на	посаду	
віттенберзького	суперінтендента	у	1577	р.	відомого	проповідника	Полікарпа	
Лейзера	 –	 випускника	Тюбінгенського	 університету)	 засвідчила,	що	 для	
будівництва	власних	міцних	церковних	структур	правителям	потрібні	були	
перевірені	особи.	Переміщення	євангелічних	проповідників	на	просторах	
лютеранської	Німеччини	ставало	закономірним	і	створювало	нові	можливості	
для	духовних	осіб,	зокрема,	після	завершення	чистки	придворного	апарату	
Саксонії	від	«кріптокальвіністів»	[13,	209–210].
	 Таким	чином,	комплексний	характер	перетворень,	здійснених	за	часів	
пізньої	Реформації,	 визначив	 тісні	 зв’язки	між	 головними	компонентами	
лютеранської	конфесіоналізації	в	Саксонії.	Домінування	територіальної	влади	
у	процесах	конфесійного	будівництва	1520–1580-х	рр.	було	закріплене	низкою	
відповідних	документів:	 церковними	статутами,	настановами	візитаторів,	
розпорядженнями	 курфюрстів.	 Це	 сприяло	 формуванню	 «вертикалі	
влади»,	що	на	 тривалий	час	 визначила	 ієрархічний	устрій	новоствореної	
територіаль	ної	церковної	організації,	яка	стала	важливим	засобом	соціального	
дисципліну	вання	у	саксонському	суспільстві	раннього	Нового	часу.
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Ніна КОБЕРНИК
/м. Рівне/

Місіонерство Кирила і Мефодія 
в контексті нової реформаційної ідеології

	 Історичний	та	культурний	поступ	народів	та	держав	спричиняється	
не	тільки	об’єктивними	умовами,	але	і	суб’єктивними	факторами.	Видатні	
особистості	досить	часто	прискорюють	соціальний	прогрес,	визначають	його	
спрямування,	випереджаючи	свою	добу	на	тисячоліття.	Такими	відомими	
постатями	 були	 два	 солунські	 брати	 –	Кирило	 та	Мефодій.	Слов’янські	
апостоли,	 відчуваючи	своє	духовне	покликання,	 своєю	вірою,	 талантом	 і	
знаннями,	 апостольською	працею	 і	жертовним	 ставленням	до	 виконання	
взятого	на	себе	обов’язку	визначили	шлях	у	майбутнє	для	всього	слов’ян-
ського	 люду.	 Зрозуміти	 значення	 і	 вагомість	 їх	 просвітницького	 подвигу	
можна	лише	у	широкому	культурологічному	аспекті.	
	 Відомо,	що	брати	 створили	першу	 слов’янську	 азбуку,	 витворили	
норми	першої	літературної	мови	слов’ян	–	старослов’янської.	Досить	повно	
цей	факт	досліджений	філологічною	та	історичною	науками.	Але	це	далеко	не	
єдиний	здобуток	Кирила	і	Мефодія.	Головне,	на	нашу	думку,	полягає	в	тому,	
що	вони	християнізували	 слов’янський	люд,	 започаткували	 слов’янський	
обряд,	 відмінний	 як	 від	 латинського,	 так	 і	 грецького.	 Християнська	
релігія	 докорінно	 змінила	 світобачення	 слов’янського	народу,	 стиль	його	
мислення,	 напрям	духовних	орієнтацій,	 почалися	 інтенсивні	 переклади	 і	
розповсюдження	християнської	літератури.	А	тому	слов’янські	просвітники	
заслуговують	більше	уваги	до	своєї	духовної	спадщини,	яка	і	нині	не	втрачає	
своєї	актуальності.	
	 З	 огляду	на	ці	 зауваження,	метою	наукової	 розвідки	 є	 здійснення	
релігіє	знавчого	аналізу	місіонерської	діяльності	 слов’янських	апостолів	–	
Кирила	та	Мефодія.	Для	досягнення	цієї	мети	необхідно	вирішити	наступні	
завдання:
	 •	зупинитись	на	умовах	і	факторах	формування	релігійного	світогляду	
солунських	братів;
	 •	проаналізувати	їх	місіонерську	діяльність;
	 •	визначити	особливості	і	результати	цієї	діяльності	в	контексті	нової	
реформаційної	ідеології.	
						 Слов’янство	 –	це	найбільша	 європейська	 спільнота,	 яка	 в	 своєму	
складі	має	південні	(болгари,	серби,	хорвати,	словени,	македонці,	боснійці),	
східні	 (українці,	 росіяни,	 білоруси),	 західні	 (поляки,	 чехи,	 словаки,	
лужичани)	осередки.	IX	століття	для	слов’ян	–	це	один	із	найважливіших	
етапів	економіч	ного	та	культурного	поступу.	В	цей	період	на	слов’янських	
територіях	 склада	ються	 основні	 класи,	формується	 державність	 нового	
феодального	суспільства.	У	новостворених	державах	виникають	раніше	не	
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відомі	слов’янам	політичні	інститути,	більш	складні	громадянські	структури,	
нові	духовні	потреби,	які	не	могли	бути	задоволені	традиційними	уявленнями	
про	світ,	культуру	і	людину.	Саме	в	таких	умовах	важливим	етапом	в	історії	
нових	слов’янських	держав	стало	прийняття	християнства	[9,	c.25].
	 Важливу	 роль	 у	 розповсюдженні	 нового	 віровчення	 відігравали	
численні	філософські	і	загальноосвітні	християнські	школи:	Каппадокійська,	
Антіо	хійська,	Атенська,	Александрійська,	Магнаурська	 (учнем	 якої	 був	
Кирило-філософ)	та	низка	інших	шкіл.	В	них	готували	вмілих	проповідників	
і	 полемістів,	 патристів	 і	 апологетів,	 спроможних	 відстояти	 і	 захистити	
християн	ство	 перед	 язичництвом	 та	 іудаїзмом.	На	 захисті	 і	 розвитку	
християнських	 ідей	 зросли	видатні	мислителі	 східної	 і	 західної	 церков	–	
Квінт	Тертуліан,	Василій	Великий,	Григорій	Богослов,	Григорій	Ниський,	
Августин	Блажен	ний,	 Іоанн	Дамаскін,	 пізніше	 –	Псел,	Палама	 та	 інші.	
Християнську	тра	дицію	цих	вчителів	у	середині	 IX	сторіччя	продовжили	
два	 слов’янські	 апостоли	–	Кирило	 та	Мефодій,	 які	 своєю	місіонерською	
діяльністю	репрезентували	себе	«авторитетними	богословами	і	мислителями,	
визнаними	у	всьому	християнському	світі»	[4,	c.	48].	
	 Перший	досвід	 християнина-апологета	молодий	Кирило	Філософ	
здобуває	в	полеміці	з	визначним	іконоборцем	Анієм,	відставним	патріархом	
Іоанном	VII	 (Граматиком).	У	Візантії	 більше	 як	 століття	 точилася	 гостра	
боротьба	між	 іконошанувальниками	 та	 іконоборцями,	 за	 якими	 стояли,	 з	
одного	боку,	монахи,	а	з	другого	–	світська	знать.	Досить	часто	ця	боротьба	
відбувалася	як	у	вигляді	ієрархічних	інтриг	та	переворотів,	так	і	у	вигляді	
богословських	 публічних	 виступів.	 І	 ось	 на	 одному	 з	 таких	 диспутів	
Костянтин	отримує	блискучу	перемогу	над	досвідченим	іконоборцем	Іоанном	
VII.	Теологічна	полеміка	оберталася	навколо	ікони.	Як	стверджує	В.	Климчук,	
«Успіх	у	полеміці	мала	б	забезпечити	не	риторика,	а	наукова	аргументація.	
Філософ	наголосив	не	лише	на	 символічному	 змісті	 ікони,	 але	й	розкрив	
його	знакову	сигнальну	природу,	тобто	дав	глибоке	семіотичне	тлумачення	
символіки…	для	хреста	як	 символу,	 таким	елементом	є	 сама	 ідея	хреста,	
тобто	 чотири	 сторони,	 для	 іконічного	 зображення	 абсолютним	 знаковим	
елементом,	на	думку	філософа,	є	напис…»	[4,	c.	54].	
	 Перемога	в	диспуті,	безсумнівно,	принесла	Костянтину	популярність	
і	славу.	Саме	з	цього	часу	імператор	Михайло	і	патріарх	Фотій,	покладаючись	
на	 здібності	молодого	філософа,	 доручають	йому	 складне	 відповідальне	
завдання	 –	 направляють	Костянтина,	 як	 посланця	Візантії,	 до	 сусідніх	
народів	для	переконання	їх	у	перевагах	візантійського	християнства	перед	
всіма	іншими	релігіями.	Так,	перша	посольська	місія	Костянтина	припадає	
на	початок	50-х	років.	Він	відправляється	в	Болгарію,	на	річку	Брегальницю,	
й	навертає	там	у	християнство	багатьох	болгар	[7,	c.	16].	
	 Будучи	ще	молодою	людиною,	Костянтин	бере	участь	у	сарацинській	
посольській	місії,	яка	відбувалася	протягом	перемир’я	між	візантійцями	та	
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арабами	855–856	рр.	Політична	мета	місії	–	обмін	полоненими,	а	духовна–	
захист	 християнства.	 «Костянтин	 захищав	 християнство,	 наголошуючи	
на	його…	духовному	багатстві,	протиставив	свободу	вибору	християнина	
жорсткій	 регламентній	 поведінці	 мусульманина.	 Слідом	 за	 Григорієм	
Назіанзином,	порівняв	християнського	Бога	з	морською	глибиною,	пошук	в	
якій	потребує	сильного	розуму»	[4,	c.	54].	Костянтин,	як	істинний	апологет	
християнської	віри,	захищає	ідею	триєдності	Бога,	демонструючи	знання	не	
тільки	Біблії,	але	й	Корану,	використовуючи	прийоми	аргументованої	логіки	
і	витонченої	діалектики.	Ця	поїздка	до	мусульман	мала	велике	значення	для	
майбутнього	досвіду	апостольської	діяльності	Кирила.	Саме	тут	він	побачив	
реальне	життя	 слов’ян	 і	 їх	 проблеми,	 пов’язані	 з	 вірою,	 отримав	 досвід	
ведення	богословських	диспутів,	який	йому	пригодиться	в	пізніших	дебатах	
з	католицькими	теологами.	
	 Наступним	 етапом	місіонерської	 праці	 Кирила	 і	Мефодія	 була	
дипломатична	 і	 релігійна	місія	 до	Хазарії	 860–861	 рр.	Серед	 науковців	
точиться	 дискусія	щодо	 істинної	мети	 хазарської	місії.	Важливішим	був	
релігійний	чи	дипломатичний	аспект	місії?	Учасником	був	один	із	братів	чи	
обидва?	[9,	c.	53-55]	В	будь-якому	випадку	беззаперечним	є	той	факт,	що	під	
час	подорожі	до	Хазарії	відбулися	події,	які	стали	провідними	і	визначальними	
в	релігійному	житті	як	для	слов’янських	народів,	так	і	для	самих	апостолів.
	 Перша	подія,	пов’язана	зі	знайденням	Костянтином	поблизу	Херсо-
неса	мощів	святого	Климента	Римського.	Згідно	з	легендою,	римський	папа	
був	замучений	і	втоплений	в	Херсонесі	в	кінці	I	ст.	н.е.	Костянтин	разом	із	
церковнослужителями	 та	 звичайними	людьми	 знайшов	ці	мощі.	Частина	
мощів	була	подарована	Херсонеському	собору,	а	решту	Костянтин	забрав	із	
собою	до	Константинополя,	де	згодом	вони	стали	найціннішою	частиною	
дарів,	привезених	братами	князеві	Моравії	863	р.	[2,	c.	55].	
	 По-друге,	зиму	860–861	рр.	Костянтин	прожив	у	Херсонесі	Таврій-
ському	(нинішній	Севастополь).	Перебуваючи	в	Криму,	він,	за	твердженням	
Паннонської	легенди,	«обріте	же	ту	Євангеліє	й	Псалтирь	руськими	письмени	
писано,	и	чоловіка	обріт,	глаголюща	тою	бесідую,	і	бесідова	ним,	и	силу	річи	
прішлу	своеи	бесіді	приклади	розличнаа	письмена,	гласнаа,	съ	гласнаа	и	к	
Богу	молитву	творя	въскрои	начат	чести	и	сказати,	и	мнози	ему	дивляху,	Бога	
валяще»	[1,	c.	121].	
	 Звісно,	що	це	ніяк	не	в’язалося	із	звичним	припущенням	відносно	
східних	слов’ян	як	темних	і	неграмотних	дикунів,	відрізаних	від	загально-
людського	поступу.	Кирило,	 отримавши	руські	Євангелії	 і	Псалтир,	дуже	
легко	навчився	читати	їх	за	допомогою	людини,	знайомої	з	тією	грамотою.	
Житіє	розкриває	секрет	того	успіху:	«Константин,	беседуя	с	ним,	научился	
этой	речи	и	на	основании	бесед	разделил	письмена	на	гласные	и	согласные	
буквы	и	 с	помощью	Божией	вскоре	начал	читать	и	объяснять	найденные	
книги»	[8,	c.	342].	Ключем	до	розуміння	руських	книг	Кирилові	послужила	
його	власна	мова	(македонський	діалект	староболгарської).	
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	 Моравська	місія	 –	це	найголовніша	праця	 святих	братів,	 яка	при-
несла	 неоціненні	 наслідки	 для	 слов’янських	 народів,	 а	 самим	 братам–	
віковічну	славу.	Вся	попередня	діяльність	Костянтина	і	Мефодія	була	тільки	
підготовкою	до	їх	моравської	праці.	Головне	завдання	місіонерської	діяльності	
Костянтина	і	Мефодія	полягало	в	завершенні	християнізації	Великої	Моравії,	
що	розпо	чалася	 з	 кінця	VIII	 сторіччя	 зусиллями	німецького	духовенства,	
але	 уже	під	патронатом	візантійського	 імператора	 і	 візантійської	 церкви.	
«Ідея	 запровадження	 слов’янського	богослужіння	 і	 слов’янського	письма	
як	 засобу	 боротьби	 з	 впливом	 римської	 церкви	 західних	 правителів	 на	
середньоєвропей	ський	регіон	плекалась	–	про	це	згадується	в	Житії	–	ще	
дідом	і	батьком	імператора.	В	усякому	разі	масштаб	наукового	завдання	на	
цей	час	добре	усвідомлювався	імператором	і	його	оточенням.	Потрібен	був	
філософсько-філологічний	геній	Костянтина,	щоб	здійснити	давній	задум»	
[4,	c.	55].	Тут	вже	ствердилась	нова	релігія	латинським	духовенством.	І	хоча	
мова	 богослу	жіння	була	 латинською,	 слов’янська	мова	 з	 самого	початку	
використо	ву		валась	в	проповідях	і	творах	народнопоетичної	усної	творчості,	
у	внутрішніх	політичних	і	адміністративних	справах.	На	основі	літературної	
мови,	 створеної	 солунськими	 братами,	 та	 існуючого	 у	Великій	Моравії	
слов’янського	культурного	діалекту	протягом	короткого	часу	йшов	процес	
формування	слов’янської	писемної	мови,	яка	вважалася	мовою	церковних	
текстів.	У	Житії	читаємо:	«…	Константин	перевел	со	своими	учениками	все	
церковное	чинопоследование	и	научил	их	Утрени	и	Часам,	Обедне	и	Вечерни,	
и	Повечерию,	и	«тайной	службе»	[8,	c.	363-364].	В	Житії	Мефодія	говориться	
про	переклад	Євангелія,	Апостола,	Псалтиря	і	«Вибраних	церковних	служб».	
Таким	чином,	в	результаті	перекладацької	діяльності	Костянтина	і	Мефодія,	
до	якої	було	залучено	багато	учнів,	слов’янською	мовою	були	створені	тексти,	
які	давали	уявлення	про	головні	норми	християнського	світу	і	літературне	
письмо,	здатне,	подібно	до	грецького	і	латинського,	обслуговувати	всі	сфери	
громадського	життя	Великоморавської	держави	[9,	c.	71].
	 Захищаючи	слов’янський	обряд,	основою	якого	є	богослужіння	рідною	
мовою,	Костянтин	вступає	в	боротьбу	з	триязичниками.	Він	стверджував,	що	
для	неписьменних	слов’ян	релігійна	віра,	представлена	іноземною	мовою,	
не	 спроможна	 «достукатися	 до	 сердець	 та	 умів»	 [2,	 c.	 72].	Виступаючи	
на	Венеціанському	 соборі	 перед	франкськими	 і	 німецькими	 єпископами,	
Костянтин	захищає	не	лише	слов’янське	слово,	а	й	право	будь-якого	народу	
на	його	мову,	письмо,	освіту,	богослужіння	і	тим	самим	пропагує	ідеї	про	
рівність	всіх	людей	перед	Богом,	про	загальносвітовий	характер	релігії.	
	 Як	 стверджують	 поважні	 релігієзнавці,	 між	 східною	 і	 західною	
церквами	до	цього	часу	точиться	боротьба	за	те,	чию	церкву	репрезентували	
солунські	брати.	Але	ми	в	своїх	дослідженнях	мали	змогу	переконатися	в	тому,	
що	слов’янські	вчителі	не	ставили	собі	завдання	підпорядковувати	слов’янську	
церкву	чи	то	Римському	папі,	чи	Константинопольському	патріарху.	Вони	
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прагнули	 відстояти	 право	 слов’ян	 на	 незалежність	 і	 самостійність.	Ми	
погоджуємося	 з	 автором,	 який	 стверджує,	що	 «їх	 звинувачували	 в	 єресі	
саме	 за	 те,	що	вони	прагнули	для	 слов’янських	народів	 свій	шлях	поміж	
римським	і	візантійським	впливом.	Вони	явно	не	приєдналися	ні	до	однієї	
із	сторін	і	шукали	згоди	обох	церков	для	своєї	самостійної	служби	церковно-	
слов’янською	мовою»	[6,	c.	7-9].	
	 Відтак,	 ідеї	 слов’янських	просвітників	 співпадали	 з	 політичними	
намірами	 слов’янських	 князів,	 які	 також,	 приймаючи	 християнських	
місіо	нерів,	 прагнули	 зберегти	 свою	незалежність	 від	 сусідніх	могутніх	
християн	ських	держав	–	 імперії	Каролінгів,	Священної	Римської	 імперії,	
Візантії.	Князі	добивалися	особливої	самостійної	церковної	організації	на	
своїх	територіях.	Кирило	і	Мефодій	не	тільки	у	своїх	поглядах,	але	і	в	діях	
залишалися	прихильниками	вселенського	підходу.	В	умовах,	коли	всі	слов’яни	
були	змушені	так	чи	інакше	орієнтуватися	або	на	Західну	(латинську)	або	
на	Східну	 (грецьку)	 церкви,	 солунські	 брати	насмілилися	 започаткувати	
слов’янську	церкву	із	слов’янським	обрядом.	Основу	слов’янського	обряду	
склали	Літургія,	денні	служби,	Псалтир	та	Новий	Заповіт	старослов’янською	
мовою.	Переклади	слов’янських	першовчителів	були	обумовлені	створенням	
нової	 слов’янської	 церкви	 і	 тому	 вони	мали	не	 тільки	 теоретичне,	 але	й	
практичне	значення.	
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Амулети-сокирки – символи язичницької
 і християнської релігії

 Більше як півстоліття триває дослідження рідкісного виду археоло-
гічних пам’яток – мініатюрних амулетів-підвісок, що відтворюють реальну 
зброю давньоруської епохи. Різні вчені інтерпретували ці пам’ятки як символи 
язичницького світогляду, атрибути верховного слов’янського боже  ства 
Перуна, раритети військово-дружинної культури вікінгів і Русі, священну 
зброю християнізатора Норвегії короля Олафа (1015-1030). У публікації в 
науковий обіг вводяться три невідомі досі знахідки мініатюрних бронзових 
сокирок з княжого Галича. Автори статті схильні вважати, що сокира бога 
Перуна в процесі християнізації населення Давньоруської держави могла 
стати одним із символів нової релігії.
 Ключові слова: амулет, Галич, підвіски, Перун, сокирка, Олаф.

	 У	міфології	багатьох	народів	 світу	 існує	повір’я,	що	небесні	боги	
володіють	грізною	зброєю,	яка	може	виступати	у	вигляді	громових	стріл,	
палиць,	сокир	чи	молотів.	У	Європі	сокира	як	символ	божества	і	предмет	
культу	відома	ще	з	епохи	неоліту.	Її	залюбки	використовували	митці	давнього	
Єгипту	й	 античної	Греції.	У	релігійних	уявленнях	мешканців	Егейського	
кругу,	зокрема	на	Кріті	і	в	суміжних	з	ним	областях,	сокира	стала	символом	
грізного	бога	Зевса.	Стародавнє	населення	Кавказу	також	з	пієтетом	вшано-
ву		вало	сокири,	оздоблюючи	їх	орнаментацією	з	космологічними	уявленнями	
(круги,	 розетки,	 зигзаги,	 стріли,	 змії,	 риби,	 собаки).	Аборигени	прибал-
тійських	 регіонів	 в	 епоху	неоліту	 послуговувались	 амулетами	 у	 вигляді	
янтарних	 сокирок,	 а	 вже	 в	пізньому	Середньовіччі	 литовці	 вшановували	
залізні	сокири.	Мініатюрні	бронзові	і	залізні	сокирки,	які	відтворювали	форму	
реальних	 сокирок,	 трапляються	 археологами	досить	 часто	при	 розкопах	
давньоруських	городищ,	селищ	і	курганів	Х–ХІІІ	ст.	У	ІХ–Х		ст.	вони	були	
близькими	за	своєю	формою	до	одного	з	видів	так	званих	молотків	Тора,		
які	відомі	у	великій	кількості	в	археологічних	старожитностях	Скандинавії,	
Фінляндії	і	Прибалтики.	Саме	такі	залізні	підвіски	до	гривень	були	відкриті		
у	Гньоздівському	могильнику,	а	також	підвіска	з	кургану	біля	села	Рутилищі	
неподалік	Санкт-Петербурга	[8,	с.92].
	 Вже	В.Деркевич	звернув	увагу	на	розміри	сокирок,	спосіб	їх	вико-
ристання	 і	 місце	 у	 складі	 поховального	 інвентаря.	Археологічній	 науці	
поталанило	в	кількох	випадках	зафіксувати	їх	розміщення	біля	покійників.	
В	одному	з	курганів	Калузької	області	(РФ)		сокирка	знаходилася	в	жіночому	
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Рис.1. Амулети-сокирки типу І (за М. Макаровим)

похованні	біля	плеча	поруч	 з	 іншими	амулетами	 (ложечка,	 водяний	птах,	
зображення	 челюсті	 хижого	 звіра).	 У	 кургані	 Володимирської	 області	
топірець	лежав	біля	правого	стегна,	очевидно,	чоловічого	скелету.	Правда,	
В.	Даркевича	цікавило	розміщення	сокирок	виключно	як	субстанції	амулета,	
тобто	предмета,	наділеного	надприродними	властивостями.	Щоб	підтвердити	
їх	символічне	значення,	вчений	взявся	за	розшифрування	смислового	змісту	
зображень	на	них	і	здійснення	аналізу	орнаменту,	який	зустрічається	на	ряді	
екземплярів.	Таким	чином,	йому	вдалося	встановити	декілька	орнаментальних	
мотивів.
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	 1.	Це	 зигзаг,	 який	 проходить	 впродовж	 леза	 сокири.	 Етнографи	
доводять,	що	 з	 глибокої	 давнини	 зигзаги	 вважалися	 символами	 грому	 і	
блискавки.	Вони	прикрашали	подвійні	 сокирки	на	острові	Кріт	 і	 відомі	 з	
археології	Кавказу.
	 2.	Маленькі	концентричні	кружечки	або	кружечки	з	крапкою	в	центрі	
вважаються	загальновживаними	солярними	символами.	У	давньому	Єгипті	
ієрогліф	з	таким	зображенням	означав	день,	а	у	віддаленій	за	тисячі	кілометрів	
від	берегів	Нілу	китайській	цивілізації	–	сонячну	емблему.	Від	мистецтва	
античності	європейці	перейняли	цей	елемент	до	багатьох	етнічних	культур	
Середньовіччя.	Слов’яни	 і	 германці	прикрашували	ними	фігурки	 тварин,	
щоби	підкреслити	їх	солярний	характер.
		 Сонячні	знаки	на	топірцях	знайомлять	нас	із	старовинними	уявленнями,	
коли	 джерелом	 грому,	 небесного	 вогню	 визнавалось	 сонце.	Вогонь	 був	
священною	приналежністю	богослужіння,	присвяченого	верховному	слов’ян-
ському	божеству	Перуну.	Як	показали	археологічні	дослідження	язичницького	
святилища	на	Перуновому	горбі	в	Києві,	у	ямі-жертовнику	горіло	величезне	
вогнище	з	дубових	дров	[2,	с.49].	За	Густинським	літописом	XVIII	ст.,	кумир	
тримав	у	руках	коштовний	камінь,	а	перед	ним	завжди	горів	вогонь,	і	коли	б	

Рис. 2. Амулети-сокирки типу ІІ (за М. Макаровим)
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з	недогляду	жерців	трапилося	б	тому	вогню	погаснути,	людину	би	карали	на	
смерть,	«як	ворога	Богу	своєму»	[5,	с.365].	Значний	інтерес	викликає	знахідка	
в	жертовнику	київського	святилища	Х	ст.	бойової	залізної	сокири	–	символу	
грізного	Перуна	[1,	с.65].	«Небесні	вірування	східних	слов’ян,	серед	яких	
виділяється	 аграрний	культ	 сонця,	 –	підсумовує	 археолог	В.	Даркевич,	 –	
втілилися	в	символічних	знаках,	своєрідних	ідеограмах,	які	займають	вагоме	
місце	серед	інших	мотивів	давньоруської	орнаментики»	[7,	с.56].
	 3.	Комбінація	 в	 орнаменті	 сокирок	 сонячних	 знаків,	 поєднаних	 з	
блискавкою-зигзагом,	 при	 якій	 кружечки	 розміщені	 на	 кутах	 зигзагу.	Це	
могло	бути	графічне	висловлення	думки	про	спорідненість	сонця	і	блискавки.	
У	 віруваннях	 та	 обрядових	діях	 різних	народів	 сокира	могла	 виконувати	
магічні	функції	як	у	справі	приборкання	грозової	негоди,	так	і	володіла	силою	
плодючості	 та	 сприяла	 збільшенню	врожаю	 і	 приросту	 худоби.	 З	метою	
захисту	жінок,	які	готувалися	до	народження	дитини,	в	Україні	під	її	постіль	
і	під	колисочку	новонародженого	клали	сокиру,	щоби	вберегти	їх	від	злих	
духів	і	вроків	[12,	с.	462].
		 Про	 космічну	 символіку	 орнаменту	 на	 амулетах	 писали	 Борис	
Рибаков	[17,	с.546-547],	Галина	Успенська	[19,	с.96],	Ярослав	Боровський	

Рис. 3. Давньоруські підвіски ІХ–ХІ ст. у вигляді «молотків Тора»
 і їх аналогії (за В. Даркевичем)
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і	Михайло	Сагайдак	 [3,	 с.40].	Символи	блискавки	 (зигзагоподібна	 лінія)	
і	 небесних	 світил	 (концентричні	 кружечки)	пов’язані	 з	 орнаментальними	
композиціями	на	парадних	бойових	сокирах.	Топірці	типу	IV,	інкрустовані	
сріблом,	були	не	тільки	бойовою	зброєю,	але	вони	символізували	особливе	
соціальне	становище	їх	власників	і	повинні	відрізнятися	від	спорядження	
рядових	воїнів	[11,	с.96].
	 Висновки	В.	Даркевича	про	те,	що	подібні	підвіски	зображували	зброю	
слов’янського	бога-громовика	Перуна,	дуже	міцно	увійшли	в	узагальнюючі	
дослідження	з	давньоруської	культури.	За	три	десятиліття,	які	проминули	
після	публікації	науковця,	колекція	амулетів-топірців	значно	збільшилася.	
Разом	з	тим	суттєво	змінилися	і	методичні	підходи	до	вивчення	археологічних	
матеріалів,	 пов’язаних	 зі	 сферою	 вірувань	 і	 культу.	 Тому	 питання	 про	
призначення	амулетів-сокирок	і	пов’язаних	з	ними	релігійних	уявлень	знову	
набуло	нової	актуальності.	За	розв’язання	цієї	проблеми	взявся	визначний	
російський	археолог,	професор	Микола	Макаров,	який	виявив	ряд	сокирок-
амулетів	у	 старожитностях	Північної	Русі.	Якщо	В.	Даркевич	враховував	
25	мініатюрних	бронзових	топірців,	то	його	послідовник	зібрав	дані	про	62	
аналогічні	пам’ятки.	З	них	більшість	належить	до	двох	стандартних	типів,	

Рис. 4. Бойові орнаментовані сокирки давньоруського періоду 
(за Г. Корзухіною)
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виділених	німецьким	 археологом	Пітером	Паульсеном,	 і	 тільки	декілька	
екземплярів	мають	індивідуальну	форму.	
		 Найбільш	численну	групу	складають	амулети,	які	 імітують	бойові	
сокири	з	відтягнутим	вниз	лезом,	півокруглим	вирізом	біля	основи	і	подов-
женим	обухом.	Вони	були	повсюдно	поширені	на	початку	ІІ	тисячоліття	н.е.	
у	Східній	і	Північній	Європі.	Дослідник	А.	Кірпічніков	виділив	такого	типу	
широколезі,	лопасті	сокири	до	IV	типу	[10,	с.36-37,	табл.	ХІІІ,	4-8;	табл.	ХХІ,	
1,2,	8-12].
	 Більшість	 мініатюрних	 сокирок	 типу	 ІV	 належить	 до	ХІ	 ст.	 У	
літописному	місті	Дорогичині,	що	було	приналежним	до	Галицько-Волинської	
Русі,	і	на	городищі	Туміє	в	Польщі		топірці	знайдені	в	комплексах	ХІІ	ст.	[20,	
s.	390].	Тому	частина	знахідок	може	бути	датована	в	широких	рамках	ХІ–	
ХІІст.	Надзвичайно	цікава	географія	поширення	І	групи	сокирок-амулетів	(39	
екз.).	На	території	Київської	Русі	можна	виділити	три	регіони	їх	інтенсивного	
побутування:	1)	Київ	і	Середнє	Подністров’я;	2)	Північна	Русь	з	центром	у	
Новгороді;	3)	Північно-Східна	Русь.	За	рубежем	мініатюрні	топірці	виявлені	

Рис. 5. Декоративні і бойові топірці Х–ХІV ст. зі Східної Європи, 
які зберегли в орнаменті символи сонця і блискавки
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в	Данії	(1	екз.),	Швеції	(2	екз.),	Фінляндії	(1	екз.),	Польщі	(2	екз.),	Латвії	(1	
екз.),	Білорусі	(1	екз.).
	 Другу	групу	складають	18	топірців	з	широким	симетричним	лезом,	
внутрішній	край	яких	оздоблений	двома	шпорцями.	На	шийці	у	більшості	
сокирок	 знаходяться	рельєфні	 виступи,	на	лезі	 –	 круглі	наскрізні	 отвори.	
Окремі	з	них	орнаментовані	поясками	вздовж	краю	бокових	граней	і	вздовж	
леза	та	розміщеними	між	ними	короткими	прямими	або	зигзагоподібними	
лініями.	Амулети	цієї	групи	відтворюють	форму	широколезових	сокир,	які	
в	Х–ХІ	ст.	отримали	широке	розповсюдження	у	Скандинавії	і	Прибалтиці	
[14,	с.	44].	На	території	Давньої	Русі	знахідки	широколезих	сокир	траплялися	
вкрай	рідко.
		 Аналіз	географії	знахідок,	зроблений	М.	Макаровим,	дав	можливість	
отримати	 йому	 важливі	 висновки.	 Сокири-амулети	 не	 мали	широкого	
використання	серед	сільського	населення.	Їх	власниками	були	жителі	міст,	
військових	фортець	і	селищ,	дружинники.	Концентрація	знахідок	такого	типу	
спостерігається	саме	в	прикордонних	пунктах:	на	півдні,	в	Подністров’ї	 і	
Посуллі,	південному	сході	(Біла	Вежа)	і	заході	Русі	(Городниця,	Дорогичин,	
Буківна	 і	Теребовля)	 [4,	 с.257,	 табл.5,	 10].	Сучасні	 українські	дослідники	
встановили	ще	один	регіон	поширення	топірців	–	на	Волині,	тобто	також	у	
прикордонній	смузі	Давньої	Русі	[15,	с.56,	рис.	6,	1-8].	За	межами	Русі	сокирки	
знаходили	на	Ветлузі,	у	Волзькій	Болгарії,	на	о.	Вайгач,	у	Польщі	і	Фінлян-		
дії	–	там,	де	руські	дружинники	збирали	данину	або	куди	вони	здійснювали	
військові	походи.	Виходячи	з	форми	амулетів-сокирок	та	обставин	їх	знахідок,	
М.	Макаров	приходить	до	висновку	про	зв’язок	цих	предметів	з	військовим	
середовищем	і	специфічними	для	нього	віруваннями	й	обрядами.	На	його	
думку,	амулети	відтворюють	не	загальний	образ	сокири,	а	конкретний	тип	
бойової	зброї,	знахідки	яких	пов’язані	переважно	з	тими	давньоруськими	
пам’ятками,	 де	найдавніша	ймовірність	натрапити	на	 сліди	професійних	
воїнів.	 «Відомо,	що	бойові	 сокири	 в	Давній	Русі	 були	основною	 зброєю	
молодих	дружинників-«отроків»,	–	розмірковує	М.	Макаров.	–	Виходячи	з	
того,	що	було	вище	викладено,	в	бронзових	сокирках-амулетах	можна	бачити	
своєрідні	знаки	приналежності	до	військового	стану,	які	надавалися	синам	
дружинників	при	постригах	–	обрядах,	які	супроводжували	перше	обрізання	
волосся	у	дитини»	[14,	с.	51].
	 Хоча	російський	дослідник	і	значно	пішов	вперед	у	питанні	розшифру-
вання	символічного	значення	амулетів,	його	намагання	відкинути	будь-яке	їх	
відношення	до	вшанування	вищих	божеств	язичницького	пантеону,	позбав-
лене	доказової	бази.	Наприклад,	він	вважає,	що	циркульний	орнамент	не	був	
символом	небесних	світил,	а	в	Х–ХІІІ	ст.	використовувався	для	прикрашу-
вання	різних	предметів	–	янтарних	хрестиків,	кістяних	гребенів,	скроневих	
кілець,	 браслетів,	 рукояток	 ножів,	шкір.	Провідний	 знавець	 української	
орнаментики	Михайло	Селівачов	беззаперечно	довів,	що	солярний	знак	у	
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вигляді	розетки,	вписаної	в	коло	хреста,	і	концентричних	кіл,	був	провідним	
декоративним	елементом	давньоруського	мистецтва	[18,	с.	89],	а	академік				
В.	Рибаков	прямо	підсумовує	дискусію,	що	«мініатюрні	 бронзові	 сокири	
покриті	орнаментом	з	кружечків,	який	символізував	сонце»	[16,	с.	18-19].
	 До	 особливо	 позитивних	 сторін	 дослідження	М.	Макарова	 слід	
віднести	 	 його	 намагання	 прослідкувати	 зв’язок	між	 давньоруськими	 і	
скандинавськими	амулетами-топірцями.	На	цій	основі	Л.	Голубєва	побудувала	
історичну	схему,	згідно	з	якою	скандинавські	дружинники	принесли	на	Русь	
у	 ІХ–Х	ст.	 залізні	підвіски-молоточки,	які	присвячувалися	 їх	богу	дощу	 і	
грому	Тору.	Найраніші	з	таких	пам’яток	відомі	у	Ярославському	Поволжі	і	в	
Гньоздовських	курганах	біля	Смоленська.	У	Давній	Русі	стали	виготовлятися	
аналогії	цим	«молоточкам	Тора»	–	мініатюрні	бронзові	підвіски-сокири	[6,	
с.	153].	Археолог	Михайло	Каргер,	досліджуючи	садибу	Десятинної	церкви	
у	Києві,	 у	 дитячому	похованні	 знайшов	найбільш	ранню	 знахідку	цього	
типу	–	мініатюрний	залізний	топірець	[9,	с.	174-176,	201-205;	табл.	XVI,	10].	
Поховання	було	здійснено	ще	до	побудови	храму	в	989	р.	За	поховальним	
інвентарем	і	амулетами-підвісками	воно	надійно	датується	серединою	Х	ст.	
	 Нове	прочитання	археологічного	контексту	цих	унікальних	знахідок	на	
початку	ХХІ	ст.	запропонував	відомий	польський	археолог	Марцін	Волошин,	
вбачаючи	в	них	не	моноетнічне	явище,	а	предмети,	які	мали	поширення	в	
Скандинавії,	на	Русі	і	в	Польщі.	Зусиллями	польських	археологів	встановлено,	
що	на	території	П’ястівської	держави,	Великопольщі	і	Сілезії	відкрито	18	
екземплярів	мініатюрних	сокирок.	Поодинокі	їх	знахідки	відомі	з	Угорщини	
і	Болгарії	 [21,	 s.245-286].	Декілька	років	перед	 тим	російська	дослідниця									
Л.	Голубєва	вказувала	на	їх	виробництво	в	київських	ремісничих	майстернях.	
М.	Волошин	вважає	польські	знахідки	імпортом	із	земель	Русі,	але	ці	руські	
вироби	мають	виразний	скандинавський	характер,	адже	вони	стали	грізною	
зброєю	Перуна,	будучи	запозиченими	від	«молоточків	Тора».	
	 Нову	 інтерпретацію	 сокирок-амулетів	 вдалося	 зробити	 завдяки	
з’ясуванню	значення	і	місця	цієї	грізної	зброї	у	візантійській	армії,	а	також	у	
Скандинавії.	Сокири	не	відігравали	якоїсь	важливої	ролі	в	ранньосередньо-
вічному	 війську.	Перші	 відомості	 про	 зростання	 ролі	 цього	 різновиду	
озброєння	 з’являються	 в	Х	 ст.,	 коли	 їх	 починають	 використовувати	 як	
легкоозброєна	піхота,	 так	 і	 важкоозброєна	кіннота.	Тим	часом	 змінилося	
й	 обличчя	 імператор	ської	 гвардії,	 вона	набрала	 яскравого	норманського,	
варязького	 характеру.	 Письмові	 перекази	 повідомляють,	 що	 сокири	
виконували	 особливу	 церемо	ніальну	функцію.	 Зазвичай,	 варяги	 носили	
сокири	в	правій	руці,	опираючи	лезо	в	ліве	зап’ястя,	а	в	момент	появи	володаря	
зброю	піднімали	 так,	щоби	 вона	 опиралася	 на	 праве	 плече.	На	 іменини	
імператора	члени	гвардії	поздоров	ляли	його	окриками,	бажаючи	йому	довгих	
років	життя,	при	цьому	вдаряли	в	сокири,	отримуючи	ритмічні	звуки.
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	 Візантійські	джерела	підтверджують,	що	сокира	становила	елемент	
озброєння,	яке	вирізняло	воїнів	 з	 імператорської	охорони,	вказуючи	на	 їх	
варварське	 варязьке	 походження.	Військове	 знаряддя	 було	 символом	 їх	
професії,	 доказом	приналежності	 до	певної	 суспільно-професійної	 групи	
[22,	s.599].

Рис. 6. Гуцульський орнаментований топірець

		 Про	функціонування	 сокири	 як	 військово-дружинного	 символу	
виразно	 засвідчують	поховальні	 пам’ятки	Х	 ст.,	 у	могильному	 інвентарі	
яких	зростає	питома	вага	зброї,	особливо	сокир.	Так,	у	кургані,	розкопаному	
біля	 с.	Го	родище	Володимирської	 губернії,	 сокира-підвіска	 із	 залишками	
дерев’яної	рукоятки	лежала	біля	стегнової	кістки	скелета.	Під	час	розкопок	
М.	Макарова	на	північному	березі	Білого	озера	(р.	Кема)	у	вісімдесятих	роках	
ХХ	ст.	топірці-амулети	виявлені	в	чотирьох	слов’янських	похованнях	ХІ	ст.	
(хлопчиків	 і	юнака	17-19	років).	Підвіски	лежали	біля	 стегнових	кісток	 і	
завжди	в	єдиному	числі	[13,	с.25].

Рис. 7. Мініатюрна сокирка ХІ–ХІІ ст. 
з експозиції Музею історії Галича
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	 Вивчаючи	археологічні	колекції,	зібрані	у	відділі	фондів	Національного	
заповідника	«Давній	Галич»,	а	також	у	деяких	приватних	збірках,	нам	вдалося	
встановити,	що	три	мініатюрні	бронзові	сокирки	походять	із	теренів	столиці	
Галицького	князівства.	Одна	з	цих	пам’яток	встановлена	в	експозиції	Крило-
ського	музею	 історії	Галича.	Вона	 знаходиться	на	обліку	під	 тимчасовим	
номером	21.	Бронзовий	топірець	належить	до	сокирок	І	типу	(за	М.	Макаро-
вим),	 які	 імітують	бойові	 сокири	давньоруського	часу	 і	мають	відтягнуте	
вниз	лезо.	На	боковинах	сокирки	знаходиться	циркульний	орнамент	у	вигляді	

Рис. 8. Бронзові сокирки ХІ–ХІІ ст., 
знайдені на Золотому Тоці в княжому Галичі

окремих	кружечків	із	крапочкою	в	центрі.	Довжина	амулета-підвіски	5,4см,	
ширина	 леза	 –	 до	 4	 см,	 бо	 один	його	 ріжок	 відламаний.	Діаметр	шийки	
отвору	 –	 0,7	 см,	 а	 з	 товщиною	 стінок	 –	 1,3	 см.	 Знахідку	 було	 виявлено	
металошукаючем	детектора	на	глибині	0,25	см	від	поверхні	ґрунту	в	урочищі	
На	Цвинтариськах,	що	в	давнину	входило	до	складу	ремісничо-торговельного	
посаду	княжого	Галича.	
		 Дві	 інші	 сокирки	 зберігаються	 в	 приватній	 колекції	 мешканця																				
с.	 Крилос	 і	 їх	 було	 відкрито	 теж	металошукачем	 на	 дитинці	 давнього	
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стольного	 граду.	 Їх	 характерною	прикметою	 є	широке	 симетричне	 лезо,	
внутрішній	край	якого	оснащений	двома	шпорцями.	Ширина	першої	сокирки	
5,1	см,	а	довжина	4,0	см,	посередині	вона	має	невеличкий	круглий	отвір.	
Ширина	леза	другого	топірця	близько	4	см,	бо	завершення	його	в	одному	
місці	відламане,	висота	–	3,8	см.	Поверхня	на	амулетах	сильно	затерта,	але	в	
окремих	місцях	відчиту	ються	ледь	помітні	сліди	колишнього	орнаментування.
	 Найбільше	значення	цих	трьох	мініатюрних	виробів,	що	походять	
з	Крилоського	городища	і	його	близької	околиці,	полягає,	на	нашу	думку,	
в	 тому,	що	 вони	можуть	 служити	 доказом	присутності	 скандинавського	
(варязького)	військового	елемента	на	теренах	південно-західної	Русі.	Досі	
ми	мали	досить	мало	таких	матеріальних	свідчень,	за	винятком	пам’яток	з	
Буківної,	Городниці	 і	Теребовлі.	Разом	з	тим,	галицькі	знахідки	амулетів-
сокирок	розширюють	горизонти	вивчення	як	язичницької	релігії,	так	і	ран-
нього	періоду	в	утвердженні	християнства	на	Прикарпатті.	Така	універсальна	
зброя,	як	сокира,	була	одним	з	найбільш	поширених	оберегів	ХІ–ХІІ	ст.	в	
світогляді	 й	 обрядовій	практиці	 наших	предків.	Вогняна	 сокира	 і	 стріли	
була	 таким	же	невід’ємним	атрибутом	у	 слов’янського	бога	Перуна,	 як	 і	
в	 литов	ського	Перкуна,	 германського	Тора,	 індійського	 Індри,	 римського	
Юпітера,	 грецького	Зевса,	фінського	Укко,	 громовика	племен	Південного	
Сибіру.	Сокира	стала	символом	святого	Олафа,	короля	Норвегії	(1015–1013),	
християнізатора	Скандинавії.	Таким	чином,	ми	маємо	приклад,	як	з	приходом	
вікінзьких	воїнів-дружинників	на	Русь	культ	бога	Перуна	отримує	подальший	
розвиток,	коли	в	багатьох	амулетах-підвісках	(мініатюрні	сокирки,	лунниці,	
хрести	на	крузі)	відбувалося	злиття	і	поєднання	старого	(поганського)	і	нового	
(християнського)	світоглядів.
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Бронзові підвіски ХІІ–ХІІІ ст. 
із зображенням ангела

 Стаття вводить у науковий обіг рідкісний твір металопластики– 
бронзову литу підвіску із зображенням лоратного архангела, випадково 
знайдену в урочищі Золотий Тік на Крилоському городищі, а також зроблена 
нова інтерпретація ще двом аналогічним пам’яткам з княжого Галича – в 
с. Трепче в Польщі. Іконографічний тип, художні і стилістичні особли вості 
підвісок знаходяться в тісному зв’язку з візантійськими взірцями ХІІ ст. 
На підвісках було зображено Архангела Михаїла – головного небесного 
заступника людей на землі.
 Ключові слова: амулет, ангел, архангел, бронза, Галич, металоплас-
тика, підвіска.

	 Ангели	 (єврейське	 слово	 «малах»	 і	 грецьке	 «ангелос»	 означають	
«посла	нець»,	 «вісник»)	 у	 християнському	 та	 інших	релігійних	вченнях	–	
неземні,	безтілесні,	духовно	досконалі	істоти,	які	створені	Богом	і	служать	
Йому.	Реальність	існування	ангелів	підтверджується	Біблією.	Той	факт,	що	
вони	часто	згадуються	у	Книзі	Буття,	заперечує	ймовірність	більш	пізнього	
(перського)	походження	вчення	про	ангелів.	У	Новому	Завіті	ангел	з’являється	
у	вирішальний	момент	священної	історії.	Вони	сповіщають	Захарії,	Марії,	
Йосифу	 і	 пастушкам	про	народження	Спасителя;	 служать	Господу	після	
Його	перемоги	над	спокусителем;	укріплюють	у	Його	молитовній	боротьбі	
в	Гетсиманському	саду;	повідомляють	про	Його	воскресіння,	а	після	Його	
воскре	сіння	–	про	Його	друге	пришестя	[12,	с.34].
	 Візантійський	богослов	Діонісій	Ареопагит	(V	–	поч.	VI	ст.)	у	своєму	
трактаті	«Про	небесну	ієрархію»	розрізняє	три	ангельські	лики,	кожен	з	яких	
ділиться	на	три	чини	(всього	дев’ять	ангельських	чинів).	До	першої	і	найвищої	
ієрархії	належать	Серафими,	Херувими	і	Престоли.	До	другої	–	Господьства,	
Власті	і	Сили.	До	третьої	–	Начала,	Архангели	та	Ангели.	Над	усіма	ними	
Господь	поставив	святого	Архангела	Михаїла.	Найближче	до	Пресвятої	Трійці	
стоять	Серафими,	ангели	любові	–	їх	Святе	Письмо	описує,	як	шестикрилих	
істот.	Херувими	–	це	 двокрилі	 і	 безокі	 	 голівки.	Відповідно	 до	настанов	
книги	 з	 основ	християнської	 іконографії	 –	 «Єрмінії»,	 престоли	потрібно	
малювати	у	вигляді	вогненних	коліс	з	крилами,	які	вставлені	одне	в	одне	і	
неначе	утворюють	«царський	престол».	Ангелів	другого	чину	зображають	в	
довгих	стихарях,	підперезаних	зелено-золотавими	орарами,	у	правих	руках	
вони	тримають	золоті	жезли,	в	лівих	–	кулі-сфери	з	літерою	«Х»,	що	означає	
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«Христос».	Третій		лик,	як	правило,	в	церковному	мистецтві	представлений	
у	військовому	обладунку,	підпоясаний	золотими	пасками,	в	руках	архангели	
тримають	грізну	зброю	[14,с.15].
	 В	системі	ангельської	ієрархії,	розробленої	Діонісієм	Ареопагитом,	
архангели	 (грецьке	 слово	 «архангелос»	 –	 «ангелоначальник»)	 займають	
восьмий	з	дев’яти	чинів.	Уперше	поняття	«архангел»	з’являється		у	Старому	
Завіті	стосовно	Михаїла,	як	«великого	князя»	(Дан.	12,1),	згодом	цей	термін	
зустрічається	 у	 новозавітніх	 текстах	 (Юд.	 9,1;	Фес.	 4,16).	 З	 канонічних	
Євангелій	довідуємося	про	двох	старших	начальників	над	ангелами:	Михаїла-
Архистратига,	полководця	ангелів	та	Богу	вірних	людей	у	війні	з	ворогами,	
переможця	диявола	(Од.	12,7),	покровителя	і	ангела	усіх	віруючих,	а	також	
про	Гавриїла	–	найвідомішого	з	біблійних	текстів	як	учасника	Благовіщення.
Не	дивно,	що	ангели,	будучи	безпосередніми	дійовими	особами	на	сторінках	
Священної	історії,	стали	одним	з	поширених	образів	в	іконографії,	фрескових	
розписах,	мозаїках	і	творах	декоративно-прикладного	мистецтва.
	 Мініатюри,	 виготовлені	 у	 вигляді	 архангелів,	 були	 популярними	
у	 різних	 релігійних	 традиціях	 багатьох	 християнських	 народів	 пізньої	
античності	і	раннього	Середньовіччя.	Їх	мистецтво	особливо	розвинулося	у	
візантійському	культурному	ареалі	і	в	суміжних	з	ними	країнах.	Більшість	з	
цих	фігурок	були	опубліковані	в	археологічних,	історичних,	мистецтвознавчих	
виданнях,	хоча	далеко	не	всі	 з	них	 збереглися.	До	найбільш	ранніх	робіт	
слід	віднести	монографію	Є.Рябініна	[13,	с.156],	який	розглядав	мініатюрні	
зображення	виключно	як	амулети,	наголошуючи	на	їх	ідеологічному	змісті.	
Російська	 дослідниця	Н.Недошивіна	 вивчала	 аналогії	 до	 цих	фігурок	
ангелів,	які	були	знайдені	в	язичницьких	скарбах	біля	архіпелагу	Нова	Земля	
(Ненецький	автономний	округ,	Архангельська	область,	Росія)	[10,	с.198-202].	
До	важливих	висновків	прийшов	археолог	М.Макаров	[5,	с.8],		який	вслід	за	
В.Залесською	доводив	їх	візантійське	походження.	
	 В	українській	історіографії	на	особливу	увагу	заслуговує	публікація	
Є.Архипової	і	Я.Боровського,	які	глибоко	проаналізували	рідкісний	зв’язок	
металопластики	 з	 стародавнього	Києва	 –	 бронзову	фігурну	 підвіску	 –	
лоратного	 архангела	ХІІ–ХІІІ	 ст.	 [1,	 с.95-100],	 саме	 у	 візантійському	
культурному	контексті.
	 Найбільш	повні	відповіді	з	даної	наукової	проблеми	дає	стаття	О.Оста-
пенка	«Мініатюрні	фігурки	архангелів	у	Східній	Європі	епохи	середньовіччя»,	
в	якій	розглядаються	однотипні	пам’ятки,	знайдені	на	території	Давньої	Русі,	
Лівонії,	сучасної	Польщі	та	інших	країн	європейського	континенту	[21,	с.491-
502].
	 Завданням	даної	публікації	є	спроба	ввести	в	науковий	обіг	невідомий	
екземпляр	мініатюрної	фігурки	із	зображенням	ангела	з	давнього	Галича,		а	
також	здійснення	нової	атрибуції	ще	двох	амулетів-підвісок,	які	походять	з	
регіону	Галицько-Волинської	Русі.		
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Рис. І. Бронзова підвіска 
з княжого Галича 

(за М. Фіголем)

Рис. ІІ.  Бронзова підвіска 
з давньорусь кого городища 

в с. Трепче в Польщі 
(за Ю. Гінальським) 

	 Станом	на	сьогодні	відомо	близько	25	фігурок	архангелів	з	території	
Східної	Європи.	Географія	їх	поширення	витягнулася	на	півдні	від	Криму	
і	Нижнього	Подунав’я	до	острова	Вайгач	(Ісландія)	на	півночі.	Найбільша	
кількість	 знахідок	 на	 території	Київської	 Русі	 сконцентрована	 в	 районі	
Середнього	Подніпров’я	(епіцентр	–	Київ),	в	західному	районі	(Волковийськ,	
Гродно),	Північно-Східній	Русі	(Новгород,	Володимир,	Рязань)	і	в	Галицько-
Волинських	землях	(Галич,	Трепче	біля	м.Сянок).
	 Дослідник	О.Остапенко	поділяє	 всі	 знахідки	на	 чотири	 типи.	До	
першого	типу	належать	архангели,	які	показані	в	повний	зріст,	вони	одягнуті	
в	імператорське	вбрання	–	долматику	і	лорум.	У	правій	руці	ангел	тримає	
сферу.	Ліва	рука	вільна.	Стандартна	висота	фігурок	–	48-50	мм,	матеріал	–	
бронза.	Одна	з	небагатьох	таких	підвісок	була	знайдена	під	час	археологічних	
досліджень	у	«городі	Володимира»	в	Києві	в	1988	році	експедицією	Інституту	
археології	АН	УРСР.	У	рештках	житла	ХІІІ	 ст.,	 знищеного	 вогнем,	 крім	
рідкісного	 взірця	 давньої	металопластики,	 було	 знайдено	ще	дві	 кам’яні	
візантійські	іконки	[2,	с.44].	Друга	фігурка	була	відкрита	в	тому	ж	мікрорайоні	
стародавнього	Києва	в	2002	році	під	час	розкопок	споруди	ХІІІ	ст.	[6,	с.196,	
рис.2,5].
	 На	цьому	об’єкті	було	знайдено	ще	35	золотих	жіночих	прикрас	 і	
позолочених	хрестів	давньоруського	часу.	Отже,	фігурка	архангела	мусіла	
належати	особі	з	високим	соціальним	статусом.	Мініатюрні	вироби	подібного	
типу	знаходяться	у	відомій	колекції		Богдана	Ханенка			[16,	табл.	XIV,	№150,	
мал.	2,1].
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	 До	другого	типу	(за	класифікацією	О.Остапенка)	належать	найбільш	
розповсюдженні	мініатюрні	 зображення,	 географія	 поширення	 яких	має	
справжній	 «інтернаціональний»	 характер.	 Зокрема,	 їх	 знахідки	 відомі	 із	
Старої	Рязані	та	Новгорода	(Росія)	і	Латвії.	В	даному	випадку	нас	найбільше	
цікавить	фігурка	ангела,	знайдена	на	городищі	біля	села	Трепче	(повіт	Сянок,	
Підкарпатське	воєводство),	в	Польщі	[19,	s.49-54].	Архангели	такого	типу,	
як	знайдений	у	Трепче,	на	думку	сучасного	польського	археолога	Ю.Гіналь-
ського,	належать	до	унікальних	пам’яток,	що	мали	беззаперечне	сакральне	
призначення.	На	 бронзовій	 сюжетній	 іконці-підвісці	 зображено	 ангела	 з	
розпростертими	крилами.	У	його	верхній	частині	знаходилось	масивне	вушко	
для	підвішування.	Воно	 є	 частково	 ушкоджене,	 але	 надається	 до	повної	
реконструкції.	Пам’ятка	мала	сліди	тривалого	використання,	про	що	свідчить	
отвір	з	асиметричними	стертими	краями	у	вушку	виробу,	так	само	як	і	сильно	
стерта	 спідня	частина	мініатюрки.	Незважаючи	на	це,	 рельєф	на	 верхній	
поверхні	 не	 залишився	цілком	 витертим,	 на	 ньому	 виразно	 відчитується	
німб,	а	також	вигравіруваний	рисунок,	який	підкреслює	дорогі	шати	і	величні	
крила	небесного	охоронця.	Такі	іконки	датуються	досить	умовно,	але	діапазон	
їх	побутування	на	Русі	охоплював	період	від	ХІ	до	ХІІІ	ст.	Ю.	Гінальський	
підкреслює,	що	такі	сакральні	вироби	набирали	найдосконаліших	мистецьких	
форм	і	як	приклад	наводить	іконку,	опубліковану	професором	М.Фіголем	у	
його	монографії	«Мистецтво	стародавнього	Галича»	[20,	s.368].
	 Галицька	іконка-підвіска	належить	до	третього	типу,	який	становить	
для	нас	 особливий	 інтерес.	На	цих	мініатюрах	 архангели	представлені	 у	
військовому	обладунку:	коротких	туніках	 і	броньованих	сорочках.	Перша	
з	цих	пам’яток	була	 відкрита	на	о.Вайгач.	Права	рука	 ангела	 відведена	 в	
бік	і	зігнута	в	лікті,	ліва	рука	втрачена.	При	всій	складності	датування	твір	
метало	пластики	належить	до	ХІІ	ст.	[10,	с.204,	рис.5,2].
	 Наступний	екземпляр	був	виявлений	у	1932	р.	під	час	розкопок	на	
«Ярославовому	дворищі»	у	Новгороді.	Від	першого	він	відрізняється	тим,	
що	архангел	має	жезл.	А	його	права	рука	і	голова	злегка	нахилена	вправо.	
Третя	фігурка	архангела	була	знайдена	в		«Нижній	церкві»	в	Гродно,	місті,	
що	 знаходилось	 на	 території	 Західної	 Русі	 [21,	 s.496].	Але	жодна	 з	 цих	
трьох	 іконок-підвісок	 за	майстерністю	 виконання	 не	може	 зрівнятися	 з	
мініатюркою	з	Галича.	Її	було	випадково	відкрито	в	урочищі	На	Церквиськах,	
яке	в	княжу	добу	входило	до	складу	ремісничо-торгівельного	посаду	міста.	
Бронзова	рельєфна	пластика	має	масивне	і	кремезне	зображення	ангела,	який	
тримає	жезл	у	правій	руці,	а	сферу-державу	–	в	лівій.	Якість	виготовлення	
декора	тивної	прикраси	відмінна.	Її	розміри	–	3,1х1,9	см,	товщина	–	0,15	см.	
Зображення	архангела	фронтальне,	з	високим	рельєфом.	На	думку	мистецтво-
знавця	М.Фіголя,	ця	іконка	за	іконографією	і	стилем	нагадує	нам	візантійські	
твори,	зокрема	іконки,	знайдені	при	розкопках	Херсонесу,	на	яких	знаходиться	
зображення	архангела	Михаїла	[15,	с.194].	Галицький	рельєф	має	численні	
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Рис. ІІІ. Бронзова підвіска, 
знайдена в урочищі Золотий Тік 

у Крилосі  

сакральної	металопластики,	то	знахідка,	
виявлена	на	Крилоському	городищі,	має	
прямі	аналогії	у	двох	підвісках	із	зобра-
женням	двох	лоратних	архангелів	із	Пре-
слава	(Болгарія),	датованих	Н.Овчаровим	
ХІ	ст.	Дві	мідні	підвіски	майже	однакові	
між	 собою	 за	формою	 і	 так	 само,	 як	 і	
галицька	пам’ятка,	відрізняються	лише	
в	деталях,	хоч	і	тут	наслідування	одного	
іконографічного	 зразка	 не	 викликає	
сумнівів.	З	великими	головами,	з	досить	
грубими	рисами	обличчя,	приземистими	
пропорціями,	 спрощеною	 передачею	
деталей	 костюма,	 вони	несуть	на	 собі	
печать	 провінційного	 мистецтва	 і,	 на	
думку	 автора	 публікації,	 очевидно,	
вийшли	 з	 однієї	 художньої	 майстерні	
Преслава	[11,	с.89-95].		

аналогії	в	давньоруському	мистецтві.	Наприклад,	дослідники	відзначають	її	
схожість	із	архангелом,	що	зображений	на	кам’яній	іконці	ХІІ	ст.	з	колекції	
І.Остроухова	 [8,	 табл.16,4].	Найближча	 аналогія	 до	 галицького	 архангела	
віднаходиться	на	шоломі	Ярослава	Всеволодовича	[17,	с.55,	рис.1],	а	також	
на	прямокутному	кулоні	з	розкопок	у	Старій	Рязані	[7,	рис.138,10].		
	 Архангели	з	мечем	на	плечі	стали	дуже	популярними.	Тип	ангела-
воїна	отримав	поширення	в	іконографії	середньовічної	Русі	в	ХІІ	ст.	Цей	тип	
має	різні	варіанти:	ангел	зі	сферою	і	жезлом,	зі	сферою	і	мечем	і	т.д.
	 Четвертий	тип	–	досить	примітивний,	фігурки,	як	правило,	мають	
висоту	3,5	см,	виконані	з	бронзи.	Головною	особливістю	цих	мініатюр	є	те,	
що	архангел	представлений	без	рук,	з	хрестоподібною	перев’язкою	на	грудях.	
Можливо,	така	деталь	пояснює	розміщення	рук	ангела	на	грудях.	
	 Мініатюрні	фігурки,	знайдені	в	княжому	Галичі	і	селі	Трепче	у	Польщі,	
яким	ми	 дали	 нову	 інтерпретацію	 завдяки	 сучасним	мистецтвознавчим	
дослідженням,	до	певної	міри	є	відомі	науковому	загалу,	тому	нам	хотілося	
виявити	якусь	нову	й	цікаву	знахідку.	І	така	нагода	трапилася,	коли	ми	вивчали	
збірку	прикарпатського	колекціонера	В.Бобриса.	У	його	колекції	зберігається	
фігурка	ангела,	виготовлена	з	бронзи.	Її	сміливо	можна	віднести	до	другого	
типу.	За	композицією	рельєфного	зображення	вона	дуже	близька	до	знахідки	
з	 польського	 села	Трепче,	 але	 найближчою	 її	 аналогією	можна	 вважати	
ідентичну	знахідку	з	Нового	Саласпілса	в	Латвії	[21,	s.493,	fig.	2,11].	Шкода,	
що	не	знаємо	про	археологічний	контекст	мініатюрки,	але	сам	факт	її	відкриття	
в	районі	Золотого	Току	свідчить	про	високий	соціальний	статус		власника.	
Якщо	більшість	дослідників	вказує	на	візантійське	походження	цих	творів	
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	 В	українській	археологічній	науці	пам’ятки	даного	типу	датуються	
ХІІ–	 першою	половиною	ХІІІ	 ст.	Не	 зовсім	 ясно,	 чи	 такі	 підвіски	 були	
витвором	 власне	 візантійського	мистецтва,	 чи	 тільки	 наслідували	 його.	
Відомо,	що	твори	дрібної	пластики	з	міді	і	бронзи,	вироблені	у	візантійських	
майстернях,	поширювали	пілігрими,	завдяки	чому	візантійські	іконографічні	
типи	одержали	широке	розповсюдження.	Бронзу	іноді	маскували	позолотою.	
Це	дає	підстави	припустити,	що	дана	підвіска	могла	бути	копією	золотого	чи	
срібного	виробу.	Щодо	атрибуції	архангела	на	підвісках,	то	вона	до	певної	
міри	утруднена.	В	християнській	релігії	відомо	5	архангелів:	Михаїл,	Гавриїл,	
Рафаїл,	Уриїл	і	Сатанаїл.	Найбільш	популярними	були	перші	два	–	Михаїл	та	
Гавриїл.	В	церковному	мистецтві	вони	найчастіше	супроводжують	зображення	
Богоматері	або	Христа,	є	персонажами	«Деісуса»	та	ряду	інших	композицій.	
Таким	чином,	можна	вважати,	що	на	підвісках	зображено	Архангела	Михаїла,	
адже	його	культ	як	провідника	небесних	сил	набув	розквіту	у	візантійському	і	
давньоруському	мистецтві.	Популярність	Верховного	Архангела,	що	вважався	
захисником	церкви	і	держави,	широко	відома	у	всьому	середньовічному	світі.	
В	епоху	правління	короля	Данила	Романовича	(1200–1264)	на	його	честь	було	
споруджено	церкву	Святого	Михаїла-Архистратига	в	Галичі.	Давньо	руські	
князі	використовували	у	службовій	кореспонденції	печатки	із	зобра	женням	
Архангела	Михаїла	в	поєднанні	з	зображеннями	інших	святих	[18,	с.115].		
	 Відома	львівська	дослідниця	Емілія	Зарубій	відносить	до	унікальних	
пам’яток	старого	золотарства	змійовик,	на	одному	боці	якого	маємо	християн-
ське	зображення	Архангела	Михаїла	з	могутніми	розпростертими	крилами	і	
лабаром	у	правій	руці,	а	на	другому	–	зображення	людської	голови	в	оточенні	
сімох	двоголових	змієподібних	істот,	що	нагадують	драконів		[4,	с.44].	Його	
було,	можливо,	 відкрито	під	час	розкопок	фундаменту	Спаської	церкви	в	
давньому	Галичі.	Так	само,	як	на	знаменитому	змійовику	великого	київського	
князя	Володимира	Мономаха	(1113–1125),	на	галицькій	пам’ятці	іконографія	
Архангела	Михаїла	представлена	у	варіанті,	який	був	ретельно	опрацьований	
у	візантійському	сакральному	мистецтві.	Уявлення	про	Архангела	Михаїла	
як	про	 змієборця	 було	навіяно	перш	 за	 все	Апокаліпсисом,	 де	 він	 кидає	
диявола	в	безодню.	А	трисвята	пісня	довкола	зображення	Архангела	Михаїла	
на	лицьовій	стороні	змійовика	вказує	на	перемогу	християнства	над	язични-
цтвом	[9,	с.50].
	 Отже,	 сакральне	 призначення	 підвісок	 із	 ображенням	Архангела		
Михаїла	полягало	в	захисті	людини	від	лихих	сил,	а	в	свідомості	сучасника	
середньо	вічної	доби	Верховний	Ангел	ототожнювався	з	образом	головних	
людських	заступників.					
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Володимир КОЗЕЛКІВСЬКИЙ 
/м. Галич/

Cакральні об’єкти сучасних релігійних громад 
Галича початку XXI ст.

 У статті коротко описано сакральні (релігійні) об’єкти Галича  
початку XXI ст. На даний час проблема комплексного вивчення сакральної 
спадщини Галича залишається малодослідженою. Виявлено кількість існую-
чих конфесій та релігійних споруд, зібрано фотоархів сакральних об’єктів.
 Ключові слова: Галич, сакральні об’єкти, релігійна громада.

 Актуальність проблеми.	 Територія	 сучасного	 міста	 Галича	 з	
давніх-давен	 займала	 важливе	 місце	 у	 релігійному	 просторі	 Княжого	
Галича,	оскільки	знаходилася	під	впливом	різних	культур	та	народів.	Все	
це	обумовило	до	створення	системи	сакральних	об’єктів,	успадкованих	від	
різних	народів:	 поляків,	 австрійців,	 караїмів	 та	 євреїв.	У	 теперішні	 часи	
бездуховності	в	Галичі	все	ж	таки	активно	розвивається	релігійне	життя.	
Розгляд	цієї	проблеми	дуже	важливий,	оскільки	почали	виникати	нові	релігійні	
об’єкти	різних	конфесій.	Окрім	авторської	зацікавленості,	актуальність	даної	
проблеми	обумовлена	недосліджувальністю	нових	релігійних	споруд	Галича	
поч.	XXI	ст.,	що	притягує	нас	дослідити	їх	історію.	
 Стан досліджень. Дана	тема	є	малодослідженою.	Науковцями,	крає-
знав	цями	та	істориками	(З.	Федунків,	К.	Бжезіна,	Л.	Креховецька,	М.	Шпирка,	
Н.	Васильчук,	І.	Юрченко)	було	написано	ряд	публікацій	про	храми,	яких	
вже	немає	на	території	міста	Галича.	Є	декілька	праць	про	існуючі	храми:		
З.	Федунків	«Галицький	релігійний	центр:	проблеми	і	факти»	[2,	c.	287]	та	
В.	Гембарська	«Церква	Різдва	Христового	у	Галичі»	[1,	c.	40].	
	 Одразу	зазначимо,	що	вважаємо	синонімами	вживані	такі	терміни:	
сакральні	об’єкти	та	релігійні	споруди.
 Наукова новизна	 роботи	полягає	 в	 тому,	що	дане	дослідження	 є	
першою	спробою	на	основі	доступних	авторові	джерел	та	польових	матеріалів		
коротко	і	стисло	описати	сакральні	об’єкти	м.	Галича	поч.	XXI	ст.
 Мета дослідження.	Сучасний	Галич,	як	один	із	регіонів	перетину	
різних	 релігійних	 громад	 (греко-католики,	 православні,	 римо-католики,	
протестанти	 та	 інші),	 досліджений	недостатньо,	 особливо	це	 стосується	
існуючих	та	нових	релігійних	споруд.	Тому	метою	дослідження	є	вивчення	
існуючих	та	нових	сакральних	об’єктів	Галича	поч.	ХХІ	ст.	Для	досягнення	
мети	необхідно	виконати	 такі	 завдання:	 оцінити	 та	 зафіксувати	комплекс	
релігійних	споруд	міста;	опрацювати	одержані	результати	та	визначити	їх	
приналежність	до	релігійних	громад.
 Виклад основного матеріалу.	Сучасний	Галич	–	сакральне	місто.	На	
території	міста	налічується	26	сакральних	об’єктів	(храмів,	дзвіниць,	каплиць,		
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цвинтарів	та	молитовних	будинків),	які	за	конфесійною	приналежністю	є	у	
складі:	Української	Греко-Католицької	Церкви,	Української	Автокефальної	
Православної	Церкви,	Римо-Католицької	Церкви	в	Україні,	Протестантської	
та	Євангельської	Церков.	Також	8	об’єктів	є	зруйнованими,	а	саме:	дерев’яні	
греко-католицькі		храми	–	церкви	Воскресіння	Христового	(сер.	ХVI	–	поч.	
XVIII	cт.)	та	Св.	Миколая	(1702-1953	рр.);	караїмська	кенаса	(1830-1985	рр.);	
єврейська	синагога	(поч.	XX	cт.);	костел	Пресвятої	Діви	Марії	(кін.	ХVІІІ	–	
кін.	XХ	cт.);	каплиця	Св.	Катерини	(кін.	XVII	cт.);		домініканський	монастир	
Св.	Анни	(поч.	XIII	–	кін.	XVIII	ст.	)	і	францисканський	монастир	Чесного	
Хреста	(поч.	XIII	–	кін.	XVIII	ст.).
	 На	думку	 автора,	 до	 сакральних	об’єктів	можна	 віднести:	 окремі	
споруди	(церква,	костел,	синагога,	кенаса,	дзвіниця,	каплиця	та	молитовний	
будинок),	ансамблі	(монастирі	та	духовні	центри)	та	визначні	місця	(джерело	
або	криниця,	печера).
	 Греко-католицькі	об’єкти.	У	Галичі,	згідно	зі	статистичними	даними,	
домінуючою	парафією	 є	 греко-католики,	 хоч	 їх	 кількість	 протягом	1995-							
2009	рр.	вже	знизилася.	За	даними	Шематизму	УКГЦ	Івано-Франківської	
Єпархії,	 у	 1995	 р.	 був	 такий	 склад	 парафіян:	 греко-католиків	 –	 6000,	
православних	–	500,	протестантів	–	25	[5,	c.	30],	а	за	2009	р.:	греко-католи-
ків	–	5564,	некатоликів	–	704	[6,	c.	52].	
	 На	території	міста	є	такі	сакральні	об’єкти:	церква	Різдва	Христового,	
церква	Св.	Дмитра	та	церква	Священномучеників	Станіславівських	(буду-
ється),	2	дзвіниці,	9	капличок	та	3	цвинтарі.
	 Центральним	 і	 найдавнішим	 діючим	 туристичним	 сакральним	
об’єктом	Галича	є	церква	Різдва	Христового	XIV-XVI	ст.	Храм	знаходиться	
у	 централь	ній	 частині	міста	 –	 на	майдані	 Різдва.	Окрім	 того,	що	 давня	
святиня	опікується	найбільшою	громадою	Галича,	то	вона	ще	знаходиться	
під	захистом	держави,	оскільки	занесена	до	Державного	реєстру	нерухомих	
пам’яток	України	націо	нального	 значення	 (Постанова	Кабінету	Міністрів	
України	 від	 10.10.2012	 р.	№	929;	 охоронний	номер	 –	 090019-Н).	 Також	
кожного	 року	 cвятиня	приймає	 близько	 тисячі	 туристів	 із	 різних	 частин	

Рис. 1. Церква Різдва Христового (1). Церква Св. Володимира (2) 
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світу.	Сьогодні–	 це	 діючий	 храм	Української	 Греко-Католицької	Церкви.	
Настоятелем	святині	є	отець-декан	І.	Броновський.
	 На	даний	час	у	Галичі	активно	продовжують	виникати	нові	релігійні	
об’єкти.	З	кожним	роком	їх	стає	все	більше	і	більше.	Вже	на	початку	2015	р.	
на	Галич-Горі	заклали	фундамент	нової	греко-католицької	духовної	споруди–	
церкви	Блаженних	Священномучеників	Станіславівських	Симеона	Лукача,	
Григорія	Хомишина	та	 Івана	Слезюка	 за	проектом	районного	архітектора	
Ігоря	Крета.	Також	протягом	2001-2012	рр.	виникло	8	нових	каплиць.

Таб. 1. Перелік існуючих сакральних об’єктів на 2017 р.
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	 На	лівому	березі	р.	Дністер	серед	житлової	забудови	по	вул.	Вітов-
ського	виділяється	ще	одна	сакральна	споруда	–	мурована	церква	Св.	Дмитра.	
Храм	був	побудований	у	1831	р.	на	місці	дерев’яної	попередниці,	офіційним	
підтвердженням	цього	є	пам’ятний	камінь	із	написом,	який	знаxодиться	на	
західному	фасаді	з	лівого	боку.	Ініціатором	побудови	храму	був	галицький	
парох	Корнило	Левицький	 (1788-1864	р.).	Під	 час	Першої	 світової	 війни	
церква	частково	постраждала,	а	в	1920-х	рр.	було	проведено	ремонт	і	добудо-
вано	притвор	та	шестигранну	прибудову	до	нави.	У	1960	р.	за	наказом	Гали-
цького	райвиконкому	з	церкви	був	вивезений	майже	весь	церковний	інвен	тар	
на	склад	до	Станіслава.	Аж	до	1990	р.	церква	була	занедбаною,	але	завдяки	
пану	Романові	Кривоносу	 та	місцевій	 громаді	 святиню	було	 віднов	лено.	
Святкове	відкриття	церкви	відбулося	у	день	святого	великомученика	Дмит-
рія	–	8	листопада	1990	р.	[3,	c.	2].	Зараз	церква	є	діючою	і	належить	греко-
католицькій	громаді.	На	території	храму	є	мурована	дзвіниця	та	цвинтар.

	 Православні	 споруди.	У	 Галичі	 є	ще	 один	маловідомий	 храм	 –	
Українська	Автокефальна	Православна	церква	Святого	Рівноапостольного	
Князя	Воло	димира	Великого.	
	 У	часи	Другої	Речі	Посполитої,	незважаючи	на	утиски,	православна	
громада	у	місті	була	досить	великою.	І	хоч	православні	ще	тоді	не	мали	своєї	
святині,	проте	відомо,	що	Літургія	вже	проводилася	з	1930-х	рр.	Громада	
разом	зі	священиком	збиралися	у	різних	місцях:	у	домах	та	навіть	у	садах	
християн	(у	родини	Зелінських,	що	мешкала	на	Галич-Горі).	У	1930-х	рр.		
ХХ	ст.	православні	галичани	почали	будівництво	святині.	Перший	крок	був	
зроблений	В.	Івасюком,	який	придбав	стареньку	садибу,	що	знаходилася	по	
вул.	В.	Винниченка.	Він	на	 своє	 ім’я	оформив	документи	на	будівництво	
нібито	житлового	 будинку.	 Будівництво	 тривало	 під	 пильним	наглядом	
польської	влади.	Мурована	будівля	являла	собою	церкву	«хатньогo»	типу.	

Рис. 2. Церква Священномучеників Станіславівських (1). 
Церква Св. Дмитра (2)
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У	1950-х	рр.	храм	перекрили	бляхою,	встановили	куполи	та	облаштували	
дерев’яну	 дзвіницю.	А	 вже	 в	 1961	 р.	 святиню	 закрили	 і	 переобладнали	
під	 районний	Будинок	піонерів.	 Згодом	Служба	Божа	проводилася	 вже	у	
церкві	Різдва	Христового	аж	до	1990	р.	Навесні	1991	р.	колишню	будівлю	
православного	храму	передали	громаді	Української	Автокефальної	Право-
славної	Церкви.	Протягом	2008-2012	рр.	на	 території	храму	було	 зведено	
муровані	дзвіницю	та	капличку	[4].	Настоятелем	храму	є	о.	І.	Кузь.
	 Римо-католицькі	 об’єкти.	 На	 території	 міста	 є	 не	 лише	 греко-
католицькі	 та	православні	 храми,	 а	й	 католицькі.	На	 сьогодні	 католицька	
громада	 продовжує	 існувати.	Вона	 вже	має	 нову	 святиню	 –	 костел	Св.	
Іполiта	та	бл.	Якова	Стрепи.	Спочатку	Літургія	відправлялась	у	тимчасовій	
каплиці.	У	1996-1999	роках	було	споруджено	храм	за	спрощеним	проектом	
С.	Юрченка	 за	фінансової	підтримки	дієцезії	Санкт-Пелтен	 (Австрія).	 17	
липня	1999	р.	архієпископ	Мар’ян	Яворський	та	єпикоп	Курт	Кренн	(Санк-
Пелтен)	консекрували	цей	костел	[7].	Храм	знаходиться	по	вул.	Ярослава	
Осмомисла,	24,	настоятелем	якого	є	о.	Яцек	Валігура.	Також	у	Галичі	є	два	
католицьких	 кладовища:	Старе	 католицьке	 кладовище	 на	 Замковій	 горі	
(практично	неіснуюче)	та	Старе	кладовище	на	Галич-Горі	(існуюче).
	 Протестанти	 та	 інші.	Галич	 є	 багатоконфесійним	містом,	 зокрема	
у	 місті,	 окрім	 греко-католиків,	 православних	 та	 римо-католиків,	 існує	
низка	сакральних	споруд	представників	Пізнього	протестантизму	–	церква	
Християн	віри	євангельської	(вул.	Нова)		та	єговізму	–	Зал	царства	свідків	
Єгови	(вул.	Н.	Вівчаренко,	23).
 Висновки.	Отже,	у	процесі	наукового	дослідження	існуючих	та	нових	
сакральних	об’єктів	Галича	поч.	ХХІ	ст.	було	виявлено	наступне:
	 –	в	Галичі	на	2017	р.	діють	такі	конфесії:	Українська	Греко-Католицька	
Церква,	Українська	Автокефальна	Православна	Церква,	Римо-Католицька	
Церква	в	Україні,	Християни	віри	євангельської	та	Свідки	Єгови;
	 –	зафіксована	база	даних	включає	в	себе	26	існуючих	(4	церкви,	3	
дзвіниці,	1	костел,	10	капличок,	6	цвинтарів		та	2	інші)	та	8	неіснуючих	(6	
храмів	та	2	монастирі)	сакральних	об’єктів	різних	конфесій;
	 –	створено	фотоархів	сакральних	споруд.	

Рис. 3. Зал царства свідків Єгови (1). Церква Християн віри 
євангельської (2). Костел св. Іполіта і бл. Якова Стрепи (3)
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Рис. 4. Kаплички м. Галича поч. ХХІ ст.
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Ігор КРЕХОВЕЦЬКИЙ
/м. Галич/

Сучасний стан українських церков 
східного обряду та необхідність реформ

	 Європейська	 Реформація,	 як	широкий	 соціально-політичний	 рух	
проти	Католицької	Церкви	ХVІ	 ст.	 і	 феодалізму	–	 в	 цілому	 позитивно	
вплинула	на	релігійні	процеси	в	Україні.	Вона	спричинила	появу	свободи	
віросповідування,	живої	української	мови	у	богослужінні	та	книгодрукуванні,	
зростання	національної	свідомості,	посилила	соборноправність	української	
церкви.	Але	 тепер	 назріла	 нова	 потреба	 вдосконалення,	 виправлення,	
«неореформації»	міжцерковних	та	релігійно-державних	відносин.
						 Україна,	 як	 відомо,	 розташована	на	перехресті	 двох	цивілізацій	–	
Сходу	і	Заходу,	християнства	та	ісламу,	трьох	основних	течій	християнства	–	
православ’я,	протестантизму	та	католицизму.	Таке	сусідство,	постійне	спілку-
вання,	міжконфесійні	шлюби,	формувало	переконання,	що	іншу	релігійність	
слід	сприймати	толерантно,	без	протистоянь	і	упереджень.	Міняється	світ,	
міняються	люди,	їх	інтереси	та	прагнення.	Те,	що	було	прогресивним	у	Хст.,	
не	може	бути	актуальним	у	ХХІ	ст.,	а	відтак	і	необхідні	зміни	(реформи),	які	
б	відповідали	вимогам	часу	та	духовним	потребам	нашого	народу.
					 Найбільші	етнічні	групи	населення	України	–	це	українці	та	росіяни,	
а	тому	природно,	що	більшість	релігійних	відносин	концентрується	навколо	
цих	етносів.	Як	зауважує	доктор	філософських	наук	А.	Колодний,	«Є	два	
психологічні	 типи	народів	 –	 екстраверти	й	 інтроверти».	Екстраверти,	 як	
відомо,	прагнуть	розширити	свої	впливи	і	володіння,	території	проживання.	
Типовий	приклад	 –	 росіяни,	 які	 «прихопили»	 чужі	 землі	 аж	до	Аляски,	
Прибал	тику,	Кавказ	 і	Причорномор’я	 (а	 тепер	 зазіхають	на	Крим	та	Схід	
України).	Українці	 –	 інтроверти,	 їм	чужого	не	 треба,	 але	 і	 свого	 вони	не	
віддадуть,	байдужі	до	вірувань	інших,	не	прагнуть	їх	переінакшити	на	свій	
релігійний	лад,	тобто	толерантні	до	інших	вірувань	[4,	c.	211-212].	Релігійний	
світ	українців	не	формує	ворожість	до	носіїв	інших	вірувань,	бо	емоційний	
світ	віруючих	різних	конфесій	майже	співпадає.	Як	католики,	так	і	православні	
вірять	в	єдиного	Бога	Ісуса	Христа,	а	відмінність	між	ними	тільки	в	обрядо-
вості,	що	не	є	перешкодою	для	їх	ймовірного	зближення.
					 На	сучасному	етапі	в	релігійному	житті	України	існують	протиріччя	
між	 трьома	православними	церквами,	 з	 одного	 боку,	Греко-католицькою	
і	Римо-католицькою	церквою	–	 з	другого;	між	«традиційними	Церквами»	
(включаючи	Православні,	 Греко-католицьку,	 Римо-католицьку,	 а	 також	
протестантські	 	деномінації)	 і	нетрадиційними	релігійними	організаціями	
[3,	 с.	 446-447].	 Зупинимось	більш	докладно	на	 відносинах	між	церквами	
східного	обряду	 та	необхідністю	 їх	 вдосконалення.	Відомо,	що	в	 1946	р.	
комуністична	влада	СРСР	заборонила	в	Україні	діяльність	УГКЦ,	а	належні	
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їй	храми	передала	Православній	Церкві	Московського	Патріархату.	Після	
здобуття	Україною	незалежності	 греко-католики	поставили	питання	про	
повернення	їм	храмів.	Замість	того,	щоб	це	повернення	провести	цивілізовано,	
а	 для	 себе	побудувати	нові	 храми,	Московський	Патріархат	 спровокував	
у	 західному	регіоні	нашої	країни	міжконфесійні	конфлікти	 та	 звинуватив	
Ватикан	у	розгромі	 трьох	 своїх	 єпархій	 в	Галичині,	 але	українська	 влада	
успішно	вирішила	цю	проблему.
					 На	даний	момент	жодна	з	помісних	православних	церков	в	Україні	
не	 спроможна	 самостійно	 вирішити	 накопичений	 комплекс	 проблем	 [1,	
с.77-78].	 Цей	 процес	 потребує	 об’єднання	 зусиль	 всього	 українського	
православ’я.	Православ’я	було	традиційно	прив’язане	до	державної	влади.	
При	імператорові	Костянтині	закони	держави	були	водночас	і	внутрішніми	
законами	 право	славної	 церкви.	На	 початковому	 етапі	 розвитку	 церкви	
це	 був	 позитивний	момент,	 але	 в	 подальшому	 в	жодній	 «православній»	
країні	православна	церква	не	змогла	звільнитися	від	надмірної	опіки	влади	
і	 не	 виявляла	 особливого	 бажання	 до	 такого	 звільнення,	 максимально	
використовуючи	адміністратив	ний	ресурс	на	свою	користь	[7,	с.	220].
					 Ключові	 проблеми	 православних	 церков	 на	 сучасному	 етапі	
стосуються	догматики,	богослужіння,	управління,	 відносин	православних	
церков	з	іншим	християнським	світом.	Україна	є	постколоніальною	країною	і	в	
ній	наявна	велика	кількість	віруючих	УПЦ	Московського	Патріархату.	З	ХI	по	
ХVII	ст.	православ’я	України-Русі	сформувалося	як	специфічний	культурно-
релігійний	феномен	із	власними	специфічними	рисами	соборноправності,	
демократизму,	євангелізму,	національності,	побутовості,	відкритості	до	інших	
релігійних	систем.
					 З	 1686	 р.,	 коли	Київська	митрополія	 потрапила	 під	юрисдикцію	
Московського	Патріархату,	українське	православ’я	поступово	позбулося	(не	
без	політичного	 та	релігійного	 тиску)	 своїх	українських	особливостей...	 і	
досі	зберігається	засобом	колонізації	українського	народу	[5,	с.	80-84].
					 Отже,	 Російське	Православ’я	 є	 ідеологічним	 інструментом	 для	
політиків	реваншистського	напрямку,	які	намагаються	відновити	Радянський	
Союз,	 а	ще	 краще	 –	 Російську	 імперію.	 РПЦ	 з	метою	 збереження	 т.зв.	
«канонічних	територій»	в	Україні	використовує	державні	структури	Росії.	
Згадаймо	про	візит	Папи	Римського	 Івана	Павла	 ІІ	до	України	та	«гнівне	
обурення»	 стосовно	цієї	 події	УПЦ	МП	–	 складової	 частини	Російської	
православної	церкви.	Також	підтримка	РПЦ	військової	та	ідеологічної	агресії	
Росії	 проти	України	 в	 даний	момент.	Як	 зазначає	 доктор	наук	О.	Саган,	
більшість	проблем	нашого	православного	життя	 сфабрикувала	Російська	
церква	з	чітко	визначеними	намірами	–	не	допустити	відокремлення	від	себе	
православ’я	України	[7,	с.	222-223].	Мимоволі	виникає	питання,	чи	потрібна	
Україні	церковна	структура,	залежна	від	РПЦ	та	Росії?	Відповідь	–	ні.
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     На	стан	православ’я	в	Україні	впливає	і	той	факт,	що	православний	
канонічний	корпус	донині	не	впорядкований,	це	призводить	до	появи	політики	
подвійних	 стандартів,	що	 яскраво	проявляється	 у	 ставленні	Московської	
Патріархії	 до	 православних	 церков	України	 (різко	 негативне	 ставлення	
РПЦ	щодо	УПЦ	КП,	 аж	до	невизнання	 її	 кліриків	православними).	 Зате,	
незважаючи	на	ті	самі	«гріхи»,	РПЦ	без	застережень	об’єдналася	з	РПЦЗ.	
Також	надмірний	консерватизм	православної	церкви	не	дозволяє	їй	крокувати	
в	ногу	з	часом.
					 Окремо	слід	зазначити	про	вплив	закордонного	чинника	в	релігійній	
ситуації	України.	У	нас	немає	законів,	які	б	обмежували	втручання	зарубіжних	
релігійних	центрів	у	внутрішнє	релігійне	життя	України.	Продовжує	діяти	та	
система	інституційного	підпорядкування	в	релігійній	сфері	зарубіжжю,	що	
склалася	ще	в	часи,	коли	ми	не	мали	своєї	державності.	Ми	також	податливі	
до	зверхницьких	зазіхань	з-за	кордону	–	або	зарубіжних	релігійних	центрів	
чи	держав	на	наші	релігійні	громади	–	чи	то	під	приводом	захисту	якоїсь	
єдності	канонічної	території,	чи	то	під	приводом	забезпечення	діяльності	
певних	національно-релігійних	меншин	[4,	с.	215-217].	Давно	назріла	потреба	
контролю	діяльності	релігійно-національних	меншин	(російської,	румунської,	
польської),	які	за	допомогою	посольств	своїх	матірних	держав	намагаються	
творити	у	нас	свої	паралельні	державні	структури,	що	загрожують	державній	
цілісності.	Наприклад,	 доволі	 агресивна	 позиція	Православної	Церкви	
московської	юрисдикції	 і	 російської	 спільноти	щодо	мовного	 питання	 в	
Україні,	 які	 обстоюють	 двомовність,	 ставлячи	 російську	мову	 на	 рівень	
мови	 титульної	нації,	 оскільки	це	 вигідно	Російській	Федерації.	У	цьому	
Російській	Право	славній	Церкві	 допомагають	 ті	 релігійні	 спільноти,	 які	
у	 своєму	богослужінні	 користуються	 російською	мовою,	нехтуючи	мову	
корінного	народу,	який	прийняв	їх	на	своїй	землі.	Активно	підтримуються	
і	 пропагуються	 	 переклади	Біблії	 іншими	мовами,	навіть	діалектами,	 але	
щодо	української	мови	продовжується	культивоване	ще	в	царські	часи	повне	
несприйняття	 її	 на	межі	ненависті	 [8,	 с.	 3].	Отже,	УПЦ	МП	є	потужним	
чинником	русифікації	українців	і	це	незважаючи	на	чіткі	вказівки	апостолів	
проповідувати	мовою	того	народу,	серед	якого	ця	проповідь	проводиться.
					 Усі	 національно-релігійні	 меншини	мають	 ідентифікувати	 себе	
насамперед	 громадянами	України,	 а	 не	Росії,	 Румунії,	Угорщини	 та	 ін.	 i	
працювати	на	нашу	державу.	Колишній	предстоятель	УПЦ	МП	митрополит	
Володимир	 сказав:	 «Вселенський	 характер	 церкви	 не	 означає	 того,	що	
християни	не	мають	права	на	національну	самобутність	 і	 самовиявлення.	
Православні	християни,	усвідомлюючи	себе	громадянами	небесної	Вітчизни,	
не	повинні	забувати	і	про	свою	земну	Батьківщину».	Він	також	підтримував	
ідею	«духовного	єднання»,	в	тому	числі	й	за	великої	ролі	Православної	Церкви		
[6,	с.	20].
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					 Ми	повинні	виходити	з	давнього	принципу:	окрема	нація,	держава	–	
окрема	церква.	Усі	попередні	спроби	утворити	на	українських	землях	єдину	
християнську	національну	церкву	не	увінчались	успіхом.	Причини	невдач	–	
наявні	догматично-церковні	розбіжності,	особисті	амбіції	очільників	церков,		
несприйняття	широкими	 колами	 віруючих,	 бездержавницьке	 існування	
українського	народу	протягом	багатьох	століть,	різка	протидія	тих	держав,	
які	в	той	чи	інший	час	господарювали	на	українських	землях.			
					 Ще	одне	важливе	питання	вдосконалення	відносин	влади	і	церкви	–	це	
свобода	віросповідань.	Законодавчо	у	нас	Церква	відокремлена	від	держави,	
а	 значить,	 вищі	 державні	 службовці	 не	 повинні	 відкрито	 демонструвати	
свою	конфесійну	належність	до	певних	церков,	надавати	їм	якісь	привілеї	
(надання	земельних	ділянок	під	храми,	запрошення	на	урочистості	тільки	
керівників	окремих	конфесій	із	широким	залученням	до	цього	засобів	масової	
інформації).
					 На	даному	етапі	йде	безперервний,	але	дуже	повільний	процес	змін	у	
православ’ї,	а	реформи	потрібні	негайно:	не	можуть	бути	сприйняті	конфесійні	
заборони	на	 розлучення	 («кожен,	 хто	 розлучається	 з	 дружиною	 своєю	 і	
жениться	з	іншою,	підлягає	суду	за	перелюб»	–	48	правило	св.	Апостолів);	
клірики	не	можуть	позичати	гроші	під	відсотки,	що	не	можливо	в	умовах	
зберігання	коштів	на	розрахункових	рахунках;	не	 здійснена	у	православ’ї	
реформа	богослужбової	практики	та	обрядовості	(Служба	Божа	триває	дві	з	
половиною	години,	не	кожна	людина	похилого	віку	зможе	цей	час	простояти	
в	 церкві);	 вірним	 заборонено	 відрощувати	 і	 заплітати	 волосся	на	 голові,	
заборонено	покидати	богослужіння	до	його	закінчення,	пропускати	недільні	
служби,	 клірикам	 заборонено	 носити	 світський	 одяг	 і	 т.д.	Але	 реформи	
об’єктивно	стримує	боязнь	богословів	бути	незрозумілими	та	несприйнятими	
віруючими,	що	неминуче	приведе	до	нових	розколів	у	церквах.	Ось	що	писав	
митрополит	Василь	Липківський:	«…життя	і	час	скасують	канони...	не	канони	
повинні	панувати	над	нами	–	а	ми	над	канонами».
					 Об’єктивно	 оцінюючи	релігійну	 ситуацію	 в	Україні,	 бачимо,	що	
пере	важна	більшість	церков	підтримує	 справу	поступу	української	 нації.	
Однак	жодна	з	них	не	охоплює	своїм	впливом	переважні	маси	населення,	щоб	
можна	було	претендувати	на	роль	національної	церкви.	Поліконфесійність	
та	поліцерковність	в	Україні	стала	обєктивною	реальністю,	з	якою	не	можна	
не	рахуватися,	і	вони	закріплені	політико-правовими	нормами	(Конституція	
Ураїни	та	Закон	України	«Про	свободу	совісті	та	релігійні	організації»)	і	це	
свого	роду	є	проблемою	[1,	с.	78-82	].	Нам	необхідно	шукати	механізми	і	
форми	міжцерковної	співпраці	(союзу)	християнських	церков	на	благо	народу	
і	держави.	Українським	церквам	східного	обряду	необхідно	об’єднатись	у	
помісну	православну	церкву	з	національною	структурою	самоуправління,	
статусом	Патріархату	та	налагодити	тісну	співпрацю	з	Римо-Католицькою	
церквою	в	духовній	і	культурній	площині.		«Національна	церква»	зовсім	не	
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означає	«єдина»	для	всієї	нації.	Це	може	бути	церква	будь-якої	конфесії,	яка	
сприяє	поступу	етнокультури,	самосвідомості	й	державницького	менталітету	
українського	народу.
					 На	сьогодні	більшість	віруючих	УГКЦ	підтримують	 ідею	міжцер-
ковного	 єднання.	У	 свій	 час	митрополит	Андрей	Шептицький	 створення	
незалежної	соборної	України	тісно	пов’язував	з	конфесійним	примиренням	
між	 греко-католиками	 та	православними	на	 основі	 створення	Київського	
Патріархату,	що	є	актуальним	і	сьогодні	[2,	с.	399].																																																																																															
					 Чи	не	варто	нам	дослухатися	до	висновків	Папи	Римського	Івана	Пав-
ла	ІІ:	«Європа	повинна	дихати	двома	легенями.	Для	неї	однаково	цінними	
є	Католицька	 і	Православна	Церква...»	Тобто	потрібно	шукати	 спільне	 в	
найважливіших	християнських	цінностях.
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Валерій КУЗЕВ
/м. Маріуполь/

Доктринальні особливості 
раннього протестантизму: 

есхато-інфернологічний дискурс

	 У	всіх	авраамічних	релігіях	визнається	положення	про	гріхопадіння	
перших	людей.	Наслідки	цього	гріха	нащадки	Адама	несуть	на	собі	до	цього	
часу.	Проте	самій	ідеї	гріха,	страждання	і	відкуплення	іудаїзм	та	іслам	не	
надають	 такого	 великого	 значення	 як	християнство.	Християнство,	 надто	
західне,	встановлює	тісну	кореляцію	між	доктринами	пекла	та	первородного	
гріха.	У	протестантизмі	зв’язок	між	цими	доктринами	виражений	ще	більш	
явно,	ніж	у	католицизмі	та	православ’ї.	На	відміну	від	останніх,	традиційна	
протестантська	 теологія	 навчає,	що	 гріхопадіння	 призвело	 до	 повного	
спотворення	природи	людини	та	знищення	всіх	сил	душі	(Формула	згоди	I,	
11).	Людина	не	лише	наслідує	провину,	вона	постає	як	ворог	Бога	і	підлягає	
царству	Диявола	та	залишається	під	його	впливом,	доки	не	відроджується	
через	дію	Святого	Духа.	З	цього	випливає,	що	доброчесні	представники	інших	
релігій	жодним	способом	не	можуть	досягти	спасіння,	адже,	як	наголошує	
«Формула	згоди»,	навіть	коли	людина	не	здійснила	нічого	поганого,	все	одно	
її	природа	та	особистість	цілком	зіпсовані	впливом	первородного	гріха.	Самі	
по	собі	добрі	справи	не	мають	цінності	у	Божих	очах	(I,	6,	12,	пор.	також	
Великий	 катехізис,	 II,	 66).	Аналогічно	 витлумачує	 сутність	 та	 наслідки	
прабатьківського	гріха	реформатська	гілка	протестантизму:	всім	Адамовим	
нащадкам	 ставиться	 у	 провину	 гріх	 прабатьків,	 їх	 природа	 абсолютно	
спаплюжена,	вони	до	краю	схильні	до	зла	(Вестмінстерське	сповідання,	6)1.	
Усі	протестанти,	за	винятком	представників	ліберальних	напрямків,	погоджу-
ються	з	твердженням	про	повну	гріховність	людини	та	її	нездатність	своїми	
силами	здобути	спасіння.		
	 Більшість	 протестантських	 деномінацій	 визнає	 положення	 про	
вічність	пекла.	Для	обґрунтування	цієї	 тези	протестантські	 автори,	 давні	
та	сучасні,	нерідко	звертаються	до	принципу	статусу2.	 Іншим	поширеним	
аргументом	у	 відповідь	на	 критику	названого	положення	 є	посилання	на	
нездатність	обмеже	ного	людського	розуму	судити	про	Божі	установлення	
[2].	Вічність	покарання	та	нездатність	змінити	своє	становище	після	смерті	
неодноразово	 підкреслюва	лися	 в	 офіційних	 віроповчальних	формулах	
протестантизму.	Нечисленним	гіпотезам	про	можливість	спасіння	проклятих	
та	демонів	були	протипоставлені	десятки	категоричних	спростувань	з	боку	
ортодоксального	 богослов’я.	Так,	 у	 «Аугсбурзькому	 віросповіданні»	 була	
спеціально	прописана	незгода	з	анабаптистами,	які	вважали,	що	буде	кінець	
покарань	засуджених	і	розпутних	людей	(Арт.	XXVII,	пор.	також:	Апологія,	
Арт.	XVII).	Кальвін	називає	 божевільними	 тих,	 хто	на	 основі	Рим.	 11:32	
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робить	висновок,	ніби	всі	врятуються.	Павло	просто	хоче	сказати,	пояснює	
реформатор,	що	як	іудеї,	так	і	язичники	отримують	спасіння	лише	по	милості	
Божій,	щоб	не	давати	кому-небудь	привід	для	хизування	 [1].	Визнаються	
й	 інші	 елементи	 традиційної	 концепції	 пекла.	Лютеранська	 есхатологія,	
приміром,	відкидає	педагогічне	розуміння	пекельних	страждань	як	засобу	
виховання	чи	очищення,	приймаючи	натомість	суто	ретрибутивний	підхід.	
Заперечується	 також	можливість	 посмертного	 навернення,	 тобто	 пекло	
уявляється	навіки	закритим.	
	 Слід	 відзначити,	що	реформатори	не	були	особливо	 зацікавлені	 у	
власне	інфернологічному	вченні,	відтак	для	протестантизму	не	характерно	
намагання	 побудувати	 цільну	 категоріальну	 структуру,	 експлікувати	
морфологію	 інфернального	 виміру.	На	 відміну	 від	 католицької	 традиції,	
такі	 аспекти	 інфернології,	 як	 топографія	 пекла,	 достеменний	 характер	
інфернального	вогню	та	спосіб	його	дії	хоча	й	привертали	певну	увагу,	однак	
не	стали	об’єктами	уважного	дослідження.	Реформатори	погоджувалися,	що	
природа	інферналь	ного	полум’я	є	питанням,	стосовно	якого	не	було	жодної	
необхідності	проводити	докладні	розвідки,	а	деякі	критикували	«папістів»,	
котрі	робили	цей	аспект	есхатології	конституційним	предметом	віри.	Кальвін,	
приміром,	 витлумачував	 вогонь	 як	метафору,	 однак	 зовсім	не	 з	 етичних	
міркувань,	як	багато	сучасних	протестантів.	Божественний	гнів	реформатор	
вважав	жахли	вішім,	 аніж	матеріальне	полум’я:	 «Оскільки	ніяких	 описів	
недостатньо,	щоб	висловити	жах	Божої	помсти	невіруючим,	 то	муки,	 які	
їм	належить	перенести,	представлені	 в	 тілесних	образах»	 (Інституції,	 III,	
XXV,	12).	З	цим	твердженням	погоджувалося	чимало	інших	протестантських	
авторів	 (Вільям	Перкінс,	 Томас	Тьюк,	Джон	Роджерс),	 котрі	 сприймали	
біблійні	описи	пекла	як	алегорію	невимовних	мук,	які	чекають	проклятих	
[5,	96].	
	 Метафоризація	та	інтеріоризація	пекла	у	протестантському	середо-
вищі	частково	опосередкована	і	властивим	цьому	християнському	напрямку	
індивідуалізмом.	Утім,	було	б	невиправданим	узагальненням	стверджувати,	
ніби	 серед	 протестантів	 означений	 погляд	 був	 єдиним	 чи	 принаймні	
домінуючим.	Позиція	багатьох	реформаторів	знаходилася	десь	у	спектрі	між	
двома	крайніми	полюсами	–	кальвіністським	суто	алегоричним	розумінням	та	
традиційною	католицькою	інтерпретацією	пекельного	вогню	як	матеріаль	ного	
агенту.	Аналогічна	невизначеність	спостерігається	у	протестантських	авторів	
і	щодо	іншого	питання	–	місцезнаходження	інфернального	локусу.	Більшість	
вважали	вірогідним,	що	пекло	знаходиться	під	землею,	але	висловлювалися	
на	цю	тему	доволі	обачливо,	утримуючись	від	конкретних	топографічних	
розрахунків,	до	яких	нерідко	вдавалися	їх	католицькі	опоненти	[Там	само,	
97].	
	 Означений	стан	речей	обумовлений,	як	на	нас,	двома	чинниками.	По-
перше,	особлива	зосередженість	на	питаннях	спасіння	відкинула	есхатологічну	
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проблематику	на	другий	план.	У	представників	раннього	протестантизму	
відсутня	системна	есхатологічна	доктрина.	Отці	Реформації	не	привнесли	
практично	нічого	нового	в	есхатологію,	продовжуючи	розробляти	ті	її	аспекти,	
що	існували	в	ранньому	християнстві.	За	незначними	винятками,	есхатологія	
розглядається	в	сотеріологічному	і	соціальному	контексті.	По-друге,	розрив	
з	передуючою	традицією,	насторожене,	підозріле	ставлення	до	церковного	
передання	(Sola	Scriptura),	а	до	того	несхвалення	раціональних	теологічно-
філософських		рефлексій3,	також	не	сприяли	детальній	розробці	інфернології.	
Протестантські	богослови	епохи	Реформації	прийняли	усталені	середньовічні	
уявлення	 про	 пекло,	 однак	 тут,	 як	 і	 стосовно	 інших	 доктрин,	 акценти	
ставилися	на	біблійному	вченні,	а	не	раціональних	спекуляціях.	Звісно,	це	
відмежування	від	католицької	традиції	не	стало	ані	остаточним,	ані	повним.	
В	інфернологічному	дискурсі	головним	дискусійним	питанням	було	чисти-
лище,	у	поглядах	же	на	пекло	як	таке	спостерігається	більша	пого	дженість.	
Ані	існування,	ні	основне	призначення	пекла	не	були	предметами	релігійних	
диспутів	між	реформаторами	та	католицькими	богословами.	У	подальшому	
це	сприяло	поширенню	власне	католицьких	інфернологічних	напрацювань	
у	протестантському	середовищі.	Окремі	протестантські	трактати	з	означеної	
тематики	демонструють	 значний	вплив	 середньовічних	 текстів	 і	мотивів.	
Більше	того,	низка	католицьких	текстів,	у	яких	значна	увага	приділяється	
питанню	 загробного	 покарання,	 інколи	 друкувалася	 у	 протестантських	
виданнях.	Так,	 «Наслідування	Христа»	Фоми	Кемпійського	 з’являється	у	
п’яти	протестантських	перекладах	між	1567	та	1639	рр.	Поодинокі	неналежні–	
з	позиції	протестантського	віровчення	–	пасажі	були	вирізані,	але	протес-
танти	не	знайшли	що	заперечити	стосовно	розділу	«Про	суд	та	покарання	
грішників»	[Там	само,	91].
	 На	відміну	від	католицизму,	у	протестантській	картині	загробного	
світу	 відтворюється	бінарна	космологічна	модель	«пекло-небеса».	Відтак	
запере	чується	 існування	 якогось	 середнього	місця,	 відмінного	 від	 двох	
названих	(лімб	отців,	лімб	немовлят,	чистилище).	Чистилище	та	лімби	були	
визнані	нісенітними	вимислами	схоластів.	Наразі	загальна	протестантська	
позиція	полягає	в	тому,	що	Біблія,	з	якої	протестанти	виключають	апокрифи	
(девтеро	канонічні	книги),	такі	як	Друга	книга	Макавеїв,	не	містить	ясних	
згадок	щодо	цих	локусів,	а	тому	відповідні	вчення	мають	бути	відхилені.	
	 Судження	Лютера	стосовно	чистилища	еволюціонували	з	часом.	У	
знаменитих	«95	тезисах»	він	критикує	окремі	аспекти	вірування	в	чистилище	
та	споріднені	доктрини,	такі	як	вчення	про	скарбницю	Церкви	та	існуюча	на	
той	час	практика	індульгенцій,	але	саме	існування	чистилища	не	піддавалося	
сумніву	 (тези	 36,	 18-22,	 32).	Певний	 час	Лютер	 тримався	 судження,	що	
доктрина	чистилища	не	є,	власне,	складовою	офіційного	віровчення	церкви	
і	віра	в	нього	є	особистою	справою	християнина.	У	роботі	від	1521	р.	він	
пише:	 «Я	ніколи	не	 заперечував	 існування	чистилища.	Я	досі	 гадаю,	що	
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воно	існує,	як	уже	писав	і	визнавав	багато	разів,	хоча	я	не	знайшов	способу	
довести	це	неспростовно	через	Писання	чи	розум.	…	Коротше	кажучи,	я	сам	
прийшов	до	висновку,	що	існує	чистилище,	але	не	можу	змусити	кого-небудь	
іншого,	аби	він	прийняв	це	судження»	(цит.	за:	[6,	35]).	Однак	кількома	роками	
пізніше	у	працях	Лютера	віднаходимо	категоричне	заперечення	чистилища.	
Схоже,	що	першим	 твором,	 в	 якому	 реформатор	 однозначно	 висловився	
проти	цієї	доктрини,	став	трактат	«Vom	Abendmahl	Christi,	Bekenntnis»	(1528),	
де	назване	 вчення	 засуджується	поряд	 із	 деякими	 іншими	католицькими	
установленнями.	Кальвін	був	більш	категоричним:	чистилище	він	іменував	
«шкідливою	вигадкою	Сатани»,	 котра	 зводить	нанівець	 викупний	подвиг	
Христа	та	послаблює	віру	(Інституції	III,	5,	6).	
	 На	нашу	думку,	відкинення	чистилища	у	реформаторів	обумовлювалося	
не	лише	відсутністю	біблійних	свідчень	або	намаганням	опонувати	вимислам	
«папістів»,	але	головним	чином	рефлексіями	в	області	сотеріології.	Згідно	з	
вченням	Лютера,	котре	стало	базовою	складовою	протестантського	розуміння	
справи	спасіння,	людина	рятується	лише	вірою,	котру	вона	отримує	тільки	
через	милість	Божу,	а	не	в	результаті	особистих	заслуг.	Добрі	справи	вважа-
ються	не	причиною	виправданості,	 а	 її	 наслідком.	Важливо	розуміти,	що	
доктрина	виправдання	вірою	не	значить	тут,	буцімто	грішник	рятується	просто	
тому,	що	він	вірить.	Це	означало	б,	що	віра	розуміється	як	власні	зусилля	
людини,	у	відповідь	на	які	Бог	посилає	рятівну	благодать	–	позиція,	яку	Лютер	
категорично	відкидав.	Спасіння	надається	безумовно,	а	не	внаслідок	того,	що	
Бог	передбачає	віру,	духовний	стан,	добрі	діяння	чи	належну	інтенцію	волі	
конкретного	індивіда.	У	світлі	цих	загальних	засновків	стає	зрозумілим,	що	
доктрина	виправдання	вірою	входила	у	конфлікт	з	тогочасним	като	лицьким	
вченням	про	чистилище,	 глибинним	осереддям	котрого	було	поняття	про	
сатисфакцію,	 сплату	 боргу	 Богові	 через	 очисні	 страждання	 (взамін	 не	
виконаних	справ	благочестя)	або	внаслідок	перерозподілу	заслуг.	
	 Стосовно	реформатської	 та	 ранньої	 лютеранської	 традиції	можна	
вказати	на	додатковий	фактор,	котрий	опосередкував	витіснення	чистилища	
з	простору	протестантської	теології,	а	саме	–	вчення	про	абсолютне	перед-
визна	чення.	Лютер,	як	і	Кальвін	та	його	послідовники,	вчили	про	цілковиту	
залежність	людської	волі	від	Бога,	відтак	поняття	«свобода	волі»	перетво-
рюється	на	пусту	назву	без	відповідного	їй	явища.	Проголошувалося	також,	
ніби	 людина	цілком	пасивна	 у	 справі	 свого	 спасіння,	 її	 долю	у	 вічності	
визначає	лише	Бог.	Спасіння	і	прокляття	кожного	повністю	передвизначено	
від	вічності	(супралапсаріанство),	не	може	бути	змінено	і	жодним	чином	не	
залежить	від	дій	самої	людини.	Ніякі	зусилля	не	спроможні	допомогти	тим,	
хто	призначений	на	загибель.	З	вчення	Жана	Кальвіна	випливає,	що	навіть	
віруючий	христи	янин,	котрий	сумлінно	намагається	дотримуватися	заповідей	
і	жити	благо	чести	вим	життям	(як	от	сам	Кальвін)	може	насправді	виявитися	
прирече	ним	на	прокляття,	позаяк	Бог	повідомив	йому	лише	«тимчасову	віру»	
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(пор.	Інсти	туції	III,	2,	11).	Після	падіння	усі	перебувають	у	стані	тотальної	
зіпсутості,	але	з	цієї	маси	грішників	Бог,	з	причин,	котрі	приховані	від	нас	і	
не	піддаються	людському	розумінню,	відібрав	певну	–	порівняно	невелику–	
кількість,	 якій	 він	 вирішив	дарувати	 визволення	 від	 гріха	й	 смерті.	Воля	
нездатна	опиратися	рятівній	благодаті	 і	призначений	на	спасіння	не	може	
бути	втраченим.	 Інші	 з	дозволу	Бога	стають	здобиччю	Диявола,	котрий	є	
просто	 слухняним	 інст	румен	том	Вседержителя.	Таким	чином,	у	просторі	
кальвіністської	 доктри	ни	предестинації,	 по-перше,	 не	 залишається	місця	
для	 середньої	 категорії,	 по-друге,	 виключається	можливість	 якоїсь	 зміни	
становища	померлих	–	Бог	не	відміняє	свого	декрету	стосовно	проклятих,	а	
влада	церкви	не	поширюється	на	загробний	світ.	Подвійне	передпризначення	
затверджує	 і	 навіть	 посилює	 есхато-сотеріологічний	дуалізм:	 ті,	 хто	 був	
врятований	Богом,	 призначені	 до	 раю,	 а	 ті,	 кого	 Бог	 відкинув,	 стануть	
здобиччю	пекла.	Відтак	у	реформатській	теології	усяке	поняття	серединного	
стану	заперечується4.	
	 Повернення	 до	 новозавітної	 есхатології	 наново	 воскресило	 для	
протес	тант	ського	богослов’я	ті	концепції	та	міркування,	що	були	властиві	
ранній	 церкві	 і	 від	 яких	 давно	 відмовилася	 католицька	 релігійна	 думка.	
Реформатори	фокусувалися	на	ідеях	універсального	Суду	та	другого	пришестя	
Христа,	приділяючи	мало	уваги	індивідуальній	есхатології.	Ця	особливість	
разом	із	намаганням	вибудувати	есхатологічну	схему	виключно	на	біблійних	
свідченнях	призвела	до	популяризації	 серед	низки	протестантських	 груп	
концепцій,	 притаманних	більше	 іудейській	 та	 ранній	 іудо-християнській	
традиції.	 Приміром,	 положення	 про	 часткову	 відстрочку	 посмертної	
заплати	визнається	у	методистській	церкві.	Проміжний	стан	між	смертю	та	
загальним	воскре	сінням	розуміється	подібно	до	того,	як	це	було	відтворено	
у	новозавітних	писаннях.	Душа	потрапляє	у	гадес,	котрий	поділяється	на	рай	
(для	праведних)	та	геєну	(для	нечестивих).	Після	загального	Суду	благочестиві	
зійдуть	на	небеса,	 а	 грішники	–	 у	пекло	 [7,	 377].	Окремі	протестантські	
теологи	на	підставі	новозавітних	свідчень	схильні	розводити	геєну	та	пекло,	
витлума	чуючи	їх	як	два	окремих	місця	–	в	першому	нечестиві	караються	у	
період	між	загибеллю	та	воскресінням,	тоді	як	друге	призначено	для	вічних	
мук	після	великого	Суду	[4,	999].	
	 Деякі	 протестанти	погоджувалися,	що	душа	 «спить»	 у	 проміжку	
між	смертю	та	загальним	воскресінням	(гіпнопсихізм),	відповідно	загробні	
блаженство	й	покарання	мали	реалізуватися	лише	після	Суду.	В	іудейській	
релігії	подібні	вірування	виявляють	свою	присутність,	зокрема,	у	декотрих	
псевдоепіграфах	епохи	Другого	Храму	 (Псалми	Соломона	3:11-12,	4	Езд.	
7:61)	та	серед	окремих	єврейських	релігійних	мислителів	рабиністичного	
періоду.	Збіжних	поглядів	дотримувалися	чимало	з	анабаптистів	та	социніан	
(XVIст.),	 а	 пізніше	 –	 ірвінгіани,	 адвентисти	 та	Свідки	Єгови5.	Позиція	
Лютера	з	цього	питання	є	не	цілком	ясною,	схоже,	він	сповідував	погляди	



Авраамічні релігії і Реформація...

216

близькі	до	вищеозначених.	У	листі	до	свого	друга	Ніколауса	фон	Амсдорфа	
Лютер	висловив	думку,	що	«найбільш	вірогідно»,	всі	душі	померлих	сплять	
без	усяких	чуттів	[6,	36].	Кальвін	заперечував	ці	вірування	у	своїй	першій	
теологічній	роботі	(«Psycliopannychia»,	1534).	Більшість	сучасних	протестант-
ських	деномінацій,	включаючи	лютеран,	не	приймає	гіпнопсихізм.	
	 Усе	 вищезазначене	 дає	можливість	 зробити	 певні	 узагальнення.	
Традиційні	 протестантські	 деномінації	 визнають	 казуальний	 зв’язок	між	
ідеями	прабать	ківського	гріха	та	пекла.	Наслідки	первородного	гріха,	такі	
наприклад,	 як	 ступінь	 ураженості	 природи	 та	 волі	 людини,	 по-різному	
витлумачуються	на	Сході	й	на	Заході,	однак	у	цілому	християнські	вчителі	
згодні,	що	падіння	прабатьків	викликало	відокремлення	від	Бога,	духовну	й	
тілесну	смерть	та	явилося	причиною	вічного	прокляття.	
	 На	доктринальному	рівні	положення	про	вічність	пекла	продовжує	
становити	 частину	 офіційного	 віровизнання	 більшості	 протестантських	
деномінацій	та	течій.	Аналіз	низки	символічних	текстів	показує,	що	рефор-
матори	сприйняли	й	упровадили	у	догматичний	корпус	усталену	концепцію	
вічного	свідомого	покарання	зі	збереженням	таких	елементів	її,	як	теза	про	
безвихідь	 та	 ретрибутивний	 смисл	 страждання.	Означена	 есхатологічна	
модель,	що	засновується	на	ідеї	двоякого	завершення,	демонструє	властивий	
традиційному	християнству	ексклюзивізм	та	сотеріологічний	рестрикціонізм.			
Реформатори,	а	вслід	за	ними	пізніші	протестантські	богослови	намагалися	
уникати	«зайвої»	конкретики	у	таких	питаннях,	як	природа	тогосвітнього	
покарання	та	розташування	інфернального	локусу.	Оскільки	названі	есхато-
логічні	аспекти	не	були	артикульовані	в	сакральних	писаннях,	їх	вважали	
за	краще	уникати.	Певні	тенденції	до	метафоризації	та	інтеріоризації	пекла,	
наявні	уже	в	ранньому	протестантизмі,	опосередковуються	–	серед	іншого–	
також	і	антикатолицькою	полемічною	стратегією.	
	 Якщо	в	питаннях	великої	есхатології	–	в	її	інфернально-ретрибутивному	
вимірі	–	головні	християнські	конфесії	виявляють	погодженість,	то	в	дискурсі	
есхатології	індивідуальної	та	у	доктринах	посереднього	стану	спостерігаються	
вагомі	розбіжності.	Концепція	чистилища	–	у	тому	вигляді,	в	котрому	вона	
була	відтворена	середньовічними	мислителями	–	є	плодом	філософського	
раціо,	що	виходить	за	жорстко	окреслені	кордони	догматичного	мислення,	при	
тому	залишаючись	у	межах	християнської	культурно-релігійної	традиції.	Ідея	
чистилища,	яка	передбачає	тричасну	систему	категоріального	розподілу	та	
осібне	проміжне	місце	між	пеклом	та	раєм,	знаменує	діалектичне	подолання	
есхато-сотеріологічного	дуалізму,	притаманного	новозавітному	християнству.	
Характерна	для	протестантизму	орієнтація	на	новозавітну	есхатологію	та	
намагання	 відкинути	церковне	передання	 сприяли	поширенню	у	 деяких	
деномінаціях	низки	ідей,	характерних	передусім	для	раннього	християнства	
та	тогочасного	іудаїзму:	концепція	очікування,	відстрочка	загробної	відплати	
до	часів	загального	Суду,	психопанніхія,	анігіляціонізм.	
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	 Протестантизм	не	має	загальноприйнятої	доктрини	щодо	сутності	
проміжного	стану:	багатоголосся	думок	варіюється	від	концепції	сну	душі	
до	теорії	негайного	воскресіння,	згідно	з	якою	смертна	година	є	водночас	і	
моментом	воскресіння.	Більшу	одностайність	протестантські	течії	виявляють	
у	 спростуванні	 ідеї	 чистилища	 та	 спорідненої	 з	 нею	практики	молитви	
за	 померлих.	В	 теологічній	 площині	 відкинення	 чистилища	й	 інституту	
церковного	заступництва	опосередковувалося	уявленням	про	остаточність	
визначення	загробної	долі	одразу	після	смерті,	сотеріологічною	доктриною	
виправдання	лише	особистою	вірою	та	індивідуалістичним	принципом	надії	
на	власні	сили.	Акцент	на	відносинах	окремого	віруючого	з	Богом	ослаблював	
значення	церкви	як	посередника,	а	спасіння	через	благодать	робило	непотріб-
ним	сплату	додаткової	сатисфакції.	До	того	ж	поширене	у	реформатському	
богослов’ї	вчення	про	предестинацію,	з	якого	випливало,	що	ніщо	не	зможе	
змінити	долі	померлого,	теж	входило	у	конфлікт	з	доктриною	посмертного	
спокутування.	Отже,	у	протестантизмі	подолання	екзистенціального	страху	
смерті	й	пекла	здійснювалося	не	внаслідок	надії	на	посмертне	очищення,	але	
через	упевненість	у	безвідносності	порятунку	від	волі	й	справ	грішника.	

 Примітки   
 1З	цієї	причини	померлі	немовлята	та	діти,	якщо	вони	не	належать	до	
привілейованої	групи	обраних,	також	приречені	на	вічне	пекло:	«Діти,	–	писав	
Кальвін,	–	засуджені	ще	від	лона	матері,	бо,	незважаючи	на	те,	що	вони	ще	
не	принесли	плодів	власного	нечестя,	насіння	цього	нечестя	вже	перебуває	
в	них.	Воістину,	вся	сутність	їх	є	гріховне	насіння,	а	тому	вони	підлягають	
Божому	осуду»	(OS	1:131).	Цит.	за:	[3].	
   2Апологію	вічного	покарання	на	основі	принципу	статусу	вперше	
докладно	обґрунтував	Ансельм	Кентерберійський,	див.	Anselmus,	Cur	Deus	
homo	1.7,	1.11.
   3Очевидно,	 приниження	 ролі	 розуму	 походить	 із	 загального	
засновку	про	повну	 деструкцію	людської	 істоти	 внаслідок	 гріхопадіння.	
Згідно	з	відомим	висловом	Лютера,	розум	є	«проклята	блудниця	Диявола».	
Реформатор	піддавав	 сумніву	можливість	 раціонально	довести	 існування	
Бога.	
   4До	 сказаного	 треба	 додати,	що	 деякі	 спільноти	 всередині	 єван-
гельсько-католицької	традиції,	як	от	Англо-Лютеранська	Католицька	Церква,	
при	ймають	 вчення	 про	 чистилище.	 Також	 йому	 симпатизують	 окремі	
протестант	ські	теологи	та	релігійні	філософи,	приміром	Д.	Уоллс	(пор.	Jerry	
L.	Walls	Purgatory:	The	Logic	of	Total	Transformation,	2011)	та	К.С.	Льюїс,	
щоправда	витлумачуючи	чистилище	у	суто	санктифікаційних	смислах.	
   5Стосовно	 останніх	 двох	 деномінацій,	 більш	 правильним	 буде	
говорити	про	смерть	душі,	аніж	про	сон,	себто	просто	несвідомий	стан.
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Надія КУКСА
/м. Чигирин/

Результати археологічних досліджень 
у церкві Святого Пророка Іллі в Суботові 

в середині ХХ – на початку ХХІ ст.

	 У	середині	50-х	рр.	–	у	70-90-х	рр.	ХХ	ст.	та	на	початку	ХХІ	ст.	в	церкві	
в	ім’я	Святого	Пророка	Іллі	в	Суботові	мали	місце	археологічні	дослі	дження,	
основною	метою	яких	були	пошуки	поховання	Богдана	Хмельни	цького.
	 У	1953	р.	експедицiєю	Iнституту	iсторiї	i	теорiї	архiтектури	Академiї	
архiтектури	УРСР	Г.	 Логвином	 здiйснено	 першi	 iсторико-архi	тектурнi		
дослiдження	 Iллiнської	 церкви.	Hезважаючи	на	 досить	 обмеженi	 кошти,	
експедиція	провела	розвiдковi	 розкопки.	У	міру	фінансових	 та	 технічних	
можливостей	дослідження	стосувалися	лише	зовнішнього	аналізу	архітектур-
них	особливостей	споруди	[1,	56-57	].	
	 Hаступнi	 дослiдження	припадають	на	 1969–1973	рр.	Експедицію	
Iнституту	археологiї	АH	УРСР	очолювали	Р.	Юра,	П.	Горiшнiй,	М.	Кучера.
				 Ретельно	 дослiджено	 вiвтарну	частину	церкви	 та	 вірогідне	мiсце	
похо	вання	гетьмана.	Виявлено,	що	домовини	Б.	Хмельницького	тут	немає.
				 У	захiднiй	частинi	розкопу	розчищено	частину	плити	чи	великого	
каменю,	можливо,	покладеного	зверху	поховальної	ями.	У	схiднiй	частинi		на	
глибинi	1,7	м	бiля	фундаменту	виявлено	фрагмент	обгорiлої	дубової	дошки	
розмiром	0,5	х	0,12	м,	можливо,	з	дерев’яної	домовини.
	 Тут	же	 знайдено	невеликий	шматок	майже	 зотлiлої	 тканини,	 а	 в	
проломi	фундаменту	–	кiстку	з	людського	ребра.	Hа	глибинi	2	м	розчищенi	
контури,		а	потiм	яма,	яка	за	своїми	розмiрами	0,7	м	х	2,2	м	свiдчить,	що	тут	
було	поховання,	яке	пiзнiше	пограбовано	i	викинуто.	
	 Поблизу	фундаменту	пiвнiчної	стiни	та	бiля	входу	знайдено	три	чоло-
вiчих	поховання	в	дерев’яних	домовинах.	Hа	одному	з	кiстякiв	збереглися			
залишки	шовкового	 пояса,	 який	 датує	 це	 поховання	XVII	 ст.	 [2,	 3-6].	У	
шурфi	бiля	напiвколони	на	глибинi	1	м	90	см	виявлено	поховання	в	зотлiлiй		
дерев’янiй	домовинi.	Hалежить	чоловiковi	40-45	рокiв,	збереглося	погано,		
знайдено	хрестик	iз	шкiри,	бiльше	нiякого	супроводжуючого	матерiалу	не	
виявлено.	Слiд	вiдзначити,	що	про	iснування	в	Iллiнськiй	церквi	поховань,	
крiм	поховання	Богдана	Хмельницького,	до	розкопок	вiдомостей	не	було.			
Можна	 лише	 висловити	 припущення,	що	 виявленi	 поховання	 належать			
членам		родини	гетьмана	або	представникам	козацької	старшини	[3,	326-327].	
				 Тодi	 	 	ж	 	було	 	прийнято	 	рiшення	 	про	 	необхiднiсть	 	реставрацiї	
споруди.			За	проектом	С.	Кiлессо	проведено	цикл	вiдновлювальних	заходiв.	
Архівних	матерiалiв	щодо	первісного	вигляду	храму	було	виявлено	небагато,	
тому	в	 	 основу	проекту	 	 реставрацiйних	 	 робiт	 було	покладено	висновки	
археологічних	дослiджень	[4,	3-6].	
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	 Подальші	археологічно-архітектурні	дослідження	навколо	пам’ятки,	
що	мали	місце	в	70-90-х	рр.	ХХ	ст.,	як	правило,	супроводжувалися	реставра-
ційними	роботами.
	 На	початку	ХХІ	ст.	знову	активізувалися	реставраційно-археологічні	
студії	навколо	усипальниці	гетьмана,	що	є	суттєво	новим	етапом	у	дослідженні	
пам’ятки.
		 Розвідувальною	 експедицією	 Інституту	 археології	НАН	України	
під	керівництвом	Н.Шевченко	24.08.2005	р.	було	проведене	ультразвукове	
обстеження	південної	і	південно-західної	стіни	споруди.	
	 Помічено,	що	південна	стіна	майже	на	метр	довша	за	північну	і	це	
при	тому,	що	точність	архітектурних	елементів,	які	повторюються,	дорівнює													
1	см,	чого	свого	часу	не	відзначив	Г.	Логвин	[5,	46-49].
	 З	огляду	на	дослідження	2005	р.,	найбільш	вірогідним	місцем,	де	могло	
бути	поховання	гетьмана	чи	його	сліди,	вважалася	ділянка	біля	південної	
стіни	храму.
	 	Проте	неабияку	інтригу	складав	і	південно-західний	кут	споруди,	
який	вважався	суцільним	і	завдяки	своїм	розмірам,	що	становили	близько	
20м2,	на	думку	дослідників,	цілком	міг	приховувати	як	вхід	в	одне	з	підземель,	
що	могло	бути	під	церквою,	так		і	власне	поховання	[6,	81-87].	Заслуговують	
уваги	цікаві,	 не	 відмічені	 раніше	 особливості	 побудови	 храму.	 Зокрема,	
фундамент	колон	церкви,	на	які	опираються	хори	й	арковий	звід	стелі,	має	
глибину	1,3	м.	Тоді	як	глибина	фундаменту	в	цьому	ж	південно-західному	
кутку	–	2,6	м.	Однак	обидва	фундаменти	опираються	не	на	материк,	а,	як	
зафіксували	прилади,	знаходяться	на		«порушеному»	ґрунті,	що,	як	відомо,	
неприпустимо	для	будь-якого	будівництва.
		 Південна	стіна	споруди,	окрім	того,	що	на	1	м	довша	від	північної,	ще	
й	впродовж	8,5	м	не	«втрапила»	на	свій	фундамент.	Вона	зміщена	з	фунда-
менту	всередину	храму	майже	на	0,2	м.	Напрошується	думка,	що	загальна	
архітектура	церкви	не	 відповідала	початковому	 задуму,	 або	будівельники	
намагалися	щось	приховати	 [7,	 5].	Як	бачимо,	 результати	досліджень,	 як	
не	 парадоксально,	 поставили	перед	науковцями	ще	 більше	 запитань,	 не	
відомих	раніше,	і	не	дали	жодної	відповіді.	Причому,	відповіді	на	питання,	що	
несподівано	виникли,	реально	знайти	лише	спільними	зусиллями	археологів,	
архітекторів,	реставраторів	–	знавців	середньовічної	архітектури.
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Концепція спасіння 
у віровченні мурашківців-сіоністів

 Стаття присвячена аналізу вчення євангельських християн святих 
сіоністів про гріховність людини та можливість її спасіння. Зокрема 
зосереджується увага на гріхопадінні та його наслідках, спасінні,  виправ-
данні вірою, індивідуальному релігійному досвіді та духовному житті людини. 
 Ключові слова: євангельські християни святі сіоністи, мурашківці, 
віра, гріх, спасіння, екстаз, індивідуальний релігійний досвід.

       Статья посвящена анализу учения евангельских христиан святых 
сионистов о греховности человека и возможности его спасения. В частности 
концентрируется внимание на грехопадении и его последствиях, спасении, 
оправдании верой, индивидуальном религиозном опыте и духовной жизни 
человека.
        Ключевые слова: евангельские христиане святые сионисты, мураш-
кивцы, вера, грех, спасение, экстаз, индивидуальный религиозный опыт. 

        This article analyzes the teachings of the holy Evangelical Zionists sinfulness 
of man and the possibility of salvation. In particular, focuses on the fall and its 
consequences, salvation, justification by faith, the individual religious experience 
and spiritual life of man.
 Keywords: evangelic christians saint zionists, murashkivtsi, faith, sin, 
salvation, ecstasy, individual religious experience.  

 Постановка проблеми	 Землі	 Західної	України,	 які	 перебували	
під	владою	Другої	Речі	Посполитої,	стали	у	першій	половині	ХХ	століття	
місцем	появи	 та	 розповсюдження	пізньопротестантських	 течій,	 особливо	
п’ятдесят	ництва,	 яке	 було	 представлене	 багатьма	 напрямками,	 зокрема	
це	 євангельські	 христи	яни	 в	 дусі	 апостольськім,	 п’ятдесятники-сіоністи,	
євангельські	християни	Церкви	Бога,	п’ятдесятники-суботники,	бідашівці	
[9,	c.45],	а	також	євангельські	християни	святі	сіоністи	(ЄХСС).
  Актуальність дослідження обумовлюється	потребою	об’єктивного	
і	неупередженого	вивчення	світоглядних	основ	організації	ЄХСС,	перш	за								
все	–	вчення	про	спасіння.		
        Метою статті є	аналіз	концепції	спасіння	у	віровченні	мурашківців-
сіоністів,	що	 сприяло	 б	 відкиданню	 певних	 стереотипів	 у	 сприйнятті	
діяльності	даної	організації.
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 Рівень розробки проблеми.	 Аналіз	 наукових	 публікацій,	 які	
стосуються	 феномену	 організації	 мурашківців-сіоністів	 дає	 підстави	
стверджувати,	що	історіографія	з	цього	питання	включає	незначний	обсяг	
матеріалів.	Перш	за	все,	це	дослідження,	написані	науковцями	у	радянський	
період,	 які	 носять	пропагандистський,	 «антисектантський	характер».	Тут	
варто	 відзначити	 статтю	М.	Медяника	 [7].	 Серед	 публікацій	 наукового	
характеру	 варто	 відмітити	 дослідження	 Болеслава	Камейші	 [5].	 Деякі	
особливості	 віросповідних	 принципів	 організації	 розкривалися	 також	 у	
працях	Ф.Федоренка[10],	Ф.Гаркавенка[3],	В.Любащенко	 [6].	По-друге,	
це	дослідження	сучасних	українських	істориків.	Серед	них	слід	відмітити	
публікації	Р.Скакуна,	у	яких	дається	нарис	сучасного	мурашківського	руху	
й	 звертається	 увага	 на	 його	 найхарактерніші	 особливості	 [9].	По-третє,	
праці	 написані	 зарубіжними	дослідниками.	Так,	 	 діяльністю	 та	 сучасним	
станом	організації	мурашківців	зацікавилася	польська	дослідниця	Юстина	
Хмелевська	[11].		
 Виклад основного матеріалу:	Організація	євангельських	християн	
святих	сіоністів	(ЄХСС)	виникає	на	початку	30-х	років	ХХ	століття	на	ґрунті	
п’ятдесятництва.	Її	засновниками	стали	Іван	Мурашко	та	Ольга	Кирильчук.	
Догматика	мурашківців	 –	 це	 доволі	 складна	 система,	 яка	 є	 еклектичною	
сукупністю	певних	ідей	і	положень,	що	не	завжди	пов’язані	одне	з	одним.	
Одним	із	важливих	догматичних	принципів	цієї	організації	стало	вчення	про	
спокуту	та	спасіння	людини.	Основи	цього	вчення	були	викладені	у	книзі	
І.Мурашка	«Що	забороняє	і	що	велить	слово	Боже.		Свідчення	про	хрещення	
духовне»	[8].
	 Мурашківці	 виходить	 із	 загальнопротестантського	 визнання	
гріховності	 людини	 і	 можливості	 спасіння.	 Так,	 первісно	 людина	 була	
вільною,	 безгріш	ною,	 наділена	 свободою	 волі	 і	 можливістю	 вибору	
між	 добром	 і	 злом.	Однак	 через	 підступ	 сатани	 відбулося	 гріхопадіння.	
Походження	гріха	розуміється	І.Мурашком	у	відповідності	з	третьою	главою	
книги	Буття,	як	результат	відхилення	від	волі	Божої.	Сам	акт	гріхопадіння	
сприймається	у	відповідності	 	 	до	Біблійного	тексту.	Диявол	в	образі	змія	
спокусив	Єву,	уселивши	їй	думку	про	можливість	служіння	самій	собі,	а	не	
Богу.	Єва	повела	Адама	тим	самим	шляхом,	який	пройшла	сама.	Оскільки	
прабатьки	були	 спокушені	 дияволом,	 то	 внаслідок	цього	 сатана	 отримав	
повну	владу	над	світом,	а	також	над	людиною.	«Людина	ж	посудина	зі	злом,	
вона	слабка,	розпутна,	нездатна	ні	на	що	хороше»	[8,	72].		Людина	не	просто	
стала	слугою	диявола,	вона	вручила	себе	і	всю	землю,	яку	їй	дав	Бог,	сатані.		
	 Іншим	наслідком	 гріхопадіння	 було	порушення	 єдності	 людини	 з	
Богом.	Провина,	яка	тяжіла	над	першим	чоловіком	Адамом,	перейшла	на	
весь	людський	рід.	Ця	теза	розглядається	в	двох	аспектах:	по-перше,	гріх	
і	 відповідальність	 за	 нього	переходять	 на	 всіх	 людей,	 	 у	 відповідності	 з	
принци	пами,	що	діти	несуть	на	собі	відповідальність	за	гріхи	батьків.	По-
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друге,	злочин	Адама	привів	його	до	розриву	особистої	єдності	з	Богом,	без	
підтримки	якого	він	не	міг	утримуватися	від	гріха	і	перебувати	у	святості.	
Гріхопадіння	 привело	 до	 викривлення	 природи	 людини.	 «Серця	 людей	
сповнені	всяким	злом»,	–	писав	свого	часу	Мурашко,	посилаючись	на	апостола	
Павла.	 –	 «Люди…	горді,	 пихаті,	 злостиві…	невдячні…	недружелюбні…	
наклепники…	зрадники,	нахабні»	(Втор.	Тим.3:2–4)	[8,	С.72].		Викривлена	
природа	людини,	яка	породжує	таке	ж	потомство	–	це	найкраще	пояснення,	
яке	можна	дати	всезагальному	гріху,	вважає	І.Мурашко.
	 Гріхопадіння	 людини	 було	 результатом	 її	 вільного	 вибору.	 «Але	
людина	 використала	 свою	 волю	 у	 напрямку	 до	 гріха	 і	 сама	 стала	 його	
рабом.	Бог,	бажаючи	врятувати	людину	від	загибелі,	використав	багато	своєї	
милості;	посилав	пророків	і,	на	кінець,	Бог	так	полюбив	світ,	що	віддав	Сина	
Свого	єдинородного,	щоб	віруючий	в	Нього	мав	життя	вічне.	Але	людство,	
будучи	жорстоким,	відкинуло	всі	милості	Господні	і	тому	йде	на	погибель	
вічного	осудження»	[8,	87].	Проте	Бог	передвизначив	ще	до	створення	світу	
деякі	засоби	для	відновлення	втраченого	стану.	Так,		спочатку	примирення	з	
Богом	досягалося	вітхозавітною	практикою	жертвоприношень,	поєднаною	
з	 виконанням	 Закону,	 тобто	 за	 гріхи	 певних	 людей	 страждала	 невинна	
тварина,	від	чого	жертва	отримувала	містичну	цінність.	Господь,	отримуючи	
цю	жертву,	переставав	ставити	людині	її	гріх.	Однак	це	було	обмеженим	і	
тимчасовим	засобом.	Обмеженим,	тому	що	очищало	гріхи	лише	однієї	людини	
чи	групи	людей,	тимчасовим	–	тому	що	мало	силу	тільки	у	відповідності	
з	 прийдешньою	Жертвою	Христовою.	Відповідно,	 повним	 і	 остаточним	
засобом	перемоги	над	гріхом	і	відновлення	розірваного	з	Богом	спілкування	
є	страждання	Спасителя,	яке	завершується	Його	Воскресінням.
		 Пізніше	 І.Мурашко	відмовляється	від	цієї	 ідеї,	 а	частково	навіть	 і	
заперечує	її.	Він	оголошує	себе	першим,	хто	ввійшов	з	Богом	в	Союз,	від	
нього	починається	Новий	Закон:	«уклав	Союз,	Новий	Союз,	Новий	Закон	з	
Богом»,		і	що	Бог	зіслав	його	(І.Мурашка.	–	Є. Л.)	людям	як	Ангела	Союзу	
(«Ангела	Завіту»)»,	а	також	призначив	йому	місію	–	«виправити	помилки,	
приготувати	людей,	щоб	вони	у	спокуті,	боязні	Божій	зустріли	Месію,	який	
прийде	знову	«во	плоті»	у	новому	втіленні,	і	настане	Його	царство	на	землі.	
Зникне	великий	гріх»	[1,	арк.143].	І.Мурашко	називає	сам	себе	«пророком	
Іллею,	якого	Бог	обіцяв	послати	на	землю».	
	 За	вченням	І.Мурашка,	цей	Новий	Закон	«є	тимчасовим	перехідним	
періодом,	завдяки	якому	людство	отримало	можливість	спокутувати	гріхи,	
зміцнитись	 у	Вірі	 через	Святий	Дух,	 приготуватися	до	повного	приходу	
Христа	на	землю,	тому	що	обітниця	Христова	збудеться	і	прийде	тисячолітнє	
Царство	Христа,	 в	 якому	не	 буде	 грішників,	 а	 будуть	 лише	праведні	 та	
досконалі»	[1,	арк.143].	Проте	для	приходу	Христа	на	землю	та	визволення	
людей	 від	 поневолення	 гріхом	не	 вистачає	 його	мук	 та	жертви	праотця	
Авраама:	«…обрізання,	яке	здійснив	собі		Авраам	з	Божої	волі,	є	експіацією	
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за	Адамовий	гріх,	але	вона	не	відбулася,	пожертва	була	марною,	тому	що	
Авраам	сам	був	грішним»	[1,	арк.143].	Тому,	на	думку	І.	Мурашка,	за	гріх	
першої	жінки	 –	Єви	повинна	 відповісти	 інша	жінка,	 яку	 «святе	Письмо	
називає	 «Матір’ю	Перемир’я»,	 яка	 зробила	 експіації	 	 ціною	добровільно	
пролитої	крові,	заради	врятування	людства	від	винищення»		[1,	арк.144].	Ця	
жінка	сприймається	як	заміщаючий	об’єкт	праведного	гніву	Божого.	Вона	є	
не	лише	«Матір’ю	Перемир’я»	та	«Жертвою	Христа»,	а	й	умилостивленням	
Бога-Отця,	тому	прямим	і	безпосереднім	наслідком	її	Викупного	Подвигу	є	
примирення	Бога	і	людини.	
	 Цю	велику	місію	було	покладена	на	О.Кирильчук,	 яка	покликана	
добровільно	 додержуватися	 Божої	 волі	 заради	 врятування	 людства	 від	
винищення	та	віддати	своє	тіло	на	муки,	шляхом	завдання	ран,	що	знімуть	
печаті	 і	 вона	 стане	Матір’ю	Перемир’я.	Мурашко	 називає	 її	 «Жертвою	
Христа»,	подібно	до	того	як	Христос	був	«Жертвою	Батька	Свого».	На	думку		
І.Мурашка,	«це	велике	жертовне	дійство,	якого	до	цього	часу	ніколи	не	було	на	
світі	(зняття	печатей)»	дозволяє	Богу-Отцю	задовольнити	свій	справедли	вий	
гнів	і	разом	з	тим	пробачити	усім	людям	і	кожній	людині	окремо	здійснені	
гріхи,	починаючи	з	гріха	Адама.	Необхідність	цієї	жертви	полягає	в	тому,	що	
для	спасіння	людини	Богу	потрібно	знайти	достатню	умову	щоб	вирішити	
конфлікт	між	ним	і	його	творінням.	
	 У	концепції	спасіння	особливе	значення	приділяється	уявленню	про	
виправдання.	 І.Мурашко	дотримується	протестантської	 концепції	 виправ-
дання,	 сформульованої	М.Лютером:	Боже	 виправдання	 засновано	 не	 на	
людських	 справах,	 а	 на	милості	 й	 благодаті	 самого	Бога.	 «Бог	 потребує	
праведності,	але	по	Своїй	благодаті	Він	Сам	виконує	умови,	які	людина	не	
в	силах	виконати.	Тобто	Він	сам	відкриває	очі	сліпому	й	дає	йому	обіцяний	
мільйон	золотих	грошей»	[4,	256].	Ніхто	не	може	бути	посередником	між	
людьми	і	Богом.	«Бог	не	може	і	не	хоче	дозволити	панувати	над	душею	нікому,	
хіба	що	лише	самому	собі»	[4;187].
	 За	вченням	мурашківців-сіоністів,	як	і	інших	п’ятдесятників,	виправ-
дання	можливе	лише	власною	вірою	–	Solа	fide,	яка	безпосередньо	дарується	
Богом.	По-перше:	віра	повинна	бути	особистою,	персональною	справою,	віра	
передбачає	також	тверду	впевненість	в	те,	що	Христос	прийшов	на	землю	
заради	особистого	спасіння	кожної	людини.	«Віруйте	в	Нього	і	отримайте	
спасіння	душ	ваших!»	[8,	80].	По-друге,	віра	повинна	бути	довірою	(fiducia).	
Вона	передбачає	готовність	довіряти	Божим	обіцянкам,	готовність	робити	
вчинки	у	відповідності	з	Божими	вимогами,	адже	«тільки	вчення	Христа	дає	
людині	спокій	і	радість	душі»	[8,	75].	«Нехай	умудрить	Господь	кожне	серце	
і	розум	до	зрозуміння	Його	Слова	і	допоможе	дотримуватися	Його	заповіді,	і	
бути	у	спілкуванні	з	Ним»	[8,	119].	По-третє,	віра	виступає	способом	єднання	
віруючого	з	Богом,	це	«міст	або	канал,	що	об’єднує	матеріальний	і	духовний	
світ,	це	цемент,	 або,	кажучи	сучасною	мовою,	 інфраструктура,	що	 здатна	
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створити	єдність	людини	з	Ісусом»	[4,	256].	Це	взаємні	зобов’язання	та	спілку-
вання	між	людиною	та	Богом.	«Тоді	кожний	відчує	Бога	у	своєму	серці	і	буде	
завжди	щасливим	у	цьому	житті,	насолоджуючись	Його	любов’ю»	[8,	64].		
 Віра	людини	ґрунтується	на	її	індивідуальному	релігійному	досвіді,	
який	 за	 своєю	 суттю	 є	 індивідуальним,	 суб’єктивним	 психологічним	
феноменом.	Цей	 досвід	 виступає	 як	 поява	 в	 психіці	 чогось	 абсолютно	
відмінного	від	звичайних	вражень,	образів,	переживань.	І.Мурашко	так	описує	
свій	індивідуальний	досвід	спілкування	з	Богом:	«…я	відчув	надприродну	
теплоту	 відвідування	 і	 присутності	 Божої.	Я	 почав	 дякувати	Господу	 за	
Його	відвідування.	В	цей	час	я	відчув	жар	в	серці	(тобто	Господь	осінив	і	
зігрів	серце	Небесною	Силою).	Тремтіння	в	тілі	і	надприродне	дихання,	що	
проходить	не	по	моїй	волі,	а	по	волі	Божій	і	від	Сили	Його,	бо	Бог	є	живий,	
а	тому	 і	живі	дії	робить,	коли	вселяється	в	людину	Святим	Духом.	Ці	дії	
продовжуються	декілька	хвилин.	…в	цей	час	я	не	знав,	де	знаходжусь	–	на	
небі	чи	на	землі	–	від	присутності	Божої.	…я	став	зовсім	іншою	людиною,	
тобто	ощасливлений	в	Ньому.	Все	тіло	стало	з’єднаним	з	Ним»	[8,	107].	З	
цього	приводу	О.Кирильчук	свідчить	наступне:	«Я	оніміла	від	страху,	відчула	
дивне	відчуття,	котре	швидко	переросло	у	стан	задоволення.	Відтоді	голоси	
почали	повторюватись	і	«це	було	через	мої	уста»	[1,	арк.139].	
	 Такий	релігійний	досвід	підводить	до	висновку,	що	основне	джерело	
віри	людини	слід	шукати	у	глибинах	її	психіки,	в	її	містичному	пориві	до	
трансцендентного.	Іван	Мурашко	це	зрозумів,	ще	перебуваючи	в	США.	
											 Індивідуальний	релігійний	досвід	він	підсилював	містичним	екста-
зом,	у	якому	релігійний	досвід	набуває	надзвичайної	психічної	потужності,	
виразності,	 яскравості	 і	 є	 важливим	 чинником	 підтримування	 віри	 та	
залучення	 нових	 адептів.	Керівники	 організації	 вдало	 використовували	
релігійний	екстаз,	розуміючи,	що	релігійні	істини	приходять	до	віруючого	не	
через	розум,	а	через	почуття.	Так,		для	доведення	істинності	ідей	засновника	
організації,	–	 Ольга	Кирильчук,	 яку	 називали	 «Матір’ю	Сіону»,	 тобто	
«Завітом	Бога	з	людьми»,	під	час	деяких	молитов		втрачала	свідомість	і	її	
тіло	було	нерухоме…	У	цьому	стані	вона	починала	говорити	незрозумілою	
для	оточуючих	мовою,	послуговуючись	символами,	незрозумілими	словами,	
алегоріями,	парадоксаль	ними	визначеннями	[Див.2,	арк.8-9].	
	 Тривалість	і	періодичність	екстатичного	стану	в	О.Кирильчук	була	
різною	–	від	миттєвого	й	одноразового	переживання	до	тривалих,	по	кілька	
годин	і	регулярних	містично-екстатичних	станів.	
	 Логічним	наслідком	мурашківської	концепції	спасіння	є	відродження.	
Це	 дія	Святого	Духу,	 коли	 він	 обновляє	 природу	 людини.	 «Тоді	 людина	
робиться	сильною	в	Господі,	немічний	–	сильний	вірою.	І	людина	одержує	
явно	силу,	яку	відчуває	в	собі»	[8,	91].	Тобто	людина	є	пасивний	матеріал,	
Дух	же	Божий	ліпить	 із	нього	все	Йому	благо	потрібне	 і	є	«…силою,	яка	



Матеріали науково-практичної конференції

227

посилається	згори,	яка	допоможе	перемогти	всякий	гріх	в	людині,	укріпити	
у	вірі,	підбадьорити	у	Слові,	перемогти	сумніви	і	страх,	ощасливити	людину	
зсередини	і	об’єднати	її	навіки	з	Богом	[8,	121].
	 Відродження	 –	 початок	 пізнання	Бога	 і	 зміна	морального	 стану	
людини,	яка	увірувала,	розпочинається	нове	духовне	життя	людини.	«Людина	
стає	на	сходинку	небесного	життя,	яка	схована	у	Христі»	[8,	123].
		 І.	Мурашко	виділяє	три	періоди	духовного	життя	людини:
	 «Перший	період	–	незнання	Бога	чи	помилкове	служіння	йому,	«не	
маючи	прощення	гріхів,	живучи	в	скорботі	і	тісноті	духовній»	(Рим.	2:9)	[8,	
118].	У	цьому	періоді	людина	ще	не	прийняла	ідею	Господа,	а	Божі	заповіді	
не	стали	орієнтиром	в	її	житті.	Тому	І.Мурашко	закликає:	«Всі,	хто	живе	у	
першому	періоді,	поспішайте	до	Господа,	залишіть	грішне	життя	і	служіть	
Богу,	і	Він	простить	вас,	бо	Він	дав	обіцянку:	того,	хто	приходить	до	Мене,	
не	вигоню»	(Іоан.	6:37)	[8,	121].
	 Другий	період	–	«людина	частково	пізнала	Бога,	перемінила	гріховне	
життя	і	почала	служити	Господу.	Отримала	прощення	гріхів»	(Євр.10:17),	
примирення	з	Богом	(Мат.	11:28),	очистилася	через	Слово	(Іоан.15:3)	[7,	119],	
тобто	«веде	оновлений	спосіб	життя».
	 На	думку	І.Мурашка,	апостоли	Ісуса	Христа	жили	у	другому	періоді	
з	дня	увірування	аж	до	хрещення	Святим	Духом	(Дії	св.	апост.	2:4).	Вони	
творили	чудеса,	але	не	були	хрещені	Святим	Духом	(Лк.9:6).	Власне,	другий	
період	розпочинається	тоді,	коли	людина	приходить	до	Господа,	тоді	«кров	
Христа	змиває	будь-який	гріх.	Дух	Божий	знаходиться	біля	такого	чоловіка,	
бо	він	очищений	кров’ю	Христовою	(1	Іоан.	1:7;	14:18).		Життя	людини	стає	
оновленим	і	така	людина	має	прощення	гріхів»	[8,	119].		
	 Третій	період	–	коли	людина	отримала	хрещення	Святим	Духом,	тоді	
«серце	повністю	знаходиться	в	Божому	заспокоєнні.	Голова	не	хвилюється	
суєтними	 думками,	 але	 серце	 тоді	 насолоджується	 любов’ю	 і	 радістю	
Христо	вою.	 Розум	 і	 серце	 завжди	 знаходяться	 в	 єднанні	 з	 Господом,	 як	
залізо,	розжарене	на	вогні,	занурюється	у	воду	і	стає	твердим,	так	і	людина,	
отри	мавши	хрещення	Святим	Духом,	стає	одно	з	Богом»	[8,	121].	У	третьому	
періоді	живуть	всі	віруючі,	які	отримали	хрещення	Духом	Святим.	
	 За	концепцією	відродження	слідує	ідея	усиновлення,	тобто	встанов-
лення	якісно	нових	відносин	з	Богом,		де	Бог	дарує	усиновленому	усі	права	і	
привілеї.	Згідно	з	вченням	мурашківців,	ідея	усиновлення	є	перевагою	лише	
вибраних,	тобто	«пророків»,	якими	є	він	сам	і	його	дружина	–	О.	Кирильчук.	
Він	зауважував,	що	в	«одкровеннях	під	час	моління,	тільки	«пророк»	розмов-
ляє	з	Богом	і	передає	іншим	Божі	повеління.	Крім	того	він	стверджував,	що	
«Бог	через	пророкування	з	ним	тепер	завжди»	[1,	арк.144].	Цю	милість	у	Бога,	
як		вважав	І.Мурашко,	«заслужив	своїм	праведним	життям»	[1,	арк.143].		
	 Останнім	логічним	аспектом	акту	спасіння	можна	виділити	стійкість,	
упевненість	у	своїй	правоті.
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	 Завершальним	елементом	спасіння	є	водне	хрещення.	Мурашківці,	як		
і	інші	п’ятдесятники,	відкидають	всяку	містичність	цього	таїнства,	припи-
суючи	йому	знаковий	символізм	–	символ	початку	життя.	«Людина	під	час	
водного	хрещення	дотримується	заповіді	Христа	і	через	віру	в	Нього	отримує	
прощення	гріхів»,	–	проголошував	І.Мурашко	[8,	115].	При	цьому,	як	і	всі	
пізньопротестантські	напрямки,	він	негативно	ставився	до	хрещення	дітей.			
«Діти	 вірити	не	можуть,	 а	 тому	 їх	 і	 хрестити	 заборонено.	…	Людину	до	
повного	знання	її	віку	і	без	її	бажання	хрестити	Слово	Боже	забороняє»	[8,	15].	
Оскільки	водне	хрещення	є	лише	підтвердженням	акту	спасіння,	коли	людина	
розкаюється	і	вірою	приймає	Святе	Письмо,	то	воно	стає	видимим	знаком	
спасіння.	Після	навернення	до	Бога	духовне	життя	людини	не	закінчується.	
Те,	що	відбувається	з	особою	після	отримання	віри,	називається	процесом	
освяти.	
	 Освята	–	це	продовження	того,	що	було	почато	при	відродженні,	коли	
у	віруючого	ввійшла	і	стала	перебувати	новизна	життя,	отримана	через	силу	
Святого	Духу.	Це	безкінечний	шлях	до	вдосконалення,	основною	рушійною	
силою	якого	є	не	воля	людини,	а	Святий	Дух,	якому	підпорядковується	лю-
дина.	Тому	 в	 догматиці	 церкви	 євангельських	 християн	 святих	 сіоністів	
центральне	місце	відводиться	хрещенню	Духом	Святим.	Воно	дає	силу	для	
служіння	і	передбачає,	що	віруючий	чистий	в	очах	Бога.
	 Таким	чином,	у	вченні	організації	мурашківців-сіоністів	про	спасіння	
ми	бачимо	наступне:	воно	можливе	не	лише	через	викупну	жертву	Христа,	
а	й	через	«викупний	подвиг»	так	званої	«жертви	І.Христа»	–	О.Кирильчук		
шляхом	«зняття	печатей».	Це	дійство	вважалося	актом	остаточного	подолання	
гріха	й	укладання	Нового	завіту	за	посередництвом	І.Мурашка,	що	дозволить	
задовольнити	праведний	гнів	Бога	і	дасть	кожній	людині	і	людству	в	цілому	
шлях	до	прощення	і	спасіння.	В	результаті	людина	приходить	до	розуміння	
духовного	життя	та	через	віру	й	індивідуальний	релігійний	досвід	отримує	
спасіння.
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Юрій ЛІННІК
/м. Рівне/

Парадигма протестантизму в філософсько- 
релігієзнавчому контексті

   У статті досліджується парадигма протестантизму в філософсько-
релігієнавчому контексті. Автор аналізує сутність протестантизму як течії 
в християнстві та причини її популярності.
   Ключові поняття: протестантизм, парадигма, українське 
суспільство, місіонерство, адепти.

	 Цьогоріч	весь	протестантський	світ	святкує	500-річчя	від	початку	
Реформації;	за	легендою,	саме	в	1517	році	доктор	богослів’я	Мартін	Лютер	
прибив	до	Замкової	Церкви	«95	 тез»,	 в	 яких	 виступив	проти	 зловживань	
католицької	церкви,	в	тому	числі,	продажу	індульгенцій,	які	нібито	зможуть	
відпустити	гріхи,	причому	набула	поширення	практика	придбання	індульген-
цій	не	лише	після,	але	і	до	вчинення	грішних	вчинків.	Протистояння	католи-
цизму	та	протестантизму	в	період	становлення	останнього	було	надзвичайно	
гострим	і	лише	через	150	років,	в	1648	році,	після	підписання	Вестфальського	
миру,	можна	вважати,	що	релігійний	фактор	перестав	бути	домінуючим	в	
європейському	політикумі.	Представники	протестантизму	захищали	народні	
маси	від	свавілля	буржуазії,	вони	закликали	до	скромності,	економії,	опори	
на	себе,	розвінчували	патерналізм	і	брали	участь	у	формуванні	національних	
держав,	в	яких	церква	не	грала	головну	роль	[2].
	 Наша	стаття	покликана	дослідити	особливості	протестантства	загалом	
та	причини	зростання	його	популярності	останнім	часом.	Загальновідомо,	що	
в	ХХ	ст.	та	на	початку	ХХІ	ст.	православ’я	починає	демонструвати	тенденцію	
до	поступової	втрати	своїх	позицій	та	віруючих.	Причинами	є,	наприклад,	
надмірна	ортодоксальність,	міжконфесійні	конфлікти,	децентра	лізація	церков,	
високий	рівень	заполітизованості.
					 Реформація	виникла	як	реакція	на	монополію	та	гегемонію	католи-
цизму,	 тому	протестантизму	присуща	 схильність	 до	певного	 критичного	
протистав	лення	себе	домінуючій	конфесії,	в	нашому	випадку	і	православ’ю.	
Однією	 з	 головних	 установок	 протестантського	 вчення	 було	 прагнення	
демонструвати	«нову»	Біблію,	руйнувати	стереотип,	що	вільне	читання	та	
тлумачення	Священного	Писання	–	це	прерогатива	виключно	духовенства.	
Протестантизм	позиціонувався	 насамперед	 як	 релігія	 для	 знедолених	 та	
бідних,	церква	взаємодопомоги	та	підтримки,	саме	тому	протестантизм	був	
позитивно	сприйнятий	народними	масами,	і	вже	багато	років	поспіль	набирає	
популярності,	в	тому	числі	і	на	теренах	України.
				 Протестантизм	у	сучасній	Україні	є	конфесійно-неоднорідним.	Особ-
ливо	 численною	паствою	характеризуються	 такі	 протестантські	 течії,	 як	
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баптизм	та	п’ятдесятництво,	в	сумарному	ж	відношенні	протестантські	кон-
фесії	кількістю	послідовників	поступаються	лише	православ’ю.	За	винятком	
деяких	богослужбових	відмінностей,	всі	напрямки	протестантизму	в	Україні	
реалізують	ключові	цінності	даної	гілки	християнства.	Великого	значення	
протестанти	надають	моральному	стану	людини	та	її	поведінці	в	суспільстві.	
За	 їх	 вченням,	причини	більшості	проблем	криються	насамперед	в	 самій	
людині,	а	потім	вже	у	владі	чи	корупції.	Людина	має	прагнути	до	морального	
ідеалу,	бути	доброю,	відповідальною	та	милосердною.	Подекуди	саме	цих	
якостей	 невистачає	 українському	 суспільству.	Особливостями	 бачення	
протестантами	проблем	моральності	є	і	позиція	протестантизму	щодо	абортів.	
Будь-які	втручання	в	біологічну	природу	людини,	вважають	вони,	не	можуть	
бути	моральними,	бо	протирічать	Божому	замислові	[3].
	 Соціально-етичні	 уявлення	 протестантів	 торкаються	 глобальних	
проблем	 сучасності:	 війни	 та	миру,	 голоду	 та	 холоду,	 демографічної	 та	
еколо	гічних	 проблем.	Місія	 будь-якого	 протестанта	 полягає	 в	 допомозі,	
активному	 долученні	 до	 вирішення	 цих	 проблем.	Віруючий	протестант	
займає	активну	та	осмислену	позицію	у	всіх	сферах	життя	суспільства,	в	тому	
числі	 і	в	політичній.	Не	в	останню	чергу	завдяки	небажанню	протестант-
ського	компонента	залишатися	осторонь	політичного	процесу,	українському	
суспільству	вдається	робити	успішні	кроки	до	контролю	влади,	перемоги	над	
абсентеїзмом	та	аполітичністю.	Тісна	співпраця	політики	з	протестант	ськими	
віруючими	спостерігається	серед	молоді,	яка	бере	участь	у	передвибор	чих	
кампаніях,	діяльності	окремих	організацій,	рухів	та	клубів.	Незважаючи	на	
надмірну	політизацію	 інших	 гілок	 християнства,	 протестантизм	 зберігає	
певних	політичний	нейтралітет	 як	 висхідний	 ідеал	 християнської	 етики						
(Богу	–	Богове,	кесарю	кесареве)	[3].
	 У	міжконфесійне	життя	України	протестантські	церкви	не	втруча-
ються,	 займають	 нейтралітет	 та	 толерантно	 сприймають	 нові	 релігійні	
угрупо	вання,	прагнуть	уникати	будь-яких	конфліктів	на	конфесійній	основі.	
Екуме	нізм,	як	рух	примирення,	зародився	саме	в	лоні	протестантизму,	який	
виступає	за	діалог	між	усіма	релігіями.
	 Демократизмом	 відрізняється	 у	 протестантів	 і	 сфера	 гендерних	
співвід	ношень.	На	 відміну	 від	 католиків	 та	православних,	жінки	можуть	
обіймати	більший	перелік	посад	у	церкві,	наприклад	дияконіси,	помічниці	
пресвітерів	 у	 роботі	 з	 дітьми.	 Загалом	же	 в	 силу	особливостей	 вчення,	 в	
протестантизмі	жінки	більш	активні	ніж	в	інших	конфесіях.	Широко	відомими	
є	прецеденти	висвячення	в	сан	жінок-пасторів	у	країнах	Європи.	Особливістю	
протестант	ських	церков	є	надзвичайна	молодість	 їх	 складу.	Якщо	раніше	
нижньою	віковою	межею	для	обійняття	посади	пастора	вказувалося	40	років,	
то	зараз	всього	16	[1].	До	речі,	саме	наявність	великої	кількості	зацікавленої	
молоді	 серед	протестантів	 дозволяє	 їм	 займатися	місіонерською	роботою	
серед	сус	піль	ства.	Актив	протестантського	молоджного	руху	надає	допомогу	
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постраж	далим	внаслідок	 військових	дій	на	Сході	України	 та	 організовує	
соціальні	ініціативи.
	 На	відміну	від	православних	та	католиків,	протестанти	характеризу-
ються	взаємною	підтримкою	своїх	«братів»	та	«сестер»,	тобто	адептів	релігії.	
Ця	допомога	носить	не	лише	духовно-пасторський,	а	й	матеріально-практич-
ний	характер,	наприклад	допомога	в	отриманні	освіти,	працевлаштуванні.	Для	
вірян	–	вихідців	з	багатодітних	та	малозабезпечених	сімей	–	така	підтримка	
має	 величезне	 значення.	По	 суті	 протестанти	намагаються	 компенсувати	
відсут	ність	гарантування	державою	робочого	місця	після	закінчення	ВНЗ	
або	ко	леджу.	Також	протестанти	приділяють	увагу	сімейній	реалізації	своїх	
парафіян.	Молоді	 люди,	 чи	 то	 чоловіки	чи	жінки,	 довго	не	 залишаються	
самотніми,	 їх	 колеги	 по	 вірі	шукають	 їм	 пару.	На	 тлі	 розмежованості	
і	 ворожості	 інших	 гілок	 християнства	 протестантизм	 виглядає	 дуже	
привабливо.	
	 Основою	місіонерської	роботи	протестантизму	є	уникнення	суперечок	
між	прихильниками	нових	 течій	 релігії	 та	 також	 здійснення	 екуменічних	
кроків,	що	 є	 важливою	умовою	підвищення	 авторитету	 протестантизму	
[1].	Місіонерська	діяльність	 сприяє	підвищенню	рівня	релігійно-общиної	
активності	 віруючих,	 оптимізації	 внутрішнього	життя	протестантизму	 та	
його	взаємодіі	з	 іншими	християнськими	церковними	формаціями.	Таким	
чином	кожен	протестант	працює	на	благо	своєї	громади	(течії).
	 Отже,	 протестантизм	 як	 нова	 релігія,	 яка	 зародилася	 500	 років	
тому,	стала	новим	ковтком	повітря	для	всіх,	хто	втомився	виправдовувати	
като	лицизм	 через	методи	 та	 спроби	 його	 панування.	Важливою	 рисою	
нової	релігії	став	її	лібералізм.	Виділення	своїх	адептів	серед	маси	інших,	
християнська	взаємодопомога	та	впевненість	послідовників	протестантизму	
у	 завтрашньому	дні	 робить	протестантизм	найбільш	потужною	течією	в	
християнстві	і	доступною	для	всіх	та	кожного.
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Межі оформлення доктрини англіканства 
за часів Генріха VIII: історичний аспект

 Ідеї	 релігійної	 та	 політичної	 свободи	 сучасного	 світу	 зобов’язані	
своїм	походженням	значною	мірою	протестантизму.	Минуло	вже	500	років,	
але	сьогодні	ми	точно	можемо	сказати,	що	значення	феномену	Реформації	
виходить	далеко	за	рамки	ХVI	століття	та	європейського	регіону.	Реформація	
в	першу	чергу	змінила	релігійну	свідомість	людини,	сприяла	перебудові	люд-
ського	розуміння	таких	понять,	як	«релігія»	та	«віра»	.
	 Як	одна	 з	найважливіших	подій	в	 історії	Європи	раннього	нового	
часу	 вона	 є	предметом	стабільного	наукового	 інтересу	багатьох	поколінь	
дослід	ників.	Конфесійний	підхід	 до	 історії	 та	 проблематики	Реформації	
склався	ще	в	ранній	новий	час	–	перші	спроби	зрозуміти	реформаційні	події,	
оцінити	їх	роль	та	місце	в	історії	Європи	були	здійснені	ще	в	період	ХVI	ст.	
як		католи	ками,	так	і	протестантами.	Упродовж	кількох	століть	аж	до	XX	ст.	
Реформація	характеризувалась	і	як	релігійний	рух,	і	як	суспільно-політичний	
та	ідеологіч	ний	рух,	що	набув	релігійної	форми.	Різні	аспекти	Реформації	
стали	предме-том	аналізу	як	європейських	учених	–	А.	Дікенза,	Д.	Елтона,	
Дж.	 	Скарісбріка	 та	 ін.[	 1],	 так	 і	 дослідників	пострадянського	простору–	
Ю.	Голубкіна,	О.	Дмит	рієвої,	В.	Дятлова,	Ю.	 Івоніна,	О.	 Ісаєнко,	П.	Кот-
лярова,	Л.	Нестренко,	Н.	Подаляк,	Л.	Репиної,	С.	Черкасова	[2].	Свідченням	
широкого	наукового	 інтересу	до	 заявленої	проблематики	 стала	 величезна	
кількість	 круглих	 столів	 і	 наукових	конференцій,	 присвячених	500-річчю	
Реформації.	Сучасні	науковці	розуміють	феномен	Реформації	неоднозначно,	
що	відкриває	нові	горизонти	в	її	осмисленні,	як	в	історичному,	так	і	в	релі-
гійному,	філософському,	естетичному,	культурно-регіональному	відношенні.
	 Метою	нашого	наукового	пошуку	є	відповідь	на	питання:	чому	саме	
в	та	ких	межах	відбулось	оформлення	доктрини	англіканства	за	часів	Ген-									
ріха	VIII?
	 Англійська	монархія	 мала	 свою	 історію	 відносин	 з	Ватиканом.	
Ці	відно	сини	не	раз	набирали	різних	форм	конфлікту,	в	основі	якого	було	
незадово	лення	залежністю	королівської	влади	від	Ватикану.	Відмітимо,	що	
рух	за	реформу	церкви	в	Англії	виник	ще	у	70-х	роках	XIV	ст.,	його	ідеологом	
став	Джон	Віклеф	 (1320-1384),	 який	висунув	однією	з	 головних	тезу	про	
необхідність	підпорядкування	духовної	влади	світській	[3,	130-148].	Церква	в	
Англії	за	часів	правління	засновника	династії	Тюдор	–	Генріха	VII	не	зазнала	
суттєвих	змін.	Монарх,	який	боровся	за	визнання	та	закріплення	на	троні,	
не	міг	ризикувати,	тому	союз	і	співробітництво	з	церквою	були	частиною	
політичного	курсу.	Він	скористався	з	того,	що	і	церква	була	зацікавлена	в	
припиненні	міжусобиць	та	політичного	хаосу.	
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 Ситуація	змінилась	за	часів	Генріха	VIII.	В	перші	роки	свого	правління	
він	 продовжив	 політику	 батька	 по	 відношенню	до	 церкви	 та	 намагався	
зробити	церкву	опорою	своєї	влади,	що	знаходило	підтримку	народу.	Але	
зміцнення	королівської	влади	поступово	висувало	на	перше	місце	питання	
державних	інтересів	національної	монархії,	що	неминуче	підводило	владу	
або	до	відкритого	зіткнення	з	Римською	католицькою	церквою	або	до	спроб	
встанов	лення	 контролю	над	нею.	Спочатку	Генріх	VIII	 хотів	 змагатися	 з	
Францією	та	Іспанією	у	боротьбі	за	встановлення	контролю	над	папством	
і	тільки	після	того,	як	він	відмовився	від	цієї	 ідеї,	були	здійснені	кроки	з	
визволення	від	папського	впливу.
	 Дослідник	Дж.	Елтон	акцентував	увагу	на	її	ідеологічне	підґрунтя.	
Згідно	з	офіційною	доктриною,	король	був	помазаник	Бога	на	Землі,	яка	була	
в	його	управлінні,	і	він	був	автоматично	священиком	Ісуса	Христа	на	Землі,	
тобто	перевага	його	визначалась	особисто	і	не	залежала	від	будь-якої	влади,	
в	тому	числі	від	Папи	Римського	[4,	164].
	 Найважливішим	чинником,	 який	 змусив	Генріха	VIII	 переглянути	
ставлення	до	церкви,	 була	фінансова	 криза.	Генріх	VIII	 не	міг	 зменшити	
свої	витрати	і	шукав	нові	джерела	прибутку.	Багатства	церкви	відкривали	
таке	джерело.	Саме	про	це	свідчать	перші	акти	так	званого	Реформаційного	
парламенту	(1529-1536)	[5].	Вони	боляче	вдаряли	по	папській	владі	в	Англії.	
Папство	втрачало	свій	вплив,	особливо	це	стосувалося	фінансових	питань.	
Генріх	VIII	Тюдор	зайшов	дуже	далеко	у	своїх	розходженнях	з	Римським	
папою.	Результатом	парламентських	 актів	 і	 королівських	указів	 став	 той	
факт,	що	папа	 вже	не	 контролював	ні	юридичні,	 ні	фінансові	 питання	 в	
англійській	 церкві.	У	 його	 підпорядкуванні	 знаходилась	 лише	церковна	
ієрархія,	тому,	щоб	не	зупинятись	на	півдорозі,	Англія	повинна	була	зробити	
ще	крок	уперед,	тобто	відкинути	папство	в	цілому.	Вже	у	1533-1535	роках	
питання	про	папське	верховенство	над	церквою	широко	обговорювалося.	
Так,	у	1533	році	воно	обговорювалось	у	королівській	раді,	і	хоч	думки	членів	
ради	розходились,	більшість	була	не	на	боці	папи.	У	1534	році	король	пише	
листа	Оксфордському	університету,	в	якому	пропонує	обговорити	питання	
про	верховенство	римського	єпископа.	У	відповіді	університету	схвалюються	
дії	короля	і	всіляко	засуджуються	вимоги	папи	[6,	194].	Обговорення	цього	
питання	відбувалося	також	у	Кембріджському	університеті,	король	отримав	
аналогічну	відповідь.	Отже,	богослови	Англії	фактично	висловились	проти	
прав	папи.
	 Найбільш	значним	статутом	реформаційного	парламенту	був	Акт	про	
Супрематію,	або	про	Верховенство,	прийнятий	у	1534	році.	Акт	про	Верховен-
ство	 започаткував	 англійську	Реформацію.	Цікаво,	що	 оскільки	Генріха	
VIII,	як	молодшого	сина	королівської	родини,	готували	до	архієпис	копської	
кар’єри,	це	було,	на	думку	теологів	та	юристів	того	часу,	одним	із	доказів	
правомірності	надання	йому	титулу	«Верховного	глави	церкви	Англії»[7].
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	 Акт	 про	 Супрематію	 носив	 назву	 «Акт	 про	 призначення	 його	
Високості	короля	Верховним	головою	церкви	Англії	і	надання	йому	влади	
вносити	зміни	та	виправляти	різні	помилки	єресі	та	неподобства	в	ній	–	1534	
рік	(26	рік	правління	Генріха	VIII)».	«Хоч	королівська	Величність	справедливо	
та	за	правом,	говориться	в	документі,	є	Верховним	головою	церкви	Англії,	
але	для	затвердження	та	закріплення	його	владою	теперішнього	парламенту	
оголошується,	що	наш	Верховний	Володар	король,	спадкоємці	престолу	та	
його	наступники	з	цього	часу	повинні	бути	визначені	і	вважатися	єдиним	на	
землі	Верховним	головою	церкви	Англії,	названої	Англіканською	еклезіат-
ською,	і	не	тільки	об’єднаним	під	імперською	короною	новим	титулом,	але	
й	 користуватись	 пошаною,	 гідністю,	 правами,	 привілеями,	 які	 по	 праву	
належать	Верховному	голові	цієї	церкви».	У	подальшому	акт	підкреслює	
право	 короля,	 його	 спадкоємців	 та	 нащадків	 королівського	 престолу	 на	
виправлення,	 викорінювання	 (єресі),	 зміни	 та	 упорядкування,	 також	 інші	
дії	у	церковному	колі,	 «що	будуть	 здійснюватися	на	користь	Господу	для	
примноження	 доброчинності	Христової	 церкви	 і	 для	 збереження	миру,	
цілісності	та	спокою	у	цьому	королівстві,	і	ніякі	звичаї,	традиції,	закони	та	
влади	інших	держав,	розпорядження	та	інше,	що	суперечать	вищезгаданому,	
не	може	будь-що	змінити»	[5,	355-356].
	 Захищати	церкву	від	звинувачень,	які	висунув	король	і	його	прибіч-
ники,	 було	досить	важко.	 І	 все	ж	 таки,	 хоч	парламент	погодився	визнати	
короля	головою	англійської	церкви,	це	рішення	не	було	прийнято	відразу.	
У	січні–березні	1534	року	вийшов	парламентський	акт,	який	надав	законні	
санкції	 на	 розрив	першого	шлюбу	Генріха	VIII	 і	 на	 укладення	другого	 і	
проголосив	перехід	права	спадкоємництва	до	дітей	від	другого	шлюбу.	Всі	
підлеглі	короля	повинні	були	скласти	клятву	про	дотримання	цих	рішень,	
а	відмова	від	цього	або	сумніви	в	законності	таких	рішень	мали	вважатись	
державною	зрадою	[5,	6-12].
	 Статути	реформаційного	парламенту	привели	до	великих	перетворень	
у	церковному	житті	Англії,	результатом	яких	стали	зміни	статусу	королівської	
влади,	її	функцій	та	прерогатив,	зміни	у	взаємовідносинах	церкви	та	суспіль-
ства,	 нове	 управління	церквою.	Комплекс	 реформаційних	 заходів	можна	
змоделювати	для	 аналізу	 наслідків	 англійської	 Реформації,	 поділивши	 їх	
умовно	на	два	взаємопов’язані	процеси.
	 Перший	–	теологічне	оформлення	доктрини	англіканства,	де	основне	
місце	займає	обґрунтування	королівського	права	на	церковне	верховенство	
(провідна	роль	тут	належить	Т.Кранмеру).	Другий	–	структурні	та	фінансові	
зміни,	що	здійснювались	під	керівництвом	Т.Кромвеля.	Обидва	процеси	були	
взаємообумовлені,	їх	успішний	розвиток	і	склав	успіх	англійської	Реформації.	
Те,	що	ця	політика	проводилась	руками	королівських	фаворитів,	застерігалось	
в	Акті	про	Супрематію,	де	зазначалося,	що	король	міг	передати	своє	виключне	
право	ревізії	існуючих	порядків	особам,	що	потрібні	його	Величності.	Аналіз	
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джерел	з	історії	церкви	в	Англії	XVI	ст.	дає	підстави,	на	нашу	думку,	для	
висновку,	що	взаємозв’язки	двох	реформаційних	процесів	–	теологічного	та	
структурно-фінансового	–	очевидні,	 але	необхідно	відзначити,	що	другий	
був	найбільш	 значним	для	Генріха	VIII	 і	 тому	проходив	 інтенсивніше	 у	
ранньотюдорівський	 період.	Отже,	 якщо	питання	 структури	 управління	
взагалі	 остаточно	 були	 сформовані	 в	 період	 правління	 Генріха	VIII,	 то	
формування	 теологічної	 доктрини	 відбувалось	 у	 декілька	 етапів	 та	 було	
завершено	у	період	правління	Едуарда	VI.
	 У	 1533	 році	 архієпископом	Кентерберійським	 був	 призначений	
Т.Кран	мер	 (1489-1556),	 він	 був	 доктором	богослов’я	 у	Кембріджському	
університеті.	За	часів	перебування	при	владі	Марії	Тюдор	його	звинуватили	у	
державній	зраді	та	спалили	на	вогнищі	як	єретика.	У	радянській	історіографії	
аналіз	діяльності	 та	поглядів	Т.Кранмера	був	 зроблений	Н.А.Смирновою.	
Дослідниця	вважає,	що	архієпископ	домігся	повного	ототожнення	позицій	
королівської	влади	та	королівської	церкви.	Він	створив	вчення,	яке	виявилось	
актуальним	як	для	Англії	XVI	ст.,	так	і	для	Англії	нашого	часу.	Запропонована	
ним	доктрина	поєднала	 в	 собі	 і	 протестантські	 переконання,	 й	 інтереси	
абсолютизму,	і	націона	льну	традицію	[8].
	 Процес	вироблення	теологічної	доктрини	англіканства,	формування	
догматичних	 документів	 англіканської	 церкви	 затягнувся	 до	 1552	 року	
і	 тривав	 при	Едуарді	VI.	Англійський	 історик	С.Біндофф	 відмічає,	що	
політика	 	 	Генріха	VIII	у	1529-1536	роках	–	це	був	розміркований	флірт	з	
новими	доктринами	з	метою	налякати	папу.	Але	церква	Генріха	повинна	була	
залишитись	таким	же	ортодоксом,	як	і	церква	папи	[7,	101-102].
	 	Найголовнішими	 теологічними	 документами,	що	 видані	 в	 роки	
прав	ління	 Генріха	VIII,	 були	 10	 статей,	 але	 нічого	 нового	 у	 розробку	
доктрини	англікан	ства	ними	не	було	внесено.	Та	запропоновані	у	1534	р.	ідеї	
дозволили	здійснити	важливі	зміни.	Король	зосередив	свою	увагу	тепер	не	
на	теоло	гічних,	а	на	політичних,	адміністративних	та	фінансових	питаннях.	
Структурні	зміни	здійснювались	під	керівництвом	Т.	Кромвеля.	У	1534	році	
був	виданий	Акт	про	підпорядкування	духівництва	його	Величності	королю.	
У	документі	відзначалось:	«покірні	та	слухняні	піддані	короля,	духівництво	
королівства	Англії,	повідомлені	про	те,	що	їх	собори	не	тільки	завжди	повинні	
скликатись	за	вказівкою	короля,	але	й	підпорядковуватись	його	королівській	
Величності»	[9,	169-198].
 Висновки.	 Реформація	XVI	 століття	 у	цілому	ряді	 країн,	 по	 суті,	
змінила	 тільки	форму,	 але	не	 змінила	принцип,	 замінила	один	церковний	
авторитет	у	справах	віри	іншим	–	авторитетом	світської	влади	та	всупереч	
основ	ним	принципам	протестантизму	 зберігала	 старі	 традиції.	Яскравим	
прик	ладом	такого	розвитку	подій	стала	Королівська	Реформація	в	Англії,	коли	
король	Генріх	VIII	зосередив	свою	увагу	в	першу	чергу	не	на	теологічних,	а	
на	політичних,	адміністративних	та	фінансових	питаннях.
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 Королівська	влада	в	Англії	наприкінці	XV	–	на	початку	XVI	ст.	стає	в	
центрі	всієї	системи	державного	управління.		До	середини	XVI	ст.	майже	всі	
законодавчі,	судові	та	адміністративні	повноваження	були	у	короля,	державні	
установи	здійснювали	свої	функції	наказів	монарха.	Лише	в	церковній	сфері	
король	не	мав	таких	повноважень,	що	призводило	до	зіткнення	з	Римською	
католицькою	 церквою.	 Реформи	Т.Кромвеля	 у	 церковному	 управлінні	
позба	вили	попередньої	 самостійності	 духівництво,	 в	 результаті	 церковна	
організація	 набуває	 бюрократичної	 форми	 і	 перетворюється	 в	 апарат	
урядовців,	 цілком	підпорядкований	королівській	 владі.	В	ході	Реформації	
Генріха	VІІІ	було	теологічно	обґрунтовано	право	монарха	на	верховенство,	
а	 реформаційні	 заходи,	 яки	проводила	королівська	влада	 за	часів	другого	
Тюдора,	мали	не	стільки	доктринерський,	скільки	політичний	контекст.	

 Джерела та література
	 1.	Dickens A.G. Reformation	and	society	in	sixteenth	century	Europe	/	
Arthur	Geoffrey	Dickens.	–	London,	1966.	–	216	p.;	Dickens	A.G.	The	English	Ref-
ormation	/	Arthur	Geoffrey	Dickens.	–	London:	Batsford,	1965.	–	374	p.;	Dickens	
A.G.	Thomas	Gromwell	and	the	English	Reformation	/Arthur	Geoffrey	Dickens.–	
London,	1959.	–	192	p.;	Elton	G.	R.	Policy	and	police.	The	enforcement	of	the	
Reformations	the	age	of	Thomas	Gromwel	/	Geoffrey	Rudolph	Elton.–	Cambridge:	
Cambridge	University	Press,	1972.	–	446	p.;	Elton	G.R.	Reform	and	Reformation:	
England	1509–1558	/	Geoffrey	Rudolph	Elton.	–	Cambridge:	Cambridge	Univer-
sity	Press,	1977.	–	423p.;	Elton	G.	R.	Reformation	Europe:	1517-1559	/	Geoffrey	
Rudolph	Elton	–	London:	Fontana,	1963;	Scarisbrick	J.J.	Henry	VIII	/	John	Joseph	
Scarisbrick.–	London:	Eyre	&	Spottiswoode,	1970.	–	561	p.;	Scarisbrick	J.J.	The	
Reformation	and	the	English	People	/	John	Joseph	Scarisbrick.		–		Oxford:	Basil	
Blackwell,	1984.	–203	p.
	 2.	Дмитриева О.В.	Елизавета	І.	Семь	портретов	королевы	/	О.В.Дмит-
ри	ева.	–	Москва:	Янус.	–	К.,	1998.	–	248	с.;	Ивонин	Ю.Е.	Реформация	как	
фактор	политической	истории	Западной	Европы	XVI	века	/	Ю.Е.	Ивонин.	
//	История	362.–	Харьков:	ХГУ.	–	Вып.25,	1992.	–	С.58-65;	Ивонин	Ю.Е.	О	
характере	реформации	Генриха	VIII	//	Проблемы	социальной	структуры	и	
идеологии	средневекового	общества	/	Под	ред.	Т.Л.Курбатова.	/Ю.	Е.	Иво-
нин.	–	Ленинград:	ЛГУ,	1980.	–	Вып.3.	–	С.83-93;	Исаенко	А.В.	Английская	
королевская	 реформация	 /	А.В.	Исаенко.	 –	Орджоникидзе,	 1982.	 –	 73	 с.;	
Нестеренко	Л.А.	Европейская	Реформация	и	формирование	французского	
государства	в	XVI	веке	//	Наукові	праці	історічного	факультету	/	Л.А.	Несте-
ренко.	 –	Бердянськ;	 Запоріжжя,	 1988.	 –	Вип.ІІІ.	 –	С.	 94-99;	Дятлов	В.О.	
Реформи	 і	 Реформація	 у	Німеччині	 (XV-XVI	 cтоліття)	 /	В.	О.	 	Дятлов.–	
Чер	нігів:	Чернігівський	національний	педагогічний	 університет	 ім.	Т.	 Г.	
Шевченка,	2010.	–	308	с.



Авраамічні релігії і Реформація...

238

	 3.	Stacey J. John	Wiclif	and	Reform.	/John	Stacey		–	L.:	Lutterworth	press,	
1964.	–	169	p.
	 4.	Elton G. R.	England	under	the	Tudors./	Geoffrey	Rudolph	Elton		–	L.,	
1989.	–	524	p.
	 5.	Тhe	Tudor	constitution	documents	and	commentary	/ed:	G.R.	Elton.	–	
Camb.:	Cambridge	University	Press.	–	1960.	–	496	p.
	 6.	Соколов В.А. Реформации	в	Англии	(Генрих	VIII	и	Эдуард	VI)./	/	
Василий	Александрович	Соколов	–	Москва,	1881.	–	537	с.
	 7.	Bindoff S.T. Тudor	England.	/	Stanley	Thomas	Bindoff	–	L.:	Penguin	
Bocks,	1977.	–	P.	204-205.
	 8.	Смирнова Н.А.	Томас	Кранмер	и	начало	английской	реформации	
в	XVI	веке	/	Наталья	Александровна	Смирнова	//	Из	истории	древнего	мира	
и	средневековья.	–	Москва,	1988.	–	С.76–94.
	 9.	Documents	 illustrative	 of	English	 church	 history	 /	 Ed.	 by	H.Gee,	
W.Hardy.–	N.Y.,	1966.	



Матеріали науково-практичної конференції

239

Ірина МАРЧЕНКО
/м. Чигирин/

Ікони «Христос Виноградар» 
у фондах Національного історико-культурного 

заповідника «Чигирин»

 Стаття присвячена дослідженню малопоширеного іконографічного 
типу символічних зображень Ісуса Христа «Христос Виноградар» на 
прикладі ікон з фондів Національного історико-культурного заповідника 
«Чигирин».
 Ключові слова: ікона, ікономалярство, іконографічний тип «Христос 
Виноградар».

 Icons «Christ Winegrower» in the funds of the National Historical and 
Cultural Reserve «Chyhyryn»
 The article is devoted to research rare iconographic type of symbolic 
images of Jesus Christ by the example of icons from the funds of the National 
Historical and Cultural Reserve «Chyhyryn».
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	 «Спас	Лоза	Істинна»	(«Спас	Виноградна	Лоза»),	або	більш	звична	для		
нашого	регіону	назва	«Христос	Виноградар»	(«Спас	Виноградар»)	–	мало-
поширений	 іконографічний	 тип,	що	належить	до	 символічних	 зображень	
Христа	[9],	який	втілює	у	живописній	формі	слова	Євангелія	«Я	–	правдива	
Виноградина,	а	Отець	Мій	–	Виноградар»		(Іоан.15:1),	«Я	–	Виноградина,		ви–	
галуззя!»	(Іоан.15:5).	«Лоза	Істинна»,	«Христос	–	Лоза	Істинна»,	«Христос–	
Виноградна	Лоза»	–	одне	з	символічних	найменувань	Христа.	
	 Дана	 іконографія	 склалась,	 як	 вважають	 дослідники,	 в	 грецьких	
монастирях	у	XV-XVІ	ст.,	а	в	XVII-XVIII	ст.	набула	поширення	в	церковних	
розписах	та	листках	виховного	змісту	[4;	6].		Розрізняють	кілька	варіативних		
композицій	 даного	 іконографічного	 типу.	Найбільш	ранніми	 вважаються	
зображення	Христа	в	образі	Пантократора,	оточеного	виноградною	лозою,	
у	вітах	якої	зображено	апостолів,	а	 іноді	Богородицю	та	Іоанна	Предтечу.	
Євангеліє	розкрите	на	відповідному	уривку	(Іоан.15:1),	в	грецькому	варіанті	
ікона	підписується		«																		»,	що,	власне,	і	означає	«виноградна	лоза».	
Ця	композиція	є	в	буквальному	змісті	втіленням	слів	Євангелія:	Христос	–	
виноградна	лоза,	віти	–	його	учні,	а	лоза	та	виноградні	грона	–	вино	і	хліб	
причастя,	тіло	і	кров	Христа	[2,	470].	
	 У	XVІІ-XVІІІ	ст.	з’являються	нові	варіанти	зображень	даної	ікони,	
метою	яких	є	посилення	євхаристичного	змісту	сюжету.	З	Гробу	Господнього	
чи	 з	 проколотого	 ребра	Спасителя	 виростає	 виноградна	 лоза,	 гроно	 якої	
спуска	ється	 йому	 в	 руки,	 а	 Христос	 вичавлює	 з	 нього	 вино	 в	 потир.	
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Таким	чином,	з	часом	символіко-алегорична	композиція	перетворюється	в	
дидактично-виховну,	кожна	деталь	якої	має	глибокий	символічний	зміст	[8].	
Зупинимося	на	розгляді	окремих	зображень-символів	даної	ікони.
	 Так	виноград	–	це	один	з	найдавніших	символів	в	історії	людства,	
що	 споконвіків	 є	 уособленням	плодовитості,	 достатку,	життєвої	 сили	 та	
безсмертя.	Одночасно	ця	рослина	виступає	символом	мудрості,	духовного	
життя	та	відродження,	а	в	християнстві	стає	одним	із	символів	Христа.	Лоза	
з	листям	винограду	чи	птахи,	що	клюють	грона,	відображають	центральне	
таїнство	Церкви	–	євхаристію	(перетворення	вина	в	кров	Христову)	[2,	733-
734].	Сік	винограду	нагадує	людську	кров	і	символізує	жертвоприношення	
(в	христи	янстві	–	самопожертву)		[4;	5;	11].
	 Виноградна	 лоза	 –	 символ	плодючості	 та	життя,	Древа	Життя	 та	
Древа	Пізнання.	В	християнстві	Христос	є	істинною	лозою,	а	послідовники–	
віти	її.	Вона	символізує	церкву	та	віруючих.	Зображення	виноградної	лози	у	
вигляді	Древа	життя	з	голубами,	що	відпочивають	на	його	вітах,	символізує	
духовну	плодовитість	та	душі,	що	спочивають	у	Христі	(«Я	–	Виноградина,	
ви	–	галуззя!	Хто	в	Мені	перебуває,	а	Я	в	ньому,	той	рясно	зароджує,	бо	без	
Мене	нічого	чинити	не	можете	ви»	(Іоан.	15:5).	А	лоза	в	поєднанні	з	колоссям	
хліба	символізує	євхаристію	[4;	5;	11;	7].	
	 	Чому	ж	саме	як	символіку	було	обрано	виноградну	лозу?	Дослідники	
даної	тематики	відзначають,	що	в	Писанні,	до	розповіді	про	потоп,	згадок	
про	виноградну	лозу	взагалі	не	зустрічається.	А	після	розповіді	про	вихід	
ізраїльтян	 з	 Єгипту	 виноградна	 лоза	 дуже	 часто	 використовується	 як	
символічний	образ	 для	 опису	 їх	життя	 та	 їх	 відношення	до	Бога.	Це,	 на	
думку	дослідників,	 пов’язано	 з	 тим,	що	 в	Палестині	 того	 часу	 виноград	
був	поширеною	традиційною	сільськогосподарською	культурою,	основою	
господарювання	місцевого	населення	[4;	5;	11].
	 Ісус	Христос	називає	себе	«Істинною	Виноградною	Лозою».	В	даному	
випадку	прикметник	«Істинна»	має	значення	такого,	що	належить	до	вищого	
світу,	але	діє	в	цьому	світі	серед	людей,	подібно	до	того,	як	діє	підпорядкована	
закону	 органічного	життя	 лоза:	 відношення	Господа	 до	 людей	 подібне	
відношенню	 виноградної	 лози	 до	 своїх	 віт.	 Бог-Отець	 –	 це	Виноградар,	
господар,	що	посадив	істинну	виноградну	Лозу	–	Христа,	пославши	його	у	
світ.	Віти	Лози	–	Христа	–	це	всі	віруючі.	Добрих,	праведних,	тих,	що	дають	
духовні	 плоди,	Бог	 очищає	шляхом	 тяжких	 випробовувань,	 інших,	 гріш-					
ників,		–	відсікає	від	спілкування	з	Христом.	Саме	тому	Христос	є	«Істинна	
Виноградна	Лоза»	[4;	5;	11].
	 Серед	 символічних	 зображень	 даного	 іконографічного	 типу	
зустрічаємо	зображення	розквітлого	хреста,	що	є	одним	з	найпоширеніших	у	
православ’ї	символів	Животворного	Хреста	Господнього,	який	свідчить	про	
позбавлення	роду	людського	від	первородного	гріха,	дароване	Спасителем	
ціною	своїх	хресних	мук.	У	розглядуваному	нами	іконописному	типі	найбільш	
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поширеним	стало	зображення	розквітлого	хреста,	оповитого	виноградною	
лозою,	що	виростає	з	ребра	Спасителя.	Христос	вичавлює	гроно	з	виноградної	
лози	в	чашу.	На	іконі		міститься	напис	«Пийте	от	нея	вси...»	
	 Виключно	важливим	зображенням	даної	ікони	є	чаша-потир,	яка	в	
християнському	мистецтві	стала	символом	жертвенного	серця	Христа,	що	
дарує	Боже	милосердя;	символом	віри	[2,	299;	3,	562].
	 У	фондах	НІКЗ	«Чигирин»	зберігається	три	ікони	іконографічного	
типу		«Христос	Виноградар»,	які	за	композиційними	особливостями	можемо	
віднести	до	зображень	типу		«Пийте	от	нея	вси...»	Розглянемо	кожну	окремо.
	 Ікона	 «Христос	Виноградар»	 (КВ-2621	Ж-29)	 (Іл.1),	 невідомий	
народний	майстер	ХІХ	ст.;	полотно,	дерево,	олія.	По	краях	–	залишки	оздоб-
лення	з	металевої	фольги.	Ікона	виявлена	в	Чигирині	в	1996	р.	в	приватній	
оселі.
	 Зображення	виконано	на	темному	тлі.	Біля	підніжжя	Животворного	
Хреста	 стоїть	 Гроб	 Господень	 у	 вигляді	 кам’яної	 лежанки.	На	 ньому,	
напівобер	нений,	 в	 червоному	лентіоні,	 з	 золотистим	круглим	німбом	над	
головою,	сидить	Христос.	Біля	Спасителя	колінопреклонно	схилилися	два	
Ангели	 в	 зелено-червоних	шатах	 з	 круглими	 золотистими	німбами	 над	
головами.	 З	 проколотого	 ребра	Спасителя	 проростає	 виноградна	 лоза	 і,	
огинаючи	вгорі	Його	постать,	спускається	до	рук.	Христос	вичавлює	гроно	
в	потир,	 який	 тримає	Ангел.	Окремі	 краплі	 вина,	що	не	попали	в	потир,	
скапують	до	ніг	Христа	у	великий	круглий	посуд.
				 Хрест	латинський,	зображений	у	вигляді	розквітлого	хреста	червоного	
кольору,	оповитого	виноградною	лозою;	вгорі,	над	раменами,	розміщена	біла	
прямокутна	табличка	з	написом	«І.Н.Ц.І.»	(«Ісус	Назарей	Цар	Іудей	ський»).
	 Ікона	«Христос	Виноградар»	(КВ-412	Ж-55)	(Іл.2),	невідомий	майстер	
ХІХ	ст.;		полотно,	олія.	По	краях	–	залишки	оздоблення	з	металевої	фольги.	
Ікона	виявлена	в	с.Галаганівка	Чигиринського	району	в	приватній	оселі.	За	
змістом	та	композицією	дуже	схожа	з	попередньою	іконою.
	 Зображення	 виконано	 на	 тлі	 бірюзового	 неба.	 Біля	 підніжжя	
Животвор	ного	Хреста	стоїть	Гроб	Господень	у	вигляді	кам’яної	лежанки.	На	
ньому,	напівобернений,	в	червоному	лентіоні,	з	золотистим	круглим	німбом	
над	головою,	сидить	Христос.	Біля	Спасителя	колінопреклонно	схилилися	
два	Ангели	в	зелено-червоних	шатах	з	круглими	золотистими	німбами	над	
головами.	 З	 проколотого	 ребра	Спасителя	 проростає	 виноградна	 лоза	 і,	
огинаючи	вгорі	Його	постать,	спускається	до	рук.	Христос	вичавлює	гроно	в	
потир,	який	тримає	Ангел.	Окремі	краплі	вина,	що	не	попали	в	чашу,	скапують	
до	ніг	Христа	у	великий	круглий	посуд.
				 Хрест	латинський,	зображений	у	вигляді	розквітлого	хреста	червоного	
кольору,	оповитого	виноградною	лозою;	вгорі,	над	раменами,	розміщений	
білий	прямокутний	аркуш	сувою	з	написом	«І.Н.Ц.І.»	(«Ісус	Назарей	Цар	
Іудейський»).
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	 В	 горішніх	 кутах	 ікони,	 в	 сиво-блакитних	 хмарах,	 зображено	
маленьких	Янголят,	що	тримають	сувої	з	написами	тексту	Євангелія.
	 	 Ікона	 «Христос	Виноградар,	 священномученики	 	Харлампій	 	 та	
Власій»	 (КВ-8343	Ж-212)	 (Іл.3),	 невідомий	 народний	майстер	ХІХ	 ст.;	
полотно,	олія.	Ікона	надійшла	з	фондів	Чигиринського	краєзнавчого	музею.
	 Зображення	 виконані	 на	 темному	 тлі	 переважно	 в	 коричнево-
червоному,	зеленому,	білому	кольорах.	На	передньому	плані,	з	обох	сторін	
ікони,	 розміщено	 зображення	 священномучеників	Харлампія	 та	Власія	
(зображення	 святих	 виконано	 в	 2/3	 зросту,	 в	 єпископському	 строї,	 над	
круглими	німбами	зроблено	відповідні	підписи	білою	фарбою).	Центральну	
частину	полотна	займає	іконографічна	композиція	«Христос	Виноградар».	
Біля	 підніжжя	Животворного	Хреста	 стоїть	 Гроб	Господень.	На	 ньому,	
напівобернений,	в	червоному	лентіоні,	терновому	вінці,	з	золотистим	круглим	
німбом	над	головою,	сидить	Христос.	Біля	ніг	Спасителя	колінопреклонно	
схилилися	два	Ангели	в	червоних	шатах	з	круглими	золотистими	німбами	
над	 головами.	Над	 німбами	 написи	 білою	фарбою,	 частково	 стерті,	 –													
«С.Ар.Рафаилъ»	та	«…Ар.	Гаври…»	(Святі	Архангели	Рафаїл	та	Гавриїл).	З	
проколотого	ребра	Спасителя	проростає	виноградна	лоза	й,	огинаючи	вгорі	
Його	постать,	спускається	до	рук.	Христос	вичавлює	гроно	в	потир,	який	
тримає	Архангел	Рафаїл.	Над	 горизонтальним	раменом,	по	 обидва	боки,	
зображено	двох	маленьких	Янголят.	Під	горизонтальним	раменом,	по	обидва	
боки,	зображено	двох	Янголят	з	сувоями	тексту	Євангелія	в	руках.
	 Хрест	латинський,	зображений	у	вигляді	розквітлого	хреста	червоного	
кольору,		оповитого	виноградною	лозою;	вгорі,	над	раменами,	розміщений	
білий	прямокутний	аркуш	сувою	з	написом	«І.Н.Ц.І.»	(«Ісус	Назарей	Цар	
Іудейський»).	
	 В	нижній	центральній	частині	ікони	розміщено	зображення	символу	
«Адамова	 голова»	 (в	 темному	овалі	 зображення	черепа	 з	перехрещеними	
кістками).	 Згідно	 з	 християнською	традицією,	прах	Адама	 знаходився	на	
Голгофі,	де	відбулося	Розп’яття	Христа.	Кров	Спасителя	омила	череп	Адама	і	
в	його	особі	все	людство	від	гріха,	даруючи	цим	можливість	спасіння.	Таким	
чином,	 «Адамова	 голова»	 є	 символом	 звільнення	 від	 смерті	 та	 символом	
спасіння	в	християнстві	[10].	
	 Також	у	нижній	 частині	 ікони	можемо	бачити	 знаряддя	 страстей	
Христо	вих:	молоток	та	цвяхи,	якими	Спасителя	прибивали	до	хреста;	кліщі–	
знаряддя	зняття	тіла	з	хреста;	колона	з	мотузками,	яку	підтримує	Архангел	
Гавриїл,	–	 знаряддя	 знущання;	 гральні	кості,	 якими	визначали	жереб	при	
поділі	риз	Христа;	півень	–	символ	зречення	апостола	Петра	[1].
	 Таким	чином,	представлені	ікони	з	фондової	збірки	НІКЗ	«Чигирин»	
репрезентують	малопоширений	іконографічний	тип	символічних	зображень	
Христа	«Спас	Виноградар»	та	є	виключно	цінними	зразками	ікономалярства	
ХІХ	ст.	
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Іл.1. Христос Виноградар Іл.2. Христос Виноградар

Іл.3. Христос Виноградар, святі Харлампій та Власій
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	 1.	Православная	иконография	Иисуса	Христа	[Електронний	ресурс]:	
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Руслана МАЦАЛАК
/м. Галич/

                                                                     
Проблемні питання української Реформації

	 Взаємовідносини	держави	та	церкви	для	України,	як	багатонаціональної	
та	багатоконфесійної	держави,	завжди	були	і	залишаються	життєво	важливою	
основою	на	шляху	українського	державотворення,	особливо	коли	мова	йде	про	
забезпечення	її	безпеки	та	стійкості	розвитку.	Це	питання	набуває	особливої	
актуальності	у	сучасних	умовах,	коли	перед	нами	постає	проблема	вибору	
загальноприйнятної	моделі	державно-церковних	відносин.
	 Слід	зауважити,	що	більшість	європейських	вчених,	які	на	профе-
сійному	 рівні	 займаються	 проблемами	 сучасних	 державно-церковних	
відносин,	наголошують	на	тому,	що	європейська	інтеграція	змусила	карди-
нально	переосмислити	відносини	між	державою,	церквою	та	суспільством.	
Назвемо	основні	причини	цього:	інтеграція	політичної	та	релігійної	спадщини	
євро	пейських	 країн;	 секуляризаційні	 процеси,	 викликані	 Гуманізмом,	
Реформацією,	Просвітництвом,	що	почалися	у	XІV-XVIІІ	століттях	і	карди-
нально	змінили	обличчя	і	душу	Європи	та	добігають	до	свого	завершення	
[1,	с.	53].	
	 Проте	не	варто	 забувати,	що	саме	християнське	віровчення	було	 і	
залишається	головним	джерелом	тих	ідей,	втіленням	яких	так	захоплюються	
титани	Відродження	 і	 батьки	Реформації	 (М.	Лютер,	Ж.	Кальвін	 та	 ін.).	
Вимоги	 гуманістів	щодо	 секуляризації,	 звільнення	 людської	 природи	 від	
надмірної	 залежності,	 насправді	 закладені	 духом	християнства	 (згадаємо	
слова	з	Біблії:	«…	субота	для	людини,	а	не	людина	для	суботи»	(Мк.	2:27)	та	
ін.	вислови	Ісуса	Христа),	а	в	свою	чергу	не	слід	забувати	про	те,	що	заклики	
гуманістів	та	їх	захоплення	красою	і	силою	людини,	її	розумом	беруть	свої	
витоки	із	псалмів	царя	Давида.	
	 Говорячи	про	правовий	статус	Церков	у	різних	країнах	світу,	варто	
відзначити,	що	він	є	досить	різноманітним.	Нас	особливо	цікавить	привіле-
йований	статус	домінуючої	конфесії	у	державі.	Яскравим	прикладом	такої	
моделі	 є	 сучасна	Греція,	Православна	Церква	 якої	 офіційно	проголошена	
державною.	Держава	у	свою	чергу	гарантує	її	священнослужителям	зарплату	
і	пенсії.	У	початкових	і	середніх	школах	здійснюється	православна	освіта.	
Подібний	статус	тієї	чи	іншої	церкви	закріплений	у	конституціях	більш	ніж	
40	країн	світу.	До	речі,	варто	зазначити,	що	у	22-х	з	них	главою	держави	
може	бути	тільки	особа,	яка	належить	до	офіційної	церкви.	Таким	чином,	
існує	потреба	подальшого	дослідження	 такої	моделі	 державно-церковних	
відносин,	 як	 «державна	 церква».	Ця	модель	 передбачає	 привілейований	
статус	домінуючої	конфесії	у	державі,	державне	фінансування	та	контроль	
її	інститутів	за	використанням	коштів,	делегування	церковним	структурам	
таких	функцій,	 як	реєстрація	новонароджених,	 смертей,	шлюбів	 тощо	 [2,							
с.	163].	
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	 Таким	чином,	у	країнах,	де	Церква	має	подібний	статус,	вона	може	
опікуватися	армією	та	 іншими	силовими	структурами,	що	зараз	особливо	
актуально	для	України.	Тобто	держава	повинна	найбільше	довіряти	«держав-
ній	церкві»	як	найвпливовішій	інституції	громадянського	суспільства,	яка	у	
свою	чергу,	може	заохочувати	чи	докоряти	державі	у	використанні	силових	
структур	 як	 найбільш	 важливого	 інструменту	 впливу	 у	 надзвичайних	
ситуаціях	(мається	на	увазі	здійснення	законного	примусу	при	оголошенні	
військового	стану	або	дії	силових	структур	в	умовах	нейтралізації	наслідків	
стихійних	лих	тощо).	
	 Як	уже	згадувалося,	на	сьогодні	в	багатьох	країнах	світу	накопичений	
чималий	досвід	автономного	одне	від	одного	існування	Церкви	і	Держави,	
який	може	 стати	у	пригоді	 для	 вирішення	багатьох	проблем,	 які	 в	нашій	
державі	тільки	зараз	постають	на	порядку	денному.	Так,	історичний	досвід	
Грецької	православної	Церкви	свідчить,	що	гострота	цих	проблем	була	не	
меншою	ніж	в	Україні,	але	вони	були	вирішені.	
	 Якщо	 безпосередньо	 вести	мову	 про	Україну,	 варто	 наголосити,	
що	 головною	духовною	опорою	Української	 держави	була	 і	 залишається	
Православна	Церква.	Так,	наприклад,	 у	 часи	лихоліть,	 особливо	у	період	
монголо-татарської	навали,	 вона	 стає	об’єднуючою,	державоутворюючою	
силою.	
	 Д.	І.	Сазонов	відмічає,	що	ідеалом	Київської	Русі,	як	першої	християн-
ської	держави	на	теренах	сучасної	України,	була	соборність.	Вчений	у	свою	
чергу	піднімає	досить	важливе	питання,	яке	стосується	православної	соборної	
державності	та	виокремлює	її	наступні	ознаки:	
	 –	 єдність	 релігійно-морального	 начала	 як	 визначальної	 засади	
державного	будівництва,	державної	ідеології,	суспільного	устрою,	сімейного	
побуту	та	особистої	поведінки	громадян;	
	 –	 єдність	 державної	 влади	 –	 надкласовий,	 обмежений	 вірністю	
громадським	ідеалам,	народним	святиням	характер	влади;	християнським	
ідеалам	(Заповідям	Божим)	;
	 –	єдність	духовної	влади	–	церковна	влада	являється	голосом	народної	
совісті;	
	 –	симфонія	влади	–	державної	і	церковної,	духовної	і	світської	задля	
їх	спільного	служіння	на	ниві	суспільного	розвитку,	як	наглядний	приклад	
автор	пропонує	 державно-релігійну	 симфонію	Римської	 держави,	 у	 якій	
впродовж	століть	римський	Сенат	(аналог	соборного	органу	державної	влади)	
був	керівною	силою	країни	 і	 вивів	 її	 на	 вершини	найбільшої	могутності.	
Цей	факт	може	бути	наглядним	втіленням	Арістотелівського	вчення	про	те,	
що	кінцевим	результатом	 існування	будь-якої	 держави	 є	не	багатство,	 не	
могутність,	а	чеснота	(«добродетель»)	[3].	
	 Додамо,	що	Церква	в	усі	часи	була	і	залишається	наріжним	каменем	
та	мірилом	політико-ідеологічної	 позиції	 як	 державно-політичних	діячів,	
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так	 і	 українського	народу.	Починаючи	 з	Володимирового	Хрещення	 і	 до	
сьогодні	Православна	Церква,	за	словами	І.	О.	Ільїна,	є	своєрідний	«духівник	
і	ангел-хоронитель»	[4,	с.	328]	ідеї	української	державності.	У	той	же	час,	
варто	пам’ятати,	що	Держава	 і	Церква	 є	 різними	 за	 своєю	природою	 та	
призначенням	соціальними	інститутами	і	виконують	відмінні	функції,	хоч	
в	окремих	випадках	їх	виконання	може	переслідувати	однакову	мету.	Разом	
з	 тим	Церква,	 являючись	«хранителем»	 заповідей	Божих,	 які	 є	 духовно-
моральними	 орієнтирами	 суспільства,	 призначена	 задовольняти	 духовні	
потреби	 людей.	При	 цьому	 вона	 зобов’язана	 дотримуватися	 незмінних	
догматів	 і	 канонів.	 Її	 главою	є	 сам	Христос	 і	 вона	повинна	бути	визнана	
всіма	канонічними	Православними	Церквами	світу.	У	напрямку	симфонії	
діяльності	Церкви	і	Держави	повинні	об’єднати	свої	зусилля	як	державно-
політичні	діячі,	так	і	пересічні	громадяни	країни.
	 Отже,	не	слід	забувати	у	свою	чергу	про	те,	що	наша	держава	зробила	
цивілізаційний	вибір	у	сторону	Візантійського	Православ’я,	що	означало	не	
тільки	слідування	віровченню	візантійської	церкви,	а	й	намагання	її	бути	у	
симфонії	з	українською	національною	державою,	так	як	це	робила	Церква	у	
Візантії.	Варто	також	пам’ятати,	що	правила	взаємовідносин	церкви	і	держави	
розробляли	саме	люди	Церкви,	а	не	атеїсти.	Тому,	відповідно,	 історичний	
досвід	свідчить,	що	як	візантійські,	так	і	українські	державотворці	доволі	
часто	досягали	найвищих	духовних	ступенів	церковної	 ієрархії,	 у	 той	же	
час	Церква	не	займається	державницькою	діяльністю,	це	не	її	справа,	вона	
оберігає	людські	душі	від	гріха,	тим	самим	зберігає	їх	для	держави.	
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Надія МЕЛЬНИК 
/м. Галич/

Сакральні ландшафти Галича та його околиць. 
Дослідження та використання

	 	 	 	 	 Історичні	 ландшафти	Галича	 та	 його	 околиць	надзвичайно	насичені	
сакральними	пам’ятками.	За	підрахунками	З.Федунківа,	починаючи	з	ХІІ	ст.	
і	закінчуючи	ХVІІІ	ст.,	в	радіусі	20	км	від	Успенського	собору	функціонував	
51	храм	східного	обряду.	Найбільше	церков	зведено	за	княжої	доби:	19	–	у	
ХІІст.	і	4	–	в	ХІІІст.;	у	ХІV	ст.	–	2	церкви;	ХVст.	–	3;	ХVІ	ст.	–	4	і	в	ХVІІст.–	
1.	Територіально	це	 виглядало	 так:	 18	храмів	 знаходилось	у	 с.Крилосі;	 в	
с.Шев	чен	ковому	і	с.Залукві	діяло	по	9	храмів,	жителі	центральної	частини	
середньовічного	Галича	мали	 тільки	 3	 церкви	 [20].	Якщо	додати	ще	 до	
цього	числа	культові	споруди	інших	конфесій	і	віросповідань,	то	майже	всю	
територію	Галича	та	його	околиць	можна	назвати	сакральною.	Врахову	ючи	
те,	що	 в	містобудівній	 структурі	Галича	переважав	«розпорошений»	 тип	
планування	 [7],	 то	 сакральні	ландшафти	охоплюють	 значну	територію	як	
сучасного	міста,	так	і	його	навколишніх	сіл,	що	входили	в	свій	час	до	агломе-
рації	Великий	Галич.
				 Сам	термін	«сакральний»	означає	священний,	заповітний,	обрядо-						
вий	[17].	Усвідомлення	сакрального	є	однією	з	основ	людського	буття,	яке	
визна	чає	вірування	і	релігію.	Поняття		«сакральний	ландшафт»	поширилось	
відносно	недавно,	хоча	сакральність	ландшафтів	є	одним	з	найпопулярніших	
питань	сучасної	філософії.	Цій	проблематиці	останнім	часом	присвячується	
все	 більше	публікацій	 як	 за	 кордоном,	 так	 і	 в	Україні.	 Згідно	 з	 реєстром	
культурного	надбання	ЮНЕСКО,	до	 сакральних	ландшафтів	 відносяться		
територіальні	комплекси,	культурна	цінність	яких	визначається	наявністю	
священного	 змісту	 і/або	 культового	призначення.	Такими	 є	 різноманітні	
святі	і	священні	місця,	святилища,	некрополі	й	інші	місця	поховань,	місця	
проведення	 релігійних	 обрядів.	 Сакральні	 ландшафти	 досить	широко	
представленні	 в	Списку	Всесвітнього	надбання	 (67	палеокультурних	 і	 64	
історично-культурних	ландшафтів)	[14,	с.2].	Отож,	згідно	з	цим	реєстром,	
сакральні	 ландшафти	 поділяються	 на	 палеокультурні	 (ритуальні	 місця,	
священні	місця,	поховальні	комплекси)	й	 історичні	 (святилища;	 священні	
гаї,	ліси,	озера,	ріки;	некрополі;	храмові	і	монастирські	комплекси)	[14,	с.3].	
Хоча	за	іншою	класифікацією,	поховальні	комплекси	–	це	так	звані	тафальні	
ландшафти.
	 	 	 	 	В	 інтерпретації	 сакральних	 ландшафтів	 сучасні	 науковці	 виділяють	
матеріальний	і	духовний	підходи.	За	Романчуком	С.П.,	враховуючи	матері-
альний	підхід,	 сакральний	ландшафт	–	це	 власне	природно-антропогенні	
геосистеми,	 які	 виконують	духовну	функцію,	 пов’язану	 в	першу	чергу	 з	
релігійними	запитами	людей,	які	являються	об’єктами	паломництва,	тобто	
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спонукають	до	спілкування	з	ними	визначеної	категорії	населення	[16,с.145].	
Враховуючи	духовний	аспект,	за	КовальовимА.П.	сакральний	ландшафт	–	це	
щось	подібне	до	розподілу	духовного	потенціалу	і	виникнення	сакральних	
вузлів	 у	 просторі	 денної	 поверхні	 [10].	 Існують	 символічні	 сакральні	
уявлення	про	ландшафт.	Це	три	материнські	складові	символів:	символ	дерева	
(лісовий	ландшафт);	символ	землі	(гірські	і	печерні	ландшафти);	символ	води	
(ландшафти,	які	включають	водні	об’єкти)	[22].
						 До	числа	 традиційних	 сакральних	ландшафтів	 відносять	 культові	
об’єкти	 і	ритуальні	місця	 (власне	сакральні	ландшафти)	 і	місця	поховань	
(тафальні	ландшафти)	[2,	с.32].	Сакральні	ландшафти	мають	свої	просторові	
особливості	формування.	Більшість	християнських	ландшафтних	комплексів	
сформувалась	на	місцях	язичницьких,	для	яких	характерним	є	припідняте		
гіпсометричне	положення.	Спочатку	сакральними	межами	такого	комплексу	
був	частокіл,	вал.	Після	прийняття	християнства	місця	язичницьких	святилищ	
(капищ,	 контин)	 займають	монастирі	 та	 церкви,	 але	 загальна	 структура	
язичницьких	святилищ	та	їх	ландшафтна	організація	залишається	незмінною.	
Священні	 дерева,	 гаї,	 джерела	 стають	 основою	 та	 першими	 одиницями	
створення	 саду	 «вертоград»,	 замкненого	 муром	 [18].	 Визначальними	
елементами	сакрального	ландшафту	в	більшості	випадків	є	культові	споруди.	
Тому	сакральні	ландшафти	«церква-костел-синагога»	являються	домінантами	
міста	і	села,	і	є	одночасно	культурними	індикаторами	поліетнічного	страта	
ландшафту	та	формують	ядро	етнокультурних	кварталів	[2,	с.37].	
					 Що	стосується	етнокультурного	чинника	в	формуванні	сакрального	
ландшафту,	то	для	Галича	характерними	є	в	основному	християнські	сакральні	
споруди	(церкви,	каплиці	та	костели);	сакральні	споруди	євреїв	(синагоги)	та	
караїмів	(кенаса).	Звичайно,	що	більшість	християнських	сакральних	споруд	
і	комплексів	сформувалась	на	місцях	язичницьких	капищ,	це	підтверджують	
археологи.	Відомо,	що	церква	Різдва	Христового	в	Галичі		постала	на	місці	
капища	язичницького	бога	Коляди,	а	нині	вже	зруйнована	Пророка	Іллі	–	бога	
Перуна.	Деякі	історики	вважають,	що	городище-дитинець	у	Крилосі,	місце,	де	
була	митрополія,	духовний	центр,	укріпили	ще	язичники,	маючи	тут	капище	
«Золотий	Тік».
					 Сама	природа	Галича	та	його	околиць	ніби	спонукала	до	побудови	
тут	сакральних	споруд.	Адже	територія	Великого	Галича	утворена	кінцевим	
відгалуженням	 гірського	 пасма	Карпат,	 оточеного	 ріками	Лімницею	 та	
Дністром.		Ріки	Лімниця	і	Луква	разом	з	іншими	гірськими	ріками	поділили	
передгір’я	Карпат	на	ряд	височин	і	улоговин,	якраз	в	куті	однієї	з	височин–	
Прилуквинської	 і	 постав	Великий	Галич	 [6].	При	 цьому	 західний	 схил	
височини	 від	 ріки	Лімниці	 та	 північно-східний	 від	 р.Дністра	 –	 стрімкі.	
Східний	схил,	навпаки,	пологий,	розчленований	притоками	Дністра	[11].	Над	
Лімницею	та	Дністром	(праві	їх	береги)	нависають	стрімкі	береги	височини.	
Якраз	на	цих	берегах,	що	слугували	як	захисні	рубежі,	охороняючи	підступи	
до	княжого	міста,	постали	в	свій	час	добре	захищені	церкви	та	монастирі.
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      На	Виноградній	горі	висотою	291	м	(за	Л.Чачковським,	Я.Хмілевським)	
[21,	 с.10]	 був	 побудований	 храм	Св.	Пантелеймона,	 на	 думку	 багатьох	
дослідників	Галича,	з	укріпленим	монастирем.	Як	і	колись,	так	і	сьогодні,	храм	
є	домінантою	в	ландшафті.	Його	добре	видно	при	в’їзді	до	міста	Галича	і	з	
усіх	висотних	точок	рельєфу	території	Галицького	району.	Інша	топонімічна	
назва	гори	–	Свята	–	говорить	про	її	сакральнісь,	а	тим	більше	тут	знаходиться	
єдина	перлина	 сакрального	мистецтва,	 унікальна	пам’ятка	 білокам’яного	
зодчества	давнього	Галича	–	церква	Св.	Пантелеймона.
						 На	 іншому	пагорбі	Прилуквинської	 височини	 –	Сокільській	 горі	
(висотою	 304	м	 за	Л.Чачковським,	Я.Хмілевським	 [21,	 с.10])	 постав	 у	
свій	 час	Сокільський	монастир	 з	 церквою	Чесного	Хреста.	Сама	 назва	
говорить	про	те,	що	монастир	був	побудований	на	скелі	(сколі	–	перша	назва	
Скольський).		На	сьогодні	з	високої	домінуючої	в	рельєфі	скелі	Сокільської	
гори	відкривається	захоплюючий	мальовничий	краєвид	долини	р.Лімниці,	
яка,	до	речі,	вважається	однією	з	найчистіших	річок	у	Європі	(в	1972	р.	в	
межах	її	протікання	по	території	Галицького	району	був	створений	заказник).
				 Між	Пантелеймонівським	 храмом	 та	 на	 сьогодні	 зруйнованою	
церквою	Чесного	Хреста	в	с.Соколі	в	свій	час	були	зведені	церкви	Кирила	
і	Мефодія	 (урочище	Кирилівське),	Спаська	 церква	 (на	 горі	Карпиця)	 та	
ротонда-квадрифолія	«Полігон».
				 Винятком,	мабуть,	є	розміщення	на	Прилуквинській	височині,	вже	на	
стрімкому	березі	р.Дністер,	неподалік	впадання	в	неї	р.Лукви,	–	караїмського	
кладовища,	до	якого	з	півдня	примикає	зруйноване	єврейське	кладовище.	Це	
приклад	так		званого	тафального	ландшафту.	Зазвичай,	для	своїх	поховань	ці	
народи	вибирали	нижні	тераси	рельєфу.	Ймовірно,	під	час	закладання	цих	
кладовищ	зіграв	не	сакральний	фактор,	але	дешева	ціна	на	земельні	наділи.	
Незважаючи	на	це,	сьогодні	караїмське	кладовище	в	Галичі	–	єдина	збережена	
сакральна	пам’ятка	караїмів	у	Західному	регіоні	[23].
					 В	куті	Прилуквинської	височини,	утвореному	р.Луквою	та	р.Дністер,	
знаходиться	Замкова	гора	(висотою	222	м	за	Л.Чачковським,	Я.Хмілевським	
[21,	с.	10],	сьогодні	60	м	над	рівнем	р.Дністер)	з	руїнами	Старостинського	
замку	 та	 замкової	 каплиці	 Св.	 Катерини.	 Свого	 часу	 каплиця,	 будучи	
оборонною	 спорудою,	 виконувала	 свою	 сакральну	функцію.	 Сьогодні	
Замкова	гора	являється	головною	ландшафтною	домінантою	міста	Галича,	
яке	сформувалось	при	її	підніжжі	у	пізньому	Середньовіччі.
					 У	східній	околиці	Галича	над	Дністром,	на	його	стрімкому	правому	
березі,	в	с.Пітрич	у	свій	час	стояв	монастир	Св.	Василія	з	церквою	Успіння	
Пресвятої	Богородиці.	На	даний	час	місце,	де	стояв	монастир,	дуже	мальов-
ниче.	 Згідно	 з	Генеральним	планом	розвитку	Національного	 заповідника	
«Давній	Галич»,	це	місце	разом	з	існуючим	сьогодні	джерелом	пропоноване	
до	внесення	в	«Реєстр	пам’яток	природи	місцевого	значення».	
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					 На	 правому	 стрімкому	 березі	 ріки	Лукви,	 на	Викторівській	 горі	
(висота	241	м	за	Л.	Чачковським,	Я.	Хмілевським)	[21,	с.10]	в	свій	час	існував	
Викторівський	монастир.	Сьогоднішня	дерев’яна	церква		Св.	Миколая	стоїть	
приблизно	на	місці	 колишньої	монастирської.	Викторівський	монастир,	
ймовірно,	був	одним	із	перших	осередків	християнства	на	галицьких	землях.	
Спочатку	 ченці	 проживали	 у	 видовбаних	 в	 товщі	 гори	печерах	 (печери–
сакральний	 символ	 землі),	 а	 згодом	переселились	 в	 укріплений	 валами	
монастир	над	печерами.	Цікавим	є	те,	що	на	території	церкви	Св.Миколая	
до	сьогодні	росте	сакральний	символ	–	дерево	старезного	дуба	віком	понад	
700	років.
					 Вищезгадані	монастирі	були	розміщені	в	домінуючих	вже	з	природи	
оборонних	точках,	виконували	роль	другорядних	твердинь,	побудованих	на	
окраїнах	Галича,	у	всіх	чотирьох	сторонах	світу	[21,	с.6].	Вони	ніби	виростали	
з	навколишнього	краєвиду	та	складали	разом	з	ним	одне	ціле	[8].
					 Притока	Лукви	–	ріка	Луквиця	і	Мозолів	потік,	що	впадає	в	неї,	ніби	
«відтинають»	частину	Прилуквинської	височини	–	так	звану	Крилоську	гору.	
Висота	гори	320	м	 (за	Л.	Чачковським,	Я.	Хмілевським)	 [21,	с.3]	 і	314	м,							
88	м	–	над	рівнем	р.	Лукви	(за	Я.	Гавдяком)	[3];	на	сьогодні	значно	нижча.	
Крилоська	 гора	 високо	піднімається	над	розлогою	долиною.	На	 вершині	
цієї	 гори	 вже	декілька	 століть	 знаходиться	 головний	релігійний	осередок	
колишньої	столиці	і	великого	князівства	–	так	званий	Галицький	Акрополь.	
Сьогодні	зелені	схили	гори,	частково	покриті	лісом,	утворюють	з	себе	ніби	
природні	підвалини,	ніби	підставу	для	монументальних	 споруд	 [8].	Хоча,	
за	Л.	Чачковським,	Я.	Хмілевським,	Крилоську	 гору	називали	 «Лисою»	
та	щойно	перед	50-ма	роками	заліснено	 її	 західний	збіг.	На	мапі	Боплана	
(1650	р.)	не	означено	в	околицях	Галича	взагалі	ніяких	лісів	[21,	с.12-13].	
Сакральною	домінантою	гори	первоначально	була	Галичина	могила	–	курган,	
як	вважає	багато	дослідників,	насипаний	на	честь	засновника	Галича	(так	
званий	 тафальний	ландшафт)	 та	 укріплений	Дитинець	на	 Золотому	Тоці.	
Пізніше	–	Успенський	собор,	що	стає	в	той	час	домінантою	всієї	поселенської	
агломерації	давнього	Галича.	Зі	зміною	рельєфу	за	століття	зникла	забудова	
ХІІ–ХІІІ	 ст.,	 і	 вже	 на	 сьогодні	 сформувався	 новий	 ансамбль	 будівель,	
пов’язаних	композиційно	з	існуючою	церквою	Успіння	Богородиці,	котра	з	
ХVІ	ст.	стає	просторовою	домінантою,	навколо	неї	формуються	єпископські	
та	княжі	двори.	Новий	архітектурний	ансамбль,	маючи	втрачені	елементи,	
творить	вже	іншу	просторову	структуру,	виконуючи	таку	ж	функцію,	як	і	його	
попередник	–	 історичного	кафедрального	храму	Галичини	[15].	Додаткові	
просторові	елементи	вже	сучасної	території	Крилоської	гори	–	це	каплиця	
Св.		Василія,	споруда	Митрополичих	палат	та	Княжа	криниця,	розміщена	на	
південно-західному	схилі	Крилоської	гори.
					 На	лагідних	схилах	надлуквинської	долини,	на	виступаючих	точках	
її	 рельєфу	було	побудовано	в	 свій	час	цілий	ряд	 сакральних	об’єктів,	що	
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теж	виконували	роль	архітектурних	домінант.	На	сьогодні	вченим	вдалось	
ідентифікувати	 церквища	 сакральних	 пам’яток:	 церкви	 Благовіщення,	
Церквиська,	На	Царинці,	Цвинтариська.	Це	стосується	і	стрімкого	правого	
берега	Мозелевого	потоку,	 де	 в	 урочищі	Прокаліїв	Сад	 ідентифікований	
фундамент	церкви	Пророка	Іллі.	Як	вказує	Б.Томенчук,	будівництво	церков	
Галича	здійснювалося	за	прямими,	радіальними	осями	відносно	Успенського	
собору,	 церкви	Пантелеймона	 та	 церкви	Спаса	 [19].	Топографічні	 назви	
урочищ	говорять,	що	сакральних	споруд	тут	було	набагато	більше.	Але	як	
би	 там	не	 було,	 ці	 сакральні	 домінанти	 виділялись	 у	 краєвиді	 з-посеред	
садів.	Система	цих	домінант	формує	майже	правильний	круг.	Вони	ніби	
підтримують	головний	архітектурний	центр	княжого	міста,	добре	видні	 з	
дитинця,	а	також	зі	шляхів,	які	провадили	до	міста	зовні	[8].
				 	На	високому	насипному	пагорбі	при	в’їзді	в	смт	Більшівці,	що	лежать	
за	7	кілометрів	від	сучасного	Галича,	постав	костел	та	монастир	Кармелітів–	
одна	 з	 небагатьох	 збережених	 пам’яток	 пізньобарокової	 сакральної	
архітектури	ХVІІ–ХVІІІ	ст.	Високий	мистецький	рівень	споруди,	органічне	
поєднання	архітектурного	комплексу	і	мальовничого	ландшафту	Верхнього		
Подністров’я	дозволяє	вважати	його	одним	з	найкращих	культових	споруд	
Галичини	того	часу	[1].
					 Отже,	всі	описані	вище	сакральні	об’єкти	розміщувались	на	високих	
точках	рельєфу	–	пагорбах	та		горах,	які	являються	символом	землі.	Гори	–	
місця	найбільш	близькі	до	Неба,	до	Бога.
						 Винятком	 є	 розміщення	 сакральної	 пам’ятки	 сучасного	Галича	 –	
церкви	Різдва	Христового	на	надзаплавній	терасі	пологого	правого	берега	
Дністра,	в	північній	околиці	княжого	Галича.	Вчені	до	цього		часу	не	можуть		
дійти	згоди	щодо	виникнення	цього	храму	на	місці	язичницького	капища	бога	
Перуна	чи	Коляди	в	ХІІ	ст.	[5].	Більшість	дослідників	вважає,	що	храм	мав		
дерев’яного	попередника,	тому	дата	його	побудови	як	мурованої	споруди–	
ХІV–ХVІ	 ст.	Адже	на	 терені	Галича	 було	 багато	 сакральних	 споруд,	що	
накладались	одна	на	одну	[12].	Всі	решта	споруди,	що	виникали	пізніше–	вже		
в	 середньовічному	 	Галичі,	 розміщувались	у	його	 територіальних	межах,	
враховуючи	 соціальні	 та	 етнічні	 чинники.	Це	 християнські	 храми:	 нині	
існуючий	–	Володимирський;	зруйнований	–	Миколаївський;		декілька	вже	
зруйнованих	 костелів,	 новозбудований	костел	Якоба	 та	 культова	 споруда	
євреїв	–	синагога	(сьогодні	не	існує).	Ще	одна	сакральна	пам’ятка	–	караїмська	
кенаса	 –	постала	на	 історичній	Караїмській	 вулиці,	що	 тягнеться	 вздовж	
правого	берега	Дністра.	Сюди	караїмів	поселив	Данило	Галицький	ще	 в						
1246	р.	Досі	на	цій	вулиці	фрагментарно	збереглись	11	будинків	караїмів	та	
залишки	фундаменту	кенаси.
					 Відносно	іншого	сакрального	символу	природи	–	дерева,	то	він	теж	
присутній	у	сакральних	ландшафтах	Галича	та	його	околиць.	Це		так	звані	
комплекси	природного	генезису	сакральних	ландшафтів.	Хоча,	з	іншого	боку,	
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до	сакрального	ландшафту	відносять	не	тільки	ландшафтні	комплекси,	що	
виконують	певну	функцію,	сюди	відносять	території,	які	несуть	господарські	
й	адміністративні	функції	[2,	с.32]	Яскравим	прикладом	такого	ландшафту				є	
ліс	«Діброва».	За	Л.Чачковським,	Я.	Хмілевським,	«…	в	мапі	Боплана	1650	р.	
…	митрополичий	ліс	«Діброва»	існував	давніше	хіба	як	невеликий	гайок	від	
сторони	Лімниці	і	Сокола»	[21,с.12-13].	Сьогодні	це	унікальне	в	природному	
плані	лісове	насадження	з	віковими	деревами	дуба	звичайного,	північного	
(скельного)	входить	до	заповідної	зони	Галицького	національного	парку	[4].	
Враховуючи	 те,	що	дуб	був	 священним	деревом	у	 слов’ян	 (посвячувався	
богу	Перуну-громовержцю),	і	те,	що	насадження	у	свій	час	було	власністю	
митрополії	(як	територія,	що	мала	господарську	функцію),	територію	лісу	
«Діброва»	можна	віднести	до	сакрального	ландшафту.	Урочище	«Діброва»	
поєднує	всі	символи	сакральності	природи:	символ	землі	–	так	звані	Сокільські	
скелі	 з	оглядовим	майданчиком,	поховання	«Курган»	 (епоха	 	комарівської		
шнурової	 культури);	 символ	 води	 –	 в	 лісовому	масиві	 існує	 ряд	 джерел	
(окультурені	й	освячені);	символ	дерева	–	вікові	дуби.	Багатовікові	дерева	
є	біля	багатьох	храмів	Галича	та	його	околиць:	дуб	звичайний	на	території	
Миколаївської	церкви	у	с.Вікторів;	липа	дрібнолиста	між	Митрополичими	
палатами	і	церквою	Успіння	в	с.Крилос.		
					 На	території	Галича	та	його	околиць	багато	сакральних	ландшафтів,	
що	 включають	 водні	 об’єкти.	Вода	 стала	 прообразом	 вічного	життя	 та	
Святого	Духа.	Не	кажучи	вже	про	густу	річкову	мережу	Галицького	району,	
територія	насичена	джерелами.	На	Крилоській	горі	–	це	Княжа	криниця	та	
«Францискові	очі».	Ще	з	княжих	часів	вода,	залягаючи	на	глибині	більш	як	
20	м	в	трьох	джерелах,	виливається	в	Княжу	криницю.		Ніби	підкреслюючи	
її	сакральність,	криницю	накрили	кам’яною	спорудою	з	банею,	яка	нагадує	
давні	галицькі	храми.	В	яру	Мозолевого	потоку	функціонує	ряд	джерел,	що	
живлять	в	даний	час	потік.	Вода	в	них	цілюща,	за	переказами,	зцілила		сліпого	
монаха	чи	то	малого	хлопчика	на	ім’я	Франциск.	Джерела	окультурені,	біля	
них	стоїть	християнська	капличка.	На	жаль,	у	2016	році	тут	проводився	так	
званий	«благоустрій»,	в	результаті	якого	постраждав	сакральний	ландшафт.	
Ще	варто	 згадати	Духову	 криницю,	що	 знаходиться	неподалік	 	 с.Сілець.	
Водою	 з	Духової	 криниці	 зцілювалось	 багато	прочан.	До	 сьогодні	 існує	
культова	язичницька	традиція	на	свято	Івана	Купала	спостерігати		тут	«чудо	
купання	сонця»	[9].
				 Звичайно,	 в	 одній	 статті	 важко	описати	 всі	 сакральні	 ландшафти	
історичної	території	Галича	та	його	околиць.	Головною	особливістю	сакраль-
них	ландшафтів	Галича	 та	його	околиць	 є	 їх	цілісність,	 автентичність	 та	
універсальність.	Цілісність	полягає	в	завершеності,	єдності,	гармонійності	і	
збереженні	всіх		складових	сакральних	ландшафтів:	і	матеріальних	об’єктів,	
і	ментальних	 властивостей,	 і	 традицій	природокористування.	Майже	 всі	
домінанти	ландшафтів	 автентичні	 (деякі	 культові	 споруди	можна	назвати	
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реліктовими	пам’ятками)	 [12].	Універсальність	 сакральних	ландшафтів	 у	
тому,	що	в	них	накладаються	всі	характеристики	і	типи	один	на	одного,	вони	є		
не	тільки	об’єктами	архітектури,	археології,	але	й	духовної	культури.	Вони	є	
феноменом	духовної	культури,	що	формує	вигляд	історичної	території	Галича	
та	його	околиць.
					 Більшість	сакральних	ландшафтів	Галича	та	його	околиць	використо-
вується	за	функціональним	призначенням:	при	наявності	на	них	культових	
споруд	готує	людину	до	спілкування	з	Богом;	навіть	при	наявності	археоло-
гічних	пам’яток	вони	–	місце	паломництва	під	час	прощ.	Сама	презентація	
пам’ятки	в	сакральному	ландшафті	відвідувачам	сприяє	розвитку	в	регіоні	
туристичної	та	рекреаційної	діяльності	і	дає	змогу	розвиватись	тут	новому	
напрямку	в	туристичному	світі	–	так	званому	релігієзнавчому	туризму	[13].
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 Олег МЕЛЬНИЧУК
/м. Галич/

Галич-Крилос – єпископський осідок 
Гедеона Балабана

	 На	початку	ХVІ	ст.	Галичина	стає	ареною	боротьби	за	оздоровлення	
церковних	 відносин	 та	 визволення	Церкви	 з-під	 «права	 презентації»	
Львівського	 латинського	 архієпископа.	Приводом	до	цієї	 боротьби	 стало	
усунення	архієпископом	Бернардином	з	посади	вікарія	галицького	намісника	
Гдашинського	та	призначення		вікарієм	католика	Яцька	Сикору	[2,	с.	29-32].	
Такий	поворот	 подій	 сприяв	 об’єднанню	 галицького	 суспільства	 в	 один	
фронт	у	боротьбі	за	визволення	єпархії.	Під	натиском	галицької	православної	
шляхти,	а	також	впливу	королеви	Бони	польський	король	Сигизмунд	у	1539	
році	видав	королівський	номінаційний	декрет	про	повернення	Галицького	
єпископства	 з	 власним	 ієрархом.	Львівським	 єпископом	 став	 намісник	
Макарій	Тучапський	[4,с.	89].
	 У	1576	році,	після	тривалої	боротьби	за	єпископський	престол	між	
Іваном	Лопаткою-Осталовським	та	Гедеоном	Балабаном,	останній	стає	єдиним	
діючим	єпископом	Львівської	єпархії.		Г.	Балабан	бачив	і	усвідомлював	занепад	
церковного	життя	в	Україні,	 яке	 стало	наслідком	втручання	константино-
польських	 і	московських	патріархів,	 намаганням	польських	 загарбників	
латинізувати	українську	церкву	та	еліту,	постійними	непорозуміннями	між	
церковними	братствами	 та	 ієрархією.	Владика	 продовжував	 лінію	 свого	
батька,	львівського	єпископа	Марка	 (Арсенія)	Балабана	 (1549-1565),	який	
вів	боротьбу	за	самостійність	Галицько-Львівського	єпископства	від	протек-
торату	львівського	латинського	архієпископа,	обстоював	права	українського	
духовен	ства	від	зазіхань	шляхти.	
	 Протягом	тривалого	часу	Гедеон	Балабан	вів	суперечки	із	Львівським	
Ставропігійським	братством.	Особливої	гостроти	відносини	набрали	після	
видання	Сигизмундом	ІІІ	у	1592	р.	привілею	Львівському	братству	на	право	
власного	друкування	книг	та	дозволу	від	Константинопольського	патріарха	
Ієремії	(1593)	на	Ставропігію	–	повну	незалежність	від	місцевої,		включаючи	
і	єпископську	влади.	Боротьба	із	братством	не	вщухала	і	після	того,	коли	у	
1597	р.	Гедеон	Балабан	став	екзархом	Вселенського	Патріарха.	У	1596	році	
відбувся	Берестейський	Собор,	на	якому	було	прийнято	Унію	українсько-
білоруської	 православної	 церкви	 з	Римським	Апостольським	Престолом.	
Вона	мала	велике	позитивне	значення	як	для	виходу	з	тогочасної	церковної	
кризи		у	православній	церкві,	так	і	для	збереження	української	національності	
в	Польській	 католицькій	державі.	Але,	 з	 другого	боку,	Берестейська	унія	
призвела	 до	 нового	 православно-католицького	 й	 українсько-польського	
протистояння,	яке	створило	умови	для	експансії	сусідів.	Москва	посилює	свою	
пропаганду	під	приводом	захисту	православної	віри	проти	Унії,	а	Польща	
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старається	 протиставитися	Унії.	 Тому	 частина	 українського	 духовенства	
і	 навіть	 багато	шляхти	 ставилися	 до	 неї	 вороже.	 Ініціатором	укладання	
церковної	Унії	 з	 Римом	 якраз	 і	 був	Гедеон	Балабан.	Однак	 напередодні	
Берестейського	собору	Г.Балабан	із	Перемишльським	єпископом	Михайлом	
Копистинським	виступили	противниками	Унії.	
	 Слід	також	зазначити,	що	у	середині	ХVІ	ст.,	крім	активного	впливу	
латинської	 церкви,	 відбувається	проникнення	протистантських	 реформ	у	
формі	лютеранства	та	кальвінізму.	«Протестантська	церковна	революція,–	
зазначав	 С.	Мудрий,	 –	 просувалась	 навальною	 хвилею	 з	 Німеччини,	
захоплюючи	Польщу	й	Литву	та	Східну	Європу,	не	натрапляючи	на	будь-який	
спротив»	[4,	с.	94].	В	цей	час	поширюються	різні	біблійні	рухи,	з’являються	
переклади	Св.	Письма	тощо.	Протиреформаційне	значення	Тридентського	
собору	(тривав	18	років	і	закінчився	у	1563	р.)	та	його	доповнення	Декретом	
Папи	Пія	V-го	 (20	 серпня	1566	р.),	щодо	визначення	меж	між	Західними	
та	Східними	церквами	у	 сфері	 збереження	церковних	 обрядів	 в	 єдності	
католицької	 віри	 дало	 поштовх	 до	 обнови	 церковного	життя.	В	 цей	 час	
зростає	також	роль	братств	у	піднесенні	рівня	освіти	духовенства	і	народу,	
закладаються	братські	друкарні.	З	допомогою	своєї	організації	братства	брали	
контроль	над	духовенством,	намагалися	контролювати	та	диктувати	закони	
в	церковній	ієрархії.
	 Таким	чином,	у	другій	половині	ХVI	ст.	у	Галицько-Львівській	єпархії	
склалася	складна	політична	і	церковна	ситуація,	що	призвела	до	перенесення	
Гедеоном	Балабаном	зі	Львова	до	Крилоса	головного	єпископського	осідку.	
Крилос	 стає	другим,	після	Львова,	 за	 значенням	єпископським	осідком	у	
Галичині.	
	 Ще	в	1572	році	владика	відкрив	у	бібліотеці	Крилоського	монастиря	
визначну	пам’ятку	давньоруської	писемності	–	Галицьке	Євангліє	1144	року	
[5,	с.	380].	У	день	своєї	 інтронізації	на	крилоський	єпископський	престол	
12.06.1576	р.	Г.	Балабан	залишив	власноручний	запис	на	пергаменті	Євангелія:	
«…наїхав	на	трон	єпископський	на	Крилос	і	застав	при	столичній	церкві	цю	
книгу,	Євангеліє	напрестольне,	а	це	свідчить,	що	була	положена	з	давніх	літ»			
[6,	с.	11].	
	 Як	показують	 результати	 археологічних	досліджень,	 в	 цей	час	на	
Крилоській	горі	у	межах	старого	князівсько-митрополичого	замку	споруджу-
ється	 великий,	 добре	 укріплений	 єпархіяльно-монастирський	 осідок	 із	
потужними	земляними	валами,	дерев’яними	стінами	та	вежами.	Сюди,	на	
думку	Б.	П.	Томенчука,	перемістився	і	монастир	із	Золотого	Току.	Дослідження	
оборонної	лінії	на	захід	від	Успенської	церкви	(ур.	Сад)	засвідчили	існування	
пізньосередньовічних	укріплень.	На	глибині	0,25-0,30	м	по	всій	площі	розкопу	
розчищено	вимостку	з	гальки	товщиною	0,15-0,20	м,	якою	було	викладено	
гребінь	 валу	після	 знищення	оборонних	 стін	ХІІ-ХІІІ	 ст.	На	цій	кам’яній	
підоснові	були	споруджені,	ймовірно,	дерев’яно-земляні	стіни.	У	центральній	
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частині	валу	виявлено	залишки	дерев’яної	будівлі	розміром	3,30х3,15	м,	яка	
прорізала	культурні	нашарування	ХІІ-ХІІІ	ст.	У	будівлі	знаходилась	добре	
збережена	глиняна	піч	(0,75х0,95	м).	В	заповненні	споруди	знайдено	багато	
уламків	пізньосередньовічної	кераміки,	а	також	залізний	ніж,	ножиці,	замок	
та	цвяхи,	що	датуються	кінцем	ХVI	–	початком	ХVII	cт.	Виявлена	споруда	
безперечно	 входила	 в	 систему	оборонних	 конструкцій	 і	може	 вважатися	
сторожовою	вежею.	
	 При	дослідженні	 ділянки	 валу	 біля	Митрополичих	палат,	 який	 у	
цій	частині	має	дещо	іншу	конструкцію	(високий	насип	валу	та	відсутність	
кам’яної		вимостки),	виявлено	глибоку	(1,5	м)	траншейку	від	частоколу,	яка	
йшла	 в	 осі	 гребеня	 валу	 і	 перерізала	 всі	 попередні	 оборонні	 укріплення.	
Заповнення	траншеї	(ширина	0,4	м)	складала	жовто-сіра	материкова	глина,	
якою	було	 підсипано	 вал	 із	 включенням	 вугликів,	 пізньосередньовічної	
кераміки,	обмазки	та	цегли.	Сліди	пізньосередньовічних	валів	зафіксовано	
також	у	північній	частині	над	дорогою	«На	Погарище»	[8,	с.	96-100].
	 Центральне	 ядро	 укріпленої	 території	 становила	 новозбудована	
Успенська	 церква	 –	 наступниця	Успенського	 собору,	 катедра	 галицько-
львівських	єпископів	та	митрополитів.	Майже	одночасно	зі	спорудженням	
церкви	навколо	неї,	біля	руїн	Успенського	собору,	проводиться	будівництво	
внутрішнього	 (монастирського)	 цегляного	 замку,	 де	 розміщувався	 новий	
катедральний	монастир.	Археологічні	 дослідження	церкви	 та	 її	 довкілля,	
проведені	 І.Шараневичем	 (1884,	 1890	 рр.),	 О.Чоловським	 (1890	 р.),	
Й.Пеленським	(1911	р.),	Я.Пастернаком	(1936-1937	рр.),	В.Ауліхом	(1976р.),	
В.Бараном	 та	Б.Томенчуком	 (1996-97	 рр.),	О.	Мельничуком	 засвідчують	
побудову	 та	 існування	 в	 кінці	ХVI	 –	 на	 початку	XVII	 ст.	 катедрального	
монастиря	з	церквою		Успіння	Пресвятої	Богородиці.
	 Доповідаючи	на	засіданні	Консерваторського	управління	22	грудня	
1890	року,	О.Чоловський	вказував	на	те,	що	досліджувана	крилоська	церква	
від	самого	фундаменту	збудована	з	матеріалу	старої	церкви.	Під	час	розкопок	
знайдено	 велику	 кількість	 блоків	 вторинного	 використання	 зі	 слідами	
фрескового	розпису	[10,	с.82].		Ще	переконливіші	результати	дали	охоронні	
археологічні	дослідження,	проведені	в	середині	церкви,	пов’язані	зі	встанов-
ленням	купола.	В	результаті	засвідчено	існування	чотирьох	фундаментних	
основ	для	підкупольних	 стовпів.	Фундамент	розміром	2х2	м	 вкопаний	у	
материкову	 основу	на	 1,3	м	 і	 залягає	 на	 глибині	 3,2	м	 від	 рівня	підлоги	
церкви.	Для	 спорудження	фундаменту,	 як	 і	 церкви	в	цілому,	 використано	
блоки	алебастру,	пісковику	та	ракушняка	з	руїн	Успенського	собору.	Серед	
тесаного	 каміння	 віднайшлася	 велика	 кількість	 архітектурних	деталей	 зі	
старого	собору.	Це	фрагменти	зубчастих	фризів,	гзимсів,	аркатурних	поясів,	
глухих	аркад	та	консольок.	До	унікальних	 знахідок	слід	віднести	кам’яні	
блоки	 з	 великими	фрагментами	фрескового	 розпису.	У	 деяких	 випадках	
є	 можливість	 прослідку	вати	 і	 саму	 орнаментацію.	Правонаступництво	
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Успенської	церкви	від	Успенського	собору	репрезентують	 і	палеографічні	
матеріали,	які	належать	до	часу	функціонування	Успенського	собору.	Перший	
напис	пов’язаний	«З	ОСВЯТОЮ	ХРАМА	КРИЛОСЬКОГО	У	6665	РОЦІ	ВІД	
СТВОРЕННЯ	СВІТУ»	(або	1157	р.	від	Різдва	Христового).	Другий	повідомляє,	
що	«П’ЯТОГО	ІНДИКТУ	ПЕРШОГО	(числа)	МІСЯЦЯ	ЖОВТНЯ	ЯРОСЛАВ	
ПОМЕР	РОКУ	6695	ВІД	А[дама]»	(або	1187	р.	від	Р.Х.).	Біля	північних	дверей	
церкви	прочитано	третій	напис:	«КНЯЖО»	[3,	с.	97-100].	
	 Біля	південної	стіни	церкви	з	її	зовнішньої	сторони	І.Шараневичем	
виявлено	примуровану	крипту	 (2х0,8	м)	 з	плоским	цегляним	склепінням,	
наповнену	великою	кількістю	людських	кісток.	Наявність	великої	кількості	
білого	 каменю	 навколо	 церкви	 дослідник	 пов’язував	 із	 кількаразовою	
руйнацією	і	реставрацією	верхньої	частини	церкви.
	 В	 середині	 нового	 катедрального	монастиря	 (60х45	м),	 оточеного	
мурами,	та	поза	його	межами	існував	цвинтар.	Він	використовувався	з	часу	
побудови	Успенської	церкви	до	початку	ХVIII	ст.	Розкопками	виявлено	цілий	
ряд	поховань,	 як	 у	межах	огорожі,	 так	 і	 поза	 її	межами	 [8].	Усі	 знайдені	
поховання	були	виконані	за	східним	обрядом.	У	зв’язку	з	малою	площею	
цвинтаря	засвідчено	багатошаровість	поховань.	
	 Тривала	боротьба	Гедеона	Балабана	із	Львівським	Ставропігійським	
братством	завершилася	угодою		про	примирення,	яка	була	підписана	2	січня	
1602	 року.	Цілком	можливо,	 такі	 наслідки	 були	пов’язані	 з	 постановою	
Берестейського	собору	1591	р.	щодо	справ	книговидання.	На	той	час	необхід-
ність	 редакційно-видавничої	підготовки	потребували	 тексти	Служебника,	
Требника,	Біблії	тощо.	
	 За	таких	умов	Гедеон	Балабан	реалізував	задуми	про	фундацію	своєї	
власної	школи	 та	друкарні.	У	1602	р.	 було	 засновано	друкарню	в	маєтку	
Федора	Балабана	у	Стратині	біля	Рогатина,	укладено	контракт	із	друкарем	
Симеоном	Будзиною.	Тут	виходять	великим	тиражем	«Хиротонія:	поученіє	
новоставленому	ієреєві»,	«Служебник»	та	«Требник»	[1,	с.	33-34].	Згодом,	
у	1606	році,	Г.	Балабан	закладає	друкарню	у	Крилосі.	А	вже	1	жовтня	цього	
ж	року	виходить	«Євангеліє	Учительноє»,	яке	стало	перлиною	крилоського	
друкарства.	Книга	збагатила	українську	культуру	новими	високохудожніми	
орнаментами,	в	яких	органічно	поєдналися	елементи	мистецтва	Відродження	
з	українською	художньою	творчістю.	Титульна	сторінка		Євангелія	містить	
передмову	Гедеона	Балабана	про	те,	що		книга	звірена	з	грецьким	оригіналом	
і	у	багатьох	місцях	виправлена,		а	також		герб	єпископа.	Один	із	примірників	
цього	видання,	підписаний	ієромонахом	крилоського	монастиря	Варлаамом	
Гребеневичем,	 зберігається	 у	Москві	 [1,	 с.	 34].	У	Євангелії	 «…вперше	 в	
практиці	східнослов’янського	друкарства	застосовано	гравюри-ілюстрації–	
сюжетні	 композиції,	 вмонтовані	 в	 текст»	 [1,	 с.	 12],	 а	 також	використано	
заставки	та	ініціали.	До	цього	часу	використовувались	орнаментальні	мотиви	
та	 портретні	 гравюри.	 Зокрема,	 у	Євангелії	 використано	 спрощені	 копії	
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гравюр	Альбрехта	Дюрера	та	Ганса	Зебальда	на	тему	євангельських	притч:	
«Про	блудного	сина	(Блудний	син	біля	корита,	Повернення	блудного	сина)»	та	
«Про	митаря	і	фарисея».	Прототипом	останньої	є	видання	1596	р.	краківської	
друкарні	Анджея	Пйотрковчика.	
	 У	науковій	літературі	має	місце	думка,	що	видавничими	справами	
певний	час	 займався	 культурний	 і	 освітній	 діяч,	 друкар,	 гравер,	 поет	 та	
лексикограф	Памво	Беринда	(50-ті	р.р.	ХVІ	ст.	–	1632	р.),	уродженець	села	
Єзупіль	недалеко	від	Галича.	«Однак,	–	як	влучно	зазначає	З.	Федунків,	–	для	
підтвердження	чи	заперечення	цього	факту	немає	достатньо	переконливих	
джерельних	матеріалів»	[9,		с.	46].
	 У	ХVІ	ст.	розпочинається	другий	період	активізації	чернечого	життя,	
що	пов’язано	з	тогочасною	церковно-політичною	ситуацією,	яка	склалася	
у	Галицько-Львівській	єпархії.	Саме	монастирі	у	свій	час	були	осередками	
духовного	і	культурного	життя,	шкільництва,	науки,		мали	вплив	на	суспільно-
політичну	думку.
	 Крилоському	кафедральному	монастирю	Успіння	Пресвятої	Бого-
родиці	підпорядковувались	усі	монастирі,	що	функціонували	в	цей	час	 в	
околицях	Галича-Крилоса.	Окремі	з	них	беруть	свій	початок	у	княжій	добі.	
Зокрема,	Св.	Пророка	Іллі	(ур.	Прокаліїв	Сад),	Покрови	Пресвятої	Богородиці															
(ур.	Вишня	Поляна),	Миколаївський	у	с.	Вікторів,	Чесного	Хреста	у	с.	Сокіл,	
Св.	Василія	у	с.	Пітрич.	
		 Єпископську	діяльність	Гедеона	Балабана	історики	оцінюють	неод-
нозначно.	Досить	 часто	 його	 діяльність	 розподілялють	 на	 два	 періоди:	
доунійний	та	післяунійний.	Проте	реформаторська	діяльність	Г.	Балабана.	
ілюструє	його,	як	сильну	особистість,	«культурну	і	з	темпераментом».	Незва-
жа	ючи	на	всю	суперечливість	вчинків	і	особливості	характеру	Галицького	
єпископа,	актуальною	в	його	оцінці	залишається	теза	церковного	історика	
Матвія	Стахіва:	«Єпископ	Гедеон	Балабан	мав	великі	заслуги	перед	церквою	
Київсько-Галицької	митрополії,	бо	він,	як	і	його	батько,	поклав	багато	труду	
й	енергій	для	її	оборони»	[7,	с.	342].
	 Таким	чином,	у	другій	половині	ХVІ	ст.	на	території	Крилоської	гори	
проводяться	великі	земляні	та	будівельні	роботи,	що	пов’язані	з	відновленням	
Галицько-Львівської	єпархії	та	перенесенням	зі	Львова	до	Крилоса	головного	
єпископського	осідку.	У	межах	давнього	князівсько-митрополичого	центру	
споруджується	добре	укріплений	церковний	осередок	 із	церквою	Успіння	
Пресвятої	 Богородиці	 та	 монастирем	 –	 резеденція	 єпископа	 Гедеона	
Балабана.	Тут	бували	видатні	діячі	церкви,	друкувались	книги,	зберігались	
давні	 рукописи.	Протягом	наступних	 століть	Крилос	 і	 надалі	 залишився	
резиденцією	єпископів	та	митрополитів.
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Леся МИХАЛЬЧУК
/м. Галич/

 Вплив Реформації на культурний 
розвиток України

 Кінець	ХV	–	перша	половина	ХVІІ	ст.	–	переломний	період	в	історії	
України.	Розвиток	української	культури	в	цей	період	відзначається	складністю	
культурних	процесів.	 Розвиваючись	 у	 діалозі	 з	 європейською	культурою,	
українська	культура	залучилася	до	європейського	культурного	досвіду,	який	
був	переосмислений	на	вітчизняному	ґрунті.
	 Під	впливом	західноєвропейських	гуманістичних	і	реформаційних	
ідей	в	українській	культурі	відбуваються	вагомі	зміни.
	 Реформація,	 як	 церковно-релігійна,	 політично-соціальна	 течія,	
почалася	в	кінці	ХІV	століття	 і	 тривала	кілька	століть	у	Західній	Європі,	
пробудивши	національну	свідомість	і	розвиток	культури	окремих	народів.
	 В	Україну	реформація	проникла	спочатку	в	незначній	мірі	у	ХV	ст.	
з	Чехії	через	українських	студентів,	а	також	через	гуситських	емігрантів	у	
Польщі	й	Литві,	де	в	ХVІ	ст.	реформаційні	течії	дуже	поширились.
	 Чимало	українців,	які	навчалися	у	Празькому	університеті	Яна	Гуса,	
та	інших	провідників	Реформації	наслідували	шлях,	який	висвітлювали	слова	
Я.Гуса:	«Шукай	правду,	слухай	правду,	вчи	правду,	говори	правду,	борони	
правду	аж	до	смерті!»	[1,	с.8].	Осередком	протестантського	руху	в	Польщі	
був	Краків,	який	наприкінці	ХV	ст.	став	ще	й	осередком	культурно-літера-
турного	та	релігійного	руху.	Це	сприяло	поширенню	реформаційних	ідей	на	
території	України.
	 Реформаційні	рухи	особливо	сильно	почали	проникати	на	Україну	
після	Люблінської		унії	1569	р.,	проте	вони	не	охопили	всі	українські	землі	
та	всі		прошарки	населення.	Після	Берестейської	унії	1596	р.	«руська»	віра	
набрала	ознак	національної	ідентичності.
		 Реформація	 в	Україні	 залишилася	 явищем	культурним,	фактором	
духовної	історії.	Чимало	дослідників	цьому	значенню	Реформації	приділяють	
основну	увагу,	беручи	за	об’єкт	наукових	пошуків	ренесансно-гуманістичний	
зміст	у	діяльності	братств,	письменників-полемістів,	Острозького	науково-
освітнього	центру,	просвітителів,	друкарів,	прогресивно	мислячих	православ-
них	діячів.
	 М.	Грушевський	саме	такою	бачив	Реформацію	в	Україні,	віддаючи					
їй	 належне	 у	 вітчизняному	 культурно-національному	 відродженні	 кінця							
ХVІІ	ст.	[4,	с.	13].
	 Важливу	роль	у	поширенні	 ідей	 гуманізму	 і	 розвитку	української	
культури	 відігравали	 братства	 –	 національно-релігійні	 та	 громадсько-
культурні	об’єднання	міського	населення.
	 Церковні	братства	існували	в	Україні	з	глибокої	давнини,	але	особливо	
активізували	свою	діяльність	у	ХVІ	ст.	Вони	все	активніше		включаються	у	
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суспільно-політичний,	національно-визвольний	та	 релігійний	рух,	 стають	
осередком	розвитку	 української	 культури.	Братства	 у	 багатьох	 випадках	
ставили	 завдання,	подібні	до	 тих,	що	 їх	вирішували	реформаційні	 течії	 у	
Західній	Європі.
	 Перші	братства	виникли	у	Львові	при	церквах	у	30-40	рр.		ХVI	ст.							
В	1542	р.	був	створено	«устав»	братства	Благовіщенської	церкви	у	Львові	
[11,	с.74].
	 Перше	в	Україні	Львівське	братство	заснували	Юрій	Рогатинець,	Іван	
Красовський,	Лесь	Маленький	та	інші	[3,	с.152].
	 Значний	внесок		здійснило	Львівське	братство	у	розвиток	українських	
шкіл.	Воно	виступало	засновником	Львівської	братської	школи.	З	появою	
братських	шкіл	підвищується	 рівень	 викладання	 і	 поглиблюється	 зв’язок	
освіти		з	національним	життям.	Ці	школи	були	загальнодоступними,	у	них	
навчалися	на	кошти	братств	сироти,	діти	бідних	батьків.	Заможніші	вносили	
гроші	 в	 залежності	 від	 своїх	можливостей.	У	ХVI	–	на	початку	ХVІІ	 ст.	
братські	школи	діяли	у	багатьох	містах	України.	Діяльність	братств	зростала	
у	Галичині.	Крім	Львова,	вони	були	засновані	у	Луцьку,	Галичі,	Рогатині,	
Стрию,	Перемишлі,	Городку,	Кременці	та	інших	містах.	Усі	вони	базувалися	
за	принципами	Львівської	 братської	школи,	 яка	надсилала	 їм	 свій	 статут,	
допомагала	навчальними	посібниками	та	вчительськими	кадрами.
		 До	кінця	XVI	ст.	братства	виникли	в	Рогатині,	під	впливом	Ю.	Рога-
тинця,	а	дещо	пізніше,	в	1591	р.	–	в	Городенці,	Болехові,	а	також		Красноставі,	
Городку,	Комарні,	Любліні,	Галичі	[3,с.153]
	 У	діяльності	братств	були	помітні	реформаторські	 ідеї:	прагнення	
обмежити	вплив	духовенства	в	культурному	житті.	Світські	члени	братства	
керували	Львівською	братською	школою.	Ректором	був	грек	Арсеній,	який	
склав	перший	підручник.	Тут	працювали	Памво	Беринда,	Йов		Борецький,	
Лаврентій	та	Стефан	Зизанії.
	 Памво	Беринда,	уродженець		Єзуполя,	продовжував	розпочате	Іваном	
Федоровим	книгодрукування.	Лаврентій	Зизаній	(справжнє	прізвище	Кукіль)	
народився	біля	Галича.	Він	 видав	«Граматику	 словенску»,	 буквар	«Наука	
читанню	і	розумінню	писма	словенскаго»,	до	якого	додав	церковно	слов’ян-
сько-український	словник,	що	охоплював	1061	термін.
	 Стефан	 	 Зизаній	 в	 1577	р.	 	 став	ректором	 	Львівської	 української	
школи,	яка	 	в	1586	р.	реорганізувалась	у	братську	школу.	Йому	належить	
«Катехизис»,	«Ізложеніє	о	вірі»,	«Казаньє	св.	Кирила»	[2,	с.	16].
	 Братства	 в	 великих	містах	Галичини,	 а	 згодом	 і	 в	 інших	регіонах	
України,	були	осередком	культурно-національного	відродження.	Тут	вивчали	
поетику,	риторику,	логіку,	твори	античних	авторів	та	письменників-гуманістів.	
Статут	школи	обмежував	 тілесні	 покарання,	 передбачав	 співробітництво	
школи	і	сім’ї	у	навчальному	та	виховному	процесах.	Це	–	реформаційні	риси,	
поши	рення	яких	розпочалося	з	Львівської	братської	школи.
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	 Отже,	братства	були	організаційними	осередками	розвитку	української	
культури.	Їх	діяльність	мала	реформаторський	характер,	сприяла	поширенню	
ідей		гуманізму	в	середовищі	українського	народу.
	 Позитивним	наслідком	поширення	реформаційного	руху	на	україн-
ських	 землях	 було	 пробудження	 	 інтересів	 українців	 до	 власної	 мови,	
перекладацької	діяльності,	розвитку	друкарської	справи.	Тогочасна	українська	
мова	 була	 мовою	 державного	 діловодства,	 дипломатії	 та	 приватного	
листування	на	території		Великого	Князівства	Литовського.
	 Дослідження	норвезького	лінгвіста		Християна	Станга		в	1935	р.	були	
присвячені	аналізу	мови.	Але	була	різниця	між	варіантами,	складеними	у	
північних	канцеляріях		та	південних	–	українських	[8,	с.6].	Руська	мова,	тобто	
українська,	в	1566	р.	законодавчо	була	закріплена	у	Литовському	статуті.
	 У	бібліотеці	короля	Сигізмунда	І	були	22	книги	руською	мовою	і	лише	
одна	польською	[11,	с.78].	Під	впливом	реформаційних	ідей	був	перекладений	
Апостол.	В	ХVІ	столітті		з’явився	переклад	з	німецької	під	назвою	«Люци-
дарій»	–	одна	з	найпоширеніших	у	Європі	народних	енциклопедій	[5,	с.113].	
В	1550	році	Михалон	Литвин	написав	трактат	«Про	звичаї	татар,	литовців,		
московітів»,	де	також	описується	побут	українців	[5,	с.121].	Це	вказує	на	те,	
що	українці	 зберегли	національну	культуру	в	 умовах	 втрати	державності	
наприкінці	ХV	і	ХVІ	ст.
	 У	кінці	ХVІ	ст.	в	Україні	виникає	новий	тип	школи	–	греко-слов’яно-
латинської,	 у	 якій	 давньоруські	 культурно-освітні	 традиції	 поєднувались	
із	 досягненнями	 західноєвропейської	школи	 і	 науки	 того	 часу.	Першою	
навчальною	установою	такого	типу	стала	Острозька	греко-слов’яно-латинська	
колегія,	заснована	близько	1576	р.	відомим	діячем	і	меценатом	української	
культури	К.	Острозьким	 [9,	 с.	 178].	 Завдяки	його	 старанням	культурним	
осередком	виступив	Острог.	Сучасники	називали	Острозьку	колегію	акаде-
мією.	В	ній	викладалися	«сім	вільних	мистецтв»:	арифметика,	астрономія,	
геометрія,	граматика,	діалектика,	музика,	риторика.	Складовими	частинами	
Острозького	 культурно-освітнього	 центру	 були	 літературно-науковий	
гурток,	 бібліотека	 та	 друкарня.	Першим	ректором	 академії	 був	Герасим	
Смотри-				цький	–	письменник	і	культурно-освітній	діяч	ХVІ	ст.	Викладачами	
працювали	Дем’ян	Наливайко	(священик,	публіцист,	філософ,	письменники-
полемісти	Василь	Суразький,	Клірик	Острозький,	Тимофій	Михайлович.	
Острозька	академія	стала	першим	в	Україні	навчальним	закладом.
	 Перша	українська	школа	вищого	типу	мала	в	своїх	рядах	не	лише	
талановитих	вітчизняних	діячів,	але	й	духовних	ерудитів	з	православного	
Сходу,	 а	 також	 –	 із	 католицько-протестантського	 Заходу.	 	 Серед	 них	 –	
вихідці	з	Болгарії,	Греції,	Молдавії,	Сербії,	Польщі,	Італії	та	 інших	країн.	
Вони	провадили	активну	роботу,	що	увінчалася	виходом	кількох	десятків	
книг.	З-поміж	них	і	такі	авторитетні,	як		перше	друковане	видання	Святого	
Письма	на	землях	східних	слов’ян,	що	називають	Острозькою	Біблією,	та	ряд	
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полемічних	творів:	«Ключ	царства	небесного»	Герасима	Смотрицького,	«Про	
єдину	істинну	православну	віру»	Василя	Суразького,	острозька	«Книжиця»	
з	посланням	І.	Вишенського	та	ін.	[13.	С.	264].
	 Острозьку	 академію	ще	називали	 «тримовний	 ліцей»,	 «тримовна	
гімназія»,	«грецький	колегіум»,	хоча	це	був	колегіум	слов’яно-греко-латин-
ський	[9,	с.178].	Цей	заклад	став	зразком	для	інших	шкіл.	Починаючи	з	70-х	
років	ХVІ	ст.	центр	духовного	життя	України	перемістився	до	Острога.	Ось	
прізвища	церковних	діячів,	чиї	долі	так	чи	інакше	були	поєднані	з	острозькою	
школою:	єрусалимський	богомолець	Сильвестр,	єпископ	з	Греції	Аврамій,	
а	також	випускник	грецької	Афанасіївської	колегії	 (Рим)	Ахімос	Емануїл,	
архімандрит	Унівського	монастиря	 Ісайя	Балабан,	майбутній	Київський	
митрополит	Йов	Борецький	[13,	с.265].
	 Та	все	ж	серед	діячів,	які	були	причетні	до	громадсько-культурного,	
наукового	 та	 літературно-видавничого	 розвитку	Острозької	 академії,	 на	
особливу	 увагу	 заслуговують	 князь	К.Острозький	 та	 його	 найближчий	
сподвижник		Г.Смотрицький	[13.	с.	266].
	 Острозька	 академія	 стала	 прообразом	 вищої	школи	 в	Україні,	 а	
згуртований	 навколо	 неї	 вчений	 осередок	 здійснив	 те,	що	 знаменувало		
вершинні	досягнення	богословської	думки	в	її	православному	вияві	кінця	
ХVІ	–	початку	ХVІ	ст.	[13,	с.	286].
	 У	цей	період	сприятливі	умови	для	розвитку	української	освіти	були	і	в	
Києві.	Київська	братська	школа	заснована	в	1615	р.	Вона	перебувала	під	опікою	
видатних	політичних	 і	 культурних	діячів	України	–	Петра	Сагайдачного,	
Мелетія	Смотрицького	та	інших	просвітителів,	які	взяли	активну	участь	у	
її	реформуванні	в	Києво-Могилянський	колегіум,	що	за	своєю	навчальною	
програмою	був	близький	до	західноєвропейських	університетів.
	 Реформаційні	процеси	мали	значний	вплив	на	українську	літературу	
і	письменство.	Літературні	твори,	написані	рідною	мовою,	підтверджують	
національний	характер	визначальних	тенденцій	її	розвитку.
	 Серед	релігійних,	культурно-освітніх	та	громадських	діячів	ХVІ	–	
початку	ХVІІ	ст.	було	немало	талановитих	письменників-полемістів.	Полеміка	
велася	не	лише	довкола	розходжень,	які	існували	у	віровченні,	а	й	торкалася	
важливих	питань	культурного	і	громадського	життя	українського	народу.
		 Першим	визначним	полемістом	 з	 православного	боку	 вважається	
Герасим	Смотрицький.	Серед	письменників-полемістів	слід	згадати	і	Мелетія	
Смотрицького,	Івана	Вишенського,	Василя	Суразького,	Захарію	Копистен-
ського,	Клірика	Острозького	та	інших,	які	відстоювали	право	народу	на		свою	
віру,	звичаї,	мову.
	 Незважаючи	на	те,	що	полемічна	література	мала	переважно	релігійно-
догматичний	 характер,	 вона	мала	 і	 мистецьку	 цінність.	Письменники-
полемісти	наводили	легенди,	байки,	перекази,	зверталися	до	народної	поезії.
Відомий	письменник-полеміст		Мелетій	Смотрицький	–	український	мово-
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знавець,	 письменник,	 церковний	 і	 освітній	діяч	 є	 автором	повного	 курсу	
церковнослов’янської	мови	–	«Граматики	 слов’янської»,	 де	подано	орфо-
графію,	морфологію,	синтаксис.
	 «Граматика…»	Смотрицького	була	основним	підручником	церковно-
слов’янської	мови.
	 Клірик	Острозький	–	письменник-полеміст,	релігійний	і	освітній	діяч	
другої	половини	ХVІ	ст.,	автор	полемічних	послань	та	історії	Флорентійського	
собору,	 в	 яких	 виявив	 високу	 теологічну	 і	 світську	освіченість,	 зокрема,	
цитував	Петрарку.
	 Найвищим	досягненням	православно-католицької	полеміки	середини	
ХVІ	ст.	стали	твори	Станіслава	Оріховського,	чий	богословський	доробок	
по	праву	дістав	загальноєвропейський	розголос.	Чільне	місце	в	творчості														
С.	Оріховського	посідали	мотиви	боротьби	з	турецькою	агресією	та	християн-
ської	єдності.	Він	залишив	по	собі	невмирущу	пам’ять	–	славу		ренесансного	
прозаїка,	 витязя	 православних	 полемістів,	 доблесного	 ініціатора	Унії,	
відомого	прибічника	німецьких	реформаторів	[13,	с.209].
	 Після	Люблінської	 унії	 українською	мовою	перекладалося	 багато	
польських		книг.	З	найбільш	ранніх	польських	друків	можна	назвати	переклад	
Псалтиря	Валентина	Врубеля,	 протестантське	 видання	Нового	 Завіту	 та	
Берестейської	 Біблії.	Приблизно	 в	 цьому	ж	 часі	 з’явилися	 і	 католицькі	
переклади.	Так,	у	1556	р.	вийшло	друком	краківське	видання	Нового	Заповіту.	
В	60-х	роках	ХVІ	ст.	було	здійснено	староукраїнський	переклад	Крехівського	
Апостола.	У	1556	р.	перекладено	живою	українською	мовою	Пересопницьке	
Євангеліє	 [13,	с.	210].	Ця	пам’ятка	знаменита	тим,	що	вона	є	найкращим	
зразком	української	мови	того	часу	й	особливо	славиться	своїм	винятковим	
мистецьким	оформленням.
	 Найважливішою	особливістю	української	культури	є	книгодрукування.	
Воно	прискорювало	процеси	розвитку	літературної	 творчості	 і	 письмен-
ництва,	а	також	освіти.	Як	відомо,		книгодрукування	з’явилося	в	Німеччині	у	
другій	половині	XVI	ст.	Точна	дата	початку	книгодрукування	на	українських	
землях	невідома.	Вчені	 тривалий	час	 дотримувалися	 думки,	що	першою	
друкованою	книгою	був	«Апостол»,	виданий	у	1574	р.	у	Львові	І.	Федоровим.	
У	1581	р.	в	Острозі	І.	Федоров	за	сприяння	К.	Острозького	надрукував	першу	
слов’янську	Біблію	–	«Острозьку	Біблію»	церковно	слов’янською	мовою.
	 Існують	наукові	 гіпотези	 й	щодо	 виникнення	 книгодрукування	 в	
Україні	 і	 до	 І.	Федорова.	Одна	 з	 гіпотез	 пов’язана	 з	 іменем	 львівського	
міщанина	Степана	Дропана,	 який	 у	 другій	 половині	ХV	 ст.	 відновив	
Онуфріївський	монастир,	 заснований	ще	 князем	Левом.	У	 документах	
пізнішого	часу,	зокрема	ХVІІ	ст.,	є	згадка	про	те,	що	в	1460	р.	Степан	Дропан	
подарував	монастиреві	власну	друкарню	[9,	с.	178].	Однак	першодрукарем	
в	Україні	історична	наука	вважає	Івана	Федорова.	Я.	Запаско	зазначає,	що	
І.Федоров	заклав	міцну	основу	для	друкарства	в	Україні,	а	разом	з	тим	освіти	
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і	літератури	[10,	с.6].	Його	помічником	був	Петро	Мстиславець.	І.	Федоров	та	
П.	Мстиславець	видали	в	Заблудові	«Євангеліє	учительне»	в	1569	р.,	а	через	
рік	–	Псалтир	та	Часослов	[5,	с.	126-127].
	 З	 перших	українських	друкарень	 виходили	книжки	польською	та	
латинською	мовами.	З	часом	в	Україні	зростає	число	друкарень.	У	Галичині	
в	ХVІ	ст.	були	друкарні	Михайла	Сльозки,	єпископа	Арсенія	Желіборського,		
єпископа	Йосипа	Шумлянського,	 в	Стрятині,	 Крилосі,	Угорцях,	Уневі,	
Перемишлі;	на	Волині	–	в		Дермані,	Костянтинові,	Почаєві,	Луцьку,	Кременці,	
Житомирі	[23,	с.803].	Науковці	вважають,	що	атмосфера	друкарського	життя	
була	перейнята	духом	відродження.
	 Значна	кількість	українських	друкарень	ставила	українську	культуру	
в	 один	 ряд	 з	 найрозвинутішими	 в	 культурному	 відношенні	 західно-
європейськими	державами.
	 Отже,	можна	зробити	висновок	про	те,	що	формування	української	
культури	було	важливим	елементом	культурно-історичного	процесу	Європи	
наприкінці	ХV	і	ХVІ	ст.	В	умовах	відсутності	держави	культурний	фактор	
був	каталізатором	формування	національної	свідомості	народу.
	 Ідеї	Реформації,	що	проникали	в	Україну,	впливали	на	світоглядну	
систему,	 сприяли	 поширенню	 освіти,	 науки,	 пробуджували	 інтерес	 до	
української	культури,	мови.
	 Діяльність	протестантів	на	українських	землях	була	різноспрямова-					
ною	–	 вони	 здійснили	 значний	внесок	у	 розвиток	освіти,	 перекладацької	
діяльності,	книгодрукування,	полемічної	літературної	традиції.
	 Вивчення	літератури	та	документальних	матеріалів	дає	можливість	
стверджувати,	що	процес	формування	культури	на	українських	землях	був	
одним	з	найяскравіших	у	Європі.
	 Вкінці	ХV	–	у	першій	половині	ХVII	ст.	стався	глибокий	перелом	в	
духовній	історії	України.	Вона	поступово	увійшла	у	загальноєвропейський	
реформаційний	 процес,	 зацікавлюючись	 новою	 західною	 культурою.	
Відбувалось	запозичення	передових	філософських,	етичних,	релігійних	ідей,	
що	зумовлено	потребами	вітчизняного	національно-культурного	відродження.
Українська	культура,	перебуваючи	в	складних	і	суперечливих	національних,	
релігійних	 і	 політичних	 умовах	 зіткнення	 різноманітних	 ідеологічних	
течій,	зуміла	зберегти	свою	самобутність,	що	стало	визначальною	умовою	
формування	національної	свідомості.
	 Відродження	в		Україні,	поєднуючись	із	реформаційним	рухом,	набуло	
специфічного	національного	виявлення.
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Конфесійна ідентичність уніатської Церкви: 
висхідна за самовизначенням 

згідно з Берестейськими артикулами 
та вплив Реформації

 У статті досліджується конфесійна ідентичність руської Церкви, 
котра пішла 1596 р. на з’єдинення з Римом, на основі вивчення Берестейських 
артикулів, вироблених її єпископами. Проаналізовані умови цього з’єдинення 
засвідчують існуючу та бажану їх авторами конфесійну ідентичність 
руської Церкви (надалі – уніатської), а також і відповідний можливий вплив 
реформаційних процесів.
 Ключові слова: конфесійна ідентичність, уніатська Церква, Рим, 
Берестейські артикули, Берестейська унія, Реформація.  

 The denominational identity of the Church of Rus, which have united 
with Rome in 1596, is studied in the paper on the base of studying Brest Articles, 
developed by its bishops. The analysis of the preconditions of the unity shows ex-
isting and desirable for the authors of the articles denominational identity of the 
Church of Rus (henceforth – the Uniate Church), as well as the respective possible 
influence of the Reformation processes.
 Keywords: denominational identity, the Uniate Church, Rome, Brest Ar-
ticles, Brest Union, Reformation.  

	 Сьогодні,	 після	 420	 років	 з	 часу	 укладення	 Берестейської	 унії,	
конфесійна	 ідентичність	 українських	 греко-католиків	 досі	 є	 предметом	
дискусій,	 як	 у	наукових	 колах,	 так	 і	 в	 колах	церковних.	Подібні	 дискусії	
точаться	 і	щодо	 конфе	сійної	 ідентичності	 українців	 інших	 релігійно-
церковних	орієнтацій.	І	це	закономірно,	адже	в	сучасній	добі	для	українців	
знов	гостро	постала	потреба	переосмислення	власної	ідентичності,	духовної	
й	культурно-цивілізаційної,	як	також	і	питання	кореляції	релігійно-церковного	
самовизначення	із	суспільно-політичними	орієнтаціями.	Злободенні	проблеми	
коріняться	 в	 перипетіях	 нашої	 історії,	 тож	 для	 того,	щоб	 їх	 ефективно	
вирішувати,	доводиться	розбиратися	у	тому,	як,	чому	і	для	чого	діяли	наші	
предки,	якими	були	взаємо	впливи	їх	вибору,	їх	рішень	–	та	діяльності	наших	
сусідів,	 ближніх	 та	 дальніх.	В	Україні,	 де	 сходились,	 співпрацювали	 та	
конкурували	християнський	Схід	і	Захід,	різні	конфесії	та	різні	культурно-
цивілізаційні	проекти,	саме	греко-като	лики	уособлюють	всю	складність	та	
потенціал	межової	вітчизняної	ситуації.	
	 Тож	 зрозуміло,	що	 конфесійна	 ідентичність	 українських	 греко-
католиків	була	і	є	предметом	зацікавленого	вивчення	багатьох	світських	та	



Авраамічні релігії і Реформація...

270

церковних	науковців.	Природно,	 насамперед	дослідники	 звертались	до	 її	
витоків:	студіювались	передумови	формування	цієї	ідентичності	(А.Великий	
[1-4],	М.Стахів	[13,	с.	125-135,	221-250,	281-369],	І.Шевців	[17,	с.	193-230]),	у	
т.ч.	від	особливостей	Київського	християнства	(М.Чубатий	[16],	П.Яроцький,	
Є.Харковщенко	та	ін.	[14,	с.	5-95],	О.Недавня	[10,	с.	20-55])	і	до	широкого	
контексту	тогочасної	специфіки	релігійно-церковного	життя	українських	та	
інших	європейських	теренів	(Б.Гудзяк	[6,	с.	1-23],	С.Сеник	[12,	с.	25-71]).	
А	на	кінець	ХVІ	століття,	коли	готувалась	та	укладалась	Берестейська	унія,	
наші	 землі	 не	 оминули	 складні	 процеси	Реформації	 та	Контрреформації,	
шукалися	 різні	 способи	 подолання	 церковної	 кризи,	що	 відображено	 в	
численній	полемічній	літературі	та	згодом	притягало	великий	дослідницький	
інтерес.	Зокрема,	про	вплив	Реформації	та	Контрреформації	на	різні	аспекти	
церковного	життя	в	українських	землях	писали	чимало	істориків	(М.Грушев-
ський	 [5,	 с.	136-255],	О.Левицький	 [8,	 с.	1-80],	М.Коялович	 [7])	 та	колег-
релігієзнавців	 (В.Шевченко	 [18,	 с.	 189-263],	В.Литвинов	 [9,	 с.	 233-368],	
Ульяновський	В.	[17,	с.	5-49]),	однак	відповідний	вплив	саме	на	Берестейські	
артикули	та	подальшу	розбудову	уніатської	Церкви	не	був	у	центрі	уваги	
таких	досліджень.
	 Відтак	 спробуємо	ми	проаналізувати	Берестейські	 артикули	 [13,	
с.	395-405]	як	базовий	документ	для	визначення	конфесійної	ідентичності	
Церкви,	що	 укладала	Унію	 з	 Римом,	 та	 виявити	можливі	 реформаційні	
впливи	на	виписані	в	цих	артикулах	пункти,	а	відтак	–	і	на	самосприйняття	
цієї	Церкви.	Приступаючи	до	такого	дослідження,	маємо	застерегти,	що	не	
бачимо	наразі	 сенсу	входити	у	дискусію,	чи	була	Берестейська	унія	 саме	
унією,	об’єднанням,	а	чи	радше	приєднанням,	знаючи,	що	існують	відповідні	
аргументи	на	 користь	обидвох	цих	версій.	Так	чи	 інакше,	 а	Берестейські	
артикули	були	складені	руськими	єпископами	так,	як	вони	вважали	за	краще	
для	 своєї	Церкви	у	 тодішній	 ситуації,	 й	 вони	відображають	 як	поточний	
стан	її	ідентичності,	так	і	бачення	її	в	подальшому.	Берестейські	артикули	
можна	 назвати	 відповідним	 компендіумом,	що	 засвічує	 найсуттєвіше	 й	
найважливіше	стосовно	цієї	ідентичності.
		 Натомість	слід	уточнити	поняття	конфесійної	ідентичності	як	такої,	
відрізнивши	 її	 від	 ідентичності	 релігійної.	В	 академічному	вітчизняному	
релігієзнавстві	 конфесією	визначається	приналежність	до	певної	Церкви,	
релігійної	 організації,	 яка	 має	 своє	 віровчення,	 культову	 практику	 та	
організа	ційну	 структуру	 [11,	 с.	 166],	 та	 підкреслюється,	що	 конфесія	 не	
дорівнює	 віросповіданню	 (як	 приклад	 наводиться:	 в	Україні	 діють	 три	
окремих			Церкви–	УПЦ	КП,	УАПЦ	та	УПЦ	МП,	котрі	належать	до	одного	
віроспові	дання	і	до	трьох	різних	конфесій).	Отже,	конфесійна	ідентичність–	
це	 належність	 до	 однієї	 з	 конфесій,	 конфесійних	 традицій.	 Зрозуміло,	
окрім	відповідної	самоідентифікації	певної	церковної	спільноти	віруючих	
(чи	 самоідентифікації	 окремого	 віруючого),	 варто	 враховувати,	наскільки	
об’єктивними	є	такі	само	визначення.
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	 Що	ж	стосується	релігійної	ідентичності,	то	на	індивідуальному	рівні	
вона	визначається	особливостями	віри	у	надприродне	та	включає	комплекс	
релігійних	 ідей,	 уявлень	 і	переконань	про	 світ,	про	місце	й	роль	у	ньому	
людини,	про	можливості	забезпечення	її	потойбічного	життя	та	безсмертя	її	
душі.	Релігійна	ідентичність	віруючого	на	спільнотному	рівні	(конфесійному	
або	деномінаційному)	включає	в	себе	релігійні	знання,	релігійні	цінності	та	
релігійну	поведінку.	На	практиці	релігійна	ідентичність	реалізується,	відтак,	
через	 ідентичність	 конфесійну.	На	 наш	погляд,	можна	 умовно	 означити	
першу	як	те,	у	що	вірують,	і	другу	–	як	вірують,	як	організована	відповідна	
інституція	(Церква)
	 Отож,	досліджуючи	зміст	Берестейських	артикулів,	вичленимо,	як	там	
відображаються	основні	компоненти	(обряд,	організація	Церкви,	специфіка	
її	 функціонування	 тощо),	 котрі	 визначають	 конфесійну	 ідентичність	 (й	
зауважуючи	ті,	що	стосуються	ідентичності	власне	релігійної,	віри	як	такої),	
та	що	саме	в	цих	артикулах	може	свідчити	про	певний	вплив	ідей	і	практики	
Реформації.
	 У	 першому	 артикулі	 розглядається	 питання,	 котре	 стосується	 як	
релігійної,	 так	 і	 конфесійної	 ідентичності:	це	питання	 сходження	 святого	
духа.	Єпископи-підписанти	хочуть	застерегти	щодо	нього,	щоб	«було	вільно	
держатися	всього	того,	що	знаходимо	переданим	у	св.Писанні,	Євангелії	і	в	
письмах	св.учителів	Церкви	грецької	віри»	[13,	с.	396].	У	трьох	наступних	
умовах	йдеться	про	збереження	форм	богопочитання,	«по	звичаю	й	обичаю,	
прийнятому	 в	 східній	Церкві»	 [13,	 с.	 397]	 (молитви,	 літургії,	 обряди	 й	
церемонії),	при	чому	в	умові	другій	уточнюється	право	виконувати	те	все	в	
рідній	мові.	Останнє	можна	вважати	традиційним	надбанням	руської	Церкви,	
водночас	підкріпленим	викликами	часу,	зокрема	–	й	реформаційними.
	 Наскільки	суттєві	були	ці	умови	для	руської	сторони?	З	одного	боку,	
вони	підсилюються	 аналогічними	в	подальшого	 списку,	 а	 з	 іншого	–	 вже	
перша	фундаментальна	 умова,	 яка	 стосується	 і	 релігійної,	 і	 конфесійної	
ідентичності,	 була	 «відступлена»	на	 практиці	 Римському	престолові	 (як	
наголошує	М.Стахів,	 делеговані	 до	Папи	 єпископи	 зрештою	підписали	
документ,	де	сходження	святого	духа	було	сформульоване	не	у	погодженій	
на	Флорентійському	соборі	формулі	–	що	західне	визначення	вірне	в	західній	
Церкві,	а	східне	–	у	східній,	а	у	римському	прочитанні).
	 У	п’ятій	умові,	що	стосується	ідентичності	й	релігійної,	й	конфесійної,	
йдеться,	що	 «про	 чистилище	не	 входимо	 в	 ніякі	 спори,	 а	 бажаємо	 бути	
поучені	св.Церквою»	[13,	с.	397].	Така	згідливість	в	даному	питанні	може	
бути	пояснена	тим,	що	в	руській	церковній	традиції	відомі	митарства	душі	
після	смерті,	котра	не	попадає	в	пекло,	 і	має	очиститися	перш	ніж	радіти	
з	Господом.	Цей	стан	подібний	до	того,	як	описується	перебування	душ	в	
чистилищі,	тобто,	у	Церкві,	де	визнаються	митарства,	логічно	припускати,	
що	існує	для	цього	й	відповідне	місце.	Правомірно,	на	нашу	думку,	також	
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припустити,	що	на	ту	ж	користь	свідчить	церковна	практика	молитов	за	душі	
померлих,	адже,	якщо	їх	посмертна	доля	була	б	остаточно	вирішена,	ніякі	
молитви	за	Царство	небесне	для	них	вже	не	допомогли	б.
	 В	 наступних	 трьох	 умовах	 застерігаються	 календарно-обрядові	
особливості	руської	Церкви.	Можливо,	не	без	впливу	процесів	Реформації	та	
Контрреформації,	у	питанні	церковного	календаря	русини	готові	були	піти	на	
певний	компроміс:	його	погоджувались	прийняти,	лише	щоб	збереглися	час	
та	спосіб	святкування	Пасхи	й	інших	місцевих	свят.	Але	у	цьому	питанні	Рим	
не	наполіг,	і	руська	Церква	залишилась	на	старому	календарі.	Йшлося	також	
про	залишення	практики	одружених	священиків.	Варто	зауважити,	утім,	що	і	в	
руській	Церкві	могли	бути	безженні	священики,	котрі	на	таке	самі	зголосились	
перед	їх	свяченням.	Безперечно,	практика	одруження	священиків	характерна	
для	східнохристиянських	Церков,	однак,	можливо,	рішучість	наполягання	
на	цьому	руських	 єпископів,	що	прагнули	єдності	 своєї	Церкви	 з	Римом,	
де	панував	целібат,	могла	підкріплюватися	й	популярним	у	протестантизмі	
трендом	одружених	священиків.	
	 В	цілому	ж,	щодо	всіх	умов,	де	йдеться	про	збереження	обрядів	та	
звичаїв	руської	Церкви,	слушно	зазначає	М.Стахів	 [13,	с.	398]:	єпископи-
підписанти	наполягають	на	тому,	щоб	до	змін	не	примушували,	але	це	не	
означає,	що	якісь	зміни	не	можна	було	з	часом	вводити	доброхіть,	самостійно	
(і	таке	дійсно	було	надалі).	Зрештою,	самим	фактом	звернення	до	Риму	та	
укладання	 з	 ним	унії	 руські	 єпископи	наважились	 на	 велику,	 епохальну	
зміну,	що,	по	суті,	співмірна	з	тими,	які	осягли	протестанти.	Тож	тектонічні	
релігійно-конфесійні	 зсуви	 доби	 Реформації	 та	Контрреформації	 	 мали	
своєрідну,	потужну	алюзію	і	в	руських	землях,	і	вона	виявилась	як	мінімум	
не	менш	масштабною	й	живучою,	ніж	виникнення	в	них	протестантських	
громад.
	 Подальші	 умови	 з’єдинення	 руської	Церкви	 з	 Римом	охоплюють	
цілий	 спектр	 церковних	проблем	правного,	 організаційного,	майнового,	
престижного	характеру,	міжцерковних	 взаємин	 тощо,	й	ми	 звертатимемо	
увагу	на	ті	моменти,	котрі,	на	наш	погляд,	суттєво	стосуються	конфесійної	
ідентичності.	А	серед	змістовної	частини	різних	умов	є	такі,	що	мають	між	
собою	певні	суперечності,	що	ставить	під	сумнів	послідовність	стратегічних	
наполягань	на	 конфесійних	цінностях,	 натомість	фактично	 засвідчується	
відповідний	тактичний	підхід.			
	 Так,	 наприклад,	 в	 умові	 десятій	йдеться	про	 те,	щоб	достоїнства	
митрополита,	 єпископів	 та	 іншого	духовенства	надавалися	 тільки	особам	
народу	руського	або	грецького,	тоді	як	в	умові	чотирнадцятій	наголошується	
небажаність,	ба	й	неприпустимість	втручання	у	справи	руської	Церкви	будь-
яких	священнослужителів-греків.	
	 Більш	того,	в	частині	умов	продовжується	наполягання	на	дотриманні	
східних	організаційних	традицій	(наприклад,	в	умові	дев’ятнадцятий	щодо	
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устрою	монастирів),	а	в	іншій	частині	–	особливо	у	стосунках	зі	світською	
владою	(наприклад,	в	умові	двадцятій	щодо	участі	в	державному	трибуналі	
духівників	 руського	 обряду,	 за	 звичаєм	римської	Церкви)	 –	 йдеться	про	
набуття	 таких	 само	 прав,	 як	 і	 західне	 духівництво.	Аналогічний	 підхід	
простежується	 і	 в	 умовах,	 які	 стосуються	майнового	 становища	Церкви:	
фактично	визнаються	і	пропонується	до	привласнення	відповідні	практичні	
напрацювання	римської	Церкви	(зокрема,	умова	вісімнадцята).	Сказати	б,	
обряди	руської	Церкви	 та,	 частково,	 її	 внутрішнє	улаштування	бачилися,	
отже,	переважно	такими,	які	вже	склалися,	а	зовнішні	стосунки	зі	світом	–	
на	кшталт	того,	як	це	було	в	Церкві	римській,	реалістичність	чого	виглядає	
дещо	сумнівною.	Яскравою	ілюстрацією	такого	підходу	до	справи	руських	
єпископів	є	чільне	формулю	вання	в	умові	двадцять	першій:	«Архимандрити,	
Ігумени,	Священики,	Архидиякони	та	інші	духовники	нашого	обряду	нехай	
користуються	і	втішаються	такими	самими	почестями	й	пошанівком	у	народу,	
як	 і	 особи	римського	обряду»	 [13,	 с.	 402],	 так,	наче	 таке	ж	пошанування	
можна	застерегти	статтями	документа,	самим	фактом	визнання	Римського	
зверхника,	а	не	аналогічною	діяльністю	самої	Церкви.
	 В	 умовах	 також	 трапляються	 ситуативне	 прив’язання	 запевнень	
священницького	послуху	й	підпорядкування	–	та	світської	ваги	церковно-
служителів,	як	от	в	умові	дванадцятій,	де	йшлося	про	допущення	руських	
митрополитів	та	єпископів	до	Сенату	(як	то	було	з	єпископами	римськими)	та	
одночасну	їх	присягу	як	сенаторів	і	присягу	на	послух	Папі.	Такий	не	цілком	
стандартний	як	для	східно-	й	західнохристиянських	конфесійних	традицій	хід	
є	цілком	в	дусі	тодішніх	реформаційних	інтенцій	стосовно	співвідношення	
та	взаємообумовлення	влади	духовної	та	світської.											
	 Загалом,	виникає	враження,	що	певні	суперечності	власних	очіку-
вань	 та	 вимог	 не	 вповні	 усвідомлювали	 єпископи-підписанти,	 або	 ж	
нехтували	цим	у	сподіванні,	що	якось	воно	та	складеться.	Втім,	ймовірно,	
що	Реформаційна	епоха	великих	суспільних	експериментів	спонукала	їх	до	
ризику	та	породжувала	надії	на	можливі,	небачені	або	«гібридні»	новації	у	
функціонуванні	Церкви.	
	 Окремо	варто	згадати	про	умови	двадцять	шосту	та	двадцять	сьому	
стосовно	існування	братств,	закладання	шкіл,	семінарій	та	друкарень	(під	
послухом	митрополита	та	єпископів).	Попри	те,	що	у	випадку	з	останніми	
наголошується	 їх	необхідність	та	 згадане	підпорядкування	задля	протидії	
розповсюдження	єресей,	все	ж	у	наголосі	на	необхідності	і	братств,	і	просвіт-
ницьких	 установ	правомірно	 вбачати	 як	 продовження	питомих	 традицій	
Київського	 християнства,	 з	 його	 демократичністю	 та	 софійністю,	 так	 і	
певний	вплив	реформаційного	просвітництва.	Безперечно,	витворена	у	тих	
обста	винах	широка	міжконфесійна	дискусія	(а	русини	не	лише	спостерігали	
тодішню	полеміку	католиків	з	протестантами,	але	й	брали	в	такій	полеміці	
активну	участь)	сприяла	глибшому	осмисленню	власної	конфесійної	ідентич-
ності,	що	могло	спонукати	не	лише	до	її	захисту,	але	й	до	її	«вдосконалення».												
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	 Нарешті,	 важливо	 відзначити,	що	 у	 добу	 Реформації	 руським	
єпископам	легше	було	ставити	умови,	котрі	стосуються	сприйняття	різних	
обрядів	як	рівних:	поняття	про	релігійну	свободу	почало	утверджуватися	
принаймні	на	рівні	спільнотному	(зокрема,	в	умові	шістнадцятій	про	мішані	
подружжя	й	 вільність	 в	 ньому	 залишатися	 кожному	при	 своєму	 обряді).		
Водночас,	 про	 запевнення	 свободи	 індивідуального	 вибору	 конфесійної	
ідентичності	ще	не	йшлося:	так,	в	умові	п’ятнадцятій	персональний	вибір	
конфесій	не	допускався	(вимога	не	приймати	тих,	хто	бажає	змінити	свій	
обряд).	
	 Підсумовуючи,	виділимо	характерний	рефрен	умов	з’єдинення	руської	
Церкви	з	Римом:	фактично,	в	них,	з	одного	боку,	застерігаються	обрядові	
конфесійні	особливості,	але,	з	іншого	–	очікується	зрівняння	для	руського	
духовенства	у	правах,	посіданнях	та	авторитеті	з	духовенством	західнохристи-
янським,	що	свідчить	про	недооцінку	кореляції	інституційного	устрою	Церкви	
з	її	функціонуванням	та	місцем	у	соціальній	структурі	суспільства.	
	 Можна	по-різному	розцінювати	поодинокі	поступки,	а	то	й	подекуди	
легковаження	єпископами-підписантами	конфесійної	ідентичності	(східно-
христи	янської,	хоч	і	не	без	місцевих	особливостей	та	оригінального	прочи-
тання),	 як	 і	 по	різному	оцінювати	міру	 їх	щирості	 у	 її	 збереженні,	 однак	
велика	історична	перспектива	довела,	що	відповідний	ризик	(укладання	Унії	
з	Римом),	попри	певні	поточні	збитки,	виправдався,	а	подальша	еволюція	
конфесійної	 ідентичності	 уніатів	 (згодом	 –	 греко-католиків)	 виявилася	
порівняно	конструктивною	для	націєдержавних	 інтересів	 українців.	Доля	
реформаційних	впливів	на	таку	епохальну	подію,	як	Берестейська	унія,	має	
бути	предметом	ще	багатьох	спеціальних	релігієзнавчих	досліджень,	однак,	
безперечно,	тодішній	потужний	вітер	перемін	був	сприятливий	для	вивірення	
церковного	курсу	русинів.						
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Олеся НОВЕНЧЕНКО
/м. Київ/

Eкуменічне «зіткнення» православ’я 
і протестантизму в сучасній Україні

 Духовна	єдність	християн	всіх	конфесій	є	нагальним	питанням	для	
сучасного	суспільства,	зокрема,	для	нашої	держави.	Модерна	людина	вже	
заплуталася,	 яким	вона	шляхом	крокує:	 сакральним	чи	суто	світським.	В	
нашому	глобалізаційному	сьогоденні	навряд	чи	знайдеш	відповіді	на	подібні	
питання.	Тому	екуменічні	віяння	останніх	років	можуть	вказати	дорогу,	якою	
потрібно	крокувати	не	лише	для	єдності	один	з	одним,	а,	перш	за	все,	з	собою.
	 Характерними	рисами	християнства	початку	ХХІ	століття	стали	між-
християнські	 комунікації	 та	 відкриття	потенціалу	до	 взаємопроникнення.	
Екуменізм,	у	свою	чергу,	вплинув	на	започаткування	діалогу	між	православ-
ними	та	протестантами.	Навіть,	можна	сказати,	на	його	відновлення.	Адже	
перші	 контакти	між	 цими	 релігійними	 світами	 були	 сотні	 років	 тому.	
Екуменізм	є	однією	з	характерних	особливостей	християнства	ХХ	століття,	
оскільки	вплинув	на	розвиток	теологій	різних	християнських	інституцій.
	 Здавалося	 б,	 дві	 християнські	 течії,	 різні	 між	 собою	не	 лише	 в	
історич	ному	ареалі	зародження	та	існування,	а	й	в	догматичних	положеннях,	
через	п’ятсот	років	після	зародження	однієї	з	них,	стануть	єднатися	в	своєму	
плюралізмі.	Попри	 суттєві	 розбіжності	 протестантської	 та	 православної	
світоглядних	 установок,	 все	ж	 існують	 певні	 точки	 єдності	 між	 ними.	
Пошуки	подібних	ідей	можуть	стати	у	нагоді	для	майбутнього	українського	
суспільства.	 	До	такої	думки	прийшли	організатори	та	учасники	круглого	
столу	 «Реформація	 і	 православ’я»,	 який	 відбувся	 у	Києві,	 26	 листопада	
2016	року,	у	стінах	НПУ	ім.	М.П.	Драгоманова.	«Ідея	єдності	у	різноманітті	
очевидна	для	 сучасного	українського	 суспільства.	Саме	про	 таку	 єдність	
молився	Христос	у	Гетсиманському	саду»,	–	зазначив	у	своїй	доповіді	доцент	
кафедри	богослов’я	Київської	духовної	академії	Сергій	Бортник	[5].	
	 Генезис	діалогу	між	православними	та	протестантами	є	моделлю	роз-
витку	міжконфесійних	відносин	в	Україні:	від	поступової	відмови	від	міжцер-
ков	них	конфліктів	до	формування	толерантної	співпраці,	допомоги	та	взає-
морозуміння.	Існують	серйозні,	фундаментальні	дослідження	українських	
релігіє	знавців,	об’єктом	яких	виступають	православно-протестантські	точки	
єдності.	 Їх	функціонування	 та	 особливості	 богослов’я	 в	 сучасний	період	
дослі	джуються	Н.	Жалюком,	В.	Любащенко,	Ю.	Решетніковим,	О.	Списом,													
М.	Че	ренковим	та	іншими.	Проблему	функціонування	православ’я	у	суспіль-
стві,	зокрема	українському,	розробляли	Є.	Харьковщенко,	Л.	Волова,	Т.	Горба-
ченко,	М.	Кирюшко,	В.	Козленко,	В.	Лубський,	М.Рибачук,	О.	Уткін	та	ін.	
	 Релігійна	свідомість	українства	ХХ	століття	не	достатньо	могла	для	
себе	виокремити	думки	про	Україну	як	результативне	місце	зустрічі	трьох	
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головних	гілок	християнства	–	православ’я,	католицизму	та	протестантизму.	
Сьогодні,	в	зв’язку	з	останніми	подіями	ми	бачимо,	що	це	можливо,	реально	
та	необхідно.
	 Формування	феномену	українського	протестантизму	 відбувається	
через	 призму	 суспільних	 трансформацій,	 пов’язаних	 з	 демократизацією	
і	 станов	ленням	 громадянського	 суспільства.	 Захист	 релігійних	 свобод,	
суспільної	моралі,	налагодження	партнерських	відносин	з	державною	владою	
стали	формами	 і	 способами	 участі	 протестантських	 церков	 у	 соцільно-
економічному	 процесі	 й	 міжконфесійному	 діалозі	 [7,	 83].	 Ці	 процеси	
зумовлюють	безпо	середні	контакти	з	православним	середовищем.	Подібні	
точки	дотику	в	нашій	країні,	як	у	православній,	виносяться	на	перший	план.
	 Християнські	церкви	в	усьому	світі	усвідомлюють,	що	протестантський	
рух	є	універсальним	за	своєю	природою.	За	рамками	найрізноманітніших	
течій,	 незважаючи	 на	 роздрібленість	 релігійних	 громад	 і	 організаційну	
аморфність,	у	членів	різних	протестантських	груп	формується	уявлення	про	
єдину	церкву.	Мільйони	протестантів	пов’язані	між	собою	не	тільки	вірою,	
їх	світогляд	глобальний,	вони	відчувають	себе	членами	однієї	християнської	
світової	спільноти.	Чого	не	скажеш	про	православний	світ,	котрий	за	всю	
історію	свого	існування	завжди	намагався	відмежуватися	від	християнських	
новоутворень.	Проте	часи	змінюються,	і	в	межах	самого	православ’я	форму-
ється	новий	тип	світогляду,	спрямований	на	самовдосконалення	і	звернення	
до	досвіду	інших.	В	даному	випадку,	ми	розглядатимемо	здобутки	саме	про-
тестантського	середовища.
	 Історію	 протестантизму	 прийнято	 порівнювати	 з	 детективним	
романом,	вона	розгорталася,	 відкривалася	як	квітка	в	 зіткненні	людських	
пристрастей,	 де	 відданість	 християнству	 вимірювалася,	 навіть,	 ціною	
людського	життя.	Протестантизм	–	це	третій	провідний	напрям,	сформований	
набагато	пізніше	за	католицизм	та	православ’я.		Протестантські	реформатори	
закликають	не	лише	повернутися	до	витоків	християнства,	вони	намагаються	
змінити	сам	характер	способів	пошуку	спасіння	душі	віруючого.	Світочем	
істинної	 релігії,	 починаючи	 з	 реформації	 і	 донині,	 стало	 загальновідоме	
вчення	про	 спасіння	Мартіна	Лютера.	Положення	про	 те,	що	 звичайний	
християнин	може	врятуватися	власно	вірою,	містило	в	собі	вибухову	суміш,	
направлену	на	уста	лену	систему	християнської	(католицької	та	православної,	
зокрема)	ідеології	та	політики.	
	 В	протестантизмі	людина	та	її	життя	підіймаються	на	рівень	самостій-
них,	незалежних	від	церковного	ока	явищ.	Це	дає	можливість	особистості	
почувати	себе	незалежною	частиною	оновленої	християнської	релігії.
	 Швидкому	розповсюдженню	протестантизму	територією	Європи	та	
Сходу	сприяли	особливості	його	догматики.	У	кожної	протестантської	релігій-
ної	громади	є	свої	обряди,	звичаї,	але	головним	і	досі	залишається	виховання	
змалечку	релігійного	почуття	безпосереднього	зв’язку	кожного	християнина	
з	Богом.	Більшість	віруючих,	котрі	належать	до	цієї	християнської	течії,	в	
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наші	дні	давно	вже	живуть	за	межами	Північної	Європи,	історичного	ареалу	
свого	виникнення.
	 Як,	мабуть,	 і	 більшість	християнських	 інституцій,	 протестантські	
цер-кви	також	прагнули	до	автономності	та	незалежності,	хоча	серед	багатьох	
протестантських	мислителів	ширилися	думки	про	об’єднання.	Лише	в	ХХ	
столітті,	не	дивлячись	на	центровану	політику,	на	арену	вийшов	рух	за	віднов-
лення	колишнього	зв’язку	–	екуменізм.	Це	явище	є	неоднорідним	феноменом.	
Ця	неоднорідність	полягає	 як	 в	 часових	 і	 територіальних	умовах,	 так	 і	 в	
специфічності	поглядів	окремих	церков	та	християнських	осередків.
	 Розглядаючи	православну	позицію	щодо	направленості	до	возз’єднання,	
потрібно,	насамперед,	враховувати	висловлювання	представників	православ-
ного	 світу,	 які	 розділяють	основні	моменти	 екуменічного	руху.	Сучасний	
дослідник-релігієзнавець	О.	Кисельов	в	розробці	православного	екуменізму	
висловив	думку	про	те,	що	православне	розуміння	християнської	єдності,	а	
відтак	екуменічні	контакти	ґрунтуються	на	еклезіології.	Основи	православ-
ного	вчення	про	Церкву	закладені	у	Символі	віри,	де	говориться	про	віру	«В	
Єдину,	Святу	Соборну	і	Апостольську	Церкву».	З	точки	зору	православного	
богослов’я,	лише	Православна	церква	є	цією	істинною	Церквою	Ісуса	Христа.	
Інші	християнські	церкви,	деномінації	та	секти	не	є	Церквами.	Фактично	усе	
«інославіє»	розглядається	православ’ям	або	як	єресь,	або	як	розкол	(схизма)	
[1,	 39].	 	Проте	обставини	 сьогодення	диктують	умови	 і	 православ’я	 стає	
вже	не	такою	закритою	структурою,	котрою	було	раніше.	Одну	з	яскравих	
сторінок	в	історії	міжконфесійного	діалогу	складають	англікано-православні	
зв’язки.	Цікавою	постаттю	в	рамках	сучасних	реалій	конфесійних	контактів	
між	англіканами	та	православними	є	митрополит	Калліст	Уер,	голова	змішаної	
комісії	з	питань	англікано-православного	діалогу.	Церковний	діяч	зазначає,	
що	завдяки	діалогу	з	англіканами	православні	можуть	краще	зрозуміти	своє	
православ’я,	 особливо	наочно	бачачи	 ті	 проблеми,	 які	 є	 в	Англіканської	
Церкви	 та	 в	 більшості	 протестантських	церков.	Таким	чином,	 нинішній	
екуменічний	діалог	вносить	свій	вклад	в	певне	взаєморозуміння	і	він	повинен	
тривати,	навіть,	незважаючи	на	можливість	відсутності	перспектив	єдності	
в	найближ	чому	майбутньому.
	 Аналізуючи	кроки	нашої	держави	в	напрямку	англікано-правосланого	
діалогу,		можна	звернутися	до	2011	року,	коли		до	України	прибула	комісія,	
яка	представляла	Англіканську	Церкву.	До	складу	делегації	входили	єпископ	
Уейкфілду	Стівен	Платтен	–	голова	літургічної	комісії	Англіканської	Церкви,	
член	Палати	лордів	Британського	парламенту,	а	також	два	священики	Англі-
кан	ської	Церкви	–	секретар	архієпископа	Кентерберійського	(духовного	глави	
Англіканського	співтовариства)	в	екуменічних	справах	Джонатан	Гудал	та	
відомий	англіканський	богослов,	 спеціаліст	 з	православної	літургіки	Х’ю	
Уайбру.	 За	 словами	учасників	 делегації,	метою	 їх	поїздки	було	 вивчення	
на	місці	стану	міжконфесійних	відносин	у	нашій	країні,	можливість	нала-
годжен	ня	регулярної	співпраці	між	Англіканською	Церквою	та	християн-
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ськими	конфесіями	в	Україні.	Особливо	метою	їх	візиту	було	безпосе	реднє	
знайом	ство	 з	життям	Православних	Українських	Церков	Київського	 та	
Московського	патріархатів.	Англіканська	Церква	була	зацікавлена	на	власні	
очі	побачити	реальну	картину	буття	українського	православ’я,	а	не	судити	про	
неї	за	інформацією	з	чужих	джерел.	Всі	учасники	цієї	конференції	висловили	
впевненість	у	тому,	що	цей	візит	–	запорука	вдалого	початку	й	плідної	співпраці	
Англіканської	Церкви	та	українських	Церков.	Цю	подію	можна	ідентифікувати	
як	реальну	спробу	православного	світу	доторкнутися	до	протестантського.	
Англіканська	Церква	в	своїх	постулатах	є	досить	специ	фічною	інституцією,	
але,	як	не	крути,	її	першоджерелом	стали	саме	реформа	ційні	рухи	в	Європі	
та	 зародження	протестантських	настроїв	 серед	колишніх	 вірян-католиків.	
Тож	сам	факт	 того,	що	православні	 інституції	 змогли	подолати	 історичні	
пережитки	та	вступити	в	нову	епоху,	є	беззаперечним.	Британський	соціолог	
Браян	Вілсон	висунув	таке	припущення,	що	церкви	стають	екуменічними	
тільки	 тоді,	 коли	 вони	 як	 соціальні	 інститути	 пере	бувають	 у	 кризовому	
стані:	«об’єднання	і	блокування	відбувається	тоді,	коли	інститути	є	швидше	
слабкими,	ніж	сильними»,	коли	спостерігається	зменшення	кількості	пастви	
та	розмиття	відмінних	особливостей	у	віровченні	різних	церков	[2,	97].	З	цих	
слів	можна	зробити	висновок,	що	православ’я	ХХІ	століття	починає	ставати	
екуменічним	саме	через	страх	перед	кризою.	Потрібно	розуміти,	що	його	
закритість,	центрована	політика	уже	не	допомагають	зберегти	свої	постулати,	
традиції,	вберегти	від	видозміни	положення	та	норми.	Повна	ізольованість	
християнської	конфесії	в	умовах	глобалізаційних	чинників	може	принести	
більше	шкоди,	ніж	користі.	І	сучасне	православ’я	це	усвідомлює,	зокрема	
українське.	Серед	чинників,	які	 зрушили	монолітну	глибу,	можна	назвати	
розвиток	 технологій,	 які,	 з	 одного	 боку,	 зламали	 соціальну	 та	 культурну	
ізоляцію,	а	з	іншого	–	вплив	на	зростання	соціальної	однорідності	і	культурне	
об’єднання	всередині	православного	суспільства,	а	також	секуляризація,	яка	
призвела	до	перших	зернин	кризи	релігійної	інституції	і	появи	релігійного	
плюралізму	в	межах	самої	конфесії.
	 Українська	Православна	Церква	має	документ	під	назвою	«Основні	
принципи	відношення	Руської	Православної	Церкви	до	інославія»,	який	був	
прийнятий	Архиєрейським	собором	Російської	Православної	Церкви	у	2000	
році.	Олег	Кисельов	згадує	слова	єпископа	Іларіона	(Алфєєва):	«Церковна	
громадськість	розділена	на	прихильників	екуменізму	та	його	противників,	
причому	останніх	набагато	більше,	ніж	перших.	При	цьому	ніяких	дискусій	
між	ними	не	відбувається…»	Поява	останнім	часом	публічних	представників	
Української	Православної	Церкви	 (наприклад,	 священики	Петро	 Зуєв	 та	
Андрій	Дудченко),	уже	представляють	помірковані	позиції.	І	це	дає	підстави	
сподіватися	у	близькій	перспективі	побачити	ще	більшу	зміну	у	ставленні	
до	 інших	 християн	 на	 рівні	 буденної	 церковної	 свідомості	 вірних	 цієї	
Православної	Церкви.	Найхарактернішим	для	православного	 екуменізму	
є	вис	лів	отця	Г.	Флоровського:	«Для	мене	християнське	возз’єднання	–	це	
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всеза	гальне	навернення	у	Православ’я»	[6,	115].	Концептуальною	основою	
право	славного	бачення	християнської	єдності	слід	визнати	тезу,	згідно	з	якою	
екуменізм	у	просторі,	тобто	сьогоденні	пошуки	єдності,	має	бути	невід’ємним	
від	екуменізму	у	часі,	 тобто,	 єдності	 з	 апостольським	та	святоотцівським	
вчен	ням	[3,	89].
	 Наприклад,	Ю.	Решетніков	відзначає,	що	православне	ставлення	до	
інших	християн	є	несприятливим	ґрунтом	для	продуктивного	діалогу	[4,	92].	
Однак	православні	 ведуть	богословські	діалоги	 із	 католиками,	 старокато-
ликами,	англіканами,	дохалкідонітами,	лютеранами	та	реформато	рами.	Крім	
того,	існують	у	них	контакти	з	баптистами	та	методистами	[Див.:	Centro	Pro	
Unione	№	53.-	Spring,	1998.-	P.	3-4]	і,	звісно	ж,	з	 іншими	християн	ськими	
церквами	та	деномінаціями	в	рамках	ВРЦ	та	інших	екуменічних	організацій	
[1,	43].	Можна	також	зазначити,	що	незважаючи	на	своєрідну	точку	зору	з	
приводу	 екуменічних	настроїв,	 православні	представники	брали	участь	у	
створенні	та	діяльності	Всесвітньої	Ради	Церков.
	 Православно-лютеранський	діалог	на	міжнародному	рівні	ведеться	з	
1981	року.	Йому	передували	і	паралельно	ведуться	діалоги	на	регіональних	
рівнях.	Обговорювалися	 питання	 еклезіології,	 особливості	 тлумаченння	
Писання	 та	 Переказу,	 сотеріології,	 торкалися	 й	 питань	 термінології,	
авторитету	певних	Соборів.	З	1998	р.	діалог	ведеться	навколо	теми	«Містерія	
Церкви».	Протестантська	спільнота	України	є	важливим	чинником	духовного	
і	соціаль	ного	розвитку	країни.	Активна	участь	протестантів	у	житті	суспіль-
ства	є	загальновідомим	феноменом.	Для	нас,	як	для	країни,	в	якій	переважає	
право	слав’я,	 специфіка	 існування	 євангельського	протестантизму	полягає	
в	 тому,	що	 соціальною	 основою	 цього	 релігійного	 руху	 стали	 селяни.	
«Навіть	 пред	став	ники	 сучасної	 інтелігенції	 українських	 євангельських	
церков	орієнтуються	в	своїй	проповіді	та	богословській	творчості	на	бідну	
і	 неосвічену	 «масову	 людину»,	 для	 якої	 проповідь	 відкриває	можливість	
спасіння	душі,	але	не	змінює	ні	світоглядних	засад,	ні	суспільних	настроїв»,–	
зазначає	сучасний	дослідник	протестантизму	М.	Черенков	[7,	179].
	 Цікавим	 є	 той	факт,	що	протестантські	 церкви	 за	 останні	 роки	 в	
Україні	можуть	похвалитися	збільшенням	числа	віруючих.	Таку	інформацію,	
зокрема,	подано	в	журналі	«Кореспондент»	у	статті	«Хрестовий	підхід».	Як	
пові	домляється,	за	останні	десять	років	кількість	протестантських	та	інших	
нових	для	України	християнських	громад	збільшилася	з	6,5	тисяч	до	10,6	
тисяч.	Всього	ж	парафіянами	таких	церков,	за	даними	Тараса	Антошевського,	
дирек	тора	Релігійно-інформаційної	служби	України,	сьогодні	себе	називають	
близько	2	млн	українців.	Найчисленніші	з	них	–	баптисти,	свідки	Єгови,	п’ят-
десятники.
	 Фахівці	вважають,	що	збільшення	кількості	парафій	нових	церков	
пов’язане	з	характерним	для	них	індивідуальним	походом	до	кожного,	хто	
вірує,	більш	сучасними	формами	діяльності	громад,	в	тому	числі	обрядів,	а,	
також	ретельним	вивченням	Біблії.	Багато	в	чому	через	скандали	і	корупції,	які	
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обплутали	українське	православ’я,	в	країні	поступово	змінюється	ставлен	ня	
до	нових	церков,	їх	більше	не	сприймають	як	небезпечні	секти,	як	це	було	ще	
років	десять	тому,	кажуть	експерти.	За	даними	опитування	Центру	Разумкова,	
якщо	у	2000	році	до	них	позитивно	ставилося	13,5%	респондентів,	то	тепер	
цей	показник	досяг	майже	17%.	«Серед	усіх	релігійних	організацій	в	Україні	
вони	найактивніші	в	питанні	усиновлення	дітей,	займають	активну	позицію	у	
формуванні	християнської	політики,	і	все	це	створює	їм	позитивний	імідж»,–	
зазначає	Тарас	Антошевський.
	 Тож,	як	ми	бачимо,	зіткнення	православного	і	протестантського	світів,	
за	своєю	суттю,	є	непересічною	подією,	котра	вже	сьогодні	розтягнута	в	часі	
та	територіально.	Дослідникам	важко	ставити	прогнози,	щодо	майбутнього	
цього	діалогу.	Він	може	швидко	зрушити	з	точки	і	дати	неочікувані	результати,	
може	надовго	застигнути	в	одному	ракурсі,	і	тоді	це	просто	стане	ще	однією	
відміткою	в	історії	християнського	міжконфесійного	діалогу.	Даний	проміжок	
в	часі,	те,	що	відбувається	навколо	релігійної	сфери	в	Україні	та	в	світі,	дають	
можливість	 виокремлювати	 позитивні	моменти	 екуменічних	 настроїв	 в	
протес	тант	ському	та	православному	середовищах	нашої	країни	задля	набуття,	
перш	за	все,	корисного	досвіду.
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Здобутки Реформації

 Стаття присвячена висвітленню здобутків Реформації. Проаналізу-
вавши реформаційні процеси у Європі, автор акцентує увагу на їх наслідках у 
різних сферах суспільного життя європейських країн, у тому числі й України.
 Ключові слова: Реформація, протестантська церква, трудове покли-
кання, науковий експеримент, реформаційний рух.

 Постановка проблеми. Проаналізувавши	історичний	шлях	Рефор-
мації,	переосмислити	та	по-новому	оцінити	значення	реформаційного	спадку	
для	сучасності.
 Ступінь наукового дослідження. Тема	Реформації	достатньо	добре	
вивчена	і	досліджена.	Існує	ціла	низка	наукових	статей,	присвячених	висвіт-
ленню	місця,	ролі	і	значення	реформаційних	процесів	як	вітчизняних,	так	і	
зарубіжних	авторів.
 Виклад основного матеріалу. Саме	поняття	«реформація»	походить	
від	латинського	reformatio,	що	означає	перетворення,	поліпшення	і	використо-
вується	для	визначення	суспільних	чи	державних	перетворень.
	 З	ХVІ	 ст.	 Реформацією	 стали	називати	масовий	 антифеодальний	
передбуржуазний	рух,	спрямований	проти	церковної	ієрархії	та	кліру,	який	
здійснював	свої	секуляризаційні	 завдання	під	гаслом	боротьби	за	 істинну	
віру;	підносив	індивідуально-духовне	начало	в	людині,	ідеалізував	та	нама-
гався	відродити	первісне	християнство,	наслідком	якого	стало	форму	вання	
націй,	національної	свідомості	і	культури	ряду	європейських	держав,	розкол	
народу	за	віросповідним	принципом	[8].
	 Реформація	мала	численні	історичні	та	соціальні	причини.	Але	її	успіх	
багато	в	чому	залежав	від	особистих	якостей	людини,	що	стала	моральним	
натхненником	та	організаційним	лідером	руху	–	Мартіна	Лютера.	Він	кинув	
виклик	могутній	системі,	що	вважалася	майже	непохитною,	і	назавжди	змінив	
хід	історії.	Багато	ідей	існувало	до	нього,	але	лише	він	оформив	їх	разом	та	
доніс	до	широких	верств	населення.	
	 Зміни,	які	сталися	на	карті	Європи	в	результаті	Реформації	(в	тому	
числі	й	 існування	нових	держав),	остаточно	 закріпив	Вестфальський	мир	
1648	р.	З	того	часу	значних	релігійних	воєн	в	континентальній	Європі	більше	
не	 велося.	У	 результаті	 прихильники	 лютеранства	 становили	 більшість	
населення	 в	 Північній	Німеччині,	 Данії,	 Скандинавії	 та	 Прибалтиці.	
Реформати	ж	переважали	в	Шотландії	та	Нідерландах,	частково	в	Швейцарії,	
хоча	 послідовники	 цього	 віровчення	 були	 і	 в	 Угорщині,	 Центральній	
Німеччині	та	Франції.	В	Англії	виникла	Англіканська	церква	[2]. 
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	 Підсумки	реформаційного	руху	неможливо	охарактеризувати	одно-
знач	но.	З	одного	боку	–	християнського	світу,	який	об’єднував	всі	народи	
Європи	під	духовним	керівництвом	Папи	Римського,	 більше	не	 існувало,	
так	само	як	і	не	існувало	єдиної	християнської	культури.	Єдина	церква	була	
замінена	безліччю	національних	церков,	які	часто	знаходилися	в	залежності	
від	світських	правителів,	тоді	як	раніше	клірики	могли	апелювати	до	Папи	
Римського	як	арбітра.
	 З	іншого	боку,	національні	церкви	сприяли	зростанню	національної	
свідомості	народів	Європи.	При	цьому	 істотно	підвищився	культурний	та	
освітній	рівень	жителів	Північної	Європи,	яка	до	цього	була	ніби	околицею	
християнського	світу	–	необхідність	вивчення	Біблії	приводила	до	зростання	
як	початкових	навчальних	закладів	(в	основному	у	формі	парафіяльних	шкіл),	
так	і	вищих,	що	виразилося	в	створенні	університетів	для	підготовки	кадрів	
національних	церков.	Для	деяких	мов	спеціально	була	розроблена	писемність,	
щоб	мати	можливість	видавати	ними	Біблію.	
	 Проголошення	 духовної	 рівності	 стимулювало	 розвиток	 уявлень	
про	політичну	рівність	 громадян.	Так,	 у	 країнах,	 де	 більшість	 становили	
реформати,	мирянам	надавалися	великі	можливості	в	управлінні	церквою,	а	
громадянам	–	в	управлінні	державою.	
	 Головний	 постулат	 Реформації	 –	 тільки	Христос.	 Не	 святі,	 не	
Діва	Марія,	не	обряди	або	положення	в	суспільстві,	а	тільки	Ісус	Христос	
приносить	 спасіння.	Люди	 спасаються	Божою	благодаттю	 за	 допомогою	
своєї	віри.	Поширення	у	житті	народів	істини	про	те,	що	всі	люди	є	дітьми	
одного	Отця	Небесного	 і	 викуплені	 смертю	Христа,	 сприяло	 визнанню	
цінності	 особис	тості.	Ціна	життя	 кожної	 людини	виміряна	життям	Сина	
Божого.	У	країнах,	які	взяли	 ідеї	Реформації,	відзначають	високий	рівень	
поваги	до	особистості.	Також	поняття	прав	людини,	де	кожна	людина	володіє	
природженими	правами,	якими	його	наділяють	не	люди	і	не	держава,	а	Бог,–	
народилося	в	протестантській	культурі	[1].	
	 Реформація	призвела	до	глибоких	змін	у	суспільстві:	християни	брали	
активну	участь	у	його	житті	та	відстоювали	честь	Бога	в	суспільному	житті.	
Їх	особисте	освячення	позитивно	вплинуло	на	мораль	їхніх	країн.	Богослов’я	
Реформації	вказує	людям	на	Христа	та	допомагає	виконувати	їм	громадський	
обов’язок:	жити	відповідально	перед	Богом	та	людьми.
	 Реформація	 була	 спрямована	 однаково	 як	 проти	 догм	 і	 устрою,	
так	 і	 проти	 економічного	 і	 політичного	 становища	Католицької	 церкви	
(секуляри	зація	 церковних	 земель	 тощо).	 Католицька	 церква	 вживала	 у	
богослужбі	латинську	мову,	Реформація	вводила	живі	мови	у	церкві,	цим	
самим	і	в	літературу	багатьох	народів,	зміцнюючи	їх	національну	свідомість	
і	культурний	розвиток.	
	 В	економічному	плані	Реформація	сприяла	зміні	старих	феодальних	
економічних	відносин	на	нові	капіталістичні.	Прагнення	до	промислового	
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розвитку	та	економії,	відмови	від	дорогих	розваг,	у	тому	числі	й	дорогих	
богослужінь,	 сприяло	накопиченню	капіталу,	 який	 вкладався	 в	 торгівлю	
та	виробництво.	Навіть	сама	протестантська	етика,	заснована	на	біблійних	
принципах,	сприяла	розвитку	економіки	та	соціально-економічним	відносинам	
між	людьми	в	європейських	країнах,	у	результаті	чого	протестантські	держави	
почали	випереджати	в	економічному	розвитку	католицькі	та	православні.
Зміни,	що	відбулися	у	різних	сферах	людського	буття:
	 1)	Релігія.	Основним	наслідком	Реформації	стала	поява	протестантських	
церков.	На	відміну	від	католицької	церкви	вони	не	були	об’єднані	в	єдину	
структуру,	 але	 кожна	країна	мала	незалежну	церкву.	Церкви,	що	визнали	
Аугсбурзьке	 віросповідання,	 стали	 називатися	 лютеранськими.	 Вони	
поширилися	у	Німеччині,	Австрії,	Швеції,	Данії,	Норвегії,	Естонії,	Латвії,	
Фінляндії.	Німецькі	мігранти	 поширили	 лютеранство	 по	 всій	Європі,	 в	
тому	числі	й	Україні	[2].	Незважаючи	на	численні	культурні	та	теологічні	
розбіжності,	всі	протестантські	церкви	об’єднує	віра	в	те,	що	Біблія	–	це	
головний	авторитет,	Ісус	Христос	є	головою	Церкви,	лише	вірою	в	Христа	
лю	дина	може	отримати	спасіння,	а	також	те,	що	кожний	громадянин	є	рівним	
перед	Богом.
	 2)	Великий	вплив	Реформація	мала	і	на	економіку.	Раніше	світська	
робота	 вважалася	марною.	Саме	Лютер	 прирівняв	 повсякденну	 працю	
до	 священства,	 вперше	 ввівши	 таке	 поняття,	 як	 «трудове	 	 покликання»,	
заявивши	в	одній	із	проповідей,	що	«Бог	доїть	корів	через	трудове	покликання	
доярок»	[1].	Це	мало	особливий	вплив	на	підприємницьку	діяльність.	Адже	
підприємець	почав	бачити	в	своїй	діяльності	не	тільки	важкий	та	невдячний	
обов’язок,	але	поклик	від	Господа.	Успіх	у	підприємництві	став	сприйматися	
як	нагорода	за	чесну	та	сумлінну	працю.	Саме	протестантська	трудова	етика,	
яка	вбачає	у	праці	служіння	Богові,	а	не	лише	марноту,	стала	фундаментом	
добробуту	багатьох	країн	[1].	Важко	з	цим	не	погодитися.	Якщо	подивитися	
на	списки	найбільш	багатих	та	успішних	держав,	то	серед	них	більшість	–	з	
протестантським	корінням.
	 3)	Наука	та	освіта.	Ідеологи	Реформації	велику	роль	відводили	освіті,	
зокрема	шкільній.	Саме	вони	заклали	фундамент	сучасної	масової	державної	
школи,	без	якої	неможливий	технічний	та	суспільний	прогрес.
	 Реформація	також	вплинула	на	університети.	Реформатори	відмовилися	
від	схоластики	та	спекулятивних	теорій.	Велику	увагу	приділялося	вивченню	
мов	та	науковому	експерименту.	Лютер	вчив,	що	розум	–	це	великий	дар	
людині,	і	вона	повинна	використовувати	його	в	повсякденних	речах,	які	не	
стосуються	морального	вибору	[7].
	 4)	Держава	і	мова.	Результатом	Реформації	стало	створення	літератур-
них	 норм	 сучасних	 європейських	 мов	 та	 початок	формування	 націй	 у	
сучасному	розумінні.
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	 Переклад	Лютера	Біблії	 німецькою	мовою	 спричинив	 справжню	
революцію.	Він	створив	літературну	норму,	що	об’єднала		всю	Німеччину.	Цей	
переклад	широко	використовувався	в	усіх	школах	та	церквах.	Це	послужило	
початком	формування	сучасної	єдиної	німецької	держави	та	нації.	Значну	
роль	у	формуванні	націй	та	національних	держав	протестантські	переклади	
Біблії	зіграли	у	Латвії	та	Фінляндії.	З	того	часу	і	до	сьогодні	протестанти-
перекладачі	створюють	літературні	норми,	а	 іноді	навіть	і	писемність	для	
багатьох	до	цього	неписьмових	мов.
	 Реформація,	 як	 церковно-релігійна	 і	 соціально-політична	 течія	 в	
Західній	Європі,	поширювалася	на	різні	народи,	в	тому	числі	й	на	українські	
землі.	Таке	 поширення	 сприяло	пробудженню	національної	 свідомості	 і	
розвитку	 культури,	 а	 також	виникненню	протестантських	церков	на	цих	
територіях.
	 В	Україну	Реформація	проникла	 спочатку	 в	незначній	мірі	 у	XVI	
ст.	 з	Чехії,	 через	 студентів	 з	України,	 на	 яких	 впливали	наука	Яна	Гуса	 і	
гуситські	війни,	а	також	через	гуситських	емігрантів	у	Польщі	й	Литві,	де	
в	XVI	 ст.	 реформаційні	 течії	 дуже	поширилися	 серед	магнатів	 і	шляхти.	
Чимала	кількість	магнатів	і	шляхти:	Радзівіли,	Воловичі,	Кишки,	Любинецькі,	
Морштини,	Фірлеї,	Сапіги,	Гойські,	Ходкевичі,	Сенюти,	Холоневські,	Чапличі,	
Войнаровські,	Немиричі	та	ін.	–	була	захоплена	ідеями	Реформації	[6].
	 Реформаційні	рухи	особливо	сильно	почали	проникати	на	Україну	
після	Люблінської	 унії	 1569	 р.,	 проте	 вони	не	 охопили	 всіх	 українських	
земель	 і	 всіх	 прошарків	 населення.	Однак,	 поруч	 з	 іншими	 чинниками,	
Реформація	певною	мірою	активізувала	православну	шляхту,	міщанство,	
козацтво	й	духовенство,	над	якими	нависла	загроза	католицького	наступу,	
особливо	після	Берестейської	 унії	 1596	 р.,	 «руська»	 віра	 набрала	 ознак	
національної	ідентичності	[4].	Провідник	православної	опозиції	до	унії,	князь	
Василь-Костянтин	Острозький,	схилявся	до	зближення	з	протестантами,	що	
позначилося	кількома	спільними	нарадами	(1595,	1596	і	особливо	у	Вільні	у	
1599	р.).	
	 Лютеранська,	кальвіністська,	анабаптистська	церкви	у	Західній	Європі	
виникали	починаючи	 з	XVI	 ст.	 в	межах	 єдиного	 європейського	простору.	
Пізніші	хвилі	Реформації	призвели	до	появи	баптистської,	євангелістської,	
методистської,	адвентистської	церков,	а	також	до	церков	п’ятдесятників	та	
харизматів	[8].	Перші	протестантські	церкви	виникали	на	українських	землях	
ще	в	Речі	Посполитій.	Разом	з	православними	протестанти	тоді	протистояли	
наступу	католицизму.
	 В	освітній	ділянці	визначилася	низка	реформаційних	шкіл,	що	іноді	
перевищували	своїм	рівнем	католицькі,	 і	в	них	охоче	вчилася	українсько-
білоруська	молодь	(наприклад,	соцініянські	й	аріанські	школи	на	Волині)	[5].	
Реформація	посилила	традиційну	рису	української	церкви	–	її	соборноправ-
ність,	що	 особливо	 виявилося	 у	 діяльності	 церковних	 братств	 (XVI–														
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XVII	 ст.).	 Братчики	практикували	читання	Святого	Письма	не	 тільки	на	
сходинах,	але	і	вдома,	стежили	за	поведінкою	своїх	членів,	мали	нагляд	над	
церковними	 справами,	 контролювали	 діяльність	 священиків	 і	 єпископів	
аж	до	виступів	проти	декого	з	них,	як	«ворога	істини»	(Статут	Львівського	
Братства,	 1588	 р.)	 [9].	Єпископи	не	 погоджувалися	 з	 такими	широкими	
повноваженнями	світського	елемента,	і	їх	перехід	на	унію	з	Римом	був	у	деякій	
мірі	спричинений	реформаційними	впливами	у	православних	громадах.	
	 У	царині	 соціально-політичній	Реформація	 в	Україні	 позначилася	
також	 зростанням	 національної	 свідомості	 й	 політичної	 активності	
козаччини,	яка,	переймаючи	у	першій	половині	XVII	ст.	провід	українського	
національного	життя,	ставила	щораз	більший	опір	польському	пануванню	
в	Україні	 й	 активно	 підтримувала	 православну	 церкву	 проти	 наступу	
католицизму.	Шукаючи	союзників	проти	Польщі,	козаччина	у	своїй	зовнішній	
політиці	почала	орієнту	ватися	також	на	допомогу	протестантських	держав	
(Швеція,	Трансіль	ванія,	Бранденбурґ).	
	 Але	вплив	і	успіхи	Реформації	в	Україні	не	були	тривалими.	Пов’язана	
з	прогресивними	релігійними	течіями,	Реформація	в	Україні	опинилася	між	
двох	протилежних	сил	–	католицькою	Польщею	й	православними	Україною	
та	Московією,	 ворожих	між	 собою,	 але	 й	 ворожих	 до	 протестантизму.	
Успішна	боротьба	католицької	церкви	(особливо	ордену	єзуїтів)	і	польського	
уряду	проти	протестантизму	й	негативне	ставлення	православної	церкви	до	
«люторів»,	позбавили	Реформацію	певної	соціальної	бази	[10].	
	 Полемічна	 релігійна	 література,	 що	 була	 написана	 церковно-
слов’янською	мовою,	проникала	і	в	Московію.	Втім,	там	її	вважали	«литов-
ской	ересью»	[10]	і	спалювали	на	вогнищах.	Головна	відмінність	тодішньої	і	
сучасної	України,	тодішньої	та	теперішньої	Росії	–	у	внутрішній	демократич-
ності,	вмінні	визнавати	іншу	точку	зору	і	вести	дискусії.	
	 Треба	визнати,	що	у	російському	православ’ї	також	існували	різні	
підходи,	 але	 вони	 завжди	 закінчувались	 знищенням	 або	 еміграцією	 тих,	
хто	не	погоджувався	з	панівною	доктриною.	Характерно,	що	православні	
«протестанти»	втікали	також	до	України.	Саме	тому	на	українському	Поліссі	
та	в	Північній	Буковині	виникли	цілі	села	російських	старовірів,	що	й	до	
сьогодні	зберігають	свою	унікальну	церкву	та	звичаї.	
	 Щоб	зрозуміти	події	(в	тому	числі	й	сучасні),	необхідно	використовувати	
причинно-наслідковий	зв’язок,	адже	в	історії	не	буває	випадковості,	лише	
закономірності.	Саме	з	Реформації,	розпочатої	Мартіном	Лютером	31	жовтня	
1517	року,	бере	свій	початок	новий	час,	у	якому	і	зараз	ми	живемо.	Німецький	
мислитель	Гегель	назвав	Реформацію	сенсом	історії	Нового	часу	[2].	
	 Мабуть,	якщо	би	не	було	Реформації,	тоді	не	було	б	ні	Острозької,	ні	
Києво-Могилянської	академій.	Адже	їх	створення	було	реакцією	українських	
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православних	еліт	на	успіхи	як	протестантів,	так	і	пізніше	єзуїтів	(ці	зі	свого	
боку	також	реагували	на	виклик	протестантської	Реформації)	в	завоюванні	
молодого	покоління	української	шляхти	через	освітні	проекти.	
	 Завдяки	Реформації	появилось	у	1561	році	Пересопницьке	Євангеліє–	
перший	твір	сучасною	українською	мовою.	
	 Без	Реформації	не	було	би	Берестейської	унії	1596	року,	яка	стала	
реакцією	частини	православної	ієрархії	 і	католиків	на	успіхи	«лютерської	
єресі»	[10]	серед	українців	та	білорусів.	Саме	греко-католицизм	став	згодом	
найбільш	проукраїнським	віровизнанням,	серцем	української	національної	
ідеї.	
	 Внаслідок	 Реформації	 відбувся	 козацький	 підйом	 часів	 Петра	
Сагайдач	ного	і	Богдана	Хмельницького,	адже	це	була	(передусім)	реакція	на	
Берестейську	унію	та	окатоличення	православних	українських	земель.	
	 Відомий	 український	 історик,	 громадський	 та	 політичний	 діяч	
Михайло	Грушевський	 високо	 оцінив	 значення	Європейської	 Реформації	
для	України:	 «Український	корабель	плив	повними	вітрилами	під	 вітром	
Реформації	і	спустив	вітрила,	коли	цей	вітер	опав»	[3].	На	його	думку,	саме	
вона	(а	точні-ше	–	ставлення	наших	предків	до	неї)	визначили	долю	України,	
так	само	як	і	кожного	іншого	народу	Європи.
	 Як	пов’язана	європейська	Реформація	з	розбудовою	громадянського	
суспільства	в	Україні	сьогодні?	На	прикладі	життя	Мартіна	Лютера	та	основ-
них	 тез	Реформації	можна	 сформувати	 активну	мотивовану	позицію,	 аби	
брати	активну	участь	у	процесах	становлення	громадянського	суспільства	в	
Україні.	
	 Соціальні,	політичні,	культурні	та	економічні	феномени,	народжені	
Реформацією,	залишаються	найбільшим	досягненням	людства	за	всю	історію.	
Західна	цивілізація	має	витоки	з	духовних	ідеалів	Реформації,	до	них	мають	
прагнути	й	українці.	
 Висновки.	Підсумовуючи	вищенаведене,	можна	сказати,	що	Рефор-
мація	вплинула	на	всі	сфери	суспільного	життя,	і	її	наслідки	ми	відчуваємо	й	
сьогодні.	Можна	сміливо	стверджувати,	що	цивілізації,	яка	зараз	існує,	могло	
б	і	не	бути,	якщо	б	реформаційний	рух	у	Європі	не	розпочався	або	зазнав	
поразки.	
	 Використання	досвіду	впливу	Реформації	на	становлення	державності	
у	Німеччині	й	інших	країнах	Європейського	союзу	є	більш	ніж	актуальним	
для	України	сьогодні.	
	 Висловлюємо	сподівання,	що	історія	успіху	Реформації	надихатиме	
молоде	українське	покоління	на	боротьбу	за	краще	майбутнє,	спонукатиме	
кинути	 виклик	несправедливості	 сьогодення,	що	 в	 кінцевому	результаті		
призведе	нашу	країну	до	миру	та	процвітання.	
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Володимир ПАРАЦІЙ
/м. Бережани/

«Рай» у дохристиянському, християнському 
(давньоруському) та «позахристиянському» 

світоглядно-естетичному уявленні

	 Маркіянові	Шашкевичу	 належить	 думка,	 висвітлена	 в	 одному	 з	
розділів	«Русалки	Дністрової»:	«Старина	–	ето	великий	образ,	ето	дзеркало,	
як	вода,	чистоє,	в	котрім	незмущеноє	являється	лице	столітей»	[26,	с.	154].	
І	ця	«старина»	проявляється	у	будь-якому,	але	завжди	цікавому,	сучасному	
вираженні;	вираженні,	що	формує	якісну	константу	нашого	буття,	створює	
перспективи	для	пізнання	минулого,	а	через	це	–	й	орієнтації	у	сьогоденні		
та	в	раціональних	футурологічних	можливостях.	
	 Такі	фактори	минулого	–	це	не	обов’язково	конкретна	історична	подія.	
Адже,	на	думку	Ж.	Ле	Гоффа,	«Історія	ментальна.	Вона	оперує	поняттями	із	
сфери	ідеології	та	світу	уявлень...	Перед	нами	–	історія	дифузного	і	розмитого,	
історія,	хронологічні	рамки	якої	невизначені»	[2,	с.	30].	Тобто,	це	може	бути	
історія	 людської	 уяви,	 елемент	народного	 (суспільного)	 світосприйняття,							
міф	 –	 у	 якнайрізноманітнішому	 прояві.	Що	 також	 є	 важливою	 часткою	
«смисло	вого»	(інтелектуального,	емоційного,	світоглядного)	минулого,	яке	
пройшло	через	етапи	історичної	еволюції	та	різними	способами	(чи	формами	
виявлення)	атрибутувалося	в	етнокультурному	сьогоденні.	
	 У	Рекомендації	 64	 («Традиційні	 аспекти	 розвитку»)	Міжурядової	
конференції	з	питань	політики	в	сфері	культури	(«Теночтитланська	конферен-
ція»;	Мехіко,	26	липня	–	6	серпня	1982	р.)	закладено	твердження:	«Народна	
культура	–	найважливіший	елемент	національної	 спадщини	–	не	повинна	
обмежуватися	 виключно	 творами	 народного	 мистецтва;	 вона	 повинна	
включати	такі	аспекти,	як	мову,	традиції	усної	творчості,	вірування,	святку-
вання…»	Збереження	і	розвиток	традиційної	культури	народу	трактувалося	
як	форма	утвердження	його	культурної	 самобутності	 [16,	 с.	 99].	А	 згідно	
з	 одним	 із	 положень	підсумкового	 документа	 конференції	 –	 «Декларації	
Мехіко»,	«Культура	охоплює,	окрім	мистецтва	та	літератури,	способи	життя,	
основні	права	людини,	системи	цінностей,	традицій	і	вірувань…	Культура	є	
здатність	людини	мислити,	аналізувати	себе	та	оточуючих	…	саме	через	свої	
традиції	та	форми	вираження	кожен	народ	заявляє	про	себе	усьому	світові»	
[6,	с.	77-78;	23,	с.	345-346].
	 Таким	чином,	сфера	уявлень,	думок,	світобачень,	вірувань	є	важливою	
(ми	б	 навіть	 ризикнули	 стверджувати	 –	 стратегічною)	 часткою	народної	
куль	тури,	яка	потребує	аналізу,	перш	за	все,	як	прояв	людського	мислення	в	
контек	сті	історичної	еволюції.	У	подібному	ракурсі	пізнання	минулого	можна	
осмислити	й	специфіку	означеної	нами	проблеми,	зокрема	відтвореної	в	свого	
роду	історико-етимологічному	ракурсі	сприйняття.



Авраамічні релігії і Реформація...

290

	 Узагальнено	«Рай»	–	це	символ	центру,	до	якого	прагне	людський	
дух,	як	до	чогось	кращого,	чистішого,	праведнішого;	тобто	–	до	своєрідного	
омріяного	ідеалу.	У	соціокультурному	аспекті	Рай	сприймається	як	мрія	про	
досконале	суспільство	та	світ.	«Золотий	вік»	античної	міфології	був	Раєм	
(небаченим,	 але	 подумки	 виведеним	 і	 сподіваним);	 часто	 зустрічається	
«загублений	Рай»	у	середньовічній	світоглядній	традиції	[21,	с.	422].
	 «Рай»	–	поняття	немовби	зрозуміле,	спрямоване	на	вираження	однієї	
з	форм	людського	потойбіччя.	Але,	 виявляється,	 не	 тільки.	У	людському	
світогляді	 та	 людській	ментальності	 воно	мало	й	 доволі	 «земний»,	 хоч	 і	
симво	лічний,	зміст.	Аж	до	рівня	топонімічного	(переважно	–	ойконімічного)	
використання.	
	 Ось,	для	прикладу,	згадка	про	одну	з	естетично	привабливих	околиць	
Бережан:	«Неподалік	від	міста	є	розкішна	садиба	з	палацом	мурованим,	Раєм	
звана,	з	парком,	перед	яким	річка	натуральна	пливе	з	мостами	для	комунікацій	
поперек	вулиць»	(це	повідомлення	з	др.	пол.	XVIII	ст.	Анджея	гр.	Куропат-
ницького	–	каштеляна	бузького	та	белзького,	кавалера	орденів	Білого	Орла	
та	Св.	Станіслава,	академіка	Краківського	та	Замойського)	[41,	s.	89].	А	на	
думку	пізніших	краєзнавців:	«Алея	до	Раю	є	улюбленим	місцем	прогулянок	
бережанської	людності»	[42,	s.	66].
	 Уже	 сама	 назва	 зацікавлює,	що	 призводить	 до	 бажання	 глибше	
зрозуміти	 історичну	 та	 географічну	 сутності	 населеного	 пункту	 як	
каузального	фактора	 несподіваного	 (на	 перший	 погляд)	 ономастичного	
визначення.	А	бажання	 зрозуміти	призводить	до	доволі	цікавих	 аналогів,	
сліди	яких	губляться	у	психосвітоглядних	уявленнях	ранньослов’янського	
мегаетнічного	середовища,	витворюючись	в	адміністративно-ономастичних	
проявах	києво-руських	земель,	зокрема	й	Галицько-Волинської	Русі	[19,	с.	
197;	20,	с.	39-40].	Перші	кроки	у	цьому	напрямку	ми	вже	зробили	[19,	с.	197-
203;	20,	с.	39-57].		
	 Хоч	парк	і	палац	(а	також	прохідний	від	них	населений	пункт)	розви-
вався	в	пізніших	історико-хронологічних	межах	(у	др.	пол.	XVII	–	XIX	ст.),	
слід	зазначити,	що	етимологія	поняття	«рай»,	особливо	в	історичних	топо-
німах	(ойконімах)	українських	земель,	має	свої	більш	глибокі	хронологічні	
та	широкі	географічні	аналоги,	в	основі	яких	завжди	знаходиться	природно-
естетичний	фактор.	 І	 це	 підштовхує	 до	 глибших	досліджень	 такого	 собі	
«історико-світоглядного»	(а	не	лише	краєзнавчого)	характеру.	Тобто	до	піз-
нання	минулого	через	смисл	ментального	(за	Ж.	Ле	Гоффом).
	 Для	згаданого	дослідника	окремою	галуззю	історії	є	сфера	образно-
уявного	(імагіонального,	зображального)	[3,	с.	3-8],	тобто	–	пізнання	думки,	
ідеї,	віри,	світогляду.	А	«Досліджуючи	світ	уявлень	якогось	суспільства	–	це	
означає	іти	в	глибину	його	свідомості	і	його	історичної	еволюції.	Це	означає	
іти	до	джерел,	до	глибокої	природи	людини»	[3,	с.	9].	Тут	потрібна	індиві-
дуально	виражена	методологічна	основа,	на	яку	накладається	дослідницький	
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(пізнавальний)	процес.	І	якщо	головне	завдання	історика	–	виявити,	визначити	
і	пояснити	зміни,	що	відбувалися,	то	дуже	важливо,	щоб	історик	аналізував	
періоди	найважливіших	змін	у	ціннісних	орієнтаціях	 [2,	 с.	27].	«Рай»	 (як	
поняття	 і	 символ)	 –	 важливий	чинник	у	 людському	 світогляді;	 і	 перш	 за	
все	тому,	що	його	сучасне	(християнсько-канонічне,	чи,	загалом,	релігійно-
канонічне)	трактування	не	завжди	співвідноситься	з	людською	язичницькою	
світоглядною	традицією.	
	 «Рай»	в	давньоперському	ментальному	соціумі	трактувався	як	окреме	
відгороджене	місце,	як	 гарні	сади.	Подібний	смисл	проник	у	європейські	
мови	 (зокрема,	 через	 грецький	«Парадіз»)	 від	 зібрань	 священних	писань	
парсів-зороастрійців	 (VIII-III	 ст.	до	н.е.).	Септуагінта	 (переклади	Старого	
завіту	 грецькою	мовою	євреями-емігрантами	в	Єгипті	 у	 ІІІ-ІІ	 ст.	 до	н.е.)	
відо	бра	жає	«Рай»	як	«Сад	господній»,	як	місце	перебування	перших	людей.	
У	символічному	світогляді	персів	зміст	«Раю»	сприймався	як	великий	сад	
для	мисливських	забав.	Через	діадохів	(воєначальників	і	правонаступників	
Александра	Македонського)	римляни	перейняли	цю	форму	саду	(без	звірів,	
як	об’єкт	відпочинку	та	насолоди).	[29,	с.	476].	І	в	такій	інтерпретації	воно	
відтворювалося	у	життєвих	уявленнях	і	фантазіях	наступних	етносів.	«Рай»,	
за	мідійською	версією,	–	це	місце	народження	Заратустри	[31,	с.	53].
	 У	 подібному	 відображенні	 бачив	 райську	 місцевість	 персько-
таджицький	мудрець	і	поет	ХІІ	ст.	Омар	Хайям,	зокрема	в	її	земному,	дещо	
навіть	гедоністичному,	дуже	радісному	варіанті:		
	 «Світ	прекрасний!	Вдячно	на	все	поглядай!
	 Нам	Господь	для	життя	дарує	цей	рай!»	[33,	с.	37;	34,	с.	311].
	 «Дивись,	скільки	в	світі	чудових	принад:
	 земний	рай	приходить	у	квітучий	наш	сад»	[34,	с.	331].
	 Ототожнення	Раю	з	квітучим	садом	відтворюється	в	слов’янському	
(чи	навіть	праслов’янському)	мегаетносі	з	існуючою	концепцією	«світового	
дерева»,	де	вибір	дерев	як	культового	об’єкта	пояснюється	вірою	людини	у	
його	сакральну	силу.	Власне	і	«райське	дерево»	традиційного	українського	
весільного	обряду	–	це	форма	своєрідного	світового	дерева	життя	в	мініатюрі,	
символ	«живої	сили	нового	подружжя»	[22,	с.	51-53].	
	 Поширений	в	народних	оповіданнях	і	колядках	переказ	про	«Райське	
дерево»,	чи	«Дерево	Життя»,	що	 знаходиться	посеред	Раю,	животворяще	
та	 благоухаюче	 [18,	 с.	 56].	А	 весняні	 ігри	 (у	 квітучому	 саду)	 обрядового	
характеру,	які	символізують	відродження	всього	живого	й	веселого	(зокрема	
«гагілки»)	–	також	«походження	їх	прадавнє,	з	праслав’янських	часів»	[14,	
с.	17)].
	 Отже	«Рай»,	як	дохристиянський,	так	і	християнський	–	це	широковжи-
ваний	 елемент	 відтворення	 суспільно-ментальних	 «містерій	 давнини»	 у	
пізніші	епохи,	як	це	представляє	нам	інтерпретаційна	концепція	Рудольфа	
Штайнера	[39,	с.	123-132].	Але	власне	чинники	райського	змісту,	відображе-
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ного	у	земних	проявах	радісного	проведення	часу	серед	природної	естетики,	
мають	свою	світоглядну	основу	на	позахристиянському	просторі,	зокрема	
і	перш	за	все	–	у	суспільних	уявленнях	 і	ментальному	світі	язичницького		
слов’ян	ства.	Адже	«в	центрі	світобачення	язичництва	знаходилася	природа,	
до	якої	пристосовувався	родинний	чи	територіально-виробничий	колектив»	
[11,	с.	9].
	 Також,	на	думку	Михайла	Іванченка,	«В	слов’янському	світобаченні	
завжди	переважала	радість	життя.	Саме	їй	судилося	стати	основою	сучасної	
народної	творчості»	[8,	с.	151].	Ця	природність	і	натуралізм	витворювали	ідею	
земного	щастя	і	земних,	прижиттєвих,	радощів.	І	в	язичницькому	світогляді	
справді	можна	відчути	присутність	реального,	а	не	метафізичного,	раю	на	
землі.	
	 Що	 є	 неможливим	 у	 канонічному	 християнстві.	 Адже	 воно,	 за	
тверджен	ням	М.	Бердяєва,	«наглухо	закриває	внутрішнє	життя	природи	і	не	
допускає	людину	до	цього	життя»	[1,	с.	90].	Тому	можна	погодитися	з	думкою																	
М.	Гру	шевського,	що	поняття	Рай	«старше	від	християнізації	і	незалежне	від	
неї	в	своїй	основі»	[5,	с.	28].	
	 Слід	 зазначити,	що	 існують	концептуальні	 схеми,	 де	 язичництво,	
через	 призму	моральності	 та	 світоглядної	 «невимущеності»,	 трактується	
вище	 за	 християнську	мораль.	Таким,	 для	прикладу,	 є	 твердження	Поля	
Лафарга:	«Християнам	перших	століть	знадобилося	багато	зусиль,	щоб	їх	
звичаї	піднялися	до	рівня	язичницької	моралі…»	[13,	с.	344].	А	на	думку	
Артура	Шопенгауера,	 «Якщо	давній	 світ	 наділений	 в	наших	очах	 такою	
невинністю,	то	це	пояснюється	лише	тим,	що	він	не	знав	християнства»	[38,	
с.	281].	Тому	часто	понятійні	визначення	чи	семантична		символіка	минулого	
більш	зрозуміла	на	народно-традиційному	(язичницькому,	поганському)	рівні,	
ніж	на	рівні	трактувань	світових	релігій	(зокрема	християнства).	Адже,	як	
стверджував	 І.	Огієнко	 (митрополит	 Іларіон),	 «первісна	людина	дивилася	
широкими	очима	на	все	своє	довкілля»	[18,	с.	12].	Тобто,	вона	не	слухала,	
вона,	перш	за	все,	бачила	та	уявляла.
	 У	християнському	світогляді	з’являється	лише	та	концепція	«Раю»,	
яка	творчо	переосмислюється	Г.	Сковородою	в	«Сади	–	Едеми»		(безгрішна	
людська	душа:	Божий	град	–	Божий	сад)	[27,	с.	24-25;	28,	с.	51-52].
	 Навіть	спроба	сакралізувати	райський	зміст,	звести	його	до	рівня	таких	
собі	некронімічних	символів,	не	позбавляє	його	сприйняття	як	місця	щасли-
вого	та	радісного	перебування,	місця	отримання	насолоди.	У	слов’янському	
мегаетносі	 «Рай»,	 як	 місцезнаходження	 душ	 померлих	 (паралельно	 з	
«нав’ю»,	 як	 покійником	 і	місцеперебуванням	померлого),	 також	має,	 на	
думку	Л.Нідерле,	 яскраве	 язичницьке	походження.	А	розуміння	«Раю»	у	
вигляді	прекрасного	саду,	де	покійники	знаходяться	в	оточенні	знайомих	і	
слуг	(датоване	під	922	р.	твердження	Ібн	Фадлана),	«навряд	чи	відображають	
слов’янські	уявлення»	[17,	с.	300,	523].	
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		 «Рай»	 Ібн	Фадлана	 (в	 слов’янській	 інтерпретації	 як	 «розкішний	
зелений	 сад»)	 переосмислює	 й	 український	 дослідник	 Іван	 Огієнко	
(митрополит	Іларіон)	[18,	с.	241].	Для	нього	«Рай»	–	те	місце,	де	«...померлі	
продовжують	життя…	це	вічно	зелений	сад	з	золотими	та	срібними	овочами,	з	
вічно	цвітучими	лугами,	по	яких	течуть	річки	з	медом	і	молочними	берегами...	
Взагалі	Рай	–	це	прекрасна	місцевість,	якої	на	землі	й	не	буває»	[18,	с.	240-241].	
Тобто,	незважаючи	на	природно-естетичний	чи	сакрально-символічний	зміст	
«Раю»,	суть	його	зводиться	до	єдиного	чинника:	місця	красивого,	радісного,	
щасливого	і	насиченого	можливостями	для	насолоди.
	 Рай	як	садок	(по	гебр.	«ган»)	ще	з	дохристиянських	часів	зустрічається	
в	Біблії,	в	Книзі	Буття	[18,	с.	241,	246].	Це	своєрідний	напрямок	на	схід,	звідки	
з’являється	Сонце.	Таким	чином,	на	світоглядно-релігійному	рівні	«Схід»	–	
«це	блаженна	сторона,	де	вічна	весна,	вічне	світло	й	тепло.	Це	Рай,	це	Ірій.	
Тут…	живуть	і	померлі,	рахмани	чи	брамани.	Всі,	хто	молиться	богам,	має	
молитися	на	Схід…»	[18,	с.	27,	242,	290].
	 «Райський	сад»	як	естетично	витворений,	прекрасний	та	утопічний	
простір	–	деталь,	характерна	для	давньоруського	та	пізньосередньовічного	
сакрального	мистецтва.	Вона	символічно	присутня	в	іконах	богородичного	
та	 єрусалимського	циклів.	Символічними	 знаками	такого	«Раю»	 («Саду»,	
«Вертограду»)	на	 іконографічних	 зображеннях	 виступають	 ворота,	 храм,	
стіна;	окремо	і	повсюдно	зустрічаються	об’єкти	природи:	дерева,	трава,	квіти,	
водний	простір.		
	 У	вигляді	та	сутності	красивого	ландшафту	постає	«Рай»	в	західно-
європей	ському	 пізньосередньовічному	 сакральному	живописі.	 Яскраво	
виражений	утопічний,	 неземний	 (чи	метафоричний)	 простір	попередньої	
(середньовічної)	іконографічної	традиції	переосмислюється	тут	з	акцентом	
на	уявлювану	реалістичність	та	переважанням	візуально	естетичного	 [24,					
c.	286].
	 З	епохою	Відродження	реанімується	у	європейському	ландшафтному	
мистецтві	 ідея	 «природного	 саду»,	 яка	походить	 з	 часів	 імператорського	
Риму	 (від	перспективних	садів	Нерона),	 але	пізніше	надовго	забулися.	За	
уподіб	нення	вільній	природі	ратував	англійський	канцлер,	філософ	і	вчений	
Френсіс	Бекон	 (1561-1612	 рр.).	Своєрідним	продовженням	 в	 осмисленні	
подібних	концепцій	було	видання	у	1667	р.	поеми	Мільтона	«Загублений	Рай»,	
в	якій	подано	надзвичайно	натуралістичний	опис	Едему	(фактично,	земного	
природного	Раю).	Але	перше	практичне	 втілення	 ідеї	 природного	парку	
відбулося	не	в	Англії,	а	у	Франції;	його	реалізував	садівник	(«вертопрах»)	
Дюфрені	 (1648-1724	 рр.)	 [25,	 c.	 144-148].	Уподібнено	 цим	 виробленим	
традиціям	англійського	ландшафтного	планування	(якомога	менший	вплив	
безпосередньо	на	природу)	розбивався	і	«Райський»	парк	в	околицях	Бережан.
Також	формуються	свого	роду	особистісні	чинники	«Раю»	як	символу	та	
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змісту.	Так:	«Рай	–	там,	де	я»	(стверджував	Вольтер)	[7,	с.	15].	Вільям	Шекспір	
у	сонеті	110	сакраментально	виголошує,	що:
 «Нема	і	в	небі	цінностей	нових,
	 Бо	рай	на	грудях	міститься	твоїх»	[37,	с.	225].
	 Знову	ж	–	перед	нами	постає	щось	таке,	до	чого	спрямовані	людські	
устремління;	до	відчуття	щастя,	душевного	комфорту	й	гармонії.
	 З	цього	естетичного	чинника	випливає	 і	його	масове	вживання	як	
топонімів	(а	частіше	–	ойконімів).	У	такому	спрямуванні	цікава	інтерпретація	
Михайла	Грушевського:	«Рай	–	слово	праслов’янське...	воно	означає	місце	
гарне,	веселе,	з	гарною	рослинністю;	але	не	знати,	чи	воно	вже	в	передхристи-
янські	 часи	 спеціалізувалось	 для	 означення	 того	місця,	 де	 перебувають	
небіжчики.	Проти	сього	промовляло	б,	що	воно	й	пізніше,	за	християнських	
часів	означало	взагалі	гарну,	утішну	місцевість	і	князі,	ставлячи	собі	двори	за	
містом,	називали	їх	«раями».	Се	вказує,	що	в	поняттю	сього	слова	держалася	
ідея	гарної	природи,	гаїв,	садів,	дозвілля.	Воно	ледве	могло	б	прикладатися	
до	 таких	місць	 веселого	життя,	 як	 би	 було	 технічним	 для	 небіжчиків,	
тим	більше,	що	не	мало	 того	 відтінку	блаженного	пробування,	 який	має	
ідея	християнського	раю»	[4,	с.	336].	Особливо	за	княжої	доби	славилися	
мисливські	загородні	угіддя	–	мисливські	раї.
	 Таким	мисливським	«раєм»	(княжим	чи	боярським)	могли	бути	в	часи	
Галицько-Волинського	князівства	й	угіддя	сучасного	населеного	пункту	Рай	
на	околиці	Бережан.	Але	це	лише	думка,	не	підкріплена	поки	що	достовірним	
інформативним	змістом.	Хоч	її	можна	вважати	досить	ймовірною.	А	існування	
близьких	 за	 ономастичною	формою	вищеназваних	 літописних	поселень	
Галицько-Волинської	 Русі	 навіть	 апріорі	 посилює,	 на	 рівні	 аналогічних	
співставлень,	таку	імовірність.		
	 Так,	 у	 літописному	 повідомленні	 (київського	 циклу)	 під	 1158	 р.	
зазначено:	«Представився	Юрій,	князь	Київський,	травня	15	дня,	і	поховали	
його	в	Києві	у	монастирі	Святого	Спаса	на	Берестовім.	Дім	його	в	Києві	
красний	і	двір	за	Дніпром,	званий	ним	Раєм,	розграбували»	[15,	с.	270;	30,				
с.	100].	
	 Описуючи	похід	 князя	Данила	 на	 ятвягів,	 Галицько-Волинський	
літопис	в	межах	1253-1254	рр.	подає	наступний	факт:	«А	коли	Данило-король	
ішов	по	озеру...,	то	побачив	він	при	березі	гору	прегарну	і	город,	що	був	на	ній	
колись,	за	назвою	Рай,	і	звідти	прийшов	він	до	себе	додому».	Інформативно	
це	літописне	повідомлення	дублює	і	Феодосій	Софонович	у	своїй	Хроніці	
[15,	с.	413;	30,	с.	152].	
	 У	1288	р.	князь	Володимир	–	син	Василька	і	внук	Романа	–	відправля-
ється	з	Кам’янця	(після	розмови	з	двоюрідним	братом	Мстиславом	–	сином	
Данила	Галицького)	до	«Раю-города».	Туди	ж	прибув	і	Мстислав	[5,	с.	438-
439;	30,	с.	164].	
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	 Від	слова	«Рай»	багато	топографічних	назв	«Райгородів»,	«наші	князі	
часом	звали	Раями	й	свої	двори»	[18,	с.	241].	
	 Якщо	виходити	з	розуміння,	що	поняття	«райська	місцевість»	завжди	
асоціюється	з	естетичним	сприйняттям	місця	(яким	можна	насолоджуватися	
і	де	приємно	відпочити),	то	подібний	смисл	природної	краси	було	закладено	
і	в	етимологію	визначеного	нами	населеного	пункту.	Чудові	лісові	масиви,	
ставки,	чисте	повітря	–	все	це	здавна	створювало	на	цій	місцевості	особливий	
рекреаційний	колорит,	який	притягував	до	себе.
	 Адже	ще	 в	 розумінні	Марка	Юлія	Ціцерона	 взаємопов’язаними	
були	поняття	«естетика»,	«краса»	і	«природа»,	тому	що	«...жодне	мистецтво	
не	може	 перевершити	 творіння	 природи»	 («Про	 природу	 богів»).	А	 за	
будь-якими	 з	 визначальних	класифікаційних	 канонів,	місцевість,	 на	 якій	
формува	лося	село	Рай	(як	і	більшість	історичних	населених	місць	із	такою	
ж	–	безпосередньо	чи	дотично	подібною	–	назвою),	 відповідала	категорії	
привабливої	природно-рекреаційної	місцевості.	
	 З	цих	аксіологічних	позицій	краси	ми	й	сприймаємо	назву	села	від	
ймовірно	більш	раннього	поселення	з	часу	Галицько-Волинської	Русі.	Адже	
окремі	знахідки	слов’янської	кераміки	були	зафіксовані	тут	ще	перед	першою	
світовою	війною.	А	розташоване	неподалік	городище	києво-руських	часів	
підтверджує	факт	активного	використання	цієї	території	в	XI-XIII	ст.	 [40,					
s.	91].
	 Отже,	 ідея	 «Раю»,	 як	 символу	 аксіологічного	 й	 гедоністичного,	
набагато	масштабніша,	ніж	його	виключно	християнський	сакральний	варіант.	
Маючи	безумовно	східні	мотиви	ментально-світоглядної	викристалізації,	вона	
системно	визначилася	в	духовній	концепції	слов’янства	(чи	праслов’янства)	
і	якісно	відобразилася	у	києво-руській	світоглядній	уяві.	
	 Зокрема,	на	площині	Галицько-Волинського	князівства	«райський»	
чинник	 естетичного	 місця	 відтворювався	 у	 регіональних	 топонімах	
(ойконімах),	традиції	яких	мали	свої	прояви	і	в	назвах	пізніших	населених	
пунктів,	із	збереженням	відповідних	підстав	(домінантна	природно-естетична	
основа)	їх	геопросторової	локалізації	[19,	с.	200-201].
	 У	 цій	 еволюції	 символу	 та	 смислового	 змісту	 «Раю»	 доречно	
вписується	концепція	Ж.	Ле	Гоффа	про	суть	«Чудесного»	в	середньовічній	
уяві–	як	 існуюча	надприродна	дія,	як	не	пояснюване,	як	те,	що	минулося	
[3,	 с.	 38].	 Християнство	 виробляє	 символ	 чудотворного	 як	 звуженого	
(контрольованого	Божественним)	 чудесного.	Паралельно	 з	 чудотворним–	
символ	чудодійного	–	як	надприродне	недозволене,	оманливе,	диявольського,	
сатанинського	походження.	І	власне	між	ними	знаходиться	«Чудесне»	–	не	
так	 надприродне,	 як	 непередбачуване	 [3,	 с.	 42].	Одночасно:	 «Чудесне	 є	
нейтральним,	cтерпним	для	християнства,	 але	яке	фактично	походить	від	
дохристиянської	традиційної	системи	–	воно	опирається	на	фольклор…»	[3,	
с.	42-43].	І	воно	–	«це	маргінальний	світ,	а	не	потойбіччя»	[3,	с.	46].
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	 «Компенсаційні»	функції	(чи	прояви)	середньовічного	«Чудесного»	
(серед	інших)	бачилися	у	таких	результатах	людського	уявлення:
	 •	«Світ	назворот»;
	 •	«Земний	рай»;
	 •	«Золотий	вік»	[3,	с.	47].
	 Таким	чином,	уявлюваний	світ	прекрасного,	естетичного	та	ідеального,	
світ	очікуваний,	але	небачений	–	отримав	у	дослідника	статус	специфічного	
історичного	 джерела.	 Воно	 не	 потребує	 чітких	 історичних	 локалізацій	
та	 	датувань	(тобто	–	реальність	фактів),	які	«нищать	силу	природного	та	
необхідного	чудесного»	 [3,	 с.	 47].	Але,	 «Чудесне»,	 пройшовши	етапи	від	
придушення	 у	 часи	 середньовіччя	 (вироблена	 християнська	 світоглядна	
традиція),	до	свого	«вторгнення	у	ХІІ-ХІІІ	ст.»	та	подальшої	«естетизації»	[3,	
с.	48],	стало	збірним	відобразником	традиційної	людської	уяви,	фольклор	ним	
(«нематеріальним»)	документом	людської	думки,	мислення,	аналізу.	Адже	
ще	Марк	Тулій	Цицерон	стверджував:	«Сама	ж	людина	народжується,	щоб	
споглядати	світ,	розмірковувати	і	діяти	у	відповідності	з	цим»	[36,	с.	309].
	 Можна	погодитися	 з	 думкою	 історика	М.	Лабуньки:	 «Прийнявши	
християнську	віру	в	988/989	рр.	київський	князь	Володимир	поклав	кінець	
дезорієнтації,	а	то	й	хаосові	в	релігійному	та	культурному	житті	Київської	
Русі»	 [12,	 с.	 126].	Але,	 руйнуючи	 традиційний	народний	 (язичницький,	
поганський)	світогляд,	християнство	зводило	до	забуття	цілий	«мислеземний»	
пласт.	Пласт	–	язичницький	–	був	більш	народним	(«своїм»),	звичним.	Адже	
«Основа	культурно-історичного	процесу	завжди	національна:	кожний	народ,	
сприймаючи	чуже,	піклується	перш	за	все	про	вдосконалення	своїх	власних	
традицій…»	[9,	с.	370].	А	також:	«…	в	язичництві	неминуче	проявлялися	
навіть	племінні	 риси.	Не	 випадково,	що	язичництво	 зазвичай	оцінюється	
як	«національна»	релігія	на	противагу	наднаціональному	християнстві	чи	
ісламу»	[10,	с.	177].	Язичництво	також	видозмінювало	обрядові	установи	та	
догматичні	законоположення	прийнятого	християнства	[9,	с.	370].
	 Тому	проблема	релігійно-світоглядних	взаємовідносин	–	це	складна	
для	пізнання	проблема,	адже	базована	не	лише	на	раціональних	підставах	
історичних	фактів,	але	й	на	«емоційній»	складовій:	на	людських	уявленнях,	
спогляданнях,	думка,	фантазіях.	Це	той	дослідницький	простір,	де	пошук	
істини	малоймовірний,	оскільки	власне	«істина»	не	має	чіткого	оконтурення.	І	
дуже	правий	був,	вважаємо,	французький	історик	Люсьєн	Февр,	стверджу	ючи:		
«Історія	релігії	–	аж	ніяк	не	спокійна	історія.	Вона	не	розгортається	поступово,	
чинно-благородно,	у	відповідності	 з	ясним	 і	чітким	планом,	накресленим	
заздалегідь.	Вона	часто	повертається	назад,	 починається	 знову…»	 [32,	 с.	
39].	Але	пізнавати,	аналізувати	проблему	потрібно,	не	впадаючи	в	агности-
цизм,	тому	що	вона	–	важлива	частина	нематеріальної	культури	з	яскраво	
вираженими	народними	(етнічними,	національними)	духовними	проявами.
На	 думку	 одного	 з	 лідерів	 болгарського	 національного	 відродження		
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XVIII	ст.,	монаха	Хілендарського	монастиря	на	горі	Афон	Паїсія,	«Знання	
речей	і	діянь,	які	були	колись	у	цьому	світі,	не	тільки	корисно,	але	й	дуже	
необхідно	тим,	хто	проживає	на	землі»	[35,	с.	224].	Особливо,	якщо	ці	речі	
можуть	проявлятися	у	цікавих	і	несподіваних	ракурсах	міжетнокультурного	
(міжетноментального,	 міжетнопсихічного)	 взаємозв’язку.	 Таку	 цілісну	
семантичну	цікавість	породжує	і	смислова	еволюція	«Раю»,	який	уже	можна	
сприймати	 як	 важливий	чинник	 традиційної	 (через	 світоглядні	 уявлення)	
народної	(етнічної,	національної)	культури.	
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Алла ПЕРЕПЕЛИЦЯ,
Світлана ПАВЛОВА

/м. Чигирин/

Єпископи Чигиринські – 
вікарії Київської митрополичої єпархії   

 (поч. XIX ст. – ІІ пол. XIX ст.)

	 На	 початку	XIX	 ст.	 структура	 управління	Київської	 єпархії	 була		
пірамі	даль	ною.	На	вершині	піраміди	був	митрополит,	якого	призначав		Святий	
Си	нод	з-поміж	осіб,	 готових	ревно	служити	російському	самодержавству.	
Митро	полит	Київський	та	Галицький	мав	найвищу	адміністративну,	судову	
та	господарчу	владу,	яка	поширювалась	на	все	духовенство	та	на	церковне	
майно.	Також	він	мав	право	 самостійно	проводити	кадрову	 та	фінансову	
політику	 в	 єпархіальних	установах	митрополії,	 зокрема	 в	монастирях	 та	
учбових	 закладах.	Виконавчим	 і	 судовим	органом	при	митрополиті	 була		
Київська	духовна	консисторія.	У	кожному	повітовому	центрі	волю	митро-
полита	 виконували	 повітові	 протоієреї	 (до	 1868	 р.)	 –	 духовні	 правління	
(консисторії	повітового	рівня).	Протоієреям		підпорядковувалися	благочинні	
священики,	які	управляли	благочинним	округом,	що	налічував	10-12	парафій.	
Кожен	повіт	також	був	поділений	в	середньому	на	6	протопопій	[1,64],	кожне	
благочиння	мало	по		5-7	округів	[2,12	].
	 Наприкінці	XVIII	 та	протягом	XIX	ст.	 	Київська	єпархія	обіймала	
великі	території,	тому	управляти	нею	митрополиту	Київському	та	Галицькому		
допо	магали	помічники	в	архієрейському	сані	з	правами	вікаріїв.	Так	16	жовтня	
1799	р.	«…по	Высочайшему	повелению…»	[3,681]	було	створене	Чигирин	ське	
вікаріанство	з	місцеперебуванням	і	управлінням	у	Київському	Золотовер	хому	
Михайлівському	монастирі.	Вікарний	єпископ	з	титулом	єпископа	Чигирин-
ського	займався	справами	12-и	повітів	Київ	ської	губернії	 	та	доглядав	 	за	
духовними	учбовими	закладами.	Також	в	коло	його	обов’язків	входило	все,	що	
доручав	йому	митрополит.	З	початку	утво	рення	Чигиринського		вікаріан	ства	
в	Київській	митрополичій	єпархії	всі	митрополити	бажали	мати		постій	ного	
вікарного	єпископа,	але	завдяки	тому,	що	посада	вікарія	давала	можли	вість	
стати	самостійним	архієреєм,	більшість	з	них,	після	нетривалого	служіння,	
рішенням	Св.Синоду	переводилась	на	підвищення	в	інші	єпархії.	Вікарний	
єпископ	Київської	митрополичої		єпархії	отримував	1000	руб.	платні.	Свя-
щеник	Л.	Похилевич	 в	 своїй	 книзі	 «Сказания	 о	 населенных	местностях		
Киев	ской	губернии»	з	цього	приводу	зазначає:	«Однако	же	церкви	города	и	
уезда	подчинены	митрополиту	на	одинаковом	основании	с	церквами	прочих	
уездов».
	 13	 вересня	 1828	 р.	 відбувся	 хіротонісан	 (посвячення)	 в	 єпископа		
Чигирин	ського	 вікарія	Київської	митрополичої	 єпархії,	 ректора	Київської	
духовної	академії,	архімандрита	Київського	братського	монастиря	Кирила									
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(в	 миру	Дмитра	 (Діонисія)	Олексійовича	Куницького).	 З	 23	 єпископів	
Чигирин	ських	(1799-1921	рр.)	архімандрит	Кирило	Куницький	був	п’ятим	
Чигирин	ським	єпископом	з	титулом	вікарія	Київської	митрополичої	єпархії.	
Митропо	лит	Київський	та	Галицький	Євгеній	Болховітінов	(1822-1837	р.)	
для	 того,	щоб	провести	 скорочення	членів	 єпархіального	кліру,	проводив	
відбір		канди	да	тів	не	тільки	на	священицький	та	дияконський	сан,	а	також	і	на	
причет	ницькі	посади.	Кандидат	на	кожну	церковну	ступінь	проходив	атеста-
цію	в	екзамена	тора	і	обов’язково	у	вікарного	єпископа	Кирила	Куницького.	За	
резолюцією	Чигиринського	єпископа	Кирила	і	за	указом	Київської	духовної	
дикастерії	від	15	вересня	1831	р.	дячок	с.Липового	Стефан		Линчев	ський	був	
рукополо	жений	у	диякона	Чигиринського	Хрестовоздвиженського	собору.	
Він	володів	у	м.Чигирині		невеличким	дерев’яним,	дуже	старим,	будиночком	
з	однією	кімнатою	і	сіньми.	У	1828	р.	Св.Синод	видав	директиву,	згідно	з	
якою	одному	з	настоятелів	(благочинних)	монастирів	доручалась	визна	чена	
кількість	 осередків	 чернечого	життя.	Однією	 з	функцій	благочинних	був	
нагляд	за	монастирським	господарством.	Благочинні,	щонайменше	два	рази	
на	рік,	проводили	об’їзд	 закріплених	за	ними	осередків	чернечого	життя.	
Про	результати	перевірок	доповідали	єпархіальному	архієрею,	а	в	Київській		
єпархії	–	вікарному	єпископу	Кирилу	(Куницькому).	Звіти	благочинних	були		
ґрунтов	ними	та	передбачали	детальний	ревізійний	опис	виявлених	монастир-
ських	проблем.	Згідно	з	цими	звітами,	єпархіальне	керівництво,	а	в	Київській	
єпархії	 –	 вікарій	 за	 благословінням	митрополита	–	 вирішували	проблеми	
монастирів.	У	20-х	роках	XIX	ст.	почалася	розбудова	господарських	споруд		
у	Мотронин	ському	Свято-Троїцькому	монастирі,	зокрема,	хати	на	скотарні	
(1829	р.)	та	настоятельські	келії	(1830	р.).	В	1832	р.	за	благословінням	митро-
по	лита	Київського	та	Галицького	Євгенія	в	Лебединському	Свято-Миколаїв-
ському	монастирі	була	закладена	дзвіниця.	У	1834	р.	єпископ	Чигиринський	
Кирило	(Куницький)	переніс	інсульт	і	вже	у	січні	1835	р.	був	звільнений	від	
всіх	посад	та	відпущений	на	спочинок	у	Києво-Печерську	лавру.		
	 20	січня	1835	р.	в	Духівській	церкві	Олександро-Невської	лаври	був		
хіротонізований	на	 єпископа	Чигиринського	ректор,	професор	богослов’я		
Калузької	семінарії	та	настоятель	Ліквінського	Доброго	монастиря	Володимир		
Алявдін.	Вперше	за	36	років	хіротонісан	Чигиринських	єпископів	відбувся	
далеко	від	Києва.	Можливо	тому,	що	митрополит	Київський	та	Галицький	
Є.	Болховітінов,	маючи	кафедру	в	Києві,	більше	двох	років	(1824-1825	рр.)	
знаходився	в	Санкт-Петербурзі,	займаючись	справами	церковного	правління	
у	Священному	Синоді.	 І	 тому,	коли	виникла	потреба	хіротонісану	нового	
вікарія,	митрополит,	користуючись	своїм	впливом	в	Синоді,	обрав	кандида-
туру	Володимира	Алявдіна,	служінням	якого	митрополит	був	задоволений	
в	період	перебування	в	Санкт-Петербурзі.	Призначення	в	Київську	єпархію	
тішило	 єпископа	Володимира,	 але	 за	 волею	долі	 служити	 вікарієм	йому	
довелось	недовго.	Єпископ	Чигиринський	Володимир	досить	плідно	працю-
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вав	на	теренах	Київської	митрополичої		єпархії,	будуючи	сакральні	споруди	
та	 вирішуючи	 питання	 оренди	 церковних	 земель.	 Зокрема,	 в	 1835	 р.	 у		
Чигиринській	Свято-Троїцькій	обителі	була	побудована	тепла,	трипрестольна,	
дерев’яна	 в	 ім’я	Преображення	Господнього	церква	 «…с	пределами:	 по	
правую	сторону	–	 во	имя	Святителя	Христова	Николая,	 а	 по	 левую	–	 во	
имя		Святителя	Христова	Митрофана;	построена	бывшею	настоятельницею		
игумениею	Надеждою	с	сестрами	…	на	месте	древній»	 [4,	104].	Цього	ж		
року	 в	 с.Мельниках	Чигиринського	благочиння	перебудували	дерев’яний		
храм	Покрови	Пресвятої	 Богородиці.	 13	 червня	 1836	 р.	 преосвященний			
Володимир	 єпископ	Чигиринський	 затвердив	 указ	 про	 передачу	 землі	
Жаботинського	Онуфріївського	монастиря	в	оренду	на	п’ять	років	за	платню		
Виноградській	Успенській	обителі.	Укази	були	розіслані	по	монастирях,	а	
також	благо	чинному,	що	опікувався	ними.	Протягом	1836	р.	в	Мошногірській	
Возне	сенській	чоловічій	обителі	«…при	настоятеле	ігумене	Николе»	[4,	100]	
будували	на	місці	«старої	ветхої»	[4	,178]	дерев’яну,	однокупольну	й	одно-
престольну	 в	 ім’я	Покрови	Пресвятої	Богородиці	 трапезну	церкву.	Храм	
освятили	вже	після	26		вересня	1836	р.,	коли	вікарного	єпископа		Володимира		
Алявдіна		перевели	у	Костромську	єпархію.	Заміна	єпископа	Чигиринського			
відбулася	з	тієї	причини,	що	професор	богослов’я,	ректор	КДА	Інокентій	
(в	миру	Іван	Олексійович	Борисов)	на	той	час	вважався	одним	з	надійних	
помічників	Владики	Євгенія		(Болховітінова),		до	якого	митрополит	ставився	
з	повагою	та	довірою.
	 Проявом	особливого	ставлення	було	те,	що	3	жовтня	1836	р.	єписко	пом	
Чигиринським	став	архімандрит	Інокентій	(Борисов)	з	залишенням	за	ним	
посади	ректора	Київської	духовної	академії.	При	цьому	він	також		обіймав	
посаду	настоятеля	Києво-Михайлівського	монастиря.	21	листопада	1836р.	
в	Казанському	 соборі	 в	 день	Введення	Пресвятої	 	 Богородиці	 	 відбулася		
хіротонія	архімандрита	Інокентія	в	єпископа	Чигиринського.	Ще	в	лютому	
1835	р.	митрополит	Євгеній	 обрав	його	 одним	 з	 офіційних	 свідків	 свого	
духов	ного	 заповіту,	 а	 через	два	роки	 (23.	 02.	 1837	р.)	митрополит	помер.	
Заупокійну	літургію	27	лютого	1837	р.	в	Київському	Софіївському	соборі	
очолив	єпископ	Чигиринський	Інокентій	(Борисов).
	 Синодальні	розпорядження	1836	і	1837	р.	вимагали	відкриття	при		
кожній	церкві	парафіяльної	школи.	Новопризначений	митрополит	Київський	
і	Галицький	Філарет	Амфітеатров	 (18.04.	 1937-	 21.12.1857	рр.)	 проводив	
значну	роботу	для	поширення	просвітництва.	В	округах	благочинної		Київ-
ської	єпархії	відкривалися	повітові	та	парафіяльні	духовні	училища	і	школи.	
Згідно	з	архівними	документами,	в	Чигиринському	повіті	початкову	освіту	
діти	почали	отримувати	з	1	вересня	1840	р.	Саме	в	цей	день	у		с.Шабельниках	
при	 Іллінській	 приходській	 церкві	 була	 відкрита	 парафіяльна	школа,	 де	
навчалося	20	хлопчиків	і	одна	дівчинка.	З	1	листопада	1840	р.	у	с.Боровиці	
при	храмі	Різдва	Пресвятої	Богородиці	організовано	навчання	37	хлопчиків		
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та	 двох	 дівчаток	 [5,12	 ].	Митрополит	Філарет	 переймався	 будівництвом	
храмів		та	їх	оздобленням.	За	його	благословенням	у	1839	р.	в	с.Нова	Осота	
була	зведена	дерев’яна	Воздвиженська	церква,	а	в	1840	р.	в	Медведівському		
Миколаїв		ському	монастирі	побудовані	«…	настоятельские	келии,	деревянные,	
длиною	35	арш.	и	шириною	18	арш…	под.	железною	крышею»	[4,	92].	З		
1837-1841	рр.	у	Київській	єпархії	відкриття	парафіяльних	шкіл	та	побудова		
сакральних	споруд	відбувалися	за	участю	єпископа	Чигиринського	Інокентія		
(Борисова).	
	 У	 березні	 1841	 р.	 вікарного	 єпископа	 Інокентія	 було	 переведено		
єпархіальним	архієреєм	спочатку	до	Вологди,	а	потім	до	Харкова,	а	в	квітні		
1841	р.	єпископом	Чигиринським	стає	член	духовної	консисторії,	архімандрит,	
ректор	Київської	духовної	академії	та	настоятель	Києво-Братського	училищ-
ного	монастиря	Ієремій	(в	миру	Іродіон	Іванович	Соловйов).	Незважа	ючи	на	
успішну	кар’єру,	єпископ	Ієремій	(Соловйов)	більше	любив	монастир	ську	
келію,	 свої	 адміністративні	 посади	 він	 розглядав	 як	 послуш	ництво.	Він		
був	дуже	відкритою	людиною	і	не	терпів	лицемірів,	відразу	розпізнавав	їх	
і	обов’язково	накладав	покарання.	У	справах	управління	вікарний	єпископ	
Ієремій	(Соловйов)	був	дуже	принциповим.	Цим	він	налаштовував	проти	себе	
значну	частину	 священнослужителів,	 які	 захоплювалися	 спокусами	 світу.	
Завдяки	тому,	що	єпископ	Чигиринський	Ієремій	був	помічником	митропо-
лита	Філарета	 (Амфітеатрова),	 Лебединський	Миколаївський	жіночий	
монастир	став	штатним.	Це	обумовлювалося	указом	Св.	Синоду	від	1842	р.,	
за	яким	монастир	включено	до	штатних	закладів	другого	класу.	Державна	
скарбниця	 компенсувала	штатним	монастирям	 їх	малоземелля.	Щорічна	
дотація	Лебединській	обителі	складала	2	тис.265	руб.79	коп.	сріблом	[1,60].		
У	1842	р.	імператор	Микола	II	затвердив	постанову	Синоду	про	створення		
Кавказької	єпархії.	За	рішенням	Святого	Синоду	(1	січня	1843	р.)	першим		
єпископом	Кавказької	і	Чорноморської	єпархії	став	вікарний	єпископ	Ієремій		
(Соловйов).
	 Через	місяць	(31	січня	1843	р.)	ректор	Курської	духовної	семінарії,	
архімандрит	Бєлгородського	Миколаївського	монастиря	Варлаам	 (Успен-
ський)	був	хіротонізований	на	єпископа	Чигиринського.	Протягом	1843	р.	
в	Київській	 єпархії	продовжувалася	просвітницька	робота.	В	січні	1843р.	
вже	 при	 	Михайлівській	 церкві	 с.Суботова	 була	 відкрита	 парафіяльна	
школа,	яка	охопила	навчанням	64-х	хлопчиків	та	двох	дівчаток.	У	1844	р.	в	
с.Баландіні	при	Покровській	церкві	відкрили	парафіяльну	школу.	Незабаром	в	
найбільших	селах	і	містечках	повіту	Палатою	Державного	Майна	парафіяльні	
школи		реорганізовано	в	першорозрядні		парафіяльні		училища.	У	1843	р.	
парафіяльне	 	 училище	було	 створене	 в	 с.	Суботові.	Навчання	проходило	
протягом	двох	років.	У	ньому	навчалися	діти	державних	селян:	38	хлопчиків	
віком	від	7	до	10	років,	32	хлопчики	віком	від	10	до	15	років,	15	дівчаток	
[5,12].	У	 1843	 р.	 за	 благословінням	 єпископа	Чигиринського	Варлаама	
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(Успенського)	в	с.Лебедовці	споруджено	кам’яну	церкву	в	ім’я	Св.	Мучениці	
Олександри,	 а	 в	 1844	 р.	 у	Вищих	Верещаках	 –	 дерев’яну	на	 кам’яному	
фундаменті	–	Преображення	Господнього.	В	цей	час	у	сакральних	спорудах	
Київської	єпархії	також	прово	дяться	численні	ремонтні	роботи.	На	початку	
1844	р.	в	с.Цвітна		фундамен	тально	перебудували	дерев’яний	храм,	освячений	
в	ім’я	Покрови	Пресвятої	Богородиці.	За	1844	і	1845	рр.	Свято-Покровську	
церкву	 в	 с.	Яничі	 значно	 розширили,	 а	Покровська	 дерев’яна	 сакральна	
споруда	с.Івківці,	що	належала	одному	з	округів	Чигиринського	благочиння,	
в	 «…	1845	 году	разрешения	Ево	Высокопреосвященства	…	находилась	 в	
починке...»	[6,11].	У	1845	р.	завдяки	старанню	вікарного	єпископа	Варлаама	
(Успенського)	митрополит	Філарет	(Амфітеатров)	прислав	до	Медведівського	
Свято-Мико	лаїв	ського	монастиря	«…	частицы	Св.мощей	многих	святих...»	[4,	
92].	В	кінці	травня	1845	р.	єпископа	Чигиринського	Варлаама	(Успенського)	
перевели	єпископом	Архангельським	і	Холмогорським,	а	7	червня	1845	р.	
був	 хіротонізований	на	 єпископа	Чигиринського	 ректор	Петрозаводської	
семінарії,	архімандрит	Аполінарій	(Вигилянський).
			 На	прохання	впливового	ієрарха	Філарета	(Амфітеатрова)	Св.Синод	
призначив	йому	постійного	вікарія,	який	став	для	митрополита	помічником	
і	 порадником	у	 справах	 управління	 єпархією.	Митрополит	навіть	 бажав,	
щоб		вікарний	єпископ	міг	унаслідувати	митрополичу	кафедру,	але	якщо	б	
Чигиринські	єпископи	після	смерті	митрополита	одержали	право	отримувати	
ще	й	єпархіальну	владу,	то	це	створило	б	труднощі	Російській	Церкві	прово-
дити	централізовану	політику	призначення	на	церковні	посади.	Упродовж	
13	років	(1845-1858	рр.)	таким	був	для	Філарета	(Амфітеатрова)	вікарний	
єпископ	Аполінарій	 (Вигилянський).	Єпископ	Чигиринський	Аполінарій	
постійно	 знайомився	 з	 діяльністю	усіх	монастирів	Київської	 єпархії.	Він	
приймав	остаточне	рішення	щодо	важливих	справ,	які	розглядалися	духовною	
консисторією.	У	1845	р.	Лебединський	та	Білилівський	Георгіївські		чоловічі	
монастирі	були	розформовані.	Приводом	для	їх	закриття	слугували	результати	
перевірки	 благочинним.	Напередодні	 закриття	 в	Лебединській	 обителі	
нараховувалося	всього	4	ченці.	Тож	через	брак	ченців	не	було	кому	проводити	
богослужіння.	Тому	економічні	показники	обителі	були	на	досить	низькому	
рівні.	Також	однією	з	причин	закриття	Лебединського	осередку	чернечого	
життя	була	нищівна	пожежа	1802	р.,	після	якої	обитель	так	і	не	відродилася	
до	належного	стану	[1,56	].	Угіддя	і	деяке	майно	Лебединського	монастиря	
були	передані	на	користь	Чигиринської		Троїцької	жіночої		обителі.	З	1845р.	
усі	монастирські	надходження	розміщувалися	в	Державному	Кредитному	
банку.	 Завдяки	 заповіту	 графині	Анни	Орлової-Чисменської	 заштатні	
монастирі	Київської	єпархії	отримали	по	5	тис.715	руб.	сріблом.	Усі	ці	кошти	
були	вкладені	 «на	 вечное	 время	неприкосновенным	капиталом»	 [1,56]	 до	
Державного	позичкового	банку	під	4%.
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	 Таким	чином	всі	монастирі	володіли	депозитами	Державного	позич-
кового	банку	й	отримували	щорічний	відсотків	228	р.60	коп.	сріблом	[1	,155].	
Завдяки	 їм	монастирі	 купували	нові	 знаряддя	праці,	 будували	церкви	 та	
проводили	повну	реконструкцію	житлових	і	господарських	споруд.	Зокрема,	
у	1846	р.	в	Корсунському	Онуфріївському	монастирі	були	побудовані	два	
будинки	для	 «чорнорабочих»	 [4,86].	 13	 лютого	 1847	р.	 в	Чигиринському	
Свято-Троїцькому	монастирі	заклали	церкву	Святої	Живоначальної	Трійці.	У	
1852	р.	вона	була	«…	совершенно	окончена	и	преосвященным	Аполина	рием,	
епископом	чигиринским,	того	же	года	августа	25-го	дня	освящена»	[4,104].	У	
Виноградському	Успенському	чоловічому	монастирі	«Настоя	тельный	корпус,	
деревяный,	одноэтажный	с	мезанином…	в	ньом	п’ять	комнат	с	прихожами;	
разделен	 коридором	 на	 две	 половины,	 построен	 в	 1848	 году»	 [4,76].	
Через	три	роки	 (1.05.	1851	р.),	 за	благословінням	 	митрополита	Філарета	
(Амфітеатрова),	у	Виноградській	обителі	заклали		церкву,	яка	була	освячена	
в	 ім’я	Успіння	Пресвятої	Богородиці.	Упродовж	1845-1858	 рр.	 в	 округах	
благочиння	Чигиринського	повіту	 відремонтовано	церкву	 в	 ім’я	Покрови	
Пресвятої	Богородиці	(1855	р.)	в	с.	Куліковка,	Різдва		Пресвятої		Богородиці	
(1857	р.)	в	с.	Нижчі	Верещаки	та	побудовано	11	храмів.	Зокрема,	Покрови	
Пресвятої	Богородиці	(1847	р.)	с.Болтишка,	Архистратига		Михаїла	(1847	р.)	
м.Телепін,	Успіння	Пресвятої	Богородиці	(1650	р.)	м.	Александровка,	«Бого-
словская»	[9,545]	(1850	р.)	с.Китайгород,	Святих	Апостолів	Петра	і	Павла	
(1851	р.)	с.Оситняжка,	Успіння		Пресвятої	Богородиці		(1852	р.)	с.Мордва,	
Покрови	Пресвятої	 Богородиці	 (1854	 р.)	 м.Кам’янка,	 Івана	 Богослова									
(1855	р.)	с.Єразмовка,	Покрови	Пресвятої	Богородиці	(1855	р.)	с.Баландіна,	
Великомученика	Димитрія	(1856	р.)	с.Триліси,	Святої	Богородиці	(1857	р.)	
с.Вербівка.	Аналізуючи	архівні	та	історичні		джерела,	приходимо		до	висновку,	
що	в	середині	XIX	ст.	в	Чигиринському	повіті	була	зведена	велика	кількість	
сакральних	 споруд.	Майже	 всі	 храми	були	освячені	 вікарним	 єпископом	
Аполінарієм	(Вигилянським).	
		 Після	 смерті	 митрополита	 Київського	 та	 Галицького	Філарета	
(Амфі	театрова)	 (2.02.1858	 р.)	 на	 єпископа	Чигиринського	 хіротонізували		
(30.03.1858	р.)	його	племінника,	архімандрита,	ректора	Київської	академії,	
настоятеля	Києво-Братського	Богоявленського	монастиря	Антонія	(Амфіте-
атрова).	Антоній	належав	до	сім’ї	Амфітеатрових,	з	якої	вийшли	достойні	
представники	Церкви	і	духовної	науки.	На	чолі	родини	стояв	митрополит	
Київський	 та	Галицький	Філарет	Амфітеатров.	Антоній	для	 свого	дядька	
був	 «дитя	 сердца	 его»	 [3,107].	Вікарний	 єпископ	Антоній	 	 був	 	 доброю,	
привітною	людиною	і	бездоганним	адміністратором.	Він	швидко	орієнтувався	
в	проблемах	підзвітної	йому	єпархії,	постійно	допомогав	новопризначеному	
митрополиту	Київському	та	Галицькому	 Ісідору	Нікольському	 (1.03.1858-
1.07.1860	рр.)	вирішувати		справи	митрополичої		кафедри.	В	1858		р.	російське		
Міністерство	держмайна	(Министерство	государственых	имуществ)	надіслало		
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митрополиту	Ісідору	«нормальные	чертижи	на	постройку	церквей»	[7,	Арк.10].	
Київський	Владика	розглянув	три	типові	проекти	на	150-185,	250-300	та	450-
500	прихожан,	«соизмеряя	величину	храма	третьей	части		крестьян	мужского	
пола,	как	это	Высочайшего	разрешения	допущено	при	постройке	церквей»	
[8,	Арк.103].	 За	 благословінням	митрополита	 Ісідора	місцеві	 чиновники	
Київської	Палати	держмайна	об’їздили	всі	парафії	Київської	митрополичої	
єпархії,	 складаючи	 відомості	 про	 необхідність	 спорудження	 або	 ремонт	
сакральних	 споруд.	Вони	 склали	детальний	опис,	 у	 якому	проти	 	 кожної	
церкви	було	написано	«справить»	 [6,14]	 або	«строить»	 [6,14].	Найбільше	
пощастило	парафіянам	с.Бірок	–	у	1858	р.	була	«перенесена	на		«нынешние	
место»	 [9,542]	 церква	 в	 ім’я	Святителя	Миколая.	Тобто	напроти	 с.Бірок	
значилось	 «строить»	 [6,14].	Міністерство	мало	намір	не	 тільки	будувати	
храми,	але	й	планувало	вирішити	питання	«о	снабжении	церквей		утвар’ю	и	
другими	принадлежностями»	[6,14	].	На	церковні	кошти	мали	купувати	тільки	
нові	богослужебні	книги.	Незабаром	міністр	держмайна	генерал	М.	Муравйов	
надіслав	Київському	митрополиту	Ісідору	(Ніколь	ському)	9	типових	проектів	
церковних	іконостасів.	Владика	їх	затвердив	і	за	його	благословенням	один	
з	них	встановили	у	с.	Івківцях	Чигиринського	повіту.	Безперечно	посприяв		
цьому	 	 вікарний	 єпископ	Антоній	 (Амфітеатров).	У	кінці	 50-х	р.	XIX	ст.	
продовжувалися	реформи	Олександра	I	в	духовній	освіті.	Згідно	з	законом	
від	26	квітня	1808	року,	за	благословінням	митрополита	Ісідора,	в	монастирях	
відкривали	повітові	духовні	училища.	До	перших	жіночих	училищ	Київської	
митрополичої	єпархії	належить	трикласне	училище	«для	девиц	духовного	
звания»	 [9,116],	 відкрите	 у	 1859	 р.	 при	Лебединському	Миколаївському	
монастирі.	В	ньому	«Преподаваниям	наук	и	обучениям	занимаются	монахи	
и	 священнослужители	монастиря»	 [9,558].	Чималу	 роботу	 для	 відкриття	
навчального	закладу	провів	вікарний	єпископ	Антоній	(Амфі	театров).	Більш	
ніж	півтора	року	служив	єпископом	Чигирин	ським	Антоній	(Амфітеатров),	
але	31	жовтня	1859	р.	рішенням	Св.Синоду	його	перевели	на	Смоленську	
кафедру.	Через	16	днів	на	його	місце	призначили,	а	10	січня	1860	р.	відбувся	
хіротонісан	 в	 єпископи	Чигиринські	 архімандрита,	 ректора	Тамбовської	
духовної		семінарії,	настоятеля	Одеського	Успенського		монастиря	Серафима	
(Аретинського).	Він	ще	до	липня	1860	р.	служив	з	митрополитом	Київським	
та	 Галицьким	 Ісідором	 (Нікольським),	 а	 з	 другої	 половини	 1860р.–	 з	
митрополитом	Арсенієм	Москвіним	 (1860-	 1876рр.).	 Ієрарх	 Арсеній	
(Москвін)	 особисто	 переймався	 парафіяльною	 освітою.	Жертвував	 для	
парафій	тисячі	книг,	запровадив	у	духовній	консисторії	особливий	відділ,	який	
мав	назву	«навчальний	стіл»	[5,13].	У	віданні	відділу	перебували	виключно	
церковно-парафіяльні	школи.	В	Київській	митрополичій	єпархії	встановлено	
посаду		ревізорів,	які	контролювали	справи	шкільництва.	Зокрема,	у	1861-
1863	рр.	було	започатковано	шкільну	освіту	в	більшості	населених	пунктів	
Чигирин	ського	повіту,	де	до	цього	часу	ще	не	було	церковно-пара	фіяль	них	
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шкіл.	1861	р.	відкрито	школи	в	селах	Івківцях,	Матвіївці,	Мордві,	Трушівцях,	
Худоліївці,	Топилівці,	Яничі,	Новоселиці.	За	благословінням	митрополита	
Київського	та	Галицького	Арсенія,	значну	роботу	з	відкриття	парафіяльних	
шкіл	 у	 	 благочиннях	Чигиринського	 повіту	 проводив	 вікарний	 єпископ	
Серафим	(Аретинський)	[5.13].	Митрополит	Київський	та	Галицький	Арсеній	
продовжував	тенденцію	покійного	Архієрея	Філарета	(Амфітеатрова)	зводити	
храми	 в	 парафіях	Чигиринського	повіту.	У	 1860	 р.	 церква	 в	 ім’я	 Різдва	
Пресвятої	Богородиці	«була	заложена	и	окончена	…на	камяном		фундаменте,	
которая	уже	освячена»	[9,	530]	в	селі	Боровиці.	В	цьому	році	(1860	р.)	також	
звели	храм	Архангела	Михаїла	у	с.	Подорожньому,	а	в	1861р.	–	приписну	
Михайлівську	церкву	в	с.	Полуднівці.	В	1862	р.	церква	Святителя	Миколая	
«заложена	 новая,	 строения	 которой	 продолжається»	 [9,525]	 в	 містечку	
Крилів.	Одне	з	чільних	місць	серед	храмів	Чигиринського	повіту	займала	
церква,	 яку	 заклав	 «…нынешний	 благочестивый	 владелец	Медве	довки»	
[9,535]	 Іван	Фундуклей	 у	 1860	 р.	 «вместо	 обветшавшей	Михайлов	ськой	
церкви»	 [9,535],	а	в	1864	р.	вона	була	освячена	в	 ім’я	Успення	Пресвятої		
Богородиці.	Ця	сакральна	споруда	височить	в	с.Медведівка	до	наших	днів	
(лютий	2017	р.).	Всі	зведені	церкви	в		благочиннях	Чигиринщини	освятив	
вікарний	 єпископ	Серафим	 (Аретинський).	В	монастирях	Чигирин	ського	
повіту,	за	благословенням	митрополита	Арсенія,	крім	будівництва	займалися	
ремонтом	сакральних	і	господарських	споруд.	В	1859	р.	церква		Преображення	
Господнього	Чигиринського	Свято-Троїцького	монастиря	 «подважена	на	
два	аршина	под.	капитальными	стенами…»	[4,104].	З	1861-1865	рр.	церква	
Успіння	Богородиці	Жаботинського	Онуфріївського	монастиря	«…	состояла	
в	починке	 ...»	 [4,80].	Всі	 будівельні	 роботи	 в	 осередках	чернечого	життя	
Чигиринщини		проводились	під	керівництвом	вікарного	єпископа	Серафима.
		 4	 січня	 1865	 вікарія	Київської	 митрополичої	 єпархії	 Серафима	
(Аретинського)	 перевели	 єпископом	Воронезьким	 та	 Задонським,	 а	 14	
лютого	1865	р.	архімандрит	Порфирій	(Успенський)	отримав	сан	єпископа	
Чигирин	ської	 митрополичої	 єпархії	 та	 став	 настоятелем	 Златоверхо-
Михайлівського	монастиря.	Порфирій	Успенський	мав	натуру	мандрівника,	
відкривача,	 дослідника,	 сповненого	 пристрастю	 вічного	 пошуку	 давніх	
манускриптів	і	артефактів	християнської	культури,	але	коли	за	волею	долі		
він	став	 ігуменом	Михайлівського	монастиря,	 то	 зрозумів,	що	це	не	його	
призначення,	і	від	цього	Порфирій	(Успенський)	навіть	захворів.	Митрополит		
Київський	Арсеній	(Москвін)	здійснював	тривалі	подорожі,	метою	яких	було	
особисте	 ознайомлення	 з	 навчальним	процесом	у	 парафіяльних	школах.	
Супроводжував	митрополита	 вікарний	 єпископ,	 який	 в	 такий	 спосіб	мав	
змогу	ознайомитися	з	церковними	старожитностями.	Св.	Синод	призначив	
митрополита	Київ	ського	та	Галицького	Арсенія	(Москвіна)	головою	Комітету	
духовних	училищ.	Яскравим	 свідченням	 активізації	 навчального	процесу	
при	обителях	Чигиринського	повіту	було	відкриття	у1870	р.	Ржищівської		
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монастирської	жіночої	школи,	 а	 в	 1870	 р.	жіночого	 духовного	 училища	
при	Чигиринському	Свято-Троїцькому	жіночому	монастирі.	В	1874	р.	була	
відкрита	початкова	школа	при	Жаботинському	монастирі.	В	кінці	60-х	та	на	
початку	70-х	рр.	XIX	ст.	у	Медведівському	чоловічому	монастирі	функціо-
нувала	школа	іконопису,	живопису,	різьби	по	дереву,	золотарства,	а	в	училищі	
ЧСТ	монас	тиря	навчали	дівчаток	гаптувати	та	вишивати	[1,116].
	 Аналізуючи	архівні	матеріали,	приходимо	до	висновку,	що	в	другій	
половині	XIX	 ст.	 в	 осередках	 чернечого	життя	 Чигиринського	 повіту			
інтенсивно	займалися		іконописом		та	етнографією.	Значну		роль		у		створенні		
«училищних»	 [1,	 113]	монастирів	 відіграв	 церковний	педагог,	 дослідник		
сакральної		архітектури,	іконопису		та		етнографії	вікарний		єпископ		Київської		
митрополичої	єпархії	Порфирій	(Успенський).
	 У	 1874	 р.	 рішенням	Св.	 Синоду	 з	 метою	 покращення	 системи		
єпархіаль	ного	 управління	 було	 утворено	 другу	 вікарну	 кафедру.	Тобто	 у	
митрополита		Київського	і	Галицького	Арсенія	(Москвіна)	стало	два	вікарних	
єпископи:	перший	–	Чигиринський,	другий	–	Уманський.
	 Аналізуючи	житіє	9-ох	єпископів	Чигиринських,	можна	прийти	до	
висновку,	що	всі	вони	вели	аскетичний	спосіб	життя,	займалися	богослов-
ськими	науками,	педагогічною	діяльністю,	 а	 також	писали	наукові	 праці,		
отримали	високий	духовний	сан,	один	з	них,	Інокентій	Борисов,	був	(1987р.	
УПЦ	МП)	канонізований	Церквою	та	увійшов	в	сонм	Святих.				
	 Таким	чином	протягом	1875	р.	вікарні	єпископи	з	титулами	єпископа	
Чигиринського	були	помічниками	і	порадниками	митрополитів	Київських	
та	Галицьких	у	справах	управління	внутрішніми	конфесійними	процесами		
Київської	митрополичої	єпархії.	Вони	відігравали	значну	роль	у	кадровій	
політиці,	розбудові	осередків	чернечого	життя,	будівництві	сакральних	споруд		
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учбових	закладах	Київської	єпархії	і	в	Чигиринському	повіті	зокрема.
	 Дослідження	житія	 16-и	 (1860-1921рр.)	 єпископів	Чигиринських–	
вікаріїв	Київської	митрополичої	єпархії	буде	продовжуватися,	щоб	збагатилася	
духовна	скарбниця	Чигиринського	краю.
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Андрій ПЕТРАШ
/м. Галич/

Протестантська містика: 
творчий спадок Якова Беме

 Творча спадщина християнського містика Якова Беме здійснила 
потужний вплив на розвиток філософської думки багатьох європейських 
мислителів і софіології, вчення про Божу премудрість. У статті здійснено 
спробу коротко проаналізувати основні риси його містичного вчення, 
визначити протестантські основи Бемівської містики,  а також дослідити 
роль його ідей у західній філософії.
 Ключові слова: Беме, Бердяєв, Гегель, містика, протестантизм, 
тевтонський філософ, християнство.

	 Містика	 (від	 грец.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 таємничий)	 –	 досвід	 спілкування	 або	
безпосереднє	зіткнення	з	надприродною	реальністю,	а	також	вчення,	пов’язане	
з	таким	досвідом.	Вона,	як	правило,	у	тій	чи	іншій	формі	існує	в	кожній	релігії	
і	 сприймається	як	шлях	поєднання	душі	з	Богом.	В	християнстві	містику	
розуміють	і	у	вужчому	смислі,	як	особливий	стан	душі	у	контакті	з	трансцен-
дентною1	реальністю,	що	супроводжується	екстазами	і	різними	чудесами	[10,	
с.454].	За	визначенням	історика	культури	С.	Аверинцева,	«Містика	–	релігійна	
практика,	що	має	на	меті	переживання	в	екстазі	безпосереднього	«єднання»	
з	абсолютом2,	а	також	сукупність	теологічних	і	філософських	док	трин,	які	
виправдовують,	осмислюють	і	регулюють	цю	практику»	[1,	с.311].	
 Життя і творчість Якова Беме.	 Одним	 із	 найвідоміших	
християнських	містиків	був	Яків	Беме	(1575-1624),	мислитель	із	німецького	
містечка	Альт-Зайденберґ,	прозваний	згодом	«тевтонським	філософом»,	який	
народився	у	сільській	лютеранській	сім’ї	[17,	с.415].	Про	освіту	Я.Беме	немає	
точних	свідчень.	З	1599	р.	майбутній	містик	жив	у	м.	Герліц,	де	працював	
чоботарем,	але	в	1600	р.	він	отримав	перший	містичний	досвід,	який	згодом	
постійно	осмислював	і	поклав	в	основу	своєї	творчості	[9,	с.522].	Я.	Беме,	
судячи	за	його	біографією,	так	і	ніколи	не	отримував	систематичної	книжної	
освіти,	 часто	 підкреслюючи	 свою	нелюбов	 до	 офіційного	 богослов’я	 і	
тогочасного	вченого	світу.	Основним	джерелом	для	його	роздумів	про	Бога	і	
світ	було	Святе	Письмо,	розповсю	дженню	якого	посприяв	Лютер,	переклавши	
народною	мовою	 і	 зробивши	доступним	для	широких	 верств	населення.	
Значний	вплив	на	розвиток	релігійних	ідей	Я.	Беме	здійснили	твори	знамени-
того	лікаря	Т.	Б.	фон	Гоген	хейма,	більш	відомого	у	вчених	колах	як	Парацельс.	
Варто	 відзначити,	що	 світогляд	 «тевтонського	філософа»	 склався	 поза	
передовими	світоглядними	течі	я	ми	того	часу,	традиційно-схоластичними	і	
гуманістичними	філософ	ськими	напрямами.	Його	термінологія	радше	близька	
до	алхімії	і	астрології	[8,	с.334].	
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	 Я.	Беме	рано	заявив	про	себе	як	про	провідного	протестантського	
містика,	хоча	його	ідеї	 інколи	дещо	контрастували	з	лютеранством.	Праці	
мислителя	представляли	собою	езотеричну	психологію	людської	душі	 і	 її	
єднання	з	Божеством	через	посередництво	Софії	(Мудрості)	[18,	p.87].
	 Після	 свого	 першого	 містичного	 досвіду	 в	 1600	 р.	 і	 впродовж	
наступних	 дванадцяти	 років	Я.	 Беме	 проводив	 сімейне	життя,	 займався	
торгівлею	 і	 брав	 участь	 у	 справах	 своєї	 гільдії,	 але	 заодно	 періодично	
працював	над	 своєю	першою	книгою	«Вранішня	 зоря	 у	 сходженні»,	 яка	
згодом	стане	більш	відомою	як	«Аврора».	У	1610	р.	містик	пережив	ще	одне	
містичне	бачення,	 завдяки	 якому	 він	 усвідомив	 єдність	 космосу	 і	 власне	
особливе	покликання	від	Бога.	Саме	цей	останній	випадок	і	допоміг	йому	
остаточно	оформити	свої	ідеї	у	книзі,	що	вийшла	в	світ	у	1612	р.	[18,	p.91].	
Іншими	важливими	працями				Я.	Беме	є	«Про	трояке	життя	людини»	(1619-
1620),	«Про	олюднення	Ісуса	Христа»	(1620),	«De	signature	rerum»	(1621-
1622),	«Про	вибір	по	благодаті»	(1623),	«Mysterium	magnum»	(1623).	Крім	
цього	йому	належать	11	теоретичних	і	11	практичних	трактатів,	8	полемічно-
апологетичних	творів	і	79	листів	[11,	с.259].	Слід	відзначити,	що	мова,	якою	
написані	твори	містика,	досить	складна	для	розуміння,	що	відзначали	його	
дослідники	[7,	с.233],	оскільки	він	вислов	лю	вався	символами	і	метафорами.
	 У	всьому	сущому	Я.	Беме	шукав	духовну	глибину,	внутрішню	єдність	
і	ініціюючу	роль	Божественного	начала	[9,	с.523].	На	самому	своєму	початку,	
писав	мислитель,	Бог	був	вічним	спокоєм,	первопричиною,	безпредметною	
волею,	 без	 якостей	 і	 бажань,	 нічим	 і	 всім,	 вічно	 єдиним,	 первобутнім	
станом	всіх	істот,	який	сам	себе	не	усвідомлював.	Але	згодом	Бог	заглянув	
у	самого	себе,	як	у	дзеркало,	і	розділився	на	потрійність	волі,	що	разом	з	
тим	залишилась	єдністю.	В	цьому	тихому	божественному	спогляданні	або	
мудрості,	що	мала	справу	з	образами	(ідеями),	пробудилося	бажання,	вогонь,	
через	 який	Бог	 відкрив	 себе.	Цей	 вогонь	 став	 джерелом	всякого	життя	 і	
складається	з	двох	начал:	гніву	або	темряви	і	любові	або	світла	[17,	с.415].	
	 Самого	Бога	Я.	Беме	описував	за	гностичними	уявленнями	як	Безодню,	
безосновну	Основу	всього	сущого.	Безодня,	за	його	словами,	–	безлике	Боже-
ство,	що	перебуває	по	іншу	сторону	Трьох	Ликів	Божих,	і	вона	породжує	їх	
із	своєї	безкінечної	глибини;	природа	(або	світ)	–	результат	зовнішніх	дій	
Божест	венних	сил.	Через	те,	що	одна	частина	духовних	начал	світобудови	
занепала,	а	інша	залишилась	у	первісному	стані,	у	світі	відбувається	боротьба	
між	поляр	ними	силами,	якими	є	добро	і	зло,	світло	і	пітьма.	І	тільки	Христос	–	
гарант	майбутньої	перемоги	Світла.	Дуалізм	потрібен,	щоб	люди	не	впадали	у	
спокій	і	невідання,	натомість	шукали	і	боролись	за	вищу	правду;	через	Христа	
людина	примирюється	з	Отцем,	а	до	Христа	її	веде	Діва	Софія,	полюбивши	
яку,	можна	отримати	зворотний	знак	її	любові,	і	після	суворого	покаяння	та	
випробувань	укласти	з	нею	містичний	шлюб.	В	результаті	людина	поверне	
собі	подобу,	яку	Адам	втратив	при	гріхопадінні	[9,	с.523].	
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 Природа,	 на	 думку	Я.Беме,	–	 це	 проміжна	 субстанція	 в	 процесі	
самопізнання	Бога	 (який	є	світлом,	добром,	«чистим	ніщо»)	з	Його	само-
розподілом	у	жаданні	стати	«чимось»,	яка	є	одночасно	«пітьмою»	і	«вогнем».	
Світло,	вироблене	цим	вогнем,	–	це	світло,	в	якому	Бог	усвідомлює	себе,	він-то	
і	називається	«душею	вогню».	Уся	природа,	таким	чином,	–	рух,	переті	кання	
зі	світла	в	світло	через	вогняну	темряву;	творіння	триває	безперервно,	«світло	
Бога	присутнє	завжди,	хоч	і	приховане	для	природи»,	яка	приймає	його	силу;	
Бог	– її	витік	і	результат,	і	душа	людини	–	«з	вічної	природи,	в	якій	стоїть	
божественне	народження»	[16,	с.150].	Я.	Беме	писав:	«І	якщо	ми	поміркуємо,	
що	таке	життя,	то	виявимо,	що	воно	є	поглинаючим	палаючим	вогнем,	який	
згасає,	коли	йому	вже	нема	чого	поглинути,	як	це	спостерігається	у	всякого	
вогню»	[4,	с.7].
	 Власне	вчення	Я.	Беме	про	людину	засноване	на	традиції	найдавнішої	
християнської	містики	–	 адамології.	Відповідно	 до	цієї	 традиції	 людина	
створена	на	місці	поваленого	Люцифера,	щоб	наповнити	царство	духовних	
істот,	яке	розкололось	через	його	падіння.	Перша	людина	була	створеною	як	
ангельська	істота,	за	образом	Божим.	Вона	є	духовною	істотою	особливого	
роду	і	центром	всього	створеного	світу.	Всі	три	начала,	принцип	божествен-
ного	світу,	принцип	духовного	світу	і	принцип	темного	земного	світу,	діють	
в	 ній.	Перша	 людина	 була	 точкою	перетину	 всіх	 сил	 і	 здібностей,	 всіх	
властивостей	Універсуму,	центром	світу,	осередком	всього	творіння,	малим	
Богом.	Ще	однією	цікавою	ідеєю	в	«антропології»	Я.	Беме	виступав	постулат,	
що	 в	 людині	 з’єднуються	 три	 сфери	 дійсності:	 царство	 Боже,	 царство	
Люцифера	і	поле	боротьби	між	ними	–	царство	видимого	світу.	Вирішальним	
визначенням	тут	виступає	поняття	«гріхопадіння»	[14,	c.67-68].	
	 Цікаві	 роздуми	Я.	 Беме	 про	 людську	 душу,	 яка,	 на	 його	 думку,	
знаходиться	у	трьох	світах:	«	[…]	душа	в	першому	світі,	за	первісним	своїм	
походженням,	має	 образ	 ока	 і	 притому	подвійного,	 подібно	 до	Серця,	 в	
якому	посередині	розташований	Хрест.	У	внутрішньому	світі	вона	є	духом	і	
досконалою	подобою	зовнішньої	людини.	У	третьому	ж	світі	вона	є	дзеркалом	
всього	видимого	світу;	в	душі	знаходиться	все,	що	лише	має	небо	і	земля,	
властивості	всіх	творінь,	бо	дзеркало	це	подібне	до	стихій	і	зірок»	[3,	с.130-
131].	Людська	душа	особисто	безсмертна	не	 тільки	 за	 родом,	подібно	до	
речей	 і	 творінь	цього	 світу.	Вона	повинна	 існувати	як	 індивідуальність	у	
власному	розумінні,	а	не	тільки	як	частина	роду,	не	тільки	як	фігура,	але	як	
Боголюдина.	У	тілесній	людині	завжди	завершується	світ,	в	ній	формується	
все	 те,	що	діє	 і	живе	 в	природі.	Як	 красива	 квітка	 виростає	 з	 землі,	 так	
виростає	 і	 людина	 з	 райського	 світу	 як	 його	найвищий	 символ.	 Райська	
людина	була	безсмертною.	Вічно	суща	з	першого	принципу	Божества,	вона	не	
підпорядковувалась	якимось	змінам	в	раю.	Як	особистість	вона	була	вічною	
і	незмінною,	кришталевою	істотою	і	чистим	образом	Бога	[14,	c.71].	
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	 Але	людина	сама	захотіла	породити	нове	життя	в	безформній	Безодні.	
Те,	що	називається	«грішити»,	стало	для	неї	творчою	любов’ю	до	хаосу,	яку	
вона	відчула,	щоб	породити	нове	утворення	і	розкрити	силу.	Своїм	знанням	
людина	«викликає»	з	Безодні	нове	коло	життя,	вона	хоче	нескінченної	свободи	
від	будь-якого	«закону»,	оскільки	свобода	багатша	і	життєвіша,	«духовніша»	
від	 всілякої	 завжди	відносної	 «норми».	 І	 ось	 тоді	 вона	 спробувала	 вийти	
за	межі	 свого	 дійсного	 («вічного»)	 стану	незнання	 (або	 «невинності»),	 з	
серединного	стану	між	єдністю	Духа	і	різноманіття	світу,	вкусивши	забороне-
ного	плоду.	 Її	 єдиний	 гріх,	 згідно	 з	 вченням	Я.	Беме,	полягав	у	 тому,	що	
людина	при	цьому	звернулася	до	чистого	різноманіття	(тобто	до	«зла»),	хоча	
і	не	повернула	при	цьому	безпосередньо	проти	Бога	і	Його	вічної	мудрості.	
Розширити	коло	знання,	побачити	його	останню	межу	і	бути	Творцем,	–	в	
цьому	полягає	таємна	спокуслива	воля	людини	[14,	c.72-73].	
	 Цікавим	є	співвідношення	вчення	Я.	Беме	й	ідей	М.	Лютера.	На	думку	
І.	Фокіна,	дослідника	філософії	«тевтонського	філософа»,	духовний	погляд	
Я.	Беме	був	замкнутий	майже	виключно	на	Біблії	Лютера	і	подолав	залишки	
традиційного,	 історичного	 християнства,	 завершуючи	 релігійну	 справу	
ініціатора	Реформації.	У	релігійній	філософії	Я.	Беме	німецький	містицизм	
отримав	найпослідовнішого	протестанта,	який	навіть	розвинув	ідеї	Лютера	у	
різноманітних	богословських	питаннях.	Так,	у	своєму	вченні	про	Божу	любов	
і	Божий	гнів	Я.	Беме	має	на	увазі,	по	суті,	ті	ж	становлення	і	боротьбу,	що	
і	М.Лютер,	бо,	згідно	з	«тевтонським	філософом»,	все	мучиться	в	природі;	
і	лише	досягнувши	Кінця	природи,	знаходить	довгоочікуваний	спокій.	Бо	
все,	що	в	природі	завдає	лише	страх	і	конфлікт,	в	Богові	утворює	одну	лише	
гармонію	 і	 радість.	Уже	ці	 ідеї	 були	 співзвучні	 зі	 світоглядом	Лютера.	 Їх	
спільні	ідеї	стосувалися	також	і	розуміння	мети	людського	існування	в	цьому	
світі.	За	Лютером,	життя	слід	проживати	з	усією	можливою	щирістю	серця	і	
рішучістю	волі.	Тільки	в	такому	випадку	можливе	серйозне	пізнання	життя.	
Згідно	 з	 ідеями	протестантського	містицизму	Я.	 Беме,	 людина	 повинна	
спокійно	 і	 холоднокровно	 йти	 крізь	 страждання	 і	 боротьбу	 цього	 світу,	
черпаючи	глибоку	і	єдину	основу	свободи	у	своїй	власній	душі,	яка	є	рівною	
Богові	[12,	c.308-310].	Містик	писав:	«Бо	не	треба	тобі	питати:	де	Бог?	Слухай	
же,	сліпа	людино:	ти	живеш	в	Бозі	і	Бог	перебуває	в	тобі,	і	якщо	ти	живеш	
свято,	то	сама	ти	Бог;	куди	ти	не	поглянеш,	всюди	Бог»	[2,	с.331-332].
	 Гегель	відзначав,	що	найголовніше,	що	робить	Я.	Беме	оригінальним	
і	справді	самобутнім	мислителем	–	це	 істинно	протестантський	принцип,	
завдя	ки	якому	кожне	знання	поміщене	у	душі,	щоб	увесь	світ	споглядати,	
знати	і	відчувати	у	власному	«Я»,	у	власній	самосвідомості	осягати	те,	що	
колись	вважалося	потойбічним	[7,с.232].	Проте,	слід	визнати,	що	офіційна	
люте	ранська	Церква	 ніколи	 не	 визнавала	 ідеї	 «тевтонського	філософа»,	
незважаючи	на	його	внутрішню	спорідненість	з	Лютером.	В	першу	чергу	тут	
діяв	ортодок	сально-протестантський	принцип	непорушного	авторитету	Св.	
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Пись	ма,	sola	scriptum3,	і	настільки	ж	ортодоксальне	вчення	про	Св.Духа,	згідно	
з	яким	Од	кро	вення,	разом	з	текстом	Св.	Письма,	раз	і	назавжди	завершено.	
Будь-яке	подальше	Одкровення	або	«нові	пророцтва»	про	Св.	Духа	тільки	
«зава	жають»	божественній	справі	Церкви	і	оголошуються	єретичними	[12,	
c.324-326].
 Вплив.	Історія	впливу	Я.	Беме	на	європейське	духовне	життя	являє	
собою	один	 із	 найцікавіших	розділів	 у	 західній	філософії.	Його	 творчий	
спадок	вперше	значною	мірою	оцінили	не	в	рідній	Німеччині,	а	в	Англії	і	
Нідерландах.	І	пізніше	спірітуалісти	XVII	ст.	захопились	його	філософією	
під	впливом	саме	англійських	послідовників,	які	перекладали	його	твори	з	
німецької	мови	[15,	с.231].	Після	смерті	містика	його	вченням	захопились	
також	у	Франції,	Росії	і	навіть	в	англійських	колоніях	Північної	Америки.	
Згодом	 твори	Я.	 Беме	 здійснили	 вплив	 на	 поезію	 німецького	 бароко	 і	
релігійний	рух	пієтистів	у	Німеччині	[18,	р.87].	Особливо	велику	роль	його	
ідеї	відіграли	у	релігійній	думці	Ф.	Отінгера	(1702-1782	рр.),	одного	з	лідерів	
пієтистів.	 Розуміння	 все	світ	ньої	 історії	Ф.	Отінгером	 як	 прогресуючого	
саморозкриття	Бога	сприяло	і	тому,	що	мислитель	виявився,	по	суті,	єдиним,	
хто	зміг	не	тільки	зрозуміти	Я.	Беме,	але	також	і	визнати	обґрунтованим	його	
пророче	покликання.	Від	криття	Ф.	Отінгером	пророчого	значення	містика	
допомогло	йому	сформулю	вати	власне	вчення	з	більш	динамічним	розумінням	
сутності	Одкровення	[13,	c.90].	
	 У	протестантському	світогляді	Я.	Беме	інколи	уявлявся	як	посланий	
Богом	ангел,	пророк	останньої	світової	епохи.	Такі	ідеї	були	в	працях	Ф.Отін-
гера.	У	Й.	Юнга-Штіллінга	 (1740-1817),	 німецького	 теософа4	 	 і	містика,		
розуміння	 тогочасної	 історії	 і	 її	 недавнього	минулого	 також	 зводилося	
до	 тлумачення	образу	 ангелів	 з	 книги	Апокаліпсису.	Але,	 на	 відміну	 від	
переко	нання	Ф.	Отінгера,	для	Й.	Юнга-Штіллінга	Я.	Беме	не	був	ангелом	з	
Вічним	Євангелієм	(ця	роль	належала	Лютеру),	а	тільки	провісником	майбут-										
нього	падіння	Вавилона,	 тобто	Церкви,	 яка	 ставатиме	 все	 більш	 і	 більш	
мирською	[13,	c.92].
	 У	 кінці	XVIII	 ст.	 творчість	Я.	Беме	надихнула	поетів-романтиків													
В.	Блейка,	Л.	Тіка	і	Новаліса,	а	у	XIX	ст.	його	ідеї	розділяли	німецькі	філософи	
Ф.	фон	Баадер,	Ф.	Шеллінг,	Й.	Фіхте,	Г.	Гегель,	А.	Шопенгауер	[18,	р.87].	
Із	роман	тизмом	вчення	Я.	Беме	об’єднане	спільним	прагненням	звільнити	
за	допомогою	уяви	свою	душу,	своє	справжнє	«Я»	від	«земних	кайданів».	
Роман	тики	визнавали	в	«тевтонському	філософі»	ідейного	предтечу	сучасної	
їм	куль	тури	і	глибоке	джерело	для	своїх	ідей.	Новаліс	навіть	назвав	якось	Гете	
«Веймарським	Беме».	Природа	і	Бог	були	вищою	метою	романтичної	поезії;	
Природа	і	Бог	були	також	вищою	метою	теософії	Я.	Беме.	І	шлях	досягнення	
цієї	мети	у	них	став	також	спільним	–	через	уяву	[12,	c.357].
	 Щодо	філософів,	то	першим,	хто	звернув	пильну	увагу	на	містичну	
теософію	Я.	Беме,	був	Ф.	фон	Баадер.	Незалежно	від	нього,	дещо	з	іншої	
позиції,	 виступив	Фіхте,	 який	 несвідомо	 для	 себе	 відродив	 традицію	
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німецької	містики,	що	ще	з	часів	Майстра	Екхарта	виводила	з	внутрішнього	
«Я»	все	буття.	Поруч	з	Й.	Фіхте	у	філософській	традиції,	але	все	ж	ближче	
за	внутрішнім	духом	до	Ф.	фон	Баадера,	заявив	про	себе	Ф.	Шеллінг,	що	
перебував	під	 впливом	 традиції	 християнської	містики,	 яку	 отримав	 від	
швабської	теософії	Ф.	Отінгера	[12,	c.364].
	 Г.	Гегель	вважав,	що	завдяки	Я.	Беме	«…в	Німеччині	вперше	з’явилась	
філософія»,	хоча	і	досить	своєрідного	виду	[7,	с.229].	Філософ	відзначав	у	
містика	 «варварський	характер»	 викладу	думок,	 але	 вважав	неможливим	
заперечити,	що	«його	мислення,	 яке	мучилось	над	 ідеєю	про	поєднання	
абсолютних	протилежностей,	відзначається	величезною	глибиною»	і	«…його	
твори	у	вищому	ступені	глибокі	і	задушевні,	і	коли	читач	починає	орієнту-
ватися	у	вживаних	ним	формах,	він	відкриває	цю	глибину	і	інтимність»	[7,	
с.250-251].	Варто	додати,	що	така	висока	оцінка	Г.	Гегеля,	який	на	той	час	
сягнув	вершин	популярності,	і	породила	серйозне	сприйняття	ідей	Я.	Беме	
та	його	послідовників	зі	сторони	суспільства	[12,	c.366].
	 Ідеї	Я.	Беме	 знайшли	 своїх	послідовників	 у	Російській	 імперії.	В											
XVII	ст.	в	імперію	приїхав	його	послідовник	Б.	Кульман,	під	впливом	якого	
з’явились	перші	переклади	праць	містика.	Ці	рукописні	роботи	містили	в	
собі	здебільшого	молитви,	витягнуті	з	творів	останнього	[17,	с.416].	Центром	
розповсюдження	вчення	Я.	Беме	стала	Німецька	слобода	в	Москві.	В	подаль-
шому	містиком	зацікавились	у	першій	половині	XVIII	ст.,	коли	його	праця	
«Христософія,	або	шлях	до	Христа»	була	перекладена	церковнослов’янською	
мовою	[9,	с.524].	Найяскравішими	послідовниками	Я.	Беме	були	професор		
І.	Шварц,	який	поклав	його	ідеї	в	основу	своїх	лекцій	і	мав	вплив	на	того-
часних	інтелектуалів,	проводивши	громадську	діяльність,	і	управитель	канце-
лярії	московського	головнокомандуючого	С.	Гамалея	[17,	с.416].	Впродовж	
того	ж	століття	ідеї	Я.	Беме	стали	основою	для	доктрин	містиків-масонів.	
Незважаючи	на	заборони	Священного	Синоду	щодо	розповсюдження	робіт	
«тевтонського	філософа»,	 його	 впливи	 знайшли	 своє	місце	 в	 російській	
релігійній	думці	ХІХ	 ст.,	 зокрема	 у	філософії	В.	Соловйова,	А.	Герцена,												
М.	Бакуніна,	 прот.	С.	 Бул	гакова.	У	наступному	 столітті	містика	Я.	Беме	
була	популярною	в	середовищі	поетів-символістів	 і	мислителів	«срібного														
віку»	[9,	с.524].
	 Найбільшим	 тогочасним	 поціновувачем	 містики	 Я.	 Беме	 став	
російський	філософ-екзистенціаліст	М.	Бердяєв,	який	називав	містика	«одним	
з	найбільших	геніїв	людства,	але	геніїв	малодоступних,	таких,	що	залишаються	
в	тіні.	Читають	його	лише	деякі	і	цілі	епохи	забувають	про	нього»	[6,	с.119].	
Мислитель	додавав:	«Ми	 (православні	ХХ	ст.	 –	А. П.)	можемо	відчути	в	
ньому	брата	по	духу,	думку	його	співзвучною	зі	своєю,	можемо	поєднуватися	
з	ним	по	той	бік	усіх	поділів	віросповідних,	національних,	усіх	поділів	часу	
і	місця,	як	повинні	поєднуватися	з	усякою	справжньою	духовною	величчю	
і	висотою,	хоча	явлених	в	світі	нам	чужому»	[5,	c.62].	Особливо	М.	Бердяєв	
цінував	у	Я.	Беме	вчення	про	Софію,	яке	було,	на	думку	філософа,	переважно	
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антропологічним.	Софія,	в	спогляданнях	містика,	була	пов’язаною	з	цілісним	
образом	людини,	подобою	Божою.	Софіологія	Я.	Беме	є	невідривною	від	
вчення	про	андрогіна5.	Гріхопадіння	призвело	до	втрати	людиною	своєї	Софії-
Діви	і	розриву	на	статі,	на	чоловіка	і	жінку.	Статева	людина	є	істотою,	яка	
втратила	свою	цілісність.	Подібні	погляди	містяться	у	філософії	Платона	і	
Кабалі6	[5,	c.34-35].	Містичний	смисл	любові	між	чоловіком	і	жінкою	полягає	
у	 возз’єднанні	 втраченого	 образу	 андрогіна,	 поверненні	 розірваної	 ціліс-					
ності	[5,	c.39].
	 Отож,	незважаючи	на	скромне	походження	і	відсутність	повноцінної	
освіти,	Я.	Беме	зумів	створити	власне	вчення	і	стати	одним	із	найвідоміших	
християнських	містиків.	Ключові	проблеми	Бемівської	містики	стосувалися	
існування	Бога,	 ролі	 людини	 у	 світобудові,	 походження	 зла	 у	Всесвіті	 і	
споглядання	Софії,	Божественної	Премудрості.	Його	містична	філософія	мала	
протестантський	дух,	доповнений	алхімічною	традицією	і	кабалістичними	
ідеями.	Навіть	попри	туманний	і	складний	виклад	своїх	думок	Я.	Беме	зумів	
здійснити	вплив	на	розвиток	західноєвропейської	філософської	думки.	У	його	
містиці	знайшли	натхнення	і	протестантські	богослови	(Ф.	Отінгер,	Й.	Юнг-
Штіллінг),	і	поети-романтики	(В.	Блейк,	Л.	Тік,	Новаліс),	і	німецька	філософія	
(Ф.	Баадер,	Ф.	Шеллінг,	Г.	Гегель),	і	російська	релігійно-філософська	думка	
кінця	ХІХ	–	поч.	ХХ	ст.	(В.	Соловйов,	прот.	С.	Булгаков,	особливо	М.	Бер-
дяєв).	І	навіть	Ф.	Енгельс,	філософ	атеїстичного	спрямування,	якось	іронічно	
відзначив,	що	чоботар	Я.	Беме	був	великим	філософом,	в	той	же	час,	коли	
багато	іменитих	філософів	лишень	великі	чоботарі	[8,	с.334].	

 Примітки
   1Трансцендентний	 (від	 лат.	 transcendo	–	 переступати,	 виходити	 за					
межі)	–	той,	що	недоступний	пізнанню	досвідом.
  2Абсолют	–	першооснова	Всесвіту,	незмінна,	всеосяжна	і	правічна.	
Часто	використовується	для	позначення	Бога.
   3Sola	scriptura	(з	лат.	тільки	писання)	–	одна	із	п’яти	основ	протестант-
ського	віровчення.	Постулює	Святе	Письмо	єдиною	богонатхненною	книгою,	
яка	не	потребує	доповнень	і	додаткової	інтерпретації.	
   4Теософія	–	містичне	богопізнання,	споглядання	Бога.
   5Андрогін	–	людина,	яка	суміщає	у	собі	чоловіче	 і	жіноче	начало.	
Термін	 слід	 розуміти	 виключно	 у	 духовному	 сенсі	 і	 не	 варто	плутати	 із	
гермафро	дитизмом.
   6Кабала	–	релігійно-містичне	єврейське	вчення.		

 Джерела
	 1.	Аверинцев С.С.	София-Логос.	Словарь	/	С.С.	Аверинцев.	-	К.:	«Дух	
и	Литера»,	2006.	-	912	с.
	 2.	Бёме Я.	Аврора,	или	Утренняя	 заря	в	восхождении	 /	Я.	Бёме.	 -	
Репринтное	изд.	1914	г.	-	Москва:	Политиздат,	1990.			415	с.



Матеріали науково-практичної конференції

317

	 3.	Бёме Я.	Истинная	 психология,	 или	Сорок	 вопросов	 о	 душе	 /																	
Я.	Бёме.	-	Москва:	«София»,	2004.	–	304	c.
	 4.	Бёме Я.	О	 тройственной	жизни	 человека	 /	Я.	 Бёме.	 –	Санкт-
Петербург:	Издательский	дом	«Миръ»,	2007.	–	XCII+428	с.
	 5.	Бердяев Н. Из	 этюдов	 о	Я.	 Беме.Этюд	 II.	Учение	 о	Софии	 и	
андрогине.	Я.	Беме	и	русские	софиологические	течения	/	Н.	Бердяев	//	Путь.–	
Париж,	1930.	-	№	21.	-	С.	34-62.
	 6.	Бердяев Н.	Новая	книга	о	Якове	Беме	/	Н.	Бердяев	//	Путь.	–	Париж,	
1926.	-	№	5.	-	С.	119-122.
	 7.	Гегель Г.	Лекции	по	истории	философии.	Кн.3.	/	Г.	Гегель.	–	Москва;	
Ленинград:	Соцэкгиз,	1935.	–	526	с.
	 8.	 Горфункель А.	 Х.	 Философия	 эпохи	 Возрождения	 /	 А.Х.	
Горфункель.–	Москва:	Высшая	школа,	1980.	-	368	с.
	 9.	Католическая	Энциклопедия.	В	5	т.	(А-З)	–	Москва:	Издательство	
Францисканцев,	2002.	-	Т.1.	–	1906	с.
	 10.	Католическая	Энциклопедия.	В	5	т.	(М-П)	–	Москва:	Издательство	
Францисканцев,	2007.	-	Т.3.	–	1911	с.
	 11.	Новая	философская	энциклопедия.	В	4	т.	–	Москва:	Мысль,	2010.-	
Т.	1.	-	744	с.
	 12.	Фокин И. Philosophus	Teutonicus.	Якоб	Бёме:	возвещение	и	путь	
немецкого	идеализма	/	И.	Фокин.	–	Санкт-Петербург:	Изд-во	Политехн,	ун-
та,	2014.	-	640	с.
	 13.	Фокин И. Л. «Вторая	реформация»	Якоба	Бёме	(протестантское	
начало	в	философии	Бёме)	/	И.	Л.	Фокин	//	Вестник	Русской	христианской	
гуманитарной	академии.	-	2011.	-	№2	-	Т.12.	-	С.88-95.
	 14.	Фокин И.Л.	Учение	Бёме	о	происхождении	и	назначении	человека	
/	И.	Л.	Фокин	//	Вестник	Ленинградского	государственного	университета	им.	
А.С.	Пушкина.	-	2010.	-	№	2	(1).	-	С.65-73.
	 15.	Фокин И.Л.	Якоб	Бёме	и	немецкая	культура	на	рубеже	XVIII	и				
XIX	столетий	/	И.	Л.	Фокин	//	Вестник	Санкт-Петербургского	университета.	
Серия	6.	Политология.	Международные	отношения.	-	Санкт-Петербург,	2009.-	
№2.-	С.231-237.
	 16.	Шаулов С. М. Поэтика	барокко	в	новейшем	лирическом	сознании	
(учение	Якоба	Бёме	и	стихотворение	И.	Р.	Бехера	«Душа	огня»)	/	С.	М.	Ша	-
улов	//	Вестник	Костромского	государственного	университета	им.	Н.А.	Нек-
расова.	-	2009.	-	№	2.	-	Т.15.	-	С.150-152.
	 17.	Энциклопедический	 словарь	Брокгауза	и	Ефрона:	Том	 III	 (5).	
Банки-	 Бергер.	–	 Санкт-Петербург:	Семеновская	Типолитография	 (И.А.	
Ефрона),	1891.	-	492	с.
	 18.	Goodrick-Clarke N.	The	Western	Esoteric	Traditions:	A	Historical	In-
troduction	/	N.	Goodrick-Clarke.	–	Oxford:	Oxford	University	Press,	2008.-		296p.



Авраамічні релігії і Реформація...

318

Семен ПОБУЦЬКИЙ
/м. Галич/

Данило Галицький і Папська курія: 
церковно-політичний діалог у контексті 

формування передумов Реформації
 
	 Метою	цієї	 статті	 є	 на	 основі	 письмових	 джерел	 прослідкувати	
відно	сини	галицько-волинського	князя	Данила	Романовича	з	Апостольською	
столицею,	 з’ясувати	 цілі	 обох	 сторін	 у	 контексті	 цього	 діалогу	 та	 його	
наслідки.
Перш	ніж	говорити	про	сам	діалог,	потрібно	розглянути	його	передумови.
	 Для	Данила	Романовича	передумовою	була	монголо-татарська	навала	
1240–1241	років	на	давньоруські	землі.	Також	потрібно	зазначити,	що	доктор	
Святослав	Кияк	стверджує	про	еклезіологічні	передумови	діалогу	Данила	
Романовича	й	Папської	курії.
	 Що	ж	стосується	Апостольської	столиці,	то	для	неї	цей	діалог	був	
черговим	етапом	боротьби	 за	 встановлення	 свого	релігійно-ідеологічного	
контролю	над	давньоруськими	землями.	
	 У	цьому	контексті	потрібно	звернути	увагу	на	зауваження	дослідника	
Юрія	Свідерського	про	те,	що	східна	політика	папського	престолу	набула	
чергового	 витка	 активності	 у	 другій	 половині	ХІ	 століття	 [1,	 с.	 58],	що,	
очевидно,	було	пов’язано	з	церковним	розколом	1054	року.	
	 З	цього	ж	приводу	Н.	Подоляк	зазначає,	що	від	1075	року	відомий	
документ	папи	Григорія	VIІ	про	намагання	перевести	Русь	під	протекторат	
престолу	святого	Петра	[2;3].	А	дослідниця	Н.	Щавелєва	звернула	увагу	на	
те,	що		у	ХІІ	столітті	папський	престол	в	особі	єпископа	Матвія	рекомендував	
римському	послу	Бернарду	з	Клерво	«викорінити	звичаї	нечистиві	та	обряди	
русичів»	[4,	с.	113-121].	З	усього	сказаного	випливає,	що	після	церковного	
розколу	1054	року	папський	престол	фактично	розпочав	процес	насильни-
цького	покатоличення	Русі.
	 З	приводу	спроб	насильницького	покатоличення	Київської	Русі	сучас-
ний	вчений-релігієзнавець	Петро	Яроцький	зазначив,	що	княжа	Русь-Україна	
була	відкритою	для	Сходу	і	Заходу,	для	східного	візантійського	і	західного	
латинського	християнства.	Вона	сприймала	і	грецьку,	і	латинську	християн-
ську	культуру.	Разом	з	тим	домініканці	і	францисканці,	які	розгорнули	свою	
місійну	діяльність	у	Київській	Русі	й	були	толерантно	сприйняті	владою,	
зазнали	поразки,	коли	намагалися	перетягнути	місцеве	населення	на	латин-
ський	 обряд.	Адже	 замах	на	 східний	 (православний)	 обряд	 вважався	 не	
інакше,	як	замахом	на	національну	культуру	–	складову	києворуської,	тобто	
україн	ської,	духовності	[5,	с.	8].	Також	потрібно	звернути	увагу	на	насиль-
ницькі	спроби	покатоличення	галицько-волинських	земель	на	початку	ХІІІ 
століття,	які	закінчилися	невдачами	для	папського	престолу.
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	 А	радянський	дослідник	В.	Пашуто	стверджував,	що	у	ХІІІ	столітті	
папський	престол	під	прапором	войовничого	католицизму	розгорнув	широ-
кий	наступ	на	слов’янські	та	язичницькі	землі	Східної	Європи	з	метою	їх	
захоплення	 та	пограбування.	Особливо	його	приваблювала	Русь	–	 велика	
європейська	країна,	що	мала	стійкі	позиції	в	язичницьких	Прибалтиці,	Карелії,	
Литві	і	навіть	у	Польщі	[6,	с.	242].	
	 Однак	папський	престол	дуже	швидко	усвідомив	помилковість	ідеї	
насильницького	покатоличення	давньоруських	земель.	І	тоді	на	основі	цього	
усвідомлення	прийшло	рішення	накинути	унію,	суть	якої	полягала	в	прийнятті	
догматів	і	керівництва	папського	престолу	зі	збереженням	східного	християн-
ського	обряду.	До	речі,	на	сьогодні,	окрім	уніатської	церкви	грецького	обряду,	
існують	ще	й	уніатські	церкви	халдейського,	вірменського,	мароніт	ського,	
сірійського,	 коптського	 обрядів	 [7,	 с.	 21-22].	А	 пік	 унійної	 дипломатії	
папського	престолу	на	теренах	Галицько-Волинського	князівства	припав	на	
середину	ХІІІ	століття.
	 Щодо	можливості	унії	на	теренах	Галицько-Волинського	князівства	
у	ХІІІ–XIV	століттях,	то	не	можна	не	погодитися	із	М.	Грушевським,	який	
писав,	що	від	галицького	життя	ХІІ–XIV	століть	взагалі	дуже	мало	вціліло,	
але	 з	 того,	що	маємо,	 бачимо	 виразну	 сполуку	 українсько-візантійських	
основ	життя	 із	західними	впливами.	Тутешнє	українське	громадянство	не	
цуралося	їх,	живучи	в	тісних	зносинах	зі	своїми	західними	сусідами.	Через	
те	не	бачимо	тут	такого	жаху	перед	католицизмом	і	католицькою	вірою,	який	
грецьке	духовенство	намагалося	прищепити	в	східній	Україні	[8,	с.	138].
	 У	 1245	 році	 на	Ліонському	 соборі	 папа	 римський	 Інокентій	 IV	
поставив	питання	про	унію	західної	і	східної	християнських	церков,	однак	
Константи	нопольський	патріархат	 її	 відкинув,	що	ще	більше	 загострило	
стосунки	між	католицьким	і	грецьким	духовенством	[1,	с.	103].
	 Після	Ліонського	 собору	 на	 Русь	 був	 посланий	 папський	 посол	
Плано	Карпіні,	який	мав	при	собі	дві	папських	булли,	котрі	зобов’язували	
папських	місіонерів	 діяти	на	 теренах	Київської	Русі	 з	метою	навернення	
русичів	у	католицтво	[9,	с.	150-151].	А	на	основі	його	розповіді	про	подорож	
на	тери	торію	Київської	Русі	можна	зробити	висновок,	що	головним	об’єктом	
папської	унійної	політики	на	теренах	колишньої	Київської	Русі	було	Галицько-
Волинське	князівство	в	особі	його	князя	Данила	Романовича	[10].
	 Наступник	Інокентія	IV	папа	римський	Олександр	IV	знову	перейшов	
від	 дипломатії	 до	 войовничості	 у	 плані	 встановлення	 свого	 релігійно-
ідеологічного	контролю	над	землями	колишньої	Київської	Русі.
	 Зокрема,	у	листі	від	6	березня	1255	року	папа	дозволив	литовському	
князю	Міндовгу	 завоювати	Галицько-Волинське	князівство,	 і	 цим	 самим	
змусити	князя	Данила	Романовича	підкоритись	папському	протекторату:	«Ми	
вважаємо,	що	ти	можеш	підпорядковувати	деякі	землі	цього	королівства,	бо	
тоді,	коли	ти	будеш	управляти	згаданими	землями,	сусідні	райони	язичників	
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і	схизматиків	зможуть	увійти	в	лоно	християнської	релігії.	В	зв’язку	з	цим	
ми	згодні	визнати	твою	зверхність	(над	згаданими	землями)	і,	незважаючи	на	
застереження	з	боку	деяких	католиків,	ласкаво	схиляємось	до	твоїх	прохань	
та	нашим	 апостольським	 авторитетом	надаємо	 згадані	 землі	 тобі	 і	 твоїм	
наступникам,	що	силою	цього	послання	скріплюємо»	[11,	с.	23].
	 У	 листі	 від	 13	 лютого	 1257	 року	папи	римського	Олександра	 IV,	
адресованого	Данилові	Галицькому,	міститься	звинувачення	на	його	адресу	в	
недотриманні	обіцянки	впокоритись	папському	престолу:	«	…	ти,	як	дійшло	
до	нашого	слуху,	викликавши	нашу	сердечну	турботу,	забувши	як	про	духовні,	
так	і	про	світські	благодіяння	цієї	церкви,	виявив	невдячність	до	благодаті,	
зневажив	релігію,	переступивши	через	дану	тобою	клятву,	не	дотримався	
того,	що	обіцяв	відносно	покори	цій	церкві	й	 згаданого	дотримання	віри	
з	небезпекою	для	своєї	душі,	шкодою	для	віри,	зневагою	названої	церкви	і	
відступництвом	від	Ісуса	Христа»	[11,	с.	29-30].
	 У	тому	ж	часі	13	лютого	1257	року	папа	надіслав	листи	оломоуцькому	
єпископу	Бруно	і	вроцлавському	єпископу	Томасу	з	пропозицією	примусити	
Данила	 Галицького	 через	 церковний	 суд	 навернутися	 до	 апостольської	
столиці:	 «Тому	доручаємо	 вам	цим	 апостольським	листом	 ...	 примусити	
його	до	цього	церковним	судом,	відкинувши	апеляцію,	і	скористатись	проти	
згаданого	короля	допомогою	світської	влади»	[11,	с.	30-31].
	 Також	відомо,	що	у	1257	році	папа	римський	надав	хрестоносцям	
відпущення	гріхів	за	їх	войовничі	дії	проти	русичів	[11,	с.	24].
	 Підсумовуючи	все	вищесказане,	потрібно	зазначити,	що	ні	Апостоль-
ська	столиця,	ні	Данило	Галицький	у	контексті	їх	діалогу	поставленої	мети	
не	досягли.	Самі	ж	послання	Папської	курії	говорять	або	про	вимогу	добро-
вільної	відмови	від	східного	обряду	русичами	як	схизми,	або	ж	про	насиль-
ницьке	покатоличення	Галицько-Волинської	Русі.
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Ярослав ПОТАШНИК
/м. Галич/

Вплив Реформації на становлення сакральної 
культури в західних землях України 

XIV–XVII ст.

Формування	та	розвиток	української	культури	XIV–XVII	ст.	відбувалися	
в	 епоху	Відродження.	Найважливішими	 її	 рисами	були	 індивідуалізм	 та	
емансипація	особистості	від	впливу	Церкви,	світський	характер	мислення	
й	суспільної	поведінки	людини,	секуляризація	мистецтва.	Відродження,	або	
Ренесанс	(фр.	Renaissance)	являло	собою	цілу	епоху	в	розвитку	ряду	країн	
Західної	та	Центральної	Європи	–	в	Італії	XIV–XVI	ст.,	в	інших	країнах	–	
кінець	XV	–	початок	XVII	ст.

Ідеологічною	константою	Відродження	був	гуманізм.	На	формування	
культури	цієї	 епохи	 справляли	 вплив	 ранньомодерне	 суспільство	 та	 нові	
економічні	 відносини,	 які	 зародилися	 в	 італійських	 містах-державах	
Флоренції,	Мілані,	Феррарі	та	ін.		Саме	там	молоде,	дієве	і	активне	міщанство	
починає	дедалі	 більше	 заявляти	про	 свої	 права	 і	 домагається	 скасування	
освяченої	Церквою	станово-ієрерхічної	державної	системи.

На	основі	 процесів,	 які	 ініціювали	Відродження,	 зародився	 і	 набув	
розповсюдження		широкий	релігійний	й	соціально-політичний	рух,	направ-
лений	на	реформування	християнського	віровчення	й	церкви,	який	увійшов	
в	історію	під	назвою	Реформація.	Безпосереднім	поштовхом	до	Реформації	
стали	 глибокі	 кризові	 явища,	що	 охопили	Католицьку	 церкву,	 та	 зміна	
свідомості	й	світовідчуття	людей	під	впливом	нових	ранньокапіталістичних	
відносин.	У	результаті	цих	змін	відбулося	відокремлення	значної	частини	
західного	християнства	від	Риму,	що	пізніше	переросло	в	течію	протестан-
тизму	[5].

Соціально-політичне	життя	Європи	різко	змінилося	в	ході	реформа-
ційних	рухів	ХVI	–	першої	половини	XVII	ст.	В	цей	час	відбувся	переворот	
у	 ставленні	 християн-мирян	до	 релігії	 і	 церкви,	 який	 зруйнував	 духовну	
дик	татуру	Католицької	 церкви	 і	 започаткував	 розвиток	 ранньомодерного	
світ	ського	світогляду	і	культури.	

Загалом,		епоха	Реформації	була	позначена	цілим	рядом	вагомих	подій	
в	історії	Європи:	формування	Лютеранської	церкви	в	німецьких	князівствах;	
підйом	анабаптизму	і	«Селянська	війна»	1524–1525	рр.;	утвердження	кальві-
нізму	в	Швейцарії;	розповсюдження	протестантизму	в	Нідерландах,	Сканди-
навії,	Англії	і	Франції;	боротьба	Нідерландів	за	незалежність	(1568–1572);	
релігійні	війни	першої	половини	ХVII	ст.;	поява	«другого	покоління»	протес-
тант	ських	конфесій	(соціани,	пієтисти,	гернгутери,	квакери,	мормони	та	ін.);	
нарешті,	Англійська	революція	1645–1648	рр.
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Це	був	 суспільний	 і	 релігійний	 антифеодальний	рух,	 який	прийняв	
форму	 боротьби	 проти	 Католицької	 церкви,	 під	 час	 якого	 відбулося	
проведення	релігійних	перетворень	у	дусі	протестантизму.	

Реформація,	 як	 і	 Ренесанс,	 стала	 проявом	 кризи	 середньовічної	
філософії	 та	 ідеології,	 відрізняючись	 від	Відродження	 способом	критики	
середньовічної	схоластики.	Вона	йшла	під	релігійними	гаслами	і	торкнулась	
всіх	 сфер	 суспільного	життя.	 Реформатори	 відкидали	 тезу,	що	Церква	 є	
посередником	між	Богом	і	людьми,	а	єдиним	джерелом	віри	являється	Біблія.	
Вони	виступали	за	перебудову	Церкви,	за	відмову	від	пишних	богослужінь;	
за	 повернення	Церкви	 до	 того	 стану,	 з	 якого	 вона	 починала	 свій	шлях.	
Зрештою,	Реформація	мала	декілька	напрямків	у	своєму	бурхливому	розвитку:	
бюргерський,	який	представляли	Мартін	Лютер	(1483–1546),	Ульріх	Цвінглі	
(1484–1531),	Жан	Кальвін	(1509–1564);	народний,	представниками	якого		були		
Томас	Мюнцер	(1489–1525)	і	анабаптисти,	та	королівсько-княжий.	

Почалась	Реформація	в	ХV	ст.	у	Чехії,	з	руху	гусистів.	Ян	Гус	(1371–
1415)	–	професор,	ректор	Карловського	університету	в	Празі,	протиставив	
необмеженому	 авторитетові	Церкви	 свободу	 самостійного	 сповідування	
Святого	Письма.	В	1414	р.	на	Констанському	церковному	соборі	він	відмовився	
повернутися	 до	 ортодоксії	 і	 був	 засуджений	до	 спалення	на	 вогнищі.	Це	
викликало	масове	повстання	 у	Чехії,	 яке	 було	жорстоко	придушене,	 але	
нанесло	відчутний	удар	по	Католицькій	церкві,	 створило	передумови	для	
розповсюдження	ідей	Реформації	в	Європі	[4].

А	що	ж	в	Україні?	В	 	XVI	–	першій	половині	XVII	ст.	український	
народ	був	позбавлений	власної	державності.	Українські	землі	перебували	у	
складі	кількох	тогочасних	держав.	Сприятливі	умови	склалися	у	Великому	
князівстві	Литовському.	Збираючи	українсько-руські	землі,	литовські	князі	
прагнули	прилучитися	до	великої	культури	Київської	Русі,	надбання	якої	не	
відкидалися,	а	підтримувалися	й	відроджувалися	разом	із	православною	вірою	
та	руською	(староукраїнською)	мовою	і	правом,	що	визнавалися	державними.	
Литовські	можновладці	перебрали	й	традиційний	для	Русі-України	спосіб	
життя	[3].

Ситуація	змінилася,	коли	українські	землі	потрапили	під	владу	Польщі.	
Маючи	 високорозвинену	 культуру,	 спрямовану	 на	 західноєвропейський	
католицький	світ,	у	Польському	королівстві	глибше	відчувалась	конфесійна	
різниця.

Потреба	національного	самозбереження	особливо	гостро	постала	після	
Люблінської	унії	1569	р.,	яка	провокувала	посилення	польської	експансії	на	
українські	землі,	наступ	католицизму,		полонізацію	русько-української	знаті,	
покріпачення	селян,	що	було	остаточно	затверджено	Литовським	статутом	
1588	р.,	який	увів	20-річний	термін	піймання	селян-утікачів	і	надав	право	
шляхтичам	самим	установлювати	всі	повинності,	розпоряджатися	селянським	
життям	і	майном.
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Проте	були		й	позитивні	наслідки	–	відбулося		зближення	українських	
земель	 із	 західноєвропейською	 культурою:	 через	Польщу	 до	України	
потрапляли	ідеї		Відродження,	Реформації	та	Контрреформації;	поширювалася	
західноєвропейська	 система	 освіти:	 українці	 навчалися	 в	 європейських	
університетах,	прилучалися	там	до	західноєвропейських	наукових	і	художніх	
ідей,	 збагачували	ними	рідну	 культуру.	 Розпочалося	могутнє	піднесення	
культурно-просвітницького	руху,	що	сприяв	зародженню	та	розвитку	україн-
ської	національної	самосвідомості	і	навіть	за	відсутності	держави	культура	
залишалася	єдиною	сферою,	у	якій	українці	могли	захистити	свою	самобут-
ність.	Саме	тому	культурне	життя	в	Україні	XVI	–	першої	половини	XVII	ст.	
визначають	як	національно-культурне	відродження.

У	другій	половині	XVI	ст.	реформаторські	впливи	стають	відчутними	
в	українському	малярстві.	У	цей	час	основними	його	видами	залишаються	
настінний	розпис	та	іконопис,	однак	поряд	з	ними	виникають	і	нові	жанри–
портрет,	історичний	живопис.	В	іконах	і	фресках	зростає	інтерес	художника	
до	реалістичного	зображення	персонажів,	показу	побутових	сцен,	пейзажу.	
На	превеликий	жаль,	кращі	фрескові	розписи	того	часу	майже	не	збереглися.	
Водночас	навіть	 у	 такому	консервативному	виді	мистецтва,	 як	 іконопис,	
очевидні	ознаки	Ренесансу.

Провідним	центром	 галицького	 іконопису	 стає	Львів.	Його	 цехові	
маляри	 і	 так	 звані	 «партачі»	 –	 художники,	що	 працювали	 поза	межами	
офіційних	цехових	об’єднань,	виконували	замовлення	цілого	ряду	церков	
краю.	У	монстрації	 1565	 року	 згадано	маляра	Кузьму	 [1].	 Саме	 йому	
приписують	апостольський	чин	старого	іконостаса	церкви	Святого	Духа	в	
Рогатині	[6].	Збереглося	ім’я	маляра	Павла	Рога	з	Рогатина,	що	згадується	
в		1581–1590	роках	[11].	У	львівських	рукописах	1622–1624	рр.	зафіксовано	
прізвище	маляра-рогатинця	Дмитра	Борисковича	у	зв’язку	з	судовою	справою	
між	ним	і	священиком	П’ятницької	церкви	Іваном	Попелем	[12].	

Наприкінці	XVI	ст.	вже	не	тільки	священнослужителі	визначали	ідейно-
художню	скерованість	іконопису,	а	й	активні	демократичні	верстви–	україн-
ське	міщанство,	що	об’єднувалось	у	братства.	Ця	суспільна	і	культурна	сила	
внесла	в	живопис	нове	світосприйняття,	наповнила	його	громадян	ськими	
ідеями.	Відбувається	процес	видозміни	старої	візантійської	іконографії.	У	
багатьох	релігійних	сценах	образи	набувають	життєвих	рис,	пом’якшується	
і	 наближається	 до	 людини	 їх	 внутрішній	 світ.	Художники	 зображають	
сучасний	 їм	 одяг,	 передають	 ренесансні	 деталі	 архітектури,	 виявляють	
немалу	 обізнаність	 в	 анатомії	 і	 законах	 перспективи.	 Релігійні	 сюжети	
набувають	важливого	соціального	спрямування.	Іконопис	набуває	яскравого	
національного	 забарвлення.	Народна	фантазія	 найвиразніше	 виявляється	
у	 зображенні	 раю	 та	пекла.	Про	 значне	поширення	 реалізму	 в	малярстві	
свідчить	те,	що	він	знаходить	місце	у	творчості	майстрів	навіть	з	провінції	[2].	
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Одним	з	яскравих	прикладів	і	справжнім	шедевром	серед	неперевер-
шених	творінь	українського	мистецтва	початку	XVII	ст.	є	іконостас	церкви	
Святого	Духа	в	Рогатині,	створення	якого	датують	1650	роком.	Живописна	
досконалість,	політична	актуальність	сцен	цього	витвору	мистецтва	епохи	
Реформації	 демонструють	 передові	 суспільні	 та	 естетичні	 позиції	 його	
творців.

Іконостас	створений	заходами	і	коштом	рогатинських	братств,	очолю-
ваних	на	той	час	старшим	братчиком	з	характерним	козацьким	прізвищем–	
Яковом	Волове	Око,	про	що	свідчить	напис	на	іконостасі	під	іконою	«Старо-
завітна	Трійця»:	«РОКУ	БЖОГО	АХН.	СЇАІКОНИ	СО	РУЖЇЛЇ		БРАТСТВО		
МОЛОДОЄ	И	СТ(АРШОЄ)	 	КО	ЦРКВЄ	 	СОШЄСТВІА	СТОГО	ДХА	ЗА	
СТАШИНСТВА	РАБА	БОЖІА	ИАКОВА	ВОЛОВОГО	КА…»

Іконостас,	 який	 гармонійно	 вписується	 у	 внутрішній	 стриманий	
простір	 церкви,	 складається	 з	 п’яти	 горизонтальних	 ярусів:	 предели,	
намісного,	святкового,	апостольського	та	пророчого.	Крайні	ікони	верхніх	
ярусів	заходять	на	бічні	стіни	нави,	що	посилює	враження	його	органічної	
єдності	з	інтер’єром.	Ікони	симетрично	розташовані	обіч	центральної	осі,	
утвореної	прорізом	царських	врат	та	розміщеними	над	ними	композиціями	
«Тайна	вечеря»,	«Деісус»	та	«Богоматір-Знамення».	Врівноважена	архітектура	
іконостаса	 є	наслідком	узгодженості	його	 вертикальних	 і	 горизонтальних	
поділів.	Верти	кальні	ритми	повторюються	в	колонках,	якими	розділені	ікони,	
горизонтальні,	 підкреслені	 розкрепованими	 карнизами	 і	 декоративними	
поясами	між	ярусами			іконостаса	[7].		

Іконостас  церкви  Святого  Духа  в  м. Рогатині
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Складний	 тривимірний	 характер	 побудови	 	 та	 архітектура	фасаду	
пишно	декоровані	 рельєфним	різьбленням	 і	 підкреслюють	його	барокові	
ознаки.	Святкову	декорацію	доповнюють	орнаментовані	предели,	живопис	
яких	нагадує	ткані	золотом	парчеві	тканини	східного	походження.	

Ренесансний	 гуманізм	 в	 образах	Святодухівського	 іконостасу,	 як	
свідчення	 духовної	 сили	 особистості,	 досяг	 своєї	 найвищої	 вершини	 в	
українському	малярстві.	У	створенні	цього	мистецького	шедевра	брали	участь	
невідомі	майстри	львівської	школи,	які,	без	сумніву,	були	обізнані	із	західно-
європейським	ренесансним	мистецтвом.	Центральна	постать	 іконостасу–	
Христос	–	активна	особистість,	образ	імпульсивної	думки	і	палкого	темпе-
раменту;	архангели	сповнені	молодечого	завзяття	та	героїчного	пориву.	В	
сюжетах	 вперше	в	українському	малярстві	 осмислено	відтворено	 складні	
пейзажні	мотиви.	Розкута	пластична	манера	письма	органічно	єднає	постаті	
персонажів	з	пейзажним	оточенням.	Релігійні	образи	втрачають	нерухомість	
і	часто	набувають	рис	простих	людей,	приділяється	увага	розробці	характерів	
і	сюжетних	взаємозв’язків.

Аналізуючи	 іконографічну	програму	 іконостаса,	 слід	 зазначити,	що	
сюди	входять	і	зображення,	покликані	заперечувати	догмати	єресі	аріан.	У	
XVI–XVII	ст.	численні	прихильники	цієї	реформатської	секти	діяли	в	Польщі,	
а	також	на	Волині	і	в	Галичині.	Аріани	заперечували	рівність	Сина	і	Бога-
Отця,	визнавали	за	Христом	лише	другорядну	роль.	У	сюжетах	іконостаса–	
«Христос-ієрей»,	«Христос	навчає	у	Храмі»,	«З’явлення	дванадцятирічного	
Христа	Петру	Олександрійському»	–	підкреслюється	божественна	природа	
Христа	та	його	значення	як	першого	духовного	пастиря	[8].		

Глибокий	 ідейний	 зміст,	 сила	 образних	 характеристик	 та	 новизна	
художнього	 вирішення	 іконостаса	Святодухівської	 церкви	 в	 Рогатині	 не	
мають	аналогів	у	тогочасному	українському	малярстві,	унікальність	якого	
зумовлена	яскравим	талантом	майстрів		і	є	визначним	витвором	українського	
монумен	тального	мистецтва	початку	XVII	 ст.	 та	 найвищим	досягненням	
рогатинського	художнього	осередку	 і	 помітним	мистецьким	явищем	його	
понад	півстолітньої	історії	розвитку.	

Очевидні	ознаки	Ренесансу	досягають	певного	розвитку	й	у	світських	
жанрах,	з’являються	портрет	та	батальне	малярство.	Показовими	щодо	цього	
є	портрети	князя	Костянтина	Острозького	(1526–1608)	та	львівського	купця	
Костянтина	Корнякта	(1517–1603).	Набуває	популярності	декоративно-ужит-
кове	мистецтво.	У	тогочасних	майнових	описах	згадується	багате	умеблю-
вання	будинків	галицької	шляхти:	різьблені	креденси,	стільці	та	крісла,	оббиті	
шкірою.	Стіни	прикрашали	мальованими	колтринами	(шпалерами),	опонами,	
килимами.	В	ужитку	поширюються	східні	золототкані	тканини,	срібний	та	
золотий	посуд,	венеціанське	скло.	Особливою	розкішшю	відзначався	одяг.	
Делії,	жупани,	курти	шиють	з	оксамиту,	дамаску,	атласу,	підбивають	хутром,		
а	прикрашають	золотими	петлицями	та	коштовними	камінцями	[9].
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Досконалим	видом	тогочасного	мистецтва	була	книжкова	мініатюра	
та	графіка.	Гравюра	набуває	особливої	популярності	з	появою	друкарства.	
Високою	майстерністю	 відзначаються	 графічні	 зображення	 львівського	
«Апос	тола»	 (1574	 р.)	 та	 «Острозької	 Біблії»	 (1581	 р.)	 Івана	Федорова	
(1525–1583).	

З-поміж	українських	гравюр	того	часу	чимало	присвячено	світським	
сюжетам.	Перші	такі	гравюри	було	вміщено	як	ілюстрації	до	книжки	«Вірші	
на	жалосний	погреб	Петра	Конашевича-Сагайдачного»,	авторства	о.	Касіяна	
Саковича	(1578–1647).

Мистецька	спадщина	XVI	–	першої	половини	XVII	ст.	–	надзвичайно	
яскрава	й	розмаїта.	Особливо	вражає	в	ній	те,	як	у	тогочасних	замках,	церквах,	
іконах,	 скульптурах	 і	 гравюрних	 зображеннях	поєднано	художні	 традиції	
та	 досягнення	доби	Реформації:	 нині	шедеври	українського	мистецтва	 –	
не	просто	пам’ятки	минулого,	 вони	 є	 відбитком	характеру,	 світовідчуття	
україн	ського	народу.	Саме	тому	мистецькі	надбання	наступних	поколінь	не	
запере	чують	їх,	а	продовжують,	витворюючи	разом	невмируще	дерево	життя	
україн	ської	культури	[10].	

	Впродовж	XVI	ст.	відбувалися	важливі	зрушення	в	розвитку	скульп-
тури.	 З’явилася	монументальна	 скульптура.	Вона	 виконувала	функцію	
оздоблення	архітектурних	споруд.	Прикметними	у	зв’язку	з	цим	є	скульптурні	
різьблення	 львівських	 каплиць	Кампіанів	 та	Боїмів.	Набув	поширення	й	
скульптурний	портрет,	що	виконував	функцію	надгробного	пам’ятника.

Визначальними	 особливостями	 в	 період	 Реформації	 вирізняється	
українська	 архітектура,	 яскравої	 самобутності	 якій	 надавали	 передусім	
оборонні	споруди.	За	тих	часів	на	західноукраїнських	землях	зводили	замки	
й	міста-фортеці.		Крім	того,	роль	оборонних	укріплень	виконували	численні	
культові	споруди		–	церкви,	монастирі,	костьоли,	синагоги.	Такими,	зокрема,	
є	Троїцький	монастир	у	Межиріччі	під	Острогом,	Бернардинський	монастир	
у	Заславі.	

Порівняно	з	попередньою	епохою	будівництво	фортифікацій	зазнало	
суттєвих	 змін.	 Зумовлені	 вони	були	як	розвитком	артилерії,	що	вимагало	
потужнішого	 укріплення	 стін,	 так	 і	 утвердженням	 нових	 мистецьких	
принципів,	породжених	добою	Відродження	і	Реформаторства.

Поєднання	власних	традицій	та	європейського	впливу	створило	умови	
для	розквіту	своєрідного	стилю,	названого	«українським		бароко».	У	ньому	
властива	українському	мистецтву	простота	і	ясність	переважає	над	химер-
ністю,	дещо	зменшуючи	суворість	та	грізну	неприступність	замків	і	фортець.	
Бароко	на	Україні	стає	простішим,	при	цьому	не	втративши	нічого	в	красі.	
Чимало	замкових	комплексів	набуває	вигляду	розкішних	палаців,	а	зовнішні	
оборонні	стіни	вдосконалюються,	видозмінюються	стрільниці,	з’являються	
елементи	декору.	Будівлі	на	території	замкових	комплексів,	передусім	житлові,	
втрачають	оборонне	значення,	віконні	отвори	набувають	більших	розмірів.	
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Навколо	замків	створювалися	парки,	прикрашені	скульптурою.	Додається	
велика	кількість	прикрас	зовні	і	всередині,	складність	архітектурної	конструк-
ції,	розробка	складних	просторових	ансамблів,	синтез	різних	видів	мистецтва	
[13].	

Декоративні	ідеї	та	можливості	бароко	були	близькими	до	національного	
українського	 мистецтва,	 якому	 притаманна	мальовничість	 композиції,	
гармонія	 будівель	 з	 навколишньою	природою.	Найміцніше	 національні	
традиції	збері	гаються	і	яскраво	виявляються	у	дерев’яному	зодчестві.	

Палаци	набували	більшої	самостійності,	що	давало	змогу	вільно	роз-
містити	будівлі	у	просторі	й	надати	їх	зовнішньому	виглядові	декоративної	
пишноти.	Прикладом	цього	є	замки	у	Збаражі,	Золочеві,	Підгірцях,	Дубно,	
Теребовлі,	Бережанах,	Жовкві,	Бродах,	Олеську,	Острозі.

Золочівський  замок  на  Львівщині

Внаслідок	Берестейської	 унії	 1596	 р.	 відбувся	 поділ	Православної	
церкви	 на	 українських	 землях.	Підпорядкування	 «уніатської»,	 пізніше	
Греко-католицької	церкви	Апостольській	столиці	також	неабияк	вплинуло	на	
розви	ток	церковного	мистецтва,	яке	поступово	набувало	рис	католицького,	
але	все-таки	залишило	свою	самобутність.	Потужний	чинник	прийняття	унії	
зумовив	раптовий	небачений	розквіт	національної	культури	в	різних	її	видах.	

Незважаючи	на	релігійність	характеру	мистецтва,	виникали	і	форму-
валися	нові	прогресивні	поняття,	входили	в	ужиток	нові	культурні	цінності.	
У	цей	час	сформувалися	центри	української	культури:	спочатку	Острог,	Львів,	
а	вже	з	першої	половини	XVII	ст.	–	Київ.

Одним	 з	 таких	міст	 стало	невеличке	місто	Жовква,	 де	 королі	 Речі	
Посполитої	зробили	резиденцію,	на	зразок	Фонтенбло.	Між	тим	політична	
ситуація	 була	доволі	 складною,	Річ	Посполита	 вела	 	 безперервні	 війни	–	
інтервенція	Польщі	в	Москву,	а	пізніше	війни	на	сході	з	турками	та	татарами.	
Українське	населення	так	чи	інакше	мало	брати	участь	у	цих	подіях.
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Конкуренція	між	католицизмом,	православ’ям,	вірменським	католи-
косом,	 іудаїзмом	 	 та	 новоствореними	 протестантськими	 церквами,	 які	
існували	тоді	у	західних	землях	України,	спровокувала	створення	визначних	
пам’яток	сакрального	мистецтва	[14].

Католицька	церква,	яка	у	цей	період	вважала	себе	домінуючою	на	Заході	
України	та	будучи	у	стані	Контрреформації,	відповідно,	прагнула	привернути	
до	себе	максимальну	увагу	та	подолати	реформаційні	засади	протестантів	і	
послабити	увагу	до	українських	церков.	Проте	українська	духовна	еліта,	за	
підтримки	українських	купців-меценатів	і	заможних	міщан,	змогла	не	тільки	
втримати	національну	релігію,	але	й	розвинути	її.	У	цей	час	створено	ряд	
монас	тирів	та	храмів,	які	пишно	оздоблювали	українські	митці.

Хоча	православна	церква	розділилася	після	Берестейської	унії,	але	все	
ж	українській	знаті	вдалося	підняти	освіту	та	культуру.	Вагомим	чинником				
у	 цьому	було	 утворення	 братств,	 які	 почали	 з’являтися	ще	 у	 80-х	 роках	
XVIст.:	спочатку	у	Львові,	а	пізніше	по	всіх	великих	та	малих	містах,	у	яких	
проживали	українці.	В	Україну	їдуть	митці	із	Західної	Європи.	Їх	поява	була	
зумовлена	ще	й	тим,	що	одне	з	найвагоміших	міст	Західної	України	–	Львів–	
впродовж	XVI	ст.	було	знищене	пожежами,	потребувало	відновлення.	Тому	
львівські	магнати	та	церковні	діячі	як	православної,	так	і	римо-католицької	
церкви	 запрошували	 зарубіжних	 архітекторів,	 художників.	Популярність	
італійського	мистецтва	 стала	 причиною	появи	 талановитих	 італійських	
зодчих.	На	багатьох	пам’ятках	з’являються	елементи	грецької	класики–	костел	
Св.Лав	рентія	у	Жовкві	(1606–1618),	Успенська	церква	у	Львові	(1591–1629)–	
останні	прояви	італійського	Ренесансу.

Оглядаючи	фасад	Успенського	 собору	у	Львові,	 важко	не	помітити	
доричного	фризу	із	метофами	та	тригліфами,	що	поєднав	вимоги	доричного	
ордеру	 грецької	 класики	 з	 рельєфними	 самобутніми	 іконографічними	
композиціями	у	метофах,	подібний	фриз	також	наявний	і	на	вищезгаданому	
костелі	Св.	Лаврентія	у	Жовкві	[15].

Кінець	XV	–	перша	половина	XVII	ст.	–	переломний	період	в	історії	
України.	Окрім	політичних,	в	державі	відбуваються	і	соціально-економічні	
зміни.	З	розвитком	економічного	життя	зростає	значення	міст	і	збільшується	
їх	кількість.	У	містах	динамічно	розвивається	ремісництво	 і	 торгівля,	що	
безумовно	сприяє	зміценню	в	них	політичних	і	культурних	осередків.	Тут	
відкри	ваються	школи,	друкарні,	зосереджуються	літературно-наукові	сили,		
а	через	них,	безумовно,	 і	 західні	духовні	впливи,	економічні	та	культурні	
зрушення	стають	факторами,	що	готують	ґрунт	для	появи	перших	протестант-
ських	осередків.

Йдеться,	передусім,	не	про	протестантизм	як	нову	християнську	модель,	
а	про	народжену	Реформацією	ідею	національної	церкви.	Вона	не	тотожна	
протестантизмові,	 хоча	його	поява	 спричинена	 значною	мірою	саме	цією	
ідеєю	[16].
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Україна	у	XVI–XVII	ст.	не	зазнала	такого	розвитку	протестантизму,	
який	відбувся	в	інших	країнах,	де	роль	національної	церкви	всупереч	абсолю-
тистсько-універсалістським	прагненням	католицизму	виконує	протестантизм.	
В	Україні	цю	функцію	поряд	з	православ’ям	бере	на	себе	уніатство.	З	самого	
початку	воно	виникає	як	національна	церква,	також	спрямована	на	збере	ження	
українських	духовних	 традицій.	Виникає	 всупереч	полонізаторській	місії	
римсько-католицької	церкви,	а	з	другої	половини	XVII	ст.	–	промосков	ської	
та	 врешті	 русифікаторської	 політики	православної	 церкви.	Саме	 завдяки	
ідеї	національної	церкви	на	зламі	XVI–XVII	ст.	Україна	посіла	своє	місце	у	
загальноєвропейському	реформаційному	процесі	і	Реформація	певним	чином	
створювала	 умови	 для	 її	 духовного	 піднесення.	 І	 цей	 історичний	період	
залишається	«золотим	віком»	європейської	культури,	а	відбиток	цієї	епохи	
в	україн	ській	культурі	є	вагомим	та	неоціненним.	
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 Роман РАРИК,
Тетяна ТИМКІВ

/м. Галич/

Релігійне життя 
Галицької караїмської громади у ХХ ст.

 Караїмське	 віросповідання,	 або	караїмізм	–	монотеїстична	релігія	
зі	 своїми	 догматами,	 традиціями,	 духовною	 ієрархією.	У	 різні	 часи	 і	 в	
різних	 країнах	 караїмізм	 сповідували	 іранці,	 араби,	 євреї,	 греки,	 ефіопи,	
представники	інших	національностей	у	межах	нинішнього	Ірану,	Іраку,	Сирії,	
Ізраїля,	Єгипту,	Марокко,	Туреччини.	На	території	України	і	всієї	Східної	
Європи	 караїмізму	 дотримувалися	 лише	 етнічні	 караїми-тюрки	 (караї)	 і	
незначні	 групи	росіян	та	українців,	 вихідці	 з	козачих	станиць	Північного	
Кавказу	й	колишньої	Астра	ханської	губернії	[5].	Існують	різні	версії	появи	у	
Галичі	караїмської	громади.	Вона	ніколи	не	була	дуже	численною,	але	у	свій	
час	відігравала	активну	роль	у	суспільно-економічному	розвитку	міста.	Однак	
спосіб	життя	громада	вела	досить	замкнутий,	що	можна	пояснити	намаганням	
застерегтися	від	асиміля	ційних	процесів.	Натомість	підтримувались	жваві	
стосунки	з	іншими	караїм	ськими	громадами.	У	ХХ	ст.	кількість	і	до	того	не	
вельми	численної	громади	значно	скоротилася	внаслідок	епідемії,	еміграції	
та	природної	смертності.	
	 Початки	історії	караїмізму	сягають	середини	VІІІ	ст.	н.	е.	–	часу,	коли	
у	Багдаді,	на	території	сучасного	Іраку	(тодішнього	Аббасидського	халіфату),	
почав	свою	релігійну	проповідь	Анан	бен	Давид.	Ця	людина	очолила	доволі	
розповсюджений	опозиційний	рух	в	іудаїзмі,	суттю	якого	було	заперечення	
авторитету	Талмуду.	Талмудом	називають	пізніший	додаток	до	Старого	Запо-
віту,	який	об’єднує	усні	доповнення	та	тлумачення	рабинів.	У	середні	віки	
Талмуд	став	основним	законоположенням	ортодоксального	(рабанітського	
іудаїзму),	 основою	єврейської	освіченості,	його	вважали	«усною	Торою»,	
тобто	книгою,	за	авторитетом	практично	рівноцінною	«письмовій	Торі»,	або	
П’ятикнижжю.	Протест	проти	засилля	рабинату	та	самого	Талмуду	виявився	у	
формі	закликів	повернутися	до	чистого	старозавітного	вчення.	Окрім	запере-
чення	Талмуду,	прихильники	Анана	наслідували	проголошений	їх	учителем	
принцип	буквального	тлумачення	Святого	Письма,	а	також	відрізня	лися	від	
решти	євреїв	(«талмудистів»	чи,	інакше,	«рабанітів»)	цілим	рядом	релігійних	
практик	і	традицій.	 	 	 	 	 	 	
	 Послідовники	Анана	 звалися	«ананітами»,	 а	 дещо	пізніше	–	Бене	
Мікра	(Сини	Закону).	У	ІХ	ст.	виникає	термін	«караїм»	(форма	множини	від	
давньоєврейського	«карай»),	який	відображає	основну	характеристику	даного	
руху	 –	шанування	 (чи,	 дослівно,	 «читання»)	Священного	Письма	 (тобто	
Старого	Заповіту,	чи	ТаНаХ)	як	єдиного	і	прямого	джерела	релігійної	істини.	
Надалі	ця	релігійна	течія	поширилася	теренами	Близького	і	Середнього	Сходу	
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й	потрапила	до	Європи	через	Візантію	та	Хозарський	каганат.	В	Україні	кара-
їми,	як	і	кримські	татари,	офіційно	визнані	автохтонним	народом	Криму.		
	 Дискусійним	 залишається	 питання	 про	 появу	 караїмів	 у	 Галичі.	
Кара	їмська	 традиція	 пов’язує	 цей	 прихід	 із	 часом	 князювання	Данила	
Романовича	і	розповідає,	що	у	1243	році	князь	Данило	під	час	переговорів	з	
ханом	Батиєм	вів	розмови	про	дозвіл	на	міграцію	з	Криму	караїмів.	У	1246	
році	80	караїмських	родин	із	Солхату,	Мангупа	та	Кафи	вийшли	з	півострова	і	
поселилися	в	Га	ли	чі,	отримавши	привілей	від	Данила.	На	цій	підставі	можна	
вважати,	що	караїми	з	Криму	утворили	в	Галичі	свою	колонію	в	середині	ХІІІ	
ст.	[3,	c.	56].		 	 	 	 	 	 	 	
	 Однак	існує	й	інша	думка,	яка	відносить	появу	караїмської	громади	
у	Галичі	до	ХV	ст.	У	будь-якому	випадку	достовірні	відомості	з	історії	цієї	
колонії	належать	до	ХVІ	ст.,	коли	про	неї	починають	згадувати	в	докумен-
тальних	джерелах.	У	1578	році	король	Стефан	Баторій	підтвердив	локаційний	
привілей	 галицьких	 караїмів	 і	 гарантував	 їм	 збереження	 давніх	 прав	 та	
звичаїв.	Згідно	з	цим	привілеєм,	галицькі	караїми	мали	право	вільної	торгівлі	
нарівні	з	іншими	мешканцями	міста,	право	продукування	та	продажу	горілки,	
але	на	своїй	вулиці.	Цей	привілей	був	підтверджений	у	1590	році	Сигізмундом	
ІІІ	і	в	1666	році	Яном	Казимиром.
	 Оселились	караїми	у	Галичі	біля	Ринкової	площі.	Караїмська	вулиця	
має	дуже	зручне	розташування:	тягнеться	вздовж	правого	берега	Дністра	і	
виходить	на	головну	Ринкову	площу	міста	–	Майдан	Різдва.	З	цього	випливає,	
що	караїми	мали	великий	вплив	у	міському	 середовищі	 галичан.	Вулиця	
Караїмська	 була	 осередком	 релігійного,	 культурного,	 суспільного	життя	
караїмів	 у	Галичі.	Тут	 знаходилися	 їх	 будинки,	 центр	духовного	життя	–	
кенаса,	Народний	дім	тощо	[8,	c.	26].
	 Караїмський	храм-кенаса	традиційно	був	чинником,	який	згуртовував	
та	духовно	зміцнював	громаду.	Кенаса	походить	від	священної	гори	тюрків	
на	Алтаї	 –	Кайласа,	 перед	 якою	вони	молилися	 [1,	 c.	 110].	Караїмський	
храм-кенаса	має	орієнтацію	з	півночі	на	південь.	Внутрішній	простір	храму	
розділено	на	три	частини:
	 1)	мошав-зекенім	(тобто	сидіння	для	старших)	–	частина	самої	кенаси,	
де	під	низькою	стелею	знаходяться	дерев’яні	лавки,	на	яких	під	час	молитви	
сидять	люди	похилого	віку	і	хворі;	над	цим	місцем	нависає	другий	ярус	для	
жінок,	які	дивляться	на	богослужіння	крізь	вікна	з	ґратами	у	вигляді	досить	
рідкісних	сіток,	залишаючись	невидимими	для	чоловіків;
	 2)	шулхан	–	центральна,	найбільша	частина	храму,	призначена	для	
чоловіків	молодшого	віку	та	хлопчиків,	де	вони	стоячи	моляться;
	 3)	гехал	(вівтар)	–	піднесене	місце	(в	південній	частині	будівлі),	де	
газан	(священнослужитель)	здійснює	богослужіння	перед	так	званим	«Арон	
Га-кодеш»	(священний	ковчег,	сховище	сувоїв	Тори).	Форма	і	композиційне	
рішення	 вівтаря	 є	 традиційними	для	 караїмських	 громад	Тракая,	Галича,	
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Луцька:	об’ємна	дерев’яна	конструкція	зі	складним	різьбленим	декором	–	
коронами,	скрижалями,	колонками,	капітелями,	рослинними	і	геометричними	
орнаментальними	візерунками.	Складений	 з	 трьох	частин,	 вівтар	досягає	
висо	ти	 4	метри.	Його	навершя	 включає	 корону	 (символ	 величі	 Закону)	 і	
розташо	вані	 нижче	 дві	 спарені	 скрижалі	 Завіту	 з	 початковими	 словами	
Декалогу	(десяти	Заповідей	Божих).	Між	короною	і	скрижалями	поміщений	
Тетраграма	тон	(невимовне	ім’я	БОГА).	
	 Караїми	усією	громадою	щодня	двічі	відвідували	кенасу	–	під	час	
ранкової	та	вечірньої	служби,	молячись	стоячи	або	на	колінах.	Індивідуально	
моляться	в	будь-який	час	доби.	Замість	словесного	каяття	надають	перевагу	
добрим	справам,	дотримуючись	народної	мудрості:	«Шлях	на	Небо	розпо-
чинається	із	Землі»	[5].	 	 	 	 	 	 	
	 Основу	літургії	у	караїмів	становлять	псалми	Давида.	Важливу	роль	у	
ній	відіграють	гімни	й	пісні,	складені	газанами	і	поетами.	Служба	складена	з	
послідовних	частин	–	хвалебної,	вдячної,	покаяльної,	молитовної,	сповідної.	
Особливе	значення	у	молитві	–	не	кількість	слів,	а	глибина	почуттів.	Богослу-
жіння	відбувається	 в	 основному	караїмською	мовою,	 якою	 і	перекладено	
Старий	Заповіт	на	поч.	ХІ	ст.	 	 	 	 	 	
	 Караїми	шанують	 суботу,	 дотримуючись	 заповіді:	 «Пильнуй	дня	
суботнього,	щоб	святити	його,	як	наказав	тобі	Господь,	Бог	твій».	Зі	свят,	
встановлених	Старим	Заповітом,	 караїми	 особливо	пошановують	Хиджі	
тамбиларнин	(Пасха)	і	Хиджі	афталарнин	(П’ятдесятниця).	Дотримуються	
постів.	Індивідуальні	пости	практикуються	на	свій	розсуд.	Вони	не	афішу-
ються	і	проводяться,	скажімо,	за	видужання	чи	поліпшення	здоров’я	когось	
із	близьких,	друга	та	інших.	Особливого	значення	надається	аскетизму,	який	
іноді	набував	крайніх	форм,	навіть	до	відмови	від	епітафії.		
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		 Важливу	 роль	 у	житті	 караїмської	 громади	 відігравав	 духовний	
наставник	–	газан,	караїмський	священнослужитель.	При	кожній	кенасі	був	
газан,	а	також	закріплений	за	ним	шамаш	чи	наглядач	майна	кенаси.	Газан	
і	шамаш	вибирались	спільнотою,	повинні	були	володіти	знаннями	закону,	
які	 перевіряв	 гахам.	Гахам	–	 вища	духовна	 особа	 караїмів,	 які	живуть	 у	
підлеглих	 йому	 округах.	 Гахам	 вибирається	 всіма	 спільнотами	 караїмів	
шляхом	балотування.	Духовенство	караїмів	складали	два	гахами,	газани	 і	
шамаші.	Гахан,	газан,	шамаш	при	прийнятті	на	посаду	складали	присягу.	
В	ХХ	ст.	у	Галичі	було	7	газанів.	З	1900	р.	протягом	22-х	років	газаном	був	
Шалом	Новахович.	А	в	1923	р.	його	наступником	став	Ісаак	Абрагамович	
(1923-1924;	1926-1933).	В	1924-1926	рр.	газаном	був	Шемуель	Мордкович.	В	
1940	р.	помер	газан	Марк	Леонович	(1934-1940	рр.)	,	з	1940-1952	рр.	газаном	
був	Зарах	Зарахович	і	після	його	смерті	богослужіння	в	кенасі	відправляв	
шамаш	Мойсей	Шулімович		[4,	c.	8].	28	травня	1929	р.	Галич	відвідав	гахам	
караїмів	Польщі	Серайя	Хан	Шапшал		[9].
	 Одяг	священнослужителів	вирізняється	своєю	простотою.	Це	довга	і	
широка	накидка	з	білого	шовкового	чи	лляного	матеріалу	з	довгими	синіми	
китицями	на	чотирьох	кінцях	і	з	досить	широким	лацканом,	на	якому	вишиті	
золотом	вірші	зі	Св.	Письма	або	ім’я	людини,	що	пожертвувала	дану	накидку.	
Накидка	ця	називається	талет.	Інші	караїми	для	молитви	одягають	на	себе	
чичит,	складений	і	кілька	разів	накинутий	на	плечі	так,	що	кінці	його	падають	
спереду	майже	до	колін,	а	китиці,	які	висять	на	шовкових	шнурках,	натягають	
на	мізинні	пальці	обох	рук.
	 На	поч.	ХХ	ст.	караїмська	громада	Галича	привертала	увагу	німецьких	
та	 польських	 дослідників,	що	 знайшло	 своє	 відображення	 на	 сторінках	
австрійських	та	польських	путівників,	досліджень	з	історії.	
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Візит гахана С. Шапшала до Галича 28 травня 1929 р.
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Богдан РОХМАН
/м. Івано-Франківськ/

Ціннісна деформація 
в інформаційному суспільстві

	 Живучи	 в	XXI	 столітті,	 ми	 є	 свідками	формування	 нового	 типу	
суспільства.	Д.	Белл	визначив	його	як	«постіндустріальне	суспільство»,	тобто,	
що	йде	за	індустріальним.	Е.	Тоффлер	назвав	це	суспільство	«інформацій-
ним»,	оскільки	основна	цінність	нового	суспільства	–	інформація	та	знання.	
Економіка	стала	зорієнтованою	на	високі	технології:	мікро-	і	наноелектроніку,	
розробку	 і	продаж	 інтелектуальних	продуктів,	 готових	рішень	для	життя,	
систем	для	 зберігання	 і	поширення	 інформації.	Заміна	базових	цінностей	
повністю	реформувала	суспільний	устрій	і	життя	його	членів.	У	зв’язку	з	
цим	в	суспільстві	сформувалися	нові	цінності.
	 У	 постіндустріальному	 суспільстві	 відбувається	 віртуалізація	
економіки.	Зовнішній	вигляд	речі	в	рекламі	стає	важливішим	за	її	матеріальне	
втілення	у	товарі.	Ціна	товару	також	визначається	виглядом,	а	не	реальною	
вартістю	речі.	За	словами	сучасного	соціолога	Д.В.	Іванова,	споживач	платить	
не	за	матеріальний	товар,	а	за	вирішення	своєї	проблеми,	статус	або	імідж.	
«Фізичний	об’єкт	 реклами	перестає	бути	 самим	собою	 і	 перетворюється	
на	 зміст	 рекламованого	 образу.	Тому	 власне	 економічний	процес,	 тобто	
вироб	ництво	 (конструкторське	 бюро	 і	 конвеєр)	 переміщується	 в	 офіс	
маркетолога	 і	 консультанта,	 в	 рекламне	 агентство	 і	 студію.	Виробляється	
не	річ	(шампунь,	костюм,	автомобіль),	а	образ	(привабливості,	упевненості,	
стильності,	унікаль	ності,	респектабельності)»	[6].	Це,	за	словами	дослідника,	
призводить	до	зміни	структури	зайнятості	і	престижності	професій.	Сільське	
господарство	і	промисловість	(виробництво	продукту)	стають	дотаційними	
галузями	економіки,	знижується	частка	населення,	яке	зайняте	в	цих	сферах,	
підвищу	ється	 відсоток	населення,	 яке	 працює	 у	 сфері	 послуг.	Найбільш	
престижними	стають	невиробничі	сфери	економіки,	які	раніше	вважалися	
другорядними	і	навіть	необов’язковими.	
	 Масове	виробництво	і	швидкий	розвиток	технологій	призводить	до	
частої	зміни	в	асортименті	товарів	і	необхідності	їх	швидкого	збуту,	чому	
сприяють	реклама	і	створення	образу.	Ж.	Бодрийяр	зазначає,	що	реклама	нині	
«переслідує	мету	не	додати,	а	позбавити	товари	споживчої	цінності,	позбавити	
їх	цінності	часу,	підпорядкувавши	цінності	моди	і	прискореного	оновлення»	
[3].	Речі	в	сучасному	суспільстві	оголошуються	«застарілими»,	«немодними»	
значно	раніше,	ніж	фізично	«виходять	з	ладу».	Речі,	хоча	і	продов	жують	бути	
показником	статусу	власника,	перестають	бути	об’єктом	інвестицій.	З	цієї	
причини	в	інформаційному	суспільстві	втрачають	актуаль	ність	такі	цінності,	
як	міцність,	довговічність,	надійність,	поступаючись	місцем	актуальності,	
сучасності,	новизні,	доступності,	зручності.	Увага	до	подібних	характеристик	
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товару	найхарактерніша	для	молоді,	тому	молодість	і	відкри	тість	новому	–	ще	
одна	важлива	цінність	інформаційного	суспільства.
	 Зміни	 в	 економіці	 призвели	до	 трансформації	 вимог	 з	 підготовки	
кадрів.	«На	початок	80-х	років	XX	століття	серед	учених	закріпилася	думка,	
що	саме	знання	та	інновації	в	процесі	їх	застосування	на	практиці	виступають	
джерелом	прибутку»	[5;	176].	Інформаційна	теорія	вартості	Д.	Белла	свідчить:	
«Коли	 знання	 у	 своїй	 систематичній	формі	 залучається	 до	 практичної	
переробки	ресурсів	у	вигляді	винаходу	або	вдосконалення,	можна	сказати,	
що	саме	знання,	а	не	праця	виступає	джерелом	власності»	[2].	У	зв’язку	з	
цим,	в	розвинених	країнах	освіта	стала	вважатися	фактором	економічного	
зростання.	Найдинамічніше	розвиваються	ті	країни,	які	вкладають	гроші	в	
науку.	«Так,	на	2011	р.	в	США	витрати	на	науку	складали	2,7%	ВВП	країни,	
в	Китаї	–	1,4%,	в	Японії	–	3,3%»	[8].	З	одного	боку,	це	робить	освіту	однією	
з	основних	цінностей	постіндустріального	суспільства	і	сприяє	її	розвитку.	
З	іншого	боку,	подібний	напрям	розвитку	освіти	і	науки	призводить	до	того,	
що	освіта	практично	 втрачає	 світоглядну	функцію,	що	передбачав	Ж.-Ф.	
Ліо	тар	 в	 1979	р.:	 «Університети	 та	 інститути	 вищої	 освіти	підкоряються	
віднині	 вимозі	формування	 компетенцій,	 а	 не	 ідеалів:	 стільки-то	 лікарів,	
стільки-то	 викладачів	 тієї	 або	 іншої	 дисципліни,	 стільки-то	 інженерів,	
стільки-то	адміністраторів	і	т.	д.»	[7].	Ще	один	фактор,	що	впливає	на	освіту	
в	постін	дустріальному	суспільстві	–	велика	кількість	 і	швидке	оновлення	
інформації.	Тому	освіта	припускає	не	лише	освоєння	знань	і	навичок,	але	і	
здатність	швидко	поповнювати	свої	знання	відповідно	до	вимог	працедавців	
і	 суспільства.	Крім	 того,	 постійно	 з’являються	 нові	 сфери	 професійної	
діяльності,	зміна	професії	в	інформаційному	суспільстві	–	досить	поширене	
явище.	Тому	освіта	перетворюється	на	безперервний	процес.	Цьому	сприяє	
і	 загальнодоступність	 інформації,	що	 призводить	 до	 втрати	 учбовими	 і	
науковими	закладами	монополії	на	знання	і	його	інтерпретацію.	«В	зв’язку	з	
цим	З.	Бауман	говорив	про	кризу	університетської	освіти:	знання	втрачають	
актуальність,	перш	ніж	людина	встигає	їх	отримати;	тому	сучасним	потребам	
більш	відповідають	короткострокові	практичні	курси	за	місцем	майбутньої	
роботи»	[1;	165].
	 Мобільність	 економіки,	 постійне	 оновлення	 усіх	 сфер	 життя	
призводить	до	явища,	яке	З.	Бауман	назвав	«реваншем	кочівників».	Людина	
постмодерну	 не	 прагне	 до	 осілості	 та	 стійкості,	 у	 виграші	 опиняються	
мобільні,	 відкриті	 нововведенням,	 готові	 до	 радикальних	 змін	 в	житті	
людей.	Для	інформацій	ного	суспільства,	за	словами	З.	Баумана,	характерний	
«прихід	нової,	«коротко	строкової»	ментальності	на	зміну	«довгострокової».	
Шлюби,	що	укладаються	«до	тих	пір,	поки	не	розлучить	нас	смерть»,	сьогодні	
стали	рідкістю:	партнери	вже	не	припускають	довго	складати	один	одному	
компанію.	Гаслом	дня	стала	«гнучкість»,	що	стосовно	ринку	праці	означає	
кінець	трудової	діяльності	у	відомому	і	звичному	для	нас	вигляді,	перехід	
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до	праці	 за	 короткостроковими,	миттєвими	 контрактами	 або	 взагалі	 без	
таких,	до	роботи	без	всяких	обумов	лених	гарантій,	але	лише	до	«чергового	
повідомлення»	[1;	28].	Далеко	не	завжди	зміна	діяльності	і	місця	проживання	
відбувається	 із	 власної	 волі	 людини.	 Глобалізація	 економіки	 разом	 із	
розвитком	транспорту	та	інтернету	дає	працедавцеві	можливість	перемістити	
бізнес	в	регіон	з	вигіднішими	умовами,	тому	він	також	не	прагне	зв’язувати	
себе	зобов’язаннями	і	зацікавлю	вати	працівників	довгостроковою	співпрацею	
з	ним.
	 У	постіндустріальному	суспільстві	істотно	змінилися	і	стосунки	між	
людьми.	Причиною	цього	є	відмова	від	масового	виробництва,	а	услід	за	ним	
і	від	синхронізації	і	стандартизації	життя,	впровадження	нових	технологій,	
що	дозволяють	перенести	частину	економічної	діяльності	вдома.	Основною	
сферою	діяльності	стає	розумова	праця,	яка	припускає	не	стандартний	набір	
операцій,	а	індивідуальну	творчу	активність.	Тому	в	людей	не	залишається	
ні	необхідності,	ні	бажання	жити	за	єдиним	зразком,	індивідуалізація	людей			
і	 суспільства	 диктує	 різноманіття	форм	життя	 і	 спілкування.	 За	 словами											
Ж.-Ф.	Ліотара,	 «колишні	 полюси	 притягання,	 створені	 національними	
державами,	партіями,	професіями,	інститутами	й	історичними	традиціями,	
втрачають	 свою	 привабливість.	 І	 не	 схоже,	що	 вони	 будуть	 замінені,	
принаймні,	в	тому	масштабі,	який	вони	зараз	мають.	Кожен	сам	по	собі»	[7].	
Також	 інформаційне	 суспільство	характеризується	підвищенням	міграції,	
соціальній	мобільності,	розвитком	етнокультурних	контактів	різних	рівнів.	
Одночасно	з	цим	процесом	в	суспільстві	протікає	прямо	протилежний	йому	
процес	регіоналізації	–	збереження	народами	власної	ідентичності.	В	таких	
умовах	можна	стверджу	вати,	що	однією	з	основних	цінностей	інформаційного	
суспільства	є	толе	рантність.
	 Соціолог	М.	Мацковський	виділив	декілька	елементів	толерантності.	
Це	презумпція	особистості,	презумпція	прав	людини,	орієнтація	на	терпимість,	
цінність	 згоди	 і	 ненасильного	 вирішення	 конфліктів.	Під	 презумпцією	
особистості	розуміють	оцінку	людини	за	її	вчинками,	а	не	за	очікуваннями,	
пов’язаними	з	її	статтю,	національністю,	релігією	або	сексуальною	орієнта-
цією.	Презумпція	 прав	 людини	 надає	 індивідам	 право	 проявляти	 свою	
приналежність	до	певної	соціальної	групи	за	умови,	якщо	вони	не	шкодять	
суспільству	і	не	суперечать	нормам	моралі.	Толерантність	сьогодні	вийшла	
за	рамки	терпимості,	під	толерантністю	мається	на	увазі	уміння	приймати	
і	шанувати	національне	різноманіття	світу,	форми	самовираження	і	прояву	
людської	індивідуальності	[9].
	 В	інформаційному	суспільстві	йдеться	не	лише	про	міжнаціональну,	
але	 і	 політичну,	 релігійну	 та	 інші	форми	 толерантності.	Багато	 явищ,	 які	
знаходилися	 в	 тіні	 через	 свою	 неприйнятність,	 перемістилися	 в	 центр	
уваги.	Наприклад,	 гомосексуалізм,	 в	XIX	 столітті	 вважався	 психічним	
відхиленням,	у	кінці	XX	ст.	був	прийнятий	за	різновид	статевої	поведінки.	
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«Група	американ	ських	учених	на	чолі	з	професором	Е.	Хукером	порівняла	
психіатричні	показники	гомосексуальних	і	гетеросексуальних	чоловіків,	які	
ніколи	не	стояли	на	обліку	в	психіатра,	і	з’ясувала,	що	психічні	відхилення	
у	 них	 відсутні»	 [10].	Такий	 зразок	поведінки	 стає	 новим	для	 людей,	що	
дотриму	ються	традиційних	поглядів,	в	деяких	випадках	він	здатен	викликати	
негатив.	«Так,	в	Україні	та	Росії	47%	студентів	2-5	курсів	висловлюють	різко	
негативне	відношення	до	гомосексуалізму»[11].	Проте	в	США	в	35	штатах	
з	50	легалізо	вані	одностатеві	шлюби.	Також	це	стосується	Канади,	Бразилії,	
Аргентини,	ПАР,	Нідерландів,	Швеції,	Ісландії,	Норвегії,	в	більшості	з	них	
гомосексу	альним	парам	дозволено	навіть	усиновляти	дітей.
	 У	 зв’язку	 з	 новою	 економікою	 і	 зміщенням	 культурних	 акцентів	
змінилося	 традиційне	 уявлення	 про	 сім’ю.	 Різноманітність	 діяльності	 і	
гнучкість	способу	життя	диктує	різноманітність	сімейних	стосунків.
	 Е.	Тоффлер	описав	новий	тип	сім’ї	як	можливість	для	кожного	знайти	
максимально	 відповідного	партнера	 і	 вибрати	 комфортний	 спосіб	життя.	
Виникає	нова	система	сім’ї	Третьої	хвилі,	заснована	на	різноманітності	типів	
сім’ї	і	більшої	варіативності	ролей	людини.	Це	перетворення	сім’ї	на	немасову	
відкриває	багато	нових	можливостей.	Цивілізація	Третьої	хвилі	не	примушу-
ватиме	кожного	створювати	єдино	існуючий	тип	сім’ї.	Тому	така	система	сім’ї	
дасть	кожному	з	нас	можливість	знайти	власну	нішу,	вибрати	або	визначити	
стиль	сім’ї	або	траєкторію,	відповідну	власним	потребам»	[12].	Ще	в	1970	р.	
філософ	виділяв	такі	форми	сім’ї,	як	незареєстрований	шлюб	(цивільний);	
бездітний	шлюб	(freechild);	шлюб	на	відстані	(гостьовий);	тимчасовий	шлюб;	
неповна	 сім’я;	 сім’я	 з	 декількох	поколінь;	 комуна;	 гомосек	суальна	 сім’я;	
свідомо	обрана	самотність.	Можна	сказати,	що	його	прогноз	виправдався,	
усі	ці	форми	сім’ї	існують	в	сьогоденні	поряд	з	класичною	нуклеарною.
	 Наслідком	індивідуалізації	і	децентралізації	життя	стало	зростання	
уваги	до	індивідуальності,	пошана	до	особистого	простору,	можливість	для	
людини	вибирати	власний	життєвий	шлях.	З	іншого	боку,	пріоритет	особистих	
інтересів	над	груповими	призвів	до	розмивання	системи	цінностей.
	 Таким	 чином,	 для	 інформаційного	 суспільства	 характерним	 є	
супереч	ність:	покращення	якості	продукції	і	зростання	уваги	до	параметрів,	
не	пов’язаних	 з	 якістю;	 безперервне	 виробництво	 інформації	 і	швидке	 її	
знеці	нення;	 глобалізація	 економіки	 і	 культури	 разом	 з	 децентралізацією	
та	 індивіду	алізацією	 людського	життя.	Для	 духовних	 цінностей	 також	
характерна	дуальність:	знання	цінуються,	але	швидко	втрачають	актуальність;	
професі	оналізм	не	дає	гарантії	доходу	і	статусу,	якщо	не	підкріплений	умінням	
орієнтуватися	 у	 світі,	що	швидко	 змінюється;	 обов’язок	 і	 зобов’язання	
співісну	ють	з	відсутністю	тривалої	прив’язки	до	місця	і	оточення;	глобалізація	
культури	відбувається	разом	з	децентралізацією	суспільного	життя.	Зміна	
життєвих	цінностей	має	як	позитивні,	так	і	негативні	наслідки,	тому	важко	
передбачити	можливі	варіанти	подальшого	розвитку	життя	і	цінностей	людей.
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Олександр CВАТИК
/м. Галич/

Історія релігійного світогляду 
мешканців терену України

           Історія	 релігійного	 світогляду	мешканців	 терену	України	 сягає	
глибини	віків	і	ніяк	не	пов’язується	з	офіційною	християнською	теологічною	
точкою	зору,	яка	подавала	дохристиянське	життя	мешканців	усього	світу	як	
життя	дике	і	безрелігійне.	Щодо	дохристиянських	вірувань	на	терені	України,	
то	 вони	християнськими	проповідниками	визначались	 як	поганські,	 дикі,	
нецивілізовані	і	т.ін.	
										 Активними	прибічниками	і	проводирями	започаткування	основних	
складників	 українського	 етносу	 від	 часу	 становлення	 держави	Київська	
Русь	(X	ст.)	є	християнські	проповідники,	які	пов’язують	появу	основних	
здобутків	культури	українців	лише	з	хрещенням	Русі	князем	Володимиром	та	
існуванням	християнського	світогляду	на	терені	України	протягом	останнього	
тисячоліття.	
											 Світогляд	українців	 від	часу	Київської	Русі	можна	простежити	 за	
археоло	гіч	ними,	писемними	матеріалами	(«Велесова	книга»,	«Іларіон	Київ-
ський»,	«Лист	Володимира	Мономаха	до	Олега	Святославича»,	«Слово	про	
князів»,	«Послання	Никифора	–	митрополита	Київського»,	«Слово	о	полку	
Ігоревім»,	«Мойсей	Видубицький»,	«Данило	Заточник»,	«Слово	про	загибель	
Руської	 землі»	 та	 ін.)	 та	 етнологічними	джерелами	 (колядки,	щедрівки,	
веснянки,	купальські	пісні,	замовляння,	прислів’я,	коломийки	та	ін.).		
											 Для	 розуміння	 суті	 релігійного	 світогляду	 українців	 важливо	
розібратися	у	питанні	місця	 терену	України	на	 геополітичній	карті	 світу.	
Україна	розташо	вувалась	і	розташовується	на	перетині	торгово-економічних	
та	 історичних	шляхів	між	Сходом	 і	Заходом,	між	Північчю	 і	Півднем,	на	
кордонах	 дотику	 різних	 релігій	 –	 християнства	 й	мусульманства,	 різних	
конфесій	–	православ’я,	греко-католицизму	та	католицизму.	Таке	геополітичне	
становище	 українських	 теренів	 створювало	 для	 його	мешканців	майже	
постійну	загрозу	бути	об’єктом	нападу	близьких	і	віддалених	завойовників,	
що,	в	свою	чергу,	впливало	на	психічний	стан	і	значною	мірою	–	на	такий	
складник	духовної	культури,	як	вірування.	
										 Соціально-економічна	ситуація	на	землях	Русі	у	X	ст.	була	досить	
складною	для	швидкого	й	легкого	 закріплення	християнської	 віри.	Якщо	
владні	суспільні	сили	були	зацікавлені	у	християнській	релігії	 з	 її	 ідеями	
спокути,	спасителя,	покори	властям,	надії	на	краще	загробне	життя	в	омрія-
ному	 раю,	 то	 релігійний	 світогляд	 язичництва	 був	 більше	притаманний	
народним	масам,	пов’язаним	із	сільським	господарством.	До	того	ж	потрібно	
врахувати,	що	християнство	прийшло	на	українські	землі,	які	мали	розвинену	
релігійність.	
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	 До	988	р.	засобом	задоволення	духовних	потреб	східних	слов’ян	було	
язичництво,	у	засаді	якого	лежало	обожнення	сил	природи	та	поклоніння	
духам	предків.	Походження	слова	«язичник»	точно	нез’ясоване.	Найбільш	
ймовірно,	що	це	слово	пов’язане	зі	словом	«язик»	(мова),	звідси	його	значен-
ня	–	плем’я,	народ,	люди,	що	говорять	однією	мовою.	Саме	як	«народ»	тракту-
ють	це	слово	словники	ХVІІ	ст.	За	Етимологічним	словником	україн	ської	мови	
слово	«язичництво»	–	це	«віра	племені	людей,	пов’язаних	спільним	звичаєм	
і	походженням».	Слово	«язик»	відповідає	біблійному	«гой»	(євр.),	або	«gens»	
(лат.).	Етнічна	релігія	автохтонного	населення	України	має	кількатисячолітню	
історію,	старшу	від	християнства	на	7000	років.
	 Найвищим	божеством	у	язичницькому	пантеоні	вважався	Перун	–	бог	
грому	і	блискавки.	До	сонму	важливих	божеств	належали	також	Даждьбог	
і	Сварог	–	боги	повітря	й	сонця,	дарителі	земних	благ,	Велес	–	бог	худоби,	
Стрибог	–	бог	вітру,	загадкова	богиня	Мокош	та	інші.	Закономірно,	що	серед	
землеробського	люду	поширеним	був	також	культ	богів	родючості	–	Рода	
та	Рожаниці.	Крім	того,	об’єктами	поклоніння	вважалися	сотні	духів	річок,	
лісів	та	предків:	мавки,	русалки,	лісовики,	водяники,	домовики,	дідухи	та	
інші	міфічні	істоти.
	 Поклоніння	язичницьким	богам	часто	виражалось	у	жертвуванні	їм	
тварин,	а	подекуди	й	людей.	У	здійсненні	цих	релігійних	обрядів	головна	
роль	належала	жерцям	як	виконавцям	волі	богів,	 зберігачам	таїнств	віри.	
Таких	людей	називали	волхвами,	відунами,	кудесниками,	чародіями.	Жертви	
богам	приносилися	у	спеціальних	місцях	–	капищах,	де	стояли	вирізьблені	
з	дерева	або	каменю	статуї	богів	–	кумири,	або	ідоли.	Наприклад,	за	часів	
Володимира	Великого	статуя	Перуна	була	дерев’яною	з	срібною	головою	
та	золотими	вусами.	Одне	з	таких	капищ	знаходилось	і	на	Галицькій	землі.	
Найбільш	суперечливим	 і	невизначеним	є	встановлення	дати	будівництва	
мурованого	храму.	Зроблено	десятки	спроб	продатувати	побудову	споруди,	та	
всі	вони	так	і	залишились	на	рівні	наукових	гіпотез.	Єдине,	на	чому	зійшлися	
дослідники	минулих	часів	–	це	те,	що	теперішня	мурована	церква	мала	свою	
дерев’яну	попередницю.	Вперше	дерев’яна	церква,	 на	 думку	дослідника	
галицьких	храмів	Й.Пеленського,	виросла	на	окраїні	княжого	Галича	в	ХІІст.	
на	місці	язичницького	капища	бога	Перуна.	Проте	сам	учений	сумнівався	у	
правильності	того	висновку.	Найвірогідніше,	це	було	капище	язичницького	
бога	Коляди,	що	асоціювався		у	свідомості	слов’ян	з	народжен	ням	зимового	
сонця.	Свято	Коляди	відзначалося	24	грудня	театралізованими	виставами,	
танцями	і	піснями.
	 Язичники,	незважаючи	на	прийняття	християнства	на	Русі,	продов-
жували	ще	тривалий	час	молитися	своїм	божкам.	Зважаючи	на	це,	перші	
просвітери	змушені	були	вдатися	до	хитрощів.	Вони	проповідували,	що	між	
язичництвом	і	християнством	немає	суттєвої	різниці.	Як	результат,	пристосо-
вували	обряди	язичницьких	 свят	до	християнських.	Крім	 того,	 старалися	
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закладати	нові	християнські	храми	на	місці	язичницьких	капищ.	Там,	де	були	
капища	Перуна,	будували	церкви	Св.	Іллі,	а	там,	де	були	капища	Коляди	–	
церкви	титулу	Різдва	Христового.	Як	наслідок,	галицькі	язичники	приходили	
на	місце	поклоніння	Коляди,	але	приходили	вже	до	храму	Різдва	Христового	
і	змушені	були	звикати	до	християнського	обряду	[3,	с.3].	
	 В	Україні	можна	знайти	безліч	ознак	двовір’я	у	церковних	обрядах	і	
в	церковному	мистецтві.	Це	передусім	включення	давніх	магічних	знаків	у	
християнське	церковне	будівництво	та	оздоблення	храмів.	Так,	наприклад,	як	
зазначає	багато	дослідників,	в	інтер’єрі	Крилоської	церкви	Успіння	Пресвятої	
Богородиці	 (кінець	XVI	 ст.)	 в	 північно-східному	 куті	 бабинця	на	 висоті	
125	см	від	підлоги	знаходиться	вмурований	у	стіну	білокам’яний	рельєф	із	
різьбленим	крилатим	змієм.	Рельєф	змія	був	відкритий	наприкінці	1974	р.	
робітниками	Львівської	спеціальної	виробничої	майстерні.
		 Цей	рельєф,	на	думку	дослідників,	є	пам’яткою	VII	ст.,	яка	походить	
зі	зруйнованого	княжого	собору	і	була	використана	як	будівельний	матеріал	
для	існуючої	Успенської	церкви.	Білокам’яний	різьблений	крилатий	змій	є	
образом	язичницького	світу,	його	корені	брали	свій	початок	у	слов’янській	і	
дослов’янській	культурах.	Образ	змієподібної	тварини	простежується	ще	в	
бронзових	пальчастих	фібулах	VI–VII	ст.	[4,с.60].
											 Бачачи	живучість	народної	календарної	обрядовості	протягом	століть,	
християнська	церква	намагалася	прив’язати	християнські	свята	до	народних.	
Так,	до	народного	свята	Різдва-Коляди	було	приєднано	святкування	наро-
дження	Ісуса	Христа,	святкування	початку	Нового	року	пов’язане	зі	святом	
св.	Василя,	до	свята	Купала	прилаштовано	свято	св.	Івана	Хрестителя,	до	
свята	Паликопа	(Перуна)	–	свято	св.	Іллі,	до	свята	Велеса	–	свято	св.	Власія			
і	т.д.
											 Тільки	у	кінці	XVIII	–	на	початку	XIX	ст.	поряд	з	народними	колядами	
були	висунуті	християнською	церквою	біблійні	колядки	–	«Богогласники»,	які	
повинні	були	витіснити	старі	народні.	I	дійсно,	через	століття	вони	успішно	
були	засвоєні	широкими	масами	українців	християнського	віросповідання.	
Їх	 успішне	проникнення	 в	 народну	 обрядовість	пояснюється	 тим,	що	ці	
колядки	були	складені	досить	просто,	тон	співу	–	найпростіший	при	глибокій	
емоційності,	досить	захоплюючій	динаміці.		Xоча	вони	й	зайняли	вагоме	місце	
в	різдвяному	колядуванні	 та	щедруванні,	 але	повністю	витіснити	народні	
коляди	їм	все-таки	не	вдалося.
											 У	кінці	XIX	–	першій	половині	XX	ст.	з	формуванням	національно-
визвольних	ідей	і	рухів	поширюються	в	Україні	колядки	з	національними	
мотивами,	в	яких	звучать	побажання	добра	і	щастя	Україні,	прохання	до	Бога	
дарувати	долю	і	волю	Неньці-Україні	й	т.ін.
										 Протягом	цілого	тисячоліття	переслідувана	християнством	і	націо-
нальними	 гнобителями	 (Австро-Угорщини,	Польщі,	 Росії)	 віра	народу,	 а	
разом	 з	 нею	 і	 народна	 культура	мусили	перебувати	у	напівлегальному,	 а	
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часто	і	підпільному	становищі.	Але,	як	зазначає	В.Шаян,	народна	культура	
«…берег	лася	в	гущавині	народу,	на	дні	фольклору,	в	його	звичаях	і	обрядах,	
в	 танках	 двоєвір’я.	 З	 цими	народними	обрядами	 і	 звичаями	 вела	церква	
нещадну	борню.	Якщо	ця	боротьба	не	вдалась,	то	це	доказ	утаєної	сили,	яка	
дрімає	на	дні	цих	обрядів.	Сили	правдивої	української	віри»	[2,	с.473].
	 Майбутнє	 українців	 як	нації,	 як	народу	бачиться	 лише	у	 власних	
духовних	традиціях,		що	вироблялись	протягом	багатотисячолітньої	історії,	у	
засвоєнні	і	відновленні	втрачених	культурних	надбань,	які	зникли	під	впливом	
різного	роду	завойовників,	правителів,	ідеологій	(особливо	християнської)	
або	збереглися	частково	у	«гущавині	народу,	на	дні	фольклору».
	 Таким	чином,	 релігійний	 світогляд	українців	протягом	більш	ніж	
тисячолітньої	історії	формувався	під	тиском	християнської	релігії	і	на	початку										
XXI	ст.	складає	плюралізм	ідеології	християнства	та	язичництва.
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Леся СОХАН
/м. Галич/

Реформація церковного співу

								 Богослужбовий	спів	–	це	спів,	призначений	для	прославляння	Бога.	Він	
є	таким	давнім,	як	людський	рід.		Вже	в	початкових	книгах	Старого	заповіту	
говориться	про	спів	–	звеличання	Бога	в	поєднанні	з	музикою	і	хороводами.	
А	в	другій	книзі	Мойсея	подається	нам	як	Марія	і	все	жіноцтво	з	літаврами	
і	бубнами	приспівували:	«Співайте	Господеві	славно,	бо	прославився»	[5,	
с.155].	Та,	на	превеликий	жаль,	ми	не	маємо	таких	пам’яток,	щоб	побачити,	
як	записувався	такий	спів,	але	точно	знаємо,	що	була	традиція	щодо	його	
використовування.	
	 Ідеї	Відродження	та	Реформації	не	обминули	Україну.	Період	ХІV–							
ХVI	ст.	називають	східнослов’янським	Відродженням.	Реформація	(від	лат.	
reformatio	–	перетворення,	виправлення)	–	католицький	церковно-релігійний,	
духовно-суспільний	 та	 політичний	 рух	 оновлення	 в	 країнах	 Західної	 та	
Центральної	Європи	у	ХVI	 ст.,	 спрямований	на	повернення	до	біблійних	
першоджерел	 християнства,	 який	набув	форм	релігійної	 боротьби	проти	
католицької	 церкви	 і	 папської	 влади	 [1,	 с.	 750].	У	широкому	 сенсі	 слова	
реформація	 –	це	 відновлення,	 перетворення	 або	перебудова,	 поновлення,	
повернення	 колишнього,	 але	поліпшеного	 стану	 (інституції,	 суспільства,	
дер	жави).	Реформацію	пов’язують	з	іменами	Ульріха	Цвінглі,	Жана	Кальвіна,	
Мартіна	Лютера,	який	ввів	німецьку	мову	в	літературне	життя,	писав	нею	свої	
твори,	перекладав	Святе	Письмо,	укладав	релігійні	пісні	та	написав	понад	
двадцять	своїх	музичних	творів.	Але	історію	церковного	співу	прослідкуємо	
від	самого	його	зародження.
	 Кожний	церковний	 спів	 повинен	 бути	побожний	 і	 висловлювати	
молитву	до	Бога.	Тих,	що	вносять	до	співу	противні	настрої,	устав	велить	
усувати.	Співці	з	народом	повинні	співати	літургічні	пісні	з	літургічних	книг,	
а	не	модерні,	що	не	мають	догматичного	змісту	[7,	с.70].
	 Спів	від	самих	початків	виконувався	в	один	голос,	тобто	в	унісон.	
Але		між	чоловічими	і	жіночими		голосами	є	вищі	і	нижчі	тони,	тому	унісон	
не	був	таким	строгим.
	 Церковний	офіційний	спів	прийшов	в	Україну	з	християнством	[6,	
с.23].	Визначна	роль	у	поширенні	церковного	співу	належала	усній	традиції.	
Співаки	мелодію	 запам’ятовували	 з	 голосу.	Таке	 виконання	потребувало	
музичних	здібностей	і	гарного	слуху.		Приблизно	в	Х–ХІ	ст.	спів	починають	
записувати	в	рукописні	книги.	В	ці	книги	вписані	і	перші	пісні	Української	
Церкви.	С.	Смоленський	в	кількох	своїх	працях	приходить	до	висновку,	що	
наш	церков	ний	спів	мав	усі	дані	на	самостійність	як	національний	твір	за	
своїм	походжен	ням	і	за	деякими	відмінностями	його	розвитку.	А	вже	в	ХІІІст.	
затверджуються	самостійні	риси	українського	співу	[6,	с.39].
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		 Відомий	український	музичний	критик,	піаніст	і	композитор	Василь	
Барвін	ський	 також	схиляється	до	думки,	що	перші	богослужбові	 книжки	
з’являються	у	нас	тільки	в	ХІ	ст.	Музичні	знаки	цих	книг	були	безлінійними	
і	ставились	над	складами	і	словами	тексту.	Вони	називалися	знаменами,	або	
крюками.	Ці	знамена	ділились	на	кондакарні	–	це	тонкі,	сильно	покручені	
лінії,	і	стовпові	–	грубі	гострокінчасті	палички	і	стрілки,	якими	писані	всі	
церковні	 книги:	 стихирі,	 тріоді,	 ірмолої.	Тому	наша	найдавніша	 система	
церковного	 співу	 отримала	назву	 «знаменного	розспіву».	Спів	 був	 одно-
голосий,	 декламаційного	 характеру,	 причому	 ритм	 слова	 надавав	 ритму	
музиці.	Музичного	змісту	кондакарного	розспіву	не	відтворено	 і	дотепер.	
Василь	Барвінський	дотриму	вався	думки,	що	колискою	церковного	розспіву	
був	Київ,	 і	 тільки	 з	Києва	цей	 спів	 поширився	на	 інші	 землі.	Вивчаючи	
церковний	спів,	він	виділив	такі	етапи	його	розвитку:
	 1.	Доба	одноголосся	(Х–ХVст.	–	формування	 і	розквіт	знаменного	
розспіву	та	безлінійної	крюкової	нотації).
	 2.	Початки	багатоголосого	співу	(ХVI	ст.	–	розвиток	«строчного	співу»,	
введення	лінійної	системи	нотопису,	поступове	поширення	партесного	співу).
	 3.	Розвиток	церковного	співу	в	ХVII	ст.,	розквіт	партесного	концерту	
в	 творчості	М.Дилецького	 та	 ін.	 композиторів;	 теоретичне	обґрунтування	

Рис. 1. Київське знам’я  з 1675 р.

Рис. 2. Восьмигласник. Львів, 1858 р.  
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принципів	партесного	співу	в	«Мусикійській	граматиці»	М.Дилецького,	поява	
у	Львові	першої	друкованої	книжки	«Ірмологіон».
	 4.	Золота	доба	церковної	музики	(ХVIII	–	поч.	ХIX	ст.)	–	розвиток	
жанру	хорового	концерту	в	творчості	Д.Бортнянського,	М.Березовського	та	
А.Веделя.	В.Барвінський	вважає,	що	на	початку	XIX	ст.	історія	української	
церковної	 музики	 закінчується,	 бо	 через	 певні	 історичні	 та	 соціальні	
обставини	розквіту	так	і	не	відбулося	[8].
	 Побутує	також	думка,	що	в	українській	церковній	музиці	спочатку	
переважав	грецький	спосіб	співу,	а	вже	пізніше	творились	місцеві	способи.	
Тільки	в	1569	році	відкривались	школи	співу	при	домах	священиків	і	дияконів.	
З	цих	шкіл	вийшло	багато	добрих	співаків	і	вчителів	церковного	співу,	таких	
як	Шайдуров,	Мезенець,	які	почали	самі	писати	мелодії	і	вчити	інших	дяків.
Ще	при	Володимирові	Великому	відкривались	школи	для	вивчення	церков-

Рис. 3.  Восьмигласник. Львів, 1879 р.  

Рис. 4. Восьмигласник. Львів, 1835 р.
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ного	співу.	Цю	діяльність	продовжує	і	Ярослав	Мудрий.	Церковний	україн-
ський	спів	був	поділений	на	два	види:	кондакарний	і	знаменний.	Найстаршою	
рукописною	книгою	 знаменного	розспіву	 вважається	«Сти	хирарь»	 з	 1152		
року.	В	ньому	багато	архаїчних	значків	(знамен).	Значки	ще	прості,	нероз-
винені.	Форма	письма	гарна,	в	тексті	багато	познак	старовинності	письма.	
20	з	них	–	музичних	(церковного	співу),	до	ХII	ст.	[6,	с.	77].		Кондакарний	
спів	 дістав	назву	 від	 запису	мелодій	 	 кондаків	 такими	 значками.	Кондак	
(або	 тропар)	 –	 літургійний	 гімн	 на	 прославу	Христа,	 Богородиці	 або	
святих.	Відповідно	до	свята,	змістом	празничних	тропарів	на	честь	Христа	
і	Богородиці	є	їх	діяння	і	події,	довершені	для	спасіння	людського	роду,	та	
короткі		благальні	й	подячні		молитви	за	потрібні	ласки	[3,	с.	114].		В	ці	часи	
живуть	і	працюють	над	текстами	визначні	творці	української	культури,	які	
пов’язані	 з	 церковним	співом,	 –	 книжники	Никон,	 Іларіон	 (переписувач),	
Іларіон	–	славний	митро	полит,	Нестор	Літописець.
	 Слід	повернутися	до	історії	створення	музичних	нот,	яка	починалася	
ще	в	античні	часи.	Ноти	позначалися	буквами	азбук	і	творились	з	20–24	букв.	
У	нас	в	Україні	їх	було	до	900.	Крюки	«киноварці»	позначались	червоним	
кольором	для	визначення	вищих	тонів,	які	винайшов	дяк	Іван	Шайдуров.	Це	
дозволяло	показати	тільки	висоту	звука,	але	тривалість	ноти	не	визначалась.	
До	 того	ж	ще	 ноти	 різних	 інструментів	 писали	 іншими	 значками	 і	 всі	
букви	зливались	у	невиразні	значки,	кривульки,	довші	й	коротші	риски,	які	
назвали	«крюками».	Їх	писали	вгорі	над	текстом	без	жодних	лі-	ній	–	звідси	
походить	назва	«безлінійні	ноти».	І	з	часом	цей	спосіб	запису	нот	виявився	
не	придатний	для	запису	багатоголосої	музики.	Вони	вживалися	до	кінця	
ХVII	ст.	Їх	витіснила	лінійна	грамота.	Ті	крюкові	ноти	збереглися	до	наших	
днів	серед	старовірців,	які	не	прийняли	лінійних	нот	[5,	с.161].	Лінійні	ноти	
появилися	на	Західній	Україні	–	в	Галичині,	у	Львові	–	в	1580	році,	а	в	Києві	
їх	прийняли	у	1680	році	і	ввели	там	поліфонічний	спів,	тобто	багатоголосся.	З	
1720	року	почався	період,	коли	крюкові	ноти	почали	пере	писувати	на	лінійні	
[рис.	1].
	 Великою	подією	 в	 історії	 ритуально-церковного	 співу	 став	 вихід	
першої	 друкованої	 книжки	«Ірмологіон»	 у	Львові	 в	 1700	 році.	До	цього	
часу	церковні	книги	писалися	від	руки.	Це	перша	друкована	книжка	по	всій	
Україні	 такого	роду.	Редактором	був	Осип	Городецький,	про	 якого	нічого	
більше	не	 відомо.	В	передмові	 сказано:	 «Православно-католицька	церква	
досі	не	мала	друкова	них	нотних	книг,	а	писані	виказували	різні	неточності	
в	напівах,	тому	отсе	вихо	дить	перша	друкована	книга	напівів».	Згодом	цей	
«Ірмологіон»	перевида	вався	в	1709,	1766,	1775,	1794	роках.	І	навіть	дійшов	
до	Москов	щини,	ставши	фундаментом	усіх	подальших	реформ	дяківсько-
церковного	співу	[4,	с.	22].
	 Звернемось	 за	 допомогою	 до	 словників	щодо	 визначення	 слова	
«ірмологіон».	Ірмологіон,	або	Ірмолой	–	книга,	яка	містить	партитуру	ірмосів	
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(звідси	й	назва),	богородичних	пісень,	троїчних	гласів	та	інших	важливих	
богослужбових	частин	на	рухомі	та	нерухомі	свята	та	сезони.	Перший	Ірмолой		
для	Української	церкви	надруковано	у	Львові	в	1707	році	під	датою	1700	року	
[4,	с.	22].	В	Ірмологіоні	є	переважно	вибрані	пісні	з	різних	богослужбових	
книг,	 а	 також	декотрі	 псалми.	 Ірмологіон	перекладений	 з	 грецької	мови								
ХІV	ст.,	а	на	ноти	його	поклав	чернець	Афонської	гори	Йоасаф	Кукузель.
	 Згодом	значення	деяких	старих	знаків	забувалося	і	неможливо	було	
їх	 відтворити.	На	жаль,	 так	 і	 залишилися	нерозшифрованими	рукописи	 з	
вишуканим	стилем	письма,	що	нагадує	арабську	в’язь.	І	цей	період	крюкової	
системи	 не	міг	 довго	 тривати,	 бо	 почалися	 бурхливі	 події,	 пов’язані	 з	
Реформацією,	які	сколихнули	усю	Європу,	не	минувши	Польщі.	Оскільки	
багато	українських	земель	було	тоді	під	Польщею,	то	і	цей	рух	не	міг	залишити	
Україну	 в	 стороні.	В	Україні	 виникають	 братства,	 які	 беруть	церкви	під	
свою	опіку,	також	відкриваються	друкарні.	Від	середини	ХVI	ст.	до	кінця	
ХVII	ст.		розвивався	багатоголосий	спів,	який	поділявся	на	голоси	–	партії.	
Для	його	точного	запису	прийняли	лінійну	систему	нотації,	яка	називалася	
«київським	знам’ям».	Партесний	спів	використовували	хори,	організовані	при	
церковних	братствах.	Їх	рівень	був	настільки	високий,	що	вони	досить	вміло	
виконували	твори	на	4,	6,	8	і	12	голосів.	Дивним	є	те,	що	Київське	братство	
до	партесного	співу	ворожо	поставилося	від	самого	початку,	але	потім,	як	
писав	Мелетій	Смотрицький	до	печерського	єромонаха	Антонія,	«…братство	
недавно	обурювалося	на	партесний	спів,	а	тепер	мусить	його	одобрити»	[4	
с.	16].	Відомими	композиторами	партесної	музики	є	М.Дилецький	–	автор	
музично-теоретичного	 підручника	 «Музична	 граматика»	 (1677	 р.),	 яка	
називалася	«Мусикійською	граматикою»,	й	А.	Рачинський.	
				 Партесний	спів	набув	поширення	в	практиці	церковних	хорів	завдяки	
діяльності	братських	шкіл	–	Львівської,	Острозької,	Київської.	Вони	об’єдну-
вали	українську	 інтелігенцію,	яка	гуртувалася	навколо	церковних	громад.	
Братства	боролися	за	рідну	мову,	культуру,	православну	віру.	Обов’язковими	
предметами	в	цих	школах	був	спів	та	нотна	грамота.	Ці	школи	стали		центрами	
культури	й	освіти.	Вони	готували	кваліфікованих	регентів,	співаків,	вчителів	
музики,	переписували	музичну	літературу,	пізніше	почали	її	друкувати.
	 До	нас	дійшов	реєстр	нот	бібліотеки	Луцького	братства,	 до	 якого	
ввійшло		близько	300	партесних	творів	більше	10	авторів.		
	 У	1735–1835	роках	церковний	спів	починає	розвиватися	дуже	стрімко.	
Його	називають	уже	партитурним	–	 багатоголосим.	Голоси	 складалися	 з	
сопрано,	альта,	тенора,	баса.	Головну	мелодію	мав	тримати	тенор	(від	латин-
ського	слова	«tenere»	–	держати,	вести	мелодію).	Друга	половина	ХVIII	ст.–	
це	золота	доба	розвитку	української	музики	з	такими	визначними	іменами,	
як	Максим	Березовський,	Дмитро	Бортнянський	і	Артем	Ведель.	В	історію	
світової	культури	Д.Бортнянський	увійшов	як	реформатор	церковного	співу.	
Він	створив	понад	сто	хорових	творів,	чотирнадцять	чотириголосих	концертів	
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«Тебе,	 Бога,	 хвалимо»,	 двадцять	 дев’ять	 літургійних	 співів,	 триголосну	
літургію,	духовні	 твори	для	жіночого	хору	 і	 багато	 іншого.	Французький	
композитор	 Гектор	 Берліоз	 був	 вражений	 високим	 професіоналізмом	
Д.Бортнянського,	а	саме	його	свободою	розміщення	хорових	партій.
	 Отже,	ми	прослідкували	розвиток	церковного	співу	від	самого	його	
зародження,	коли	спів	виконувався	в	унісон,	і	до	створення	партесного	співу,	
згадавши	визначні	постаті,	які	залишили	свої	імена	на	сторінках	творення	
української	історії.
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Деякі причини обрання українцями 
протестантських громад в оцінці релігійних 
і громадських діячів кін. ХІХ – п. п. ХХ ст.

 У статті досліджуються причини виходу українців з панівної 
православної церкви та обрання ними протестантських громад. Проаналі-
зовано праці громадських та релігійних діячів, зокрема православних 
священиків к. ХІХ – п.п. ХХ ст. Виявлено, що виникненню та розповсю дженню 
протестантського руху в Україні в ХІХ ст. сприяла духовна невдоволеність 
українців до панівної православної церкви та вираження інтересів народу 
до євангельського вчення.
 Ключові слова: протестантський рух, панівна православна церква, 
духовні пошуки народу, євангельське вчення.

 Some causes of choosing protestant communities by Ukrainians in the 
evaluation of religious and public figures in late XX – early XX centuries. The 
article analyzes emerge causes of Ukrainians from the dominant Orthodox Church 
and choosing Protestant communities. Works of public and religious figures, such 
as Orthodox priests of late XX - early XX centuries are elucidated. It was elicited 
that the spiritual discontentment of Ukrainians by dominant Orthodox Church 
promoted origination and expansion of the Protestant movement in XIX century 
and rising of an interests Evangelicalism.
 Key words: Protestant movement, dominant Orthodox Church, the spiritual 
quest of the people, Evangelicalism.

	 Поява	протестантизму,	третього	напряму	в	християнстві,	зумовлена	
таким	широким	релігійним,	 соціально-політичним	рухом	ХVІ–ХVІІ	 ст.	 у	
Західній	Європі,	як	Реформація	(лат.	reformatio	–	перетворення,	виправлення).	
Сучасний	 дослідник	А.М.	 Черній	 зазначає,	що	 «в	 епоху	Відродження	
католицька	церква	 зіткнулась	 з	багатьма	проблемами:	розпустою	частини	
священиків,	компромісами	деяких	єпископів	із	політичною	владою,	торгівлею	
індульгенціями,	що	стала	джерелом	фінансових	махінацій.	Усе	це	не	могло	
не	спричинити	протесту	пересічного	християнина,	пройнятого	духом	Єванге-
лія.	Тому	Реформа,	спрямована	на	відновлення	чистоти	церкви,	була	вкрай	
необхідною»	[8,	с.164].
	 Реформаційний	рух	поширився	майже	у	всій	Західній	Європі.	І	вже	
в	середині	ХVІІ	ст.	дійшов	і	до	України,	зокрема	охопив	Західну	Україну,	
Поділля,	Київщину.	Це	 так	 звана	перша	хвиля	протестантизму	в	Україні.	
Проте	у	зазначену	епоху	він	не	вкорінився,	«не	став	він	народною	вірою»	[9,	
с.147],	як	зазначає	проф.	П.	Яроцький,	а	був	просто	проявом	антикато	лицької	
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опозиції.		Але	протестанти	зробили	певний	внесок		у	функціонуючі	вже	тоді	
братства,	внесли	реформи	у	православну	церкву.
	 Друга	хвиля	протестантизму	в	Україні	започаткувалася	в	к.	ХVІІІ	ст.					
І	на	цей	раз	вже	настільки	глибоко	вкорінилася,	що	«у	1878	р.	«Киевские	
епархиальные	известия»	повідомляли,	що	«в	Київській	губернії	є	села,	де	не	
залишилося	жодного	православного,	всі	перейшли	в	штундизм»,	зазначається	
в	«Історії	релігії	в	Україні»	[3,	с.368].	За	деякими	статистичними	даними,	з	
1917	р.	в	Україні	налічувалося	до	500	тис.	віруючих	різних	євангельських	
віровизнань	 [2,	с.48].	А	в	1926	р.	на	другій	сторінці	обкладинки	першого	
номеру	журналу	«Баптист	України»	було	надруковано,	що	журнал	«Баптист»	
з	Москви	ніяк	не	може	задовольнити	«двомільйонового	нашого	братства».	І	
це	число	«двомільйонового	братства»,	–	вказує	дослідник	В.	Домашовець	в	
своїй	праці	«Український	євангельсько-баптистський	рух»,	–	перейшло	через	
сувору	режимну	цензуру,	хоч	офіційно	режим	наказав	говорити	й	писати	не	
більше,	як	тільки	про	60000	баптистів	в	Україні».	А	на	кінець	1929	року,	–	
зазначається	у	вищезазначеній	праці,	 –	 	баптистів	в	Україні	налічувалося	
вже	три	мільйони	[Там	само].	Проте	саме	з	1929	року	в	країні	розпочався	
безбожний	терор	з	часу	появи	«Законодавства	про	культи».
	 На	сьогодні,	–	п.п.	ХХІ	ст.,	протестантизм	становить	третю	частину	
від	загальної	кількості	християнських	релігійних	організацій	в	Україні;	має	
досить	розвинуту	організаційну	структуру,	надзвичайно	розгалужену	кон-
фесійну	мережу,	місіонерську	діяльність,	високу	соціальну	активність,	добре	
налагоджену	роботу	в	різноманітних	духовно-освітніх	закладах.	
	 Питання	«Чому	ж	українці	обирали	й	обирають	саме	протестантські	
громади?»	 ставили	 і	 ставлять	 суспільні	 діячі,	 вчені,	 а	 також	 служителі	
православної	церкви,	оскільки	останні	втрачали	і	втрачають	«своїх»	адептів.	
	 Особливу	зацікавленість	у	дослідженні	поставленого	питання	виклика-
ють	 роботи	православних	 священиків	 або	 тих	діячів,	 які	 ідентифікували	
себе	з	православною	церквою	к.	ХІХ	–	п.п.	ХХ	ст.	Незважаючи	на	загальне	
нега	тивне	ставлення	до	євангельського	християнства	як	до	«єресі»	і	«заблу-
джен	ня»,	 спостереження	й	 оцінки	цих	дослідників	 достатньо	об’єктивні,	
оскільки	вони	намагалися	дати	правдиву	відповідь	самим	собі	«що	ж	все	
таки	змусило	залишити	вірних	традиційну	православну	церкву?»	Виходячи	
з	 праць	 різних	 авторів	 –	 «Южнорусский	штундизм»(1899	 р.)	 священика	
Арсенія	Рождест	вен	ського,	«Религиозно-рационалистическое	движение	на	
юге	России	во	второй	половине	ХІХ-го	столетия»	(1909	р.)	єпископа	Олексія	
(Дородніцина),	«История	русских	мистических	и	рационалистических	сект»	
(1910	р.)	магістра	богослов’я,	директора	народних	училищ	Сергія	Маргари-
това,	деяких	статей	оглядача	газети	«Киевские	епархиальные	известия»	(1880	
р.),	«Херсонские	епархиальные	ведомости»	(1876	р.)	Сергія	Горжалчинського,	
окремо	виділя	ємо	працю	«Борьба	за	веру»	(1912	р.)	літературно-суспільного	
діяча	Віри	Ясевич-Бородаєвської.	
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	 Найзручнішим	місцем	для	розвитку	релігійного	вільнодумства	була	
Україна,	оскільки	в	ній	знаходили	притулок	«дворяни,	які	залишали	церковну	
службу,	священики	і	монахи,	незадоволені	церковною	владою,	селяни,	які	
не	хотіли	служити	поміщикам»	і	були	незадоволені	різними	безпорядками	в	
церковному	житті	[4,	с.84-85].
	 На	підставі	вивчення	вказаних	праць	робимо	висновок,	що	причини	
обрання	українським	народом	протестантських	громад,	які	у	працях	назива-
ються	«сектами»,	або	«штундами»,	варто	розглядати	комплексно,	оскільки	
економічні,	 ідеологічні	 та	 духовно-моральні	 чинники,	 які	 вплинули	 на	
обрання	нової	віри,	були	тісно	переплетені.	
	 Один	 із	перших	чинників,	 які	 викликали	появу	 і	 розповсюдження	
протестантського	руху,	–	це	кризова ситуація, в якій перебувала панівна 
православна церква. Релігійне	невігластво	народу	було	зумовлене	перш	за	
все	станом	церкви.	«Внаслідок	такого	недоліку	наш	народ,	–	пише	С.	Мар-
гаритов,	–	має	багато	не	тільки	неправильних	думок,	але	і	чисто	язични	цьких	
поглядів	на	життя	і	на	ставлення	людей	до	Бога	і	Бога	до	людей.	Не	маючи	
ж	точних,	правильних	і	ясних	понять	про	свою	віру,	він	не	може	розрізнити,	
де	правда	і	де	обман,	коли	йому	приходиться	розбиратися	в	цьому	питанні»	
[4,	 с.85].	В.	Ясевич-Бородаєвська	 вказує	 на	 те,	що	 духовенство	 привело	
релігійне	життя	до	формалізму,	до	мертвої	віри,	убитої	спотворенням	істини,	
порушенням	євангельських	заповідей	[10,	с.85].	
	 У	цьому	контексті	 варто	вказати	на	 те,	що	такий	стан	церкви	був	
властивий	не	лише	для	ХІХ	століття,	ще	«Київська	язичницька	Русь,	прийняла	
не	живе	християнство,	а	його	мертвонароджену	модель	–	формальну	релігію	
Візантійської	імперії.	І	духовні	пошуки	руського	народу	–	це	не	повернення	
до	 минулого	 –	 кращого	 минулого	 у	 нього	 не	 було,	 було	 тільки	 темне	
язичницьке	минуле»	[6],	–	пише	відомий	історик	Церкви	В.	Франчук	у	праці	
«Духовное	христианство.	Христововерие».	Яскравим	підтвердженням	цієї	
думки	є	наведені	цитати	з	церковного	статуту	періоду	православної	Русі	за	
часів	Ярослава	Мудрого	цього	ж	автора,	але	вже	в	іншій	праці:	«Про	те,	яка	
панувала	в	ту	епоху		мораль	серед	населення,	та	і	серед	самого	православ-
ного	духовенства,	можна	дізнатися,	вивчивши	церковний	статут,	установ-
лений	Ярославом.	Ось	тільки	декілька	дослівних	цитат:	«Аще кто в блуд 
впадеть – митрополиту 30 гривен…», «Аще кум с кумою блуд творит – 
митрополиту 12 гривен…», «А свекровь сноху бьет… священнику 6 гривен».  
«Мимоволі	напрошується	питання,	–	продовжує	дослідник,	–	чи	було	бажання	
у	православного	духовенства,	 у	цих	митрополитів	 і	 святителів	 закликати	
місто	до	святості,	якщо	брудні	гріхи	–	відповідно	до	цієї	системи	штрафів	–	
прино	сили	великий	прибуток	сріблолюбивим	пасторам?»	[7].
	 Отже,	 причина	 релігійного	 невігластва,	 відсутність	 ревності	 до	
служіння			викликала	цілу	низку	похідних	чинників	і	тому	названа	однією	з	
головних	причин	«успішного	розповсюдження	сектантства».
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	 Наступним	чинником,	який	посприяв	наверненню	народу	до	проте-
стант	ського	руху	і	про	який	досить	детально	пишуть	дослідники,	є	незадово-
лення моральним станом духовенства.	З	цього	приводу	вказуються	такі	
недоліки	в	житті	і	діяльності	духовенства:	«відсутність	учительства,	нетверезе	
життя,	вимоги	за	«треби»,	недбале,	а	інколи	просто	формальне	відправлення	
богослужінь»	[4,	с.85].	В.	Ясевич-Бородаєвська	зазначала,	що	«духовенство	
вражає	своєю	некультурністю	і	своєю	байдужістю	до	селянських	потреб»	
[10,	с.351].	
	 У	дослідженнях	піднімається	питання	й	про	те,	що	у	перші	століття	
функціонування	християнства	духовенство	вибиралося.	Проте	у	«руського	
народу»	«духовенство	 є	 кастою»	 [10,	 с.353],	 «олтарі	 і	 кафедри»	успадко-
вують	сини	священиків,	в	той	час,	коли	така	діяльність	не	узгоджується	з	їх	
покликанням	і	нерідко	є	непосильним	тягарем	[Там	само].
	 Окремою	причиною,	яка	вказує	на	відділення	духовенства	від	проблем	
народу	названі	тиск	і	залежність	нижчого	духовенства	від	єпископів,	«яким	
чужі	 інтереси	народу	 так	 само,	 як	 і	життя	найнижчого	духовенства»	 [10,	
с.354].
	 Як	 висновок	 до	 цієї	 тези	 С.	Маргаритов	 подає	 таку	 думку:																								
«…недостат	ність	простоти,	теплоти	і	щирості	і	чисто	формальне	ставлення	
деяких	свяще	ників	до	звершення	богослужінь	і	взагалі	до	своїх	пастирських	
обов’язків»	 [4,	 с.13]	 і	 стало	ще	 однією	причиною	розповсюдження	 сек-
тантства.
		 Наступною	причиною	у	вказаних	працях	виділяють	нерозвиненість 
церковного учительства,	що	породжувало	«неповне	розуміння	народом	
церковних	служінь».	А	«народ	прагнув	духовної	освіти,	але	у	нього	не	було	
живої	 проповіді,	 не	 було	школи,	 не	 було	 освіченого	 гуманного	пастора-
керівника,	який	би	пішов	назустріч	цьому	рухові	душі	народної»	[10,	с.360].
Не	 особливо	 доступна	 церковнослов’янська	 мова,	 якою	 проводилися	
богослужіння	ще	 більше	 не	 проливала	 світла	 на	 євангельські	 істини,	 а	
залишала	народ	у	темряві.	І	тому	«жива,	доступна	для	будь-якого	розуміння	
проповідь	 «штунди»	 слугувала	 яскравим	 контрастом	 до	 православної	
проповіді.
	 Названі	чинники	сприяли	падінню	морального	авторитету	панівної	
церкви,	 яка	 не	могла	 турбуватися	про	 «моральне	 здоров’я»	 суспільства,	
що	 привело	 до	моральної	 розпусти,	 проявлялося	 в	моральній	 грубості,	
надмірному	пияцтві,	обмані,	сімейній	розбещеності	як	серед	простого	народу,	
так	і	в	органах	суспільного	управління.	А	при	зниженні	моральності	«завжди	
виникає	 така	 течія	 в	 народному	житті,	 яка	 так	 чи	 інакше	 витверезвлює	
народний	розум,	примушує	його	шукати	вихід	 із	тієї	моральної	тьми,	яка	
його	оточує»	[5,	с.32].
	 Не	менш	важливою	причиною	розповсюдження	сектантства,	на	що	
вказує	С.	Маргаритов,	є вплив «деяких наших освічених людей на народ, 
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заступницьке ставлення до сектантів зі сторони нашої інтелігенції» 
[4,	 с.148].	Про	 серйозну	 підтримку	 в	 поширенні	 протестантизму	 	 саме	
інтелігенції	зазначає	і	В.	Ясевич-Бородаєвська:	«…У	релігійний	устрій	життя	
сектантів	вносяться	реально	елементи	всіх	свобод,	до	яких	прагне	сучасна	
інтелігенція»	[10,	с.341].	Силу	сектантів	дослідниця	вбачає	і	«в	культурному	
переродженні»	й	у	«вимогах	до	моральної	особистості	людини»	[10,	с.343],	
що,	звісно,	знаходить	відгук	в	прагненнях	інтелігенції.
	 Ще	 однією	передумовою,	що	 викликала	 протестантський	 рух,	 є 
переклад Святого Письма російською мовою та його розповсюдження 
книгоношами серед	 російсько-українського	 населення,	що	 зробило	 цю	
Велику	Книгу	близькою	до	народної	маси	 та	 розворушило	«пробуджену	
вже	народну	свідомість	і	нестримно	залучало	пробуджений	народ	до	нових	
духовних	потреб»	[10,	с.19]	,	–	пише	В.	Ясевич-Бородаєвська.
	 Для	переважної	більшості	тих,	хто	приймав	нову	віру,	була	характерна	
активна	місіонерська	діяльність,	чого	панівній	церкві	теж	бракувало.	Поряд	
з	цим	«сектанти»	пробуджували	в	народі	й	потяг	до	грамотності,	яка	для	
них	«була	необхідна	внаслідок	принципу	їх	віри	читати	самому	святе	пись-									
мо»,	[1]	–	зазначає	автор	статті	«Штунди	і	штундизм»	А.	Горжалчинський	в	
«Херсонських	Єпархіальних	Відомостях»	1876	р.
 Складні суспільні та економічні умови народу стали	ще	однією	
причиною	для	навернення	до	протестантських	громад.	Жорстоке	поводження	
поміщиків,	малоземелля,	безземелля,	а	також	реформа	1861	року,	яка	«давала	
свободу,	але	не	давала	землі»,	примушували	багатьох	селян	йти	на	заробітки	
до	німецьких	колоністів,	які,	отримавши	значні	пільги	у	розмірі	земельного	
наділу	 на	Півдні	України,	 зуміли	швидко	 розбагатіти.	 Залишаючи	 свої	
домівки,	 заробітчани	 особливо	не	 піклувалися	про	 підтримання	 «своєї»	
православної	віри»,	а	стикаючись	з	«різновірними	елементами»,	підпадали	
під	їх	вплив.	«Десятки	тисяч	малоросів	віком	від	20	до	40	років	відправлялися	
на	початку	весни	і	до	глибокої	осені	на	роботи	в	німецькі	поселення»,	де	вони	
(заробіт	чани)	не	тільки	втрачали	елементарні	пізнання	про	свою	віру,	але	й	
ставали	байдужими	до	церкви,	нерідко	навіть	приймали	вороже	ставлення	
до	неї»	[5,	с.13],	–	зазначав	А.	Рождественський.	С.	Маргаритов,	аналізуючи	
мате	ріаль	не	становище	народу	і	його	духовні	переживання,	писав	так:	«То	
він	(народ.	–	О.С.)	знаходиться	в	руках	кулака,	то	в	руках	єврея,	то	не	сміє	і	
рота	розкрити	перед	волосним	писарем»	[4,	с.13].	«Де	знайти	людині	втіху	в	
такому	положенні?	–	задається	питанням	С.	Маргаритов,	і	сам	же	відповідає,–	
тільки	в	релігійних	почуттях»	[Там	само].	«Багато	хто	вважає,	–	продовжує	
автор,	–	мужика	дураком.	Знайомиться	з	сектантом,	і	узнає,	що	в	їхньому	колі	
і	він,	мужик,	буде	«умником»	[Там	само].	
	 Отже,	протестантський	рух	в	Україні	в	кінці	ХІХ	–	п.п.	ХХ	ст.	можна	
розглядати	як	відповідь	на	духовну	невдоволеність	людей	до	панівної	право-
слав	ної	церкви,	як	вираження	інтересів	народу	до	євангельського	вчення	і	
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його	задоволення	у	практичному	житті.	«…Утримання	від	спиртних	напоїв	
і	перелюбу,	простота	 і	нескладність	віровчення,	 яке	опирається	 тільки	на	
Біблію..,	рівність	всіх	між	собою	за	суспільним	положенням	і	можливість	
кожному	отримати	право	церковного	учительства,	широкий	розвиток	взаємо-
допомоги	 у	 вигляді	 грошей	 і	 праці,	 відсутність	 обов’язкових	поборів	 за	
ритуальні	послуги…»	[4,	с.149]	було	тією	реальністю,	яку	прагнув	бачити	
народ	у	тій	інституції,	яка	називається	Церквою.
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Руські францисканці і гусити за Владислава ІІ 
Ягайла. Вступ до проблеми 

 
 У статті розглядається вступ до проблеми гуситських впливів 
на руські володіння династії Ягелонів. Центральним епізодом є конфлікт 
у середовищі францисканців вікаріату Русі 1424 р., пов’язаний зі звинува-
ченнями у привласненні вікарієм Марком монастирських коштовностей. На 
наш погляд, така ситуація могла скластися через поширення серед руських 
міноритів ідей Яна Гуса.
 Ключові слова: францисканці, гусити, Русь, Владислав ІІ Ягайло.

 The article considers the introduction into the problem of the Hussite 
influence of the Jagiellonian dynasty on the Ruthenian possessions. The central 
episode is the conflict among the Rus` Vicariate Franciscans in 1424, which is 
connected with the accusation of the monastic treasures misappropriation by the 
vicar Mark. In our opinion, this situation could have arisen due to the dissemina-
tion of Jan Hus’ idea among the Ruthenian Minorites.
 Keywords: Franciscans, Hussites, Rus’, Wladyslaw II Jagiello
     
	 Реформація	 і	Контрреформація,	 без	перебільшення,	 є	 визначними	
подіями	для	минулого	людства.	Початок	Реформації,	насамперед	Католицької	
Церкви,	 значна	частина	дослідників	називає	 кінцем	епохи	Середньовіччя	
і	 переходом	до	 якісно	 іншого	періоду	 європейської	 історії	 –	Нового	часу	
(ранньомодерної	 доби).	Передумови	для	 рішучих	 змін	церковного	життя	
формувалися	 впродовж	кількох	 століть.	Головними	каталізаторами	цього	
процесу	були	боротьба	за	інвеституру,	єретичні	рухи,	«Авіньйонський	полон»,	
«Велика	західна	схизма»	і,	насамкінець,	гуситські	війни.
	 Римська	Церква	постійно	реагувала	на	вищезгадані	виклики,	зокрема	
для	боротьби	з	єретиками	в	її	структурі	на	початку	ХІІІ	ст.	виникли	жебрачі	
чернечі	ордени	(ordo mendicantes)	–	мендиканти.	Перше	згромадження	такого	
типу	сформувалося	завдяки	особистому	прикладу	покути	та	наслідування	
апостольського	життя	 –	 cв.	Франциска	Ассізького	 (1181/1182–1226	 –	 в	
хрещенні	Джованні	ді	Петро	Бернардоне).	Засновник	ордену	народився	в	сім’ї	
італійського	купця	в	місті	Ассізі.	До	25-річного	віку	він	вів	звичайне	світське	
життя	серед	міської	купецької	знаті.	Поміж	ровесниками,	за	словами	першого	
біографа	Томи	з	Челано	(бл.	1200–1265),	Франциск	відзначався	особливою	
прихильністю	до	гріховних	розваг,	однак	після	перенесення	тяжкої	хвороби	
та	пророчого	видіння	кардинально	змінив	стиль	життя	[2,	c.	197–203;	10,	s.	
78–87].
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	 Відрікшись	від	матеріального	багатства,	син	заможного	купця	почав	
сповідувати	жебрачу	модель	 духовного	 та	фізичного	 існування	 з	метою	
особистої	покути	 гріхів.	Власним	прикладом	добровільної	 убогості	юнак	
не	мав	на	меті	поширити	свій	індивідуально-духовний	стиль	серед	інших	
християн.	Водночас	 постійне	 зростання	 його	 особистої	 популярності	 в	
тогочасному	 італійському,	 а	 пізніше	 і	 загальноєвропейському	 суспільстві	
закономірно	привело	до	створення	спершу	спільноти	покутників,	а	згодом	
повноцінного	чернечого	ордену.	Упродовж	1209–1223	рр.	первинна	релігійна	
організація	св.	Франциска	існувала	у	форматі	братства	[17,	s.	47–52].
	 Брати	Менші	(Fratrum Minorum	–	саме	таку	назву	визначив	Франциск	
для	своїх	послідовників,	відштовхуючись	від	чесноти	абсолютної	покірності)	
нагадували	 ранньохристиянські	 общини	 з	 практичним	 наслідуванням	
земного	життя	Ісуса	Христа	та	апостолів,	беручи	за	основу	слова	Святого	
Письма:	«Коли	хочеш	бути	досконалим,	–	піди,	продай	добра	свої	та	й	убогим							
роздай,	–	і	матимеш	скарб	ти	на	небі.	Потому	приходь	та	й	іди	вслід	за	Мною»	
(Мат.	19:21),	«Не	беріть	нічого	в	дорогу:	ані	палиці,	ані	торби,	ні	хліба,	ні	
срібла,	ані	майте	по	двоє	убрань»	(Лук.	9:3)	і	«Коли	хоче	хто	йти	вслід	за	
Мною,	–	хай	зречеться	самого	себе,	і	хай	візьме	свого	хреста,	та	й	іде	вслід	
за	Мною»	 (Мат.	 16:24)	 [1,	 c.	 1209,	 1213,	 1277]1.	Наведені	цитати	 заклали	
підґрунтя	ідеї	добровільної	убогості,	яку	сповідував	Франциск	та	його	учні.
	 Постійне	збільшення	кількості	членів	братства	спонукало	засновника	
спільноти	створити	при	церковній	підтримці	певне	«Правило»	для	життя	та	
діяльності	Братів	Менших.	Приблизно	між	1209–1210	рр.	папа	Інокентій	ІІІ	
(1198–1216)	усно	затвердив	їх	«Правило»	та	благословив	для	проповідування	
[12,	c.	39–41;	18,	s.	75–77].
	 Основний	принцип	найдавнішого	«Правила»,	який	зберігся	в	наступ-
них	установчих	документах	ордену	1221	р.	(Regula	non	bullata)	та	1223	р.	(Reg-
ula	bullata)	[8,	s.	254–255;	17,	s.	47].,	базувався	на	трьох	загальноприйнятих	
для	середньовічних	ченців	критеріях:	послуху,	чистоти	та	бідності.	Проте	
головна	ознака,	яка	відрізняла	міноритів	від	інших	чинів,	полягала	у	букваль-
ному	 розумінні	 і	 сприйнятті	 обітниці	 бідності.	Абсолютна	 євангельська	
убогість,	задекларована	Франциском,	забороняла	будь-яку	власність	братів	як	
колективного,	так	і	особистого	характеру	(у	більшості	католицьких	орденів	
VI–XII	ст.	була	дозволена	спільна	власність).	Відсутність	майна	дозволяла	
ченцям	активно	проповідувати	серед	найрізноманітніших	верств	середньо-
вічного	суспільства	та	доволі	швидко	поширити	свою	організацію	країнами	
Європи	[12,	c.	61,	70–71].
	 Остаточна	 ініціація	міноритської	 общини	 як	церковної	 інституції	
відбулася	1223	р.,	коли	папа	Гонорій	ІІІ	(1216–1227)	з	другої	спроби	затвердив	
«Правило»	 св.	Франциска,	що	 ознаменувало	 створення	Ордену	 Братів	
Менших	 (Ordo Fratrum Minorum	 –	 далі	OFM).	Після	 смерті	 засновника	
спільноти	устав	ордену	неодноразово	був	предметом	дискусії,	насамперед	у	
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питаннях	збереження	бідності	чину.	Папа	Григорій	ІХ	(1227–1241)	у	буллі	
«Як	відокремлюватися	від	світу»	28	вересня	1230	р.	прокоментував	найваж-
ливіші	розділи	«Правила»,	розтлумачивши	ставлення	до	грошей,	рухомого	і	
нерухомого	майна.	Відтак	будь-яке	майно,	що	використовували	францисканці,	
належало	самим	фундаторам,	або	Римській	Церкві,	а	вдаватися	до	грошових	
операцій	братам	дозволялося	за	крайньої	необхідності	при	посередництві	
світського	делегата	[3,	p.	68–70;	20,	s.	145].
	 Впродовж	 другої	 половини	 ХІІІ	 ст.	 понтифіки	 неодноразово	
вдавалися	до	коментування	«Правила»	міноритів	 [17,	s.	108–112].	Такі	дії	
папства	зумовлювалися	постійною	опозицією	в	середовищі	Ордену	Братів	
Менших	з	числа	ченців,	які	прагнули	беззастережного	дотримання	постулатів	
апостоль	ської	бідності.	Результатами	такого	конфлікту	стала	спочатку	єресь		
спірітуалів	кінця	ХІІІ	–	початку	XIV	ст.,	а	згодом	організація	обсервантського	
руху,	що	зрештою	привів	до	поділу	ордену	в	1517	р.	Тим	не	менш,	францис-
канці	поряд	з	домініканцями	впродовж	ХІІІ–XV	ст.	якнайактивніше	репрезен-
тували	місіонерську	доктрину	Римської	Церкви	серед	сарацинів,	«схизматиків	
(православних)»,	невірних,	язичників	та	інших	не	католиків.
	 Проникнення	Братів	Менших	на	Русь	розпочалося	в	кінці	30-х	–	на	
початку	40-х	років	ХІІІ	ст.	[13].	Постійні	місії,	об’єднані	окремим	вікаріатом	
«Товариства	Братів	Проповідників	між	народами	заради	Христа»,	виникли,	
насамперед,	 на	 теренах	Галичини,	Поділля	 та	Подунав’я	 тільки	на	межі	
60–70-х	років	XIV	ст.	[16,	s.	269].	Значну	підтримку	францисканські	місіонери	
отримали	 в	 період	 правління	 польського	 короля	Владислава	 ІІ	 Ягайла	
(1386–1434).	Численні	пожертви,	здійснені	монаршою	сім’єю	та	її	оточенням,	
суттєво	поліпшували	матеріальне	 та	 соціальне	 становище	міноритських	
конвентів.
	 Разом	з	тим,	діяльність	францисканців	й	домініканців	на	Русі	вороже	
сприймали	світські	латинські	клірики.	Мінорити	й	проповідники	користу-
валися	папськими	місіонерськими	привілеями,	які	дозволяли	вільно	займатися	
душпастирством	серед	католиків	 і	не	католиків,	не	 сплачуючи	при	цьому	
portiо	cаnonicа	–	четверту	частину	для	ректорів	місцевих	парафії.	Перманентні	
конфлікти	мендикантів	зі	світським	духівництвом	продовжувалися	між	1371–
1408	рр.	Найбільш	гостро	така	проблема	постала	у	Львові	та	молдовських	
землях.	Часто	протектором	місіонерських	привілеїв	Братів	Менших	виступав	
галицький	архієпископ	латинського	обряду,	францисканець	бл.	Якуб	Стрепа	
(1391–1409).
	 Тим	не	менш	у	1408	р.	руські	мінорити	вперше	поступилися	своїм	
привілейованим	статусом	місіонерів.	Рішенням	перемишльського	єпископа	
Матвія	(1392–1420)	від	29	травня	1408	р.	душпастирська	діяльність	францис-
канців	та	домініканців	повинна	здійснюватися	у	рамках	папського	декрету	
Super Cathedram2.	Згідно	з	вироком	владики,	частина	земель	Русі	з	містом	
Львів	уже	не	може	вважатися	землею	схизматиків	і	невірних,	адже	належить	
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католицьким	володарям	 тривалий	час.	Отже,	 спеціальні	папські	привілеї,	
надані	для	«Товариства	Братів	Проповідників»,	втрачали	дієвість.	Показово,	
що	львівським	мендикантам	відтепер	 заборонялося	носити	бороди	 як	це	
дозволялося	іншим	латинським	місіонерам	на	Сході	[14,	s.	400–401].
	 Початок	XV	ст.	виявився	для	Римської	Церкви	надзвичайно	складним.	
У	1409	р.	«Велика	західна	схизма»,	що	розпочалася	1378	р.,	сягнула	свого	
апогею,	коли	у	Католицькій	Церкві	одночасно	співправили	три	понтифіки:	
папа	у	Римі	Григорій	ХІІ	(1406–1415),	антипапа	в	Авіньйоні	Бенедикт	ХІІІ	
(1394–1423)	та	антипапа	у	Пізі	Олександр	V	(1409–1410)	і	його	наступник	
антипапа	 Іоан	ХХІІІ	 (1410–1415).	Під	 час	 поглиблення	 розколу	 Західної	
Церкви	у	Чеському	королівстві	поширилися	реформаторські	ідеї	Яна	Гуса	
(1369–1415),	 які	додатково	підривали	авторитет	папства	 і	церковну	владу	
загалом.	Окреслені	проблеми	частково	намагалися	вирішити	на	Вселенському	
соборі	 у	Констанці	 упродовж	16	листопада	1414	–	22	квітня	1418	рр.,	 де	
обрали	нового	папу	Мартіна	V	(1417–1431),	засудили	і	стратили	Яна	Гуса	та	
його	послідовника	Єроніма	з	Праги	(бл.	1380–1416).
	 Спалення	 15	 липня	 1415	 р.	 Яна	 Гуса	 призвело	 до	 загострення	
політичної	ситуації	в	Чеському	королівстві	та	початку	збройного	конфлікту.	
Гуситські	 війни	1419–1434	рр.	припали	на	останні	 десятиліття	правління	
польського	короля	Владислава	Ягайла	й	великого	литовського	князя	Вітовта	
Кейстутовича	(1350–1430).	Закономірно,	що	такі	непересічні	події	знайшли	
своє	 відобра	ження	на	 теренах	руських	 земель	 [11,	 с.	 7–8].	Окрім	відомої	
участі	литовсько-руського	князя	Сигізмунда	Корибутовича	(бл.	1395–1435)	у	
гуситських	війнах	існує	ряд	документів,	які	безпосередньо	або	опосередковано	
підтверджують	гуситські	впливи	на	руські	володіння	династії	Ягеллонів.
	 Зокрема,	27	травня	1423	р.	в	Теребовлі	король	звернувся	до	своїх	
підданих	(очевидно,	місцевої	шляхти)	з	докорами,	що	ті	без	вагань	виступили	
на	підтримку	гуситів	у	стан	князя	Сигізмунда	Корибутовича,	однак	не	відгук-
нулися	на	королівський	заклик,	підтриманий	папою,	боротися	проти	«чеських	
єретиків»	[9,	s.	303–305].	За	кілька	днів	по	тому,	2	червня	того	ж	року,	в	Га	личі	
Владислав	ІІ	у	листі	до	одного	з	польських	єпископів	висловив	жаль,	що	його	
піддані	не	хочуть	воювати	з	гуситами,	і	постановив	вжити	всіх	заходів	задля	
унеможливлення	поширення	єретичного	вчення	у	королівстві	[5,	s.	56].
	 На	такому	тлі	неоднозначних	стосунків	між	королем	і	нобілітетом	
руських	земель	щодо	гуситських	подій	в	середовищі	міноритів	вікаріату	Русі	
виник	конфлікт.	Очільник	руських	францисканців	Марк	Склавин	з	Кандії	
(1421–1430),	який	активно	боровся	за	відновлення	місіонерського	статусу	
Братів	Менших,	1424	р.	був	звинувачений		у,	начебто,	привласненні	монастир-
ських	 дорогоцінностей.	Цю	делікатну	 ситуацію	під	 особистий	 контроль	
взяв	Владислав	 ІІ,	 доручивши	краківському	 єпископу	вивчити	 справу.	Як	
наслідок,	всі	звинувачення	з	вікарія	Марка	Склавина	з	Кандії	було	знято,	а	
король	особисто	восени	1424	р.	надіслав	генералові	OFM	Анжело	де	Сеніс	
(?	–	після	1424)	листа,	яким	виправдовував	вікарія	францисканців	[6,	s.	1051].
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 Також	польський	 володар	наказав	 усім	 урядникам	переслідувати	
й	 арештовувати	міноритів,	 які	 поширювали	неправдиву	 інформацію	про	
Марка	Склавина,	та	передавати	їх	вікарієві	Русі	[6,	s.	1052].	Скандал	набув	
широкого	розголосу	і	резонансу,	адже	справа	дійшла	до	керівництва	Ордену	
Братів	Менших,	а	долю	бр.	Марка	мав	вирішити	генеральний	капітул.	Проте	
оперативне	втручання	польського	короля	залагодило	конфлікт.
	 Активна	опозиція	 до	Марка	Склавина	могла	пов’язуватися	 з	 кри-
зовими	 явищами	 всередині	 ордену.	Від	 другої	 половини	XIV	 ст.	 серед	
францисканців	розвинувся	так	званий	обсервантський	рух,	спрямований	на	
беззастережне	дотримання	«Правила»	св.	Франциска	з	1223	р.,	особливо	у	
питанні	збереження	бідності.	Ще	1380	р.	обсервантську	автономію	у	складі	
чину	вибороли	мінорити	Умбрії,	а	після	Констанцького	собору	–	Франції	та	
Арагонії.	У	1430	р.	Мартін	V	встановив	спеціальну	«Конституцію»	(коментар	
до	основного	«Правила»)	для	францисканців-обсервантів	[15,	p.	67–74;	21,	
p.	181,	203].
	 Цілком	ймовірно,	закиди	вікарієві	про	привласнення	монастирських	
коштовностей	сформувалися	на	тлі	розгортання	обсервантського	руху.	Не	
виключено,	що	 звинувачення	 підготували	францисканські	 прихильники	
гуситів,	адже	впродовж	20-х	років	XV	ст.	папа	неодноразово	звертався	до	
польського	 короля,	 великого	 литовського	 князя	 та	 вищого	 католицького	
духівництва,	 зокрема	 львівського	 архиєпископа,	 із	 застереженнями	щодо	
поширення	гуситської	єресі	 [4,	 s.	262–263,	297–298].	Відомо,	що	6	квітня	
1431р.,	Владислав	ІІ	особисто	вимагав	від	молдовського	господаря	Олександра	
Доброго	(?–1432)	арешту	і	видачі	якогось	Якуба	та	францисканського	ченця,	
який	ширив	гуситську	єресь	у	його	землях	[7,	s.	254–255].		Нагадаємо,	що	
молдовські	 землі	 від	 1387	 р.	 становили	 окрему	 кустодію	міноритського	
вікаріату	Русі.
	 Не	виключено,	що	осередком	поширення	обсервантських	ідей	серед	
ченців	вікаріату	Русі	міг	бути	галицький	конвент	Святого	Хреста.	На	таку	
думку	наштовхує	практично	повний	джерельний	вакуум	на	предмет	володінь	
чи	пожертв	для	цієї	обителі	протягом	1367–1422	рр.	Натомість,	якраз	1422	р.	
монастир	Братів	Менших	обдарував	галицький	війт	Микола	Блюдницький	
(?	–	після	1422),	надавши	міноритам	шість	дерев’яних	будинків	у	Галичі,	
два	дворища	у	селі	Залуква	та	десятину	від	снопів	села	Блюдники	 [19,	 s.	
190,	206–207].	Така	щедра	пожертва	зі	сторони	війта	могла	бути	негативно	
сприйнята	ченцями-обсервантами.	Цікаво,	що	скарги	короля	Владислава	ІІ	на	
галицький	нобілітет	від	1423	р.,	який	буцімто	підтримував	гуситів	і	не	хотів	
воювати	проти	них,	а	також	скандал	з	вікарієм	Марком	Склавином	1424	р.,	
цілком	послідовно	і	хронологічно	підкреслюють	таку	можливість.					
	 Враховуючи	своєрідну	ідейну	близькість	францисканців-обсервантів	
й	 гуситів,	 особливо	 у	 питаннях	 бідності	 духівництва,	 слід	 припустити	
що	 організаторами	 виступу	 проти	 вікарія	могли	 бути	 ченці-обсерванти,	
прихильники	гуситів.
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	 Підсумовуючи	запропонований	вступ	до	проблеми	вивчення	впливу	
гуситів	на	діяльність	францисканців	вікаріату	Русі,	варто	виокремити	наступні	
тези.	Ідея	апостольської	бідності	духівництва,	впроваджена	св.	Франциском	
Ассізьким	для	своїх	наступників,	значною	мірою	перегукувалась	з	уявленнями	
Яна	Гуса	про	бідність	церкви.	Постійні	конфлікти	мендикантів	зі	світським	
кліром	впродовж	останньої	третини	XIV	–	початку	XVст.	сприяли	наростанню	
опозиції	ченців	до	церковної	влади.	Водночас	достатня	матеріальна	підтримка	
Братів	Менших	 королем	 та	 його	 оточенням	 провокувала	 поширення	
обсервант	ських	ідей	серед	міноритів.	На	тлі	цих	тенденцій	зближення	гуситів	
з	ченцями-обсервантами	вікаріату	Русі	виглядає	цілком	реальним,	а	безпосе-
реднім	ефектом	таких	взаємин	міг	стати	конфлікт	1424	р.	з	вікарієм	Марком	
Склавином	 з	Кандії.	 Разом	 з	 тим	 тематика	 «русько-гуситських»	 зв’язків	
потребує	подальших	ґрунтовних	студій.

 Примітки
   1	«Si	vis	perfectus	esse	vade	vende	quae	habes	et	da	pauperibus	et	habebis	
thesaurum	in	caelo	et	veni	sequere	me	(Mt.	ХІХ,	21)»,	«Nihil	tuleritis	in	via	neque	
virgam	neque	peram	neque	panem	neque	pecuniam	neque	duas	tunicas	habeatis	
(Lc.	IX,	3)»,	«Quis	vult	post	me	venire	abneget	semet	ipsum	et	tollat	crucem	suam	
et	sequatur	me	(Mt.	XVI,	24).
   2Булла	Боніфація	VIII	(1294–1303)	«Super	Cathedram»,	видана	1300	р.	
і	затверджена	постановами	Вьєнського	собору	1311–1312	рр.	В	1317	р.	при	
папі	Іоані	ХХІІ	(1316-1334)	увійшли	до	збірки	канонічного	права	під	назвою	
«Клементини,	або	Конституція	Климента».	Зміст	документа	полягав	у	зверх-
ності	єпископської	влади	над	всіма	чернечими	згромадженнями	дієцезії.	

 Джерела
	 1.	Біблія,	або	Книги	Святого	Письма	Старого	и	Нового	Заповіту.	Із	
мови	давньоєврейської	й	 грецької	 українською	дослівно	наново	перекла-				
дена.	–	Москва,	1988.	–	1523	c.
	 2.	Истоки	Францисканства.	Святой	Франциск	Ассизский:	писания	и	
биография.	Святая	Клара	Ассизская:	писания	и	биография	/	Издал	Э.	Кароли.	
Перевод	О.	Седакова,	А.	Топорова,	Л.	Сумм.	Общая	ред.	А.	Вичини,	Я.	Ан.–	
Москва:	Духовная	Библиотека,	1996.	–	1060	с.
	 3.	Bullarium	franciscanum	romanorum	pontificum	constitutiones,	epistolas,	
ac	diplomata	continens	tribus	ordinibus	minorum,	clarissarum,	et	poenitentium	a	
seraphico	patriarcha	Sancto	Francisco	/	Fr.	J.	B.	Constantii,	Fr.	J.	H.	Sbaraleae.–	
Romae:	Typis	Sacrae	Gongregationis	de	Propaganda	Fide,	MDCCLIX	(1759)–							
T.	1.	–	798	p.
	 4.	Bullarium	Poloniae	/	Ediderunt	et	curaverunt	I.	Sułkowska-Kuraś	et	
St.	Kuras.	–	Romae;	Lublin:	PAN;	IH;	KUL;	IKCh,	1992	–	T.	4:	(1417–1431).–							
580	s.



Авраамічні релігії і Реформація...

364

	 5.	Monumenta	Medii	Aevi	Historica.	Resgestas	Poloniae	illustrantia	/	Coll.	
et	opera	A.	Sokołowski	et	J.	Szujski.	–	Cracoviae:	Sumtibus	Academiae	Literarum	
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1882.	–	T.	6	(Codicem	epistolarem	Vitoldi	Magni	Ducis	Lithuaniae)	1376–1430.–		
1113	р.
	 7.	Monumenta	Medii	Aevi	Historica.	Resgestas	Poloniae	illustrantia	/	Coll.	
et	opera	A.	Lewicki.	–	Cracoviae:	Sumtibus	Academiae	Literarum	Cracoviensis,	
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	 8.	154.	Pisma	św.	Franciszka	z	Asyżu.	Teksty	łacińskie	i	starowłoskie	w	
polskim	przekładzie.	–	Kraków:	Bratni	Zew,	2009.	–	668	s.
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Віта ТИТАРЕНКО, 
Андрій ТИЩЕНКО

/м. Київ/

Основні тенденції формування сучасної 
харизматичної теології

	 У	2017	році	весь	християнський	світ	відзначатиме	500-ліття	Реформа-
ції	–	початку	масштабного	духовного	відродження,	яке	змінило	хід	історії,	
надавши	йому	новий	вектор	економічного,	культурного	і	духовного	розвитку.	
Однак	не	слід	забувати,	що	Реформація	стосується	не	лише	історії	європей-
ської	цивілізації,	а	й	її	живої	сучасності.	За	усіма	численними	історичними	
формами	Реформації	 триває	 розвиток	 її	 ідеї,	 яка	 знаходить	дедалі	 нові	 й	
нові	 втілення	 в	 усіх	 аспектах	 суспільного	 та	 церковного	життя,	 а	 відтак	
тема	 протес	тан		тизму	 в	 сучасному	 релігієзнавчому	 дискурсі	 стає	 дедалі	
актуальнішою.
	 За	 даними	 Pew	 Forum,	 із	 2,2	 млрд.	 християн	 у	 світі	 католиків	
нарахову	ється	 близько	 50%,	 протестантів	 –	 37%,	 а	 православних	 –	 12%	
[9].	Саме	поняття	Реформація	часто	асоціюється	з	пізньопротестантськими	
напрям	ками,	такими	як	баптисти,	адвентисти,	Свідки	Ієгови,	п’ятдесятники.	
На	релігійній	мапі	України	до	протестантів	 себе	 відносить	близько	1,9%	
населення	України.	Незважаючи	на	невелику,	на	перший	погляд,	чисельну	
присутність	в	Україні,	протестанти	існують	на	цих	теренах	понад	100	років,	
пройшовши	шлях	становлення	від	секти	чи	деномінації	–	до	церкви.		
	 Поширення	новітніх	інформаційних	технологій,	мультикультуралізм,	
вплив	 ринкової	 економіки	 і,	 за	 визначенням	 Р.Соловія,	 «перетворення	
духовності	в	одну	з	ринкових	цінностей,	цивілізаційна	регіоналізація	–	харак-
терні	як	для	християнського	Заходу,	так	і	для	християнського	Сходу»	[8,	C.2],	
обумовлюють	складність	дослідження	у	вітчизняному	контексті	протестант-
ських	спільнот,	особливо	новітніх	їх	форм	–	тих,	що	виникли	на	хвилі	ХХ	
століття.	
	 Найбільше	протестантів	проживає	у	США	–	близько	160	млн.	осіб,	
або	 20%	від	 світової	 кількості	 ї	 послідовників.	Другою	країною	 за	 цим	
показником	є	Нігерія,	яка	нараховує	серед	протестантів	60	млн.	нігерійців.	
Третім	є	Китай	–	58	млн.	послідовників,	хоча	ця	цифра	складає	не	більше,	ніж	
5%	від	чисельності	населення	Китаю.	До	десятки	найбільших	за	чисельністю	
протес	тан	тів	країн	світу	входять:	Бразилія,	ПАР,	Великобританія,	Демокра-
тична	республіка	Конго,	Німеччина,	Кенія	та	Індія.	На	ці	країни	припадає	
61%	протестантського	населення.	Протестанти	складають	більшість	в	цілому	
в	49	країнах	світу.	Попри	європейське	історичне	походження	протестантизму	
сьогодні	частка	Європи	в	протестантському	світі	знижується	–	вона	становить	
всього	13%.	Найбільше	протестантів	сьогодні	в	Африці	–	37%;	в	Південній	
і	Північній	Америці	–	33%	і	в	Азіатсько-Тихоокеанському	регіоні	–	17%	[9].
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	 Найдинамічнішими	 у	 своєму	поширенні	 і	 локально-регіональній	
адаптації	 залишаються	 на	 сьогодні	 харизматичні	 церкви.	Харизматизм	 –	
глобалістський	за	своєю	суттю,	але	в	той	же	час	легко	пристосовується	до	
різних	національно-культурних	контекстів,	почасти	через	активне	абсорбу-
вання	 елементів	 локальних	культур	й	 інтеграції	 їх	 у	 свій	 богослужбовий	
корпус	і	місіонерську	практику,	почасти	–	через	апеляцію	до	наднаціональних	
і	позакультурних	суспільних	прошарків	групової	й	індивідуальної	свідомості.	
Мова	йде	також,	за	визначенням	М.Черенкова,	про	«формування	нового	типу	
солідарності	 –	 транснаціонального	 типу,	 який	може	 згодом	претендувати	
на	заміщення	традиційних	зв’язків	у	рамках	стійких	національних	і	навіть	
цивілізаційних	колективів»	[12,	С.47].
	 Харизмати	не	мають	єдиного	авторитету	чи	катехізису,	в	якому	 їх	
вчення	було	б	викладено	у	стрункій	логічній	формі.	Їх	теологія	залишається	
нерозви	нутою.	Часто	можна	чути,	що	особливої	доктрини	у	них	бути	не	може,	
оскільки	все,	у	що	вони	вірять,	опирається	на	тексти	Біблії.	Перша,	друга	і	
третя	хвилі	«Духу	Святого»	(виникнення	п’ятдесятницьких	громад,	поши-
рення	харизматичних	проявів	всередині	існуючих	деномінацій,	виник	нен	ня	
власне	харизматичних	громад	–	відповідно),	незважаючи	на	серйозні	розхо-
дження	з	ряду	питань,	пов’язані	спільною	парадигмою.	Третя	хвиля	практично	
повторює	шлях	класичного	п’ятдесятництва	на	ранніх	етапах	його	історії.	
Та	конкретизація	основних	доктринальних	положень		харизматів	поступово	
відбувається	і	піддається	верифікації.	Верифікація	має	текстуальний	характер	
відсилання	до	Біблії	як	сакрального	носія		істини.	За	визначенням	І.Богачев-
ської,	 це	 –	 «догматизоване	 ядро	християнського	 вчення,	 ядро	наративу	 –	
Святий	Переказ	і	Святе	Письмо»,	як	найстабільніший	структур	ний	компонент	
наративу,	завдяки	чому	зберігається	незмінним	зміст	Одкро	вення.	Отже,	й	
віросповідні	положення	харизматів	базуються	навколо	наступних	біблійних	
істин:
	 1.	Біблія	є	богонадхненним	Писанням,	одкровенням	Бога	для	людини,	
непогрішимим	 і	 надійним	керівництвом	 і	 джерелом	віри,	 вчення	 і	життя				
(2Пет.	1:21;	2Тим.З:16).
	 2.	Існує	один	істинний	Бог	в	трьох	особах:	Бог-Отець,	Бог-Син,	Бог-
Дух	Святий	(Мат.	28:19;	Лук.	3:22).
	 3.	Ісус	Христос	є	Вічним	Сином	Божим	і	він	є	Богом	(Мат.	1:23.	Вих.	
9:6).
	 4.	Бог	створив	людину	праведною,	але	через	непослух	Адама	в	світ	
ввійшли	гріх,	прокляття	і	смерть	(Бут.	3:6-24;	Рим.	5:12).
	 5.	Людина	може	отримати	спасіння	тільки	через	віру	в	Ісуса	Христа	
і	отри		мати	прощення	гріхів	завдяки	Його	викупній	жертві	на	Голгофському		
хресті	(Єф.	2:8;	Рим.	3:24-25).
	 6.	Всі,	хто	прийняв	Ісуса	Христа	своїм	Господом	і	Спасителем,	повинні	
бути	хрещені	через	повне	занурення	у	воду	(Мар.	16:16,	Діян.	2:38).
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	 7.	Хрещення	Святим	Духом	–	це	дар,	обіцяний	Ісусом	Христом	всім	
віруючим.	Хрещення	Святим	Духом	йде	за	народженням	згори;	його	зна-
менням	є	говоріння	іншими	мовами	і	прояв	дарів	Святого	Духа	(Діян.	2:4.38;	
Лук.	24:49;	1	Кор.12:1-31).
	 8.	Вечеря	Господня	–	це	таїнство,	яке	символізує	страждання	Христа	
і	його	смерть,	а	також	пророцтво	про	Його	друге	пришестя.	(1	Кор.	11:26).
	 9.	Божественне	зцілення	було	обіцяно	ще	у	Старому	Завіті	і	є	невід’єм-
ною	часткою	Нового	Завіту	(Вих.	15:26;	Пс.	102:3;	Мат.	8:16,17;	Діян.	5:16;	
Як.	5:14-16).
	 10.	Ті,	хто	помер	у	гріхах,	не	увірувавши	в	Ісуса	Христа,	чиє	 ім’я	
не	записане	в	Книзі	життя,	разом	з	дияволом	і	його	ангелами	піддадуться	
вічному	покаранню	і	будуть	кинуті	в	озеро	вогняне,	що	горить	сіркою.	Це	і	
є	друга	смерть	(Мат.	25:46;	Мар.	9:43-48;	Одкр.	20:11-15,	21:8)	[7].
	 Крім	смислового	ядра	будь-якої	християнської	наративної	традиції,	
для	 формування	 наративної	 традиції	 певної	 конфесії	 виокремлюють	 і	
пери	ферійні	 (маргінальні)	 текстові	 структури,	 які	 є	 гнучкими	й	 здатними	
трансфор	му	ватися	 відповідно	 до	 «викликів	 часу»,	 етнокультурного	 та	
соціального	 середовища	–	 адже	через	 них	наративна	 традиція	 взаємодіє	
з	 іншими	 релігій	ними	 та	 культурними	 дискурсами.	 Тому	 в	формуванні	
харизматичної	 теології	 важливу	роль	 відіграють	праці,	 які	 були	написані	
авторитетними	харизматич	ними	 служителями.	Серед	них	 такі	 постаті,	 як	
Кеннет	Хейгін	–	 американський	харизматичний	проповідник,	 який	 також	
вважається	заснов	ником	«Руху	віри».	Зцілившись	від	хвороби,	Кеннет	став	
проповідником.	У	1961	році	 він	організував	місію	«Світовий	 євангелізм»	
(World	Evangelism),	 в	 1974	 году	–	Бібілійну	Школу	«Рема»	 (Rhema	Bible	
Training	Center)	в	штаті	Оклахома.	Випускниками	цієї	Школи	стали	понад	10	
тисяч	кваліфікованих	служителів,	пасторів,	які	почали	нести	послання	віри.	
Кеннет	Хейгін	є	автором	низки	праць	(«Как	быть	ведомым	Духом	Божьим»,	
«Основы	духов	ного	роста»,	«Исцеление	в	Библии»,	«Победоносная	церковь»,	
«Власть	веру	ющего»),	які	стали	надихаючими	для	харизматів	[4].	
	 Важливе	значення	для	формування	харизматичної	теології	відіграє	і	
постать	південно-корейського	християнського	проповідника	доктора	Девіда	
Йонгі	Чо	–	почесного	пастора	і	засновника	найбільшої	в	світі	харизматичної	
церкви	–	Церкви	Повного	Євангелія	Йойдо	(Асамблеї	Бога)	[3].	Його	вчення,	як	
і	праці	Кеннета	Хейгіна,	здійснюють	значний	вплив	на	теологію	харизматич-
них	 церков.	Першими	місіонерами,	 які	 розповсюджували	 харизматичне	
вчення	на	пострадянському	просторі,	були	шведський	пастор	Ульф	Екман	
та	його	помічник,	випускник	Біблійного	Коледжу	«Рема»	Карл	Густав.	Ульф	
Екман	проводив	 служіння,	маючи	вже	 сформовану	 теологію,	 оскільки	на	
той	час	 в	Упсалі	 діяла	 річна	Біблійна	Школа,	 яка	 займалася	підготовкою	
харизматичних	пасторів,	 лідерів	прославлення,	 лідерів	 домашніх	 груп	 та	
інших	служителів.	Ульф	Екман	написав	низку	праць,	 серед	яких	–	«Віра,	
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яка	перемагає	світ»,	що	здійснила	величезний	вплив	на	п’ятдесятницьких	
служи	телів,	 які	 потім	 заснували	 харизматичні	 церкви.	 	Приблизно	 в	 цей	
самий	час	вигнаний	за	свої	досить	сміливі	харизматичні	погляди	з	п’ятдесят-
ницької	церкви	Олексій	Лєдяєв	потрапляє	на	 служіння	до	Ульфа	Екмана.	
Під	впливом	побаченого	стилю	служіння	він	засновує	новий	рух	під	назвою	
«Нове	покоління».	Новий	рух	потребував	і	нового	вчення.	Прослухавши	сотні	
касет	відомого	харизма	тич	ного	лідера	Кеннета	Коупленда	(американського	
письмен	ника,	телевізій	ного	проповідника,	засновника	однойменної	Місії,	а	
також	послідовника	«Руху	віри»	і	«теології	процвітання»),	Лєдяєв	заснував	
4-місячну	Біблійну	Школу,	яка	стала	основою	й	фундаментом	для	виховання	
нових	харизматичних	пасторів	і	лідерів	[6].	
	 Відтак	харизматичні	церкви,	зокрема	на	пострадянському	просторі,	
можна	поділити	на	дві	групи.	Перша	–	це	церкви,	які	є	повністю	незалежними	
і	формують	свою	теологію,	виходячи	з	певних	переваг,	уподобань,	переживань	
надприродних	божественних	ідей	тощо.	Однією	з	перших	церков,	зареєстро-
ваних	на	території	України,	була	церква	«Благодать	і	любов	Христа».	Це	– 
харизматична	церква,	яка	входить	до	складу	Об’єднання	Незалежних	Христи-
ян	ських	Харизматичних	Церков	України,	а	також	є	українським	філіалом	і	
координатором	Національної	Молитовної	Мережі	Світового	Молитовного	
Центру	Колорадо	Спрінгс	 (WPCCS).	Фактично	 з	 1992	 року	починається	
заснування	харизматичних	громад	в	Україні.	На	цей	період	припадають	дати	
заснування	таких	відомих	харизматичних	церков,	як	Християнська	помісна	
церква	«Перемога»	(м.	Київ),	Церква	Світової	Жатви	(м.	Київ),	потім	–	Церкви	
Нового	 Заповіту	 (м.	Миколаїв)	 та	 інших.	Деякі	 з	 них	 входять	 до	 різних	
харизматичних	об’єднань,	зберігаючи	однак	при	цьому	свою	автономність,	
інші	 –	 залишаються	поза	ними.	В	1994	р.	 на	 установчому	 з’їзді	 пасторів	
харизматичних	церков	України	була	створена	Асоціація,	а	потім	і	Об’єднання	
Незалежних	Харизматичних	Християнських	Церков	України	 (Повного	
Євангелія)	(ОНХХЦУ(ПЄ),	яке	офіційно	було	зареєстроване	12	січня	1995	
року	в	Державному	комітеті	у	справах	релігій.	Більшість	церков,	які	входять	
до	Об’єднання,	сформували	свою	теологію	саме	в	такий	спосіб.	Щодо	теоло-
гічної	доктрини	«Повного	Євангелія»,	то	вона	вимагає,	щоб	кожний	віруючий	
у	своєму	житті	в	певній	мірі	повторив	життя	Сина	Божого.	Згідно	з	нею,	
все	 те,	що	виніс	Христос,	 повинно	повторитися	 в	житті	 кожного	 істинно	
віруючого	християнина.	Вище	ми	писали	про	відсутність	чітко	виписаних	
теологічних	концепцій		харизматів.	Однак	будь-яка	догматизація	з	необхід-
ністю	запускатиме	механізми	«стереотип-монотип»,	що	припускає	можли-
вість	виникнення	«харизматизму»	(як	онтологічної	складової,	внутрішньо	
іманентної	 християнству)	 і	 в	 самому	 харизматизмі.	 	 Відтак	 питання	
відсутності	укладеної	богословської	концепції	в	харизматів	може	відігравати	
й	позитивну	роль,	забезпечуючи	його	своєрідну	гнучкість	і	виживаність.	
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	 Другу	групу	складають	церкви,	які	належать	до	так	званого	апостоль-
ського	руху.	 	В	основі	вчення	таких	церков	лежать	вчення	біблійних	шкіл	
або	праці,	розроблені	людьми,	яких	вважають	апостолами.	Зокрема,	теологія	
Ульфа	Екмана	 лежить	 в	 основі	 віросповідної	 діяльності	 церков	 «Слово	
віри»,	що	 впливає	на	 тематику	проповідей,	 критерії	 відбору	 служителів,	
форму	здійснення	богослужінь	тощо.	Олексій	Лєдяєв	розробив	школу,	яку	
використо	вують	церкви	«Нове	покоління»	в	Україні,	усвідомлюючи	при	цьому	
необхід	ність	системного	навчання	і	напрацювання	власної	теології.		
	 Отже,	 теологія	 незалежних	 харизматичних	церков	 постійно	 буде	
піддаватися	різним	змінам,	залишивши,	ймовірно,	основоположні	доктрини,	
через	які	й	були	сформовані	ці	церкви.	Теологія	ж	апостольських	церков,	які	
входять	в	орбіту	служіння	певного	«апостола»,	також	піддаватиметься	змінам,	
виходячи	з	нових	одкровень	харизматичного	лідера,	які	й	втілюватимуться	як	
основа	їх	Біблійних	шкіл.	За	роки	розвитку	харизматичного	руху	на	теренах	
України	можемо	спостерігати	певні	проблеми	й	ускладнення	у	зв’язку	з	тим,	
що	особистість	пастора/лідера	ставиться	вище,	аніж	створена	ним	раніше	
теологія.	Це	стосується,	насамперед,	об’єднань	Посольства	Божого	й	Собору	
незалежних	 євангельських	церков	України,	 або	об’єднання	церков	«Нове	
покоління»	(О.Лєдяєва).	В	харизматизмі,	де	особа	пастора	відіграє	замало	не	
основну	роль,	його	здатність	впливати	на	теологічну,	інституціональну	транс-
фор	мацію	доволі	висока.	Пастор	великої	церкви	цілком	може	бути	авторитар-
ною	особою	і	заради	функціонування	церковної	машини	використо	вувати	
різноманітні	методи:	«Як	і	в	будь-якій	фірмі,	у	пастора	–	абсолютна	влада.	
Він	змінює	співробітників,	пропонує	нові	будівельні	проекти	й	розпоряджа-
ється	бюджетом»		[Див.	докладніше:	5].	Харизматичні	засновники	неохристи-
янських	деномінацій	в	Україні	–	Аделаджа,	Мадава	та	інші	–	закономірно	
стали	пізнаваними	«особами»	церкви,	відтак	церкви	частіше	асоціюються	з	
конкретним	пастором,	аніж	з	організацією.	В	цьому	криються	певні	небезпеки	
і	ризики,	оскільки	зав’язаність	процесу	лише	на	одну	людину	здатна	спричи-
нювати	неузгодженість	подальших	змін,	непослідовність	 і	безсистемність	
формування	 якихось	 нових	 унормувань,	 правил	 тощо.	Відтак	 нерідко	 в	
окремих	пасторів	формуються	альтернативні	моделі	поведінки,	пов’язані	з		
власним	сприйняттям	цілей	і	ресурсів	своєї	релігійної	діяльності.	Яскравим	
прикладом	 може	 слугувати	 релігійна	 діяльність	 таких	 представників	
харизматичного	напрямку,	як	С.Аделаджа1	чи	В.Мунтян2.
	 В	 середовищі	 самих	 харизматів	 також	немає	 єдиної	 думки	щодо	
діяльності	тих	чи	інших	церквов.	Цікавою	в	цьому	контексті	є	реакція	УМЦ	
на	відповідні	процеси	в	харизматизмі.	Назагал	УМЦ	(Українська	міжцерковна	
рада)	 –	 колегіальний	орган,	 до	 складу	 якого	можуть	 входити	об’єднання	
церков,	 християнські	 місії	 та	 впливові	 місцеві	 церкви.	 Керівництво	
складають	(ці	дані	наводяться	з	метою	показати,	що	керівні	функції	УПЦ	не	
зосереджені	в	руках	якоїсь	однієї	церкви,	об’єднання	тощо):	Головуючий	–	
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Борис	Гриcенко	–	Старший	рабин	Київської	Єврейської	Месіанської	Громади,	
заступники:	Андрій	Тищенко	–	Старший	єпископ	Української	християнської	
церкви	«Нове	покоління»,	Виконавчий	секретар	–	Сергій	Убогов,	пастор,	
виконавчий	 секретар	Об’єднання	 християнських	 євангельських	 церков	
«Всеукраїнська	Християнська	Асамблея».	Українська	Міжцерковна	Рада	
(УМР)	 була	 створена	 у	 травні	 2003	 року	 з	метою	 сприяння	 зближенню,	
взаємодії	 та	 єдності	 християн	ських	 церков,	 включає	 в	 себе	 20	 членів3).	
Останньою	приймається	 ціла	низка	 документів	 –	 резолюцій,	 декларацій,	
відкритих	звернень	тощо	[11].	Серед	них		такі,	що	засвідчують	громадянську	
позицію	представників	цієї	організації,	наприклад:	Резолюція	Міжнародного	
Лідерського	Саміту	 «Роль	 християнських	цінностей	 у	формуванні	 нових	
соціально-політичних	відносин	в	Україні»	(24–25	червня	2014	року,	м.	Київ)	
чи	Резолюція	Всеукраїнської	конференції	Української	Міжцерковної	Ради	
«Церква	 у	 час	 суспільних	потрясінь»,	Открытое	 обращение	Украинского	
Межцерковного	Совета	к	братьям	по	вере	в	Российской	Федерации,	странах	
СНГ	и	русской	диаспоре,	(02.03.2014)	Звернення	Головуючого	Української	
Міжцерковної	Ради	у	 зв’язку	 із	 сепаратистськими	проявами	 та	 загрозою	
застосування	 збройних	 сил	Російської	Федерації	 в	Україні,	 (02.12.2013)	
Звернення	головуючого	Української	Міжцерковної	Ради	щодо	масових	акцій	
на	підтримку	євроінтеграції	України.	Також	представники	УМР	висловлюють	
своє	ставлення	до	тих	процесів,	які	відбуваються	всередині	певних	релігійних	
напрямків.	 Зокрема,	 заявою	Української	Міжцерковної	Ради	 (15.10.2013)	
було	піддано	критиці	діяльність	керівника	Духовного	центру	«Відродження»	
Володимира	Мунтяна	 в	Україні	 за	 його	 досить	 одіозні	 богослужіння,	
направлені	на	зцілення,	вигнання	бісів,	зняття	родових	проклять	тощо.	Щодо	
специфіки	такої	релігійної	форми,	то,	ймовірно,	можна	говорити	про	деяку	
«фольклорну	магію»,	як	у	її	традиційній,	так	і	в	сучасних	формах.	Такий	тип	
релігії	є	характерно	прагматичним	та	орієнтованим	на	досягнення	конкретних	
цілей.	У	нинішній	час	тотального	прагматизму	та	орієнтованості	на	успіх,	
фактично	вбираючи	в	себе	елементи	з	нехристиянських	символьних	систем,	
релігійних,	а	чи	ні,	він	також	має	своїх	прихильників.	Наскільки	в	подальшому	
саме	мунтянівський	тип	релігійних	богослужінь	видасться	привабливим	 і	
чисельним	в	своїх	послідов	никах	–	наразі	сказати	проблематично.	Відтак	маємо	
приклади,	коли	харизма	тична	церква	стає	відособленою,	оскільки	в	основі	
її	вчень	постають	певні	ексклюзивні	одкровення	пастора/лідера,	які	можуть	
виходити	за	рамки	біблійного	розуміння.	Скажімо,		Андрій	Шаповалов,	пастор	
церкви	«TCCI»	(«Transformation	Center	Church	International»,	Сіетл,	США)	
стверджує,	що	під	час	їх	богослужінь	люди	бачать	пір’я	ангелів,	на	килимах	
віднаходять	предмети,	схожі	на	алмази,	золотий	пил	на	руках	тощо.	Однак,	
заради	об’єктивності	варто	зазначити,	що	більшість	харизматичних	церков	
все	ж	намагаються	пояснити	й	оцінити	свій	релігійний	досвід,	ґрунтуючись	
на	Біблії,	підпорядко	вуючись	суворій	кодифікації	змісту	Святого	Письма.	Що	
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ж	до	периферійних	структур,	то	вони	виконують	іншу	функцію	і	здатні,	як	
ми	вже	вище	зазначали,	трансформуватися,	пристосовуючись	до	суспільних	
змін,	культурних,	соціаль	них.	За	визначенням	М.Черенкова,	«Євангельські	
церкви	за	своїми	соціально-демографічними	характеристиками	релевантні	
стану	навколиш	нього	суспільства.	Інакше	кажучи,	відбувалися	свого	роду	
соціальне	вирів	нювання	і	соціалізація	протестантства»	[12,	С.492].
	 Отже,	 смислову	 сутність	 периферійних	 структур,	 виокремлену	 в	
харизматичних	вченнях,	можна	означити	в	наступний	спосіб:
	 1.	Народження	згори,	через	яке	людина	відроджується	духовно	й	крім	
душевного	життя,	матиме	й	духовне.	
	 2.	Хрещення	Святим	Духом	зі	знаменням	говоріння	іншими	мовами,	
коли	Дух	Святий	з’єднується	з	духом	людини	й	спричинює	слова	й	звуки,	які	
харизмати	називають	«іншими	мовами».	Ці	«мови»	відповідають	проблемам	
і	потребам	людини,	оскільки	своїм	розумом	людина	не	здатна	розуміти,	а	
відтак	–	запобігти	загрозам	і	труднощам,	що	трапляються	їй	на	життєвому	
шляху.
	 3.	Договір	з	Богом	(Завіт)	через	водне	хрещення,	яке	є	нічим	іншим,	
як	обіцянкою	Богу	доброї	совісті.	Дана	обіцянка	людей	дається	в	момент	
прийняття	водного	хрещення.
	 4.	Святість,	позбавлення	всіх	шкідливих	звичок,	мирського	способу	
життя	й	націленість	на	 догодженість	Богу	 своїми	 вчинками.	Стандартом	
святості	є	Біблія.
	 5.	Учнівство,	яке	припускає,	що	людина	є	не	просто	християнином,	що	
сповідує	Ісуса	Христа,	але	й	у	всьому	наслідує	Свого	Вчителя	–	у	проповіді	
Євангелія,	молитві,	 практиці	 вигнання	бісів	 тощо.	Слідувати	Вчителеві	 –	
означає	робити	все,	що	робив	Ісус	Христос.		
	 6.	Дія	в	дарунках	Духа	Святого,	поділених	за	троїстим	принципом.	
Згідно	з	харизматичною	теологією,	існує	три	групи	дарунків	Святого	Духа:	
дари одкровення	–	мудрість,	знання,	уміння	розрізняти	духів;	дари сили	–	віра,	
чудотворіння,	зцілення;	дари мови	–	пророцтво,	говоріння	іншими	мовами	
(глосолалія),	тлумачення	іномов.
	 7.	Віра	в	те,	що	за	працю	проповіді	Євангелія,	служіння	Богу	на	землі,	
людина	матиме	нагороду	на	небесах.
	 8.	Віра	у	вигнання	бісів	і	руйнування	проклять.	Більшість	проблем	не	
можна	розв’язати	психологічним	шляхом,	харизматичні	церкви	вірять	у	те,	
що	вигнання	бісів	з	людини	автоматично	стає	основою	розв’язання	проблеми.
	 9.	Покладання	рук.	Харизматичні	церкви	вірять	у	те,	що	через	покла-
дання	рук	передається	сила	Божа,	тобто	помазання.
	 10.	Віра	в	«процвітання».	Біблія	говорить,	що	Ісус	Христос	не	був	
жебраком.	Відповідно,	 харизматичні	 церкви	 вірять	 у	 те,	що	Бог	 прагне	
«заповнити всякий нестаток за багатством Своєї слави»	(Біблія,	Синодаль-
ний	переклад,	Філіпійцям	4:19).	
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 11.	Зміна	свідомості.	Віра	в	те,	що	позитивне	мислення	й	сповідання	
формує	позитивну	свідомість,	яка	надалі	формує	позитивне	бачення	[10].	
	 Проаналізувавши	основні	 тенденції	 в	формуванні	 харизматичної	
теології,	можна	виснувати,	що	харизматична	теологія	перебуває	в	процесі	
становлення.	Цей	процес	не	є	лінійним	і	поступальним,	що	зумовлено	низкою	
зовнішніх	і	внутрішніх	факторів:	глобалізаційні	процеси,	які	спричинюють	
фрагментарність,	кліповість	як	якісні	характеристики	харизматичної	теології,	
значна	диверсифікація	харизматичних	церков,	дисперсність	їх	розташування,	
відсутність	єдиного	керівного	центру,	залежністю	від	авторитету	пастора/
лідера	церкви.	В	ході	дослідження	було	конкретизовано	ті	основні	доктри-
нальні	положення	харизматів,	які	поступово	піддаються	верифікації	і	мають	
текстуальний	характер	відсилання	до	Біблії	як	сакрального	носія	 	 істини.	
Крім	основного	смислового	ядра,	 виокремлено	периферійні	 (маргінальні)	
текстові	структури,	характерні	для	харизматичної	теології,	які	залежать	від	
специфіки	формування	 самої	 харизматичної	 церкви,	 є	 гнучкими	й	 здатні	
трансформуватися	у	відповідності	до	сучасних	запитів	віруючих.

 Примітки
  1В	2009	р.	міліція	 звинуватила	пастора	церкви	Посольство	Боже	
Сандея	Аделаджу	в	причетності	до	організації	 заволодіння	Кінгз-Кепітал	
коштами	 громадян	шахрайським	шляхом;	 з	 2012	 р.	 Сандей	Аделаджа	
перебуває	під	підпискою	про	невиїзд;	2013	р.	Генеральною	прокуратурою	
України	затверджений	обвинувальний	висновок,	який	спрямований	до	суду.
   2Мунтян	Володимир	–	засновник	і	старший	пастор	Духовного	Центру	
«Від	родження»	у	м.	Дніпропетровську	з	2002	року.	У	грудні	2012	–	січні	2013	
року	адепти	«Відродження»	активізувалися.	Основна	діяльність	–	ціли	тель-
ство,	зняття	родових		проклять,	що	ведуть	до	передчасної	смерті,	онколо	гічні	
хвороби,	розлучення,	самітність,	убогість	і	нещасні	випадки.	Його	діяльність	
неоднозначно	оцінюється	пасторами		інших		харизматичних	церков.
   3До	складу	Української	міжцерковної	ради	входять:	Собор	незалежних	
єван	гельських	церков	України;	Духовне	управління	християн	віри	євангель-
ської	 «Українська	Місіонерська	Церква»;	Союз	 «Церква	Божа	України»;	
Об’єднання	 церков	 християн	 віри	 євангельської	 «Спасіння»;	Об’єднана	
Християнська	Євангельська	Церква	Живого	Бога	України;	Українська	христи-
янська	церква	«Нове	покоління»;	Київська	Єврейська	Месіанська	Громада;	
Духовне	управління	християнських	церков	«Царство	Боже»;	Центр	християн-
ських	євангельських	церков	України	«Перемога»;	Асоціація	церков	«Блага	
звістка»	в	Україні;	Об’єднання	християнських	євангельських	церков	«Всеукра-
їн	ська	Християнська	Асамблея»;	Асамблея	християнських	пресвітеріанських	
церков	України;	Міжнародний	центр	Євангелія;	Міжнародне	міжконфесійне	
служіння	«Рух	шукачів	Бога»;	Асоціація	журналістів,	видавців	і	мовників	
християн	«Новомедіа»;	Міжнародна	організація	«Молодь	з	місією»	(українська	



Авраамічні релігії і Реформація...

374

дирекція);	 Спілка	 християнських	 письменників	України.	Християнське	
служіння	 «Надія	 для	 народів»;	Об’єднання	 незалежних	 харизматичних	
церков	України	 (Повного	Євангелія)	 (асоціативне	членство);	Міжнародна	
місія	«Серце	допомоги»	і	Тернопільський	Місіонерський	Інститут.	

 Джерела
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Богдан ТИХИЙ
/м. Бережани/

Церква Івана Богослова
 і Богородчанський іконостас

									 Кожному	населеному	пункту	відведено	час	і	роль	в	історії	краю.		
	 Містечко	Богородчани	на	Івано-Франківщині	знане	не	тільки	історією,	
але	й	цінними	пам’ятками	сакрального	мистецтва.	Серед	визначних	об’єктів	
архітектури	слід	виділити	збережену	до	сьогодення	церкву	Івана	Богослова.
Близько	1740	року	в	Богородчанах	побудовано	дерев’яну	церкву	Св.	Трійці	
(на	місці	теперішньої	цегляної	каплички,	навпроти	господарства	Й.	І.	Чоп’я-
ка	–	 вул.	Крута,	 1).	Фінансувала	будівництво	правителька	краю	Катерина	
Коссаков	ська	з	Потоцьких,	відома	в	народі	під	іменем	Каштелянова	Каме-
нецька	[1,	с.	730;	14].	
	 Та	не	судився	давньому	храму	довгий	вік.	У	1779	році	він	згорів	[2].
	 Громада	збудувала	другу	дерев’яну	церкву,	що	з	зовнішнього	вигляду	
нагадувала	горішню	в	с.	Ляхівці	(тепер	с.	Підгір’я)	[7].		21	серпня	1782	р.,	за	
Папи	Пія	VI,	її	освятив	Львівський	єпископ	Петро	Білянський	[13].	Стояла	
вона	 справа,	 у	 глибині,	 за	 теперішнім	 двоповерховим	 адміністративним	
будинком	з	меморіальними	таблицями	Т.	Шевченкові	й	Т.	Мартинцю	(вул.	
Шев	ченка,	68),	на	місці	кургану	з	хрестом.	Саме	у	ній,	теж	церкві	Св.	Трійці,	
майже	півтора	 століття	 зберігався	 славнозвісний	 іконостас	 (1698-1705)	 –	
витвір	 ченця	Йова	Кондзелевича,	 придбаний	 громадою	Богородчан	 за	 60	
злотих,	по	закриттю	в	1785	році	Скиту	Манявського,	з	проданої	у	Надвірну	
Воздвиженської	церкви	[13].		
	 Іконостас	своїм	виконанням	виділявся	з-поміж	галицьких	іконостасів	
того	часу,	як	великий	витвір	мистця-монаха,	що	приїхав	сюди	з	Білостоцького	
монастиря.
	 	 Роботи	 над	 іконостасом	 вела	 група	митців,	 але	 під	 наглядом	 і	
керів	ництвом	Й.	Кондзелевича.	Його	 пензлю	належали:	 Тайна	Вечеря,	
дияконські	двері,	дві	великі	ікони	з	намісного	ряду	–	Успіння	Божої	Матері	
та	її	Вознесіння,	а	також	Розп’яття	і,	частково,	Христос-архієрей.	В	інших	
іконах	помітні	поправки	руки	Йова	в	малюнку	та	композиції.	Для	прикладу,	
намісні	ікони	Богоматері	і	Спаса,	виконані	1698	року	[4,	с.	13].	На	жаль,	за	
браком	місця,	унікальний	іконостас	так	і	не	був	повністю	представлений	у	
Богород	чанській	церкві.	Частина	його	стояла	у	ящиках	[11].
	 До	речі,	за	переказами,	у	Манявському	Скиті	було	два	іконостаси.	
Другий	іконостас	повезли	в	напрямку	Києва,	ймовірно,	до	церкви	Св.	Георгія	
в	Іваницю,	тодішнього	Прилуцького	повіту	на	Полтавщині	[4,	с.13;	11].
	 У	червні	1869	року	велика	пожежа,	що	спалила	півміста	[2],	знищила	
і	всі	метричні	книги.	Тому	метрику	церква	мала	тільки	в	описі	від	1835	р.[13].	
А	в	1875	році	збудовано	новий	дерев’яний	парафіяльний	будинок	[13].
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	 Перед	 наступом	 армії	 Брусілова	 з	 Галичини	 на	 Закарпаття,	 під	
приводом	збереження,	в	1916	році	австрійські	війська	вивезли	іконостас	до	
Мукачева,	а	потім	аж	до	Відня,	в	Музей	народного	мистецтва.	Ця	обманна	
акція,	 як	 не	 дивно,	 стала	щасливою,	 бо	 врятувала	 славний	 витвір	 від	
пожежі.	Адже	невдовзі,	після	відправки	чотирьох	спеціально	підготовлених	
автомашин	з	довгими	кузовами	та	упакованими	у	валізи	частинами	іконостасу,	
в	 церкву	потрапив	 російський	 снаряд	 і	 вона	 згоріла.	Вивозили	 іконостас	
через	Саджавську	гору,	а	далі	по	дорозі	Росільна–Калуш,	адже	Станіславів	
був	зайнятий	російськими	військами.	

Йов Кондзелевич. «Тайна Вечеря»
	 Позбувшись	церкви,	жителі	спромоглися	лишень	на	перевезення	та	
установлення	богослужебної	каплиці	 (1917	р.),	що	під	час	військових	дій	
була	збудована	австрійськими	військами	в	лісі	біля	с.	Глибоке.	Нею	послуго-
вувались	у	Богородчанах	аж	до	побудови	нової	церкви.	У	1936	році	капличку	
продали	в	гори	[8].
	 Все	ж	у	1924	році	іконостас	повернувся	на	Батьківщину,	але	до	Львова.	
І	в	цьому	немала	заслуга	насамперед	українського	вченого-мистецтвознавця	
Іларіона	Свенціцького	і	головне	Митрополита	Андрея	Шептицького,	а	також	
богородчанських	міщан,	численні	вимоги	і	клопотання	яких	у	1920-х	роках	
відіграли	вирішальну	роль	у	поверненні	іконостасу	до	Галичини.	Найбільші	
заслуги	щодо	повернення	цієї	пам’ятки	на	рідну	землю	пароха	Богородчан,	
отця-совітника	богатирського	зросту	(1,95	м)	Антіна	Рудницького	(+1925)	
[4,	8].
	 Доречно	нагадати,	що	в	свій	час,	будучи	Станіславівським	єпископом	
(17.09.1899	–	 до	 січня	 1901),	Андрей	Шептицький,	 очевидно,	 відвідував	
Богородчани.	Племінниця	єпископа	Івана	Лятишевського,	Марія	Олексин,	
зберегла	фотографію	молодого	Шептицького,	яку	він	подарував	її	дядькові.	
За	два	тижні	до	смерті	п.	Марія	передарувала	цю	світлину	автору	статті.	
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Йов Кондзелевич. 
Дияконські двері

Йов Кондзелевич. 
«Вознесіння Богоматері»

	 За	переказами	жителів,	під	час	поневірянь	з	іконостаса	були	здерті	
всі	золоті	та	діамантові	прикраси.	За	один	тільки	образ	іконостасу,	рама	якого	
була	прикрашена	діамантами,	невідомий	багач	обіцяв	міщанам	 збудувати	
велику	кам’яну	церкву	[8].
	 Відомо,	що	ще	в	1902	році	богородчанці	клопотали	перед	австрійською	
владою	про	 кошти	 для	 побудови	нової	 кам’яної	 церкви,	 де	 б	міг	 краще	
зберігатись	унікальний	мистецький	твір.	Пізніше	навіть	закуплено	будинок	
кінця	XVIII	ст.,	на	той	час	магазин	(власником	якого	був	чех	Фріг),	з	метою	
перебудови	його	під	церкву,	в	якій	мав	би	поміститись	іконостас.	Та	все	ж	
вирішено	будувати	нову	цегляну	церкву	[7].	
	 Будівництво	 храму	 за	 проектом	 відомого	 західноукраїнського	
архітектора	Євгена	Нагірного,	спеціально	обладнаного	під	розмір	Богород-
чанського	іконостасу,	розпочалося	в	1930	році	[9].	Церкву	зводили	за	участі	
пароха	Костянтина	 Білинського	 та	 при	 сприянні	 й	 вагомій	фінансовій	
підтримці	Станіславівського	 єпископа	Григорія	Хомишина	 (25.03.1867	 –	
27.12.1945,		м.	Київ).	Керував	роботами	будівничий	(прораб)	зі	Станіславова	
на	 прізвище	Чоботар.	Обов’язки	 його	 заступника	 і	 майстра	 виконував	
молодий,	але	дуже	здібний	богородчанець	Зваричук	Хризостон	Дмитрович	
(1914-1963)	[9].	Наріжний	камінь	при	зведенні	храму	посвятив	уродженець	
Богородчан,	 єпископ	 Іван	Лятишевський	 та	 десять	 отців	 на	 свято	 Івана	
Богослова	[6].	
	 За	переказами	жителів,	церкву	передбачалось	збудувати	вищою	за	
костел	 оо.	Домініканів	 (1742	 р.),	що	 збудований	 в	Богородчанах	разом	 з	
келіями	(1762	р.)	на	противагу	Скиту	Манявському,	але	польська	окупаційна	
влада	не	допустила	цього	[8].
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	 Багато	 уваги	 приділено	 було	 самому	
вибору	місця	будівництва.	Тому	храм	Св.	Івана	
Богослова	 відзначається	 естетичною	своєрід-
ністю,	що	на	фоні	 гір	органічно	вписується	в	
навколишній	ланд	шафт	і	є	однією	з	визначних	
споруд	Прикар	паття.	
	 Церква	є	чотиристовпна,	з	трьома	круг-
лими	апсидами	й	чотирма	трикутними	фронто-
нами,	що	завершуються	пружними	бетонними	
поясами	широких	карнизів.	На	центральному	
фасаді	 –	шість	 гіперболізованих	 тосканських	
колон,	що	підтримують	балкон	для	проповідей	
єпископа	[12].	
	 Проектуючи	церкву,	 архітектор	Євген	
Нагірний	 спирався	 на	 досягнення	 народної	
гали	цької	архітектурної	школи	та	європейську	
класичну	спадщину.
	 Нині	пам’ятка	знаходиться	в	середмісті	

А. Шептицький 
(фото 1900 р.)

по	 вул.	Шевченка,	 70,	 недалеко	 колишньої	 резиденції	 єпископа	Григорія	
Хомишина.
	 На	церкві	збереглась	виготовлена	з	сірого,	з	прожилками,	мармуру	
меморіальна	таблиця	з	написом:	«Храм	цей	поставлений	в	роках	1930-34	
заходом	о.	Костянтина	Білинського,	місцевого	пароха	і	декана,	і	Будівельного	
Комітету».	Розмір	таблиці:	44,	5	х	59,	0	см,	товщина	3	см.
	 Церкву	відкрито	9	жовтня	1934	року.	Але	за	браком	коштів	роботи	
в	інтер’єрі	храму	не	завершено.	Миряни	спромоглися	тільки	на	підготовку	

Освячення наріжника церкви Ів. Богослова в Богородчанах  єпископом 
Іваном Лятишевським, фото 1930-х років
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і	погашення	високоякісного	вапна	для	тинькування	церкви.	Адже	в	яму	з	
вапном	було	кинуто	здохлого	коня	[10].	Цікаво,	що	присипане	землею	вапно	
збереглося	аж	до	початку	XXI	ст.	
		 Відомо,	що	богородчанець,	титулярний	єпископ	Іван	Лятишевський	
(17.10.1879	–	27.11.1957)	власним	коштом	закупив	великий	килим	та	мозаїчну	
плитку	для	підлоги,	яку	встановлено	в	храмі	у	1939	році	[5].
	 За	 домовленістю	 єпископа	Григорія	Хомишина	 із	Митрополитом	
Андре	єм	Шептицьким,	іконостас	спочатку	зберігався	в	будівлях	на	території	
церкви	Св.	Юра;	потім	його	перевезено	до	Національного	музею	у	Львові,	
де	мали	провести	його	консервацію	і	зберігати	до	завершення	будівництва	
Богородчан	ської	церкви.	Найпершу	допомогу	для	консерваційної	реставрації	
цієї	дорого	цінної	пам’ятки	у	грудні	1924	року	надав	Митрополит	Андрей	
Шепти	цький,	 внісши	 квоту	 в	 100	 доларів.	А	 в	 1925	 році	Міністерство	
Віросповідань	і	Освіти	також	надало	допомогу	в	сумі	1900	злотих	[4,	с.	11].	
Але	війна	перервала	всі	плани.	
	 Церковний	дзвін	зберіг	Володимир	Мартинець,	воїн	УПА,	закопавши	
його	у	землю,	де	він	і	пробув	з	1943	по	1956	рік.	У	післявоєнні	роки	громада	
ста	вила	питання	про	повернення	 іконостасу	в	Богородчани,	 та	безрезуль-
татно	[6].	
	 10	травня	1962	року	церкву	закрито	і	перетворено	на	склад,	а	пізні-		
ше	–	в	підсобне	складське	приміщення	працівників	торгівлі	двоповерхового	
магазину,	що	був	прибудований	до	головного	фасаду	храму.	Металеві	хрести	
на	 банях	 зрізано,	 бетонні	 розбито.	До	 закриття	церкви	причетні	 тодішні	

Відкриття церкви 8 вересня 1989 р.
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керівники	органів	влади	районного	рівня:	Басинець	В.П.,	Дерев’янко	М.	М.,	
Коньков	М.	О.,	Паливода	Ю.	І.	та	Плотенко	Е.	Ф.	[9].
	 У	 1963	 зрізано	 дерев’яну	 триярусну	 дзвіницю,	 дзвони	 здано	 на	
металобрухт	[9].
	 Церковний	 інвентар	 та	 ризницю	розграбовано,	 поламано	 і	 побито	
вічну	лампу	та	свічники-павуки,	образи	продано	[8].
	 Новозбудований	двоповерховий	 гастроном,	неначе	 спрут,	 огорнув	
храм,	збудований	під	шедевр	української	культури	–	т.	зв.	«Богородчанський	
іконостас».	
	 Заново	церкву	відкрито	8	вересня	1989	року.	Ініціаторами-активістами	
відкриття	були:	Зіновій	Бучелюк,	Антон	Паславський,	Іван	Вірстюк,	Галина	
Клебан,	Катерина	Мартинець,	 Іван	Пташник	 та	 голова	 комітету	Йосип	
Сем’янів.	При	храмі	19	травня	1989	року	в	Богородчанах	зареєстровано	греко-
католицьку	громаду.	А	з	15	квітня	1990	року	церква	вже	належала	громаді	
УГКЦ	[6].	25	квітня	1991	року	її	освятив	єпископ	Павло	Василик	[3,	С.	61].
У	червні-серпні	1991	року	церкву	перекрито	алюмінієвою	бляхою,	відбудовано	
балкон	на	фасаді,	а	в	липні-вересні	–	поштукатурено.	
	 У	 грудні	 1989	 року	 громада	 Богородчан	 зверталась	 листом	 до	
тодішнього	Міністра	культури	УРСР	Юрія	Олененка	та	народного	депутата	
СРСР	Бориса	Олійника	з	питання	повернення	іконостасу	або	виготовлення	
його	копії	за	кошт	держави,	але	безрезультатно	[6].
	 Альфредно-художні	роботи	в	1992	році	з	розпису	інтер’єру	церкви	
провела	бригада	львівських	фахівців	у	складі	Башинського	Степана	Васильо-
вича	 (1946	р.	 н.),	 Балинюка	Василя	Михайловича	 (1943	р.	 н.),	Гурського	
Володимира	Володимировича	(1968	р.	н.),	Павликівського	Михайла	Михайло-
вича	 (1970	р.	 н.)	 –	 краянина	прикарпатців,	мешканця	 с.	 Іваниківки	Бого-
родчан	ського	району,	а	також	іконописця	Кухарського	Миколи	Семеновича	
(1928	р.	н.).	Їх	бригадиром	був	Ригін	Михайло	Степанович	(1932	р.	н.).

Церква Івана Богослова 
в 1980-х роках 

Сучасний вид церкви Івана 
Богослова
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	 У	 2004	 році,	 до	 70-ліття	ювілею	 храму,	 на	 головному	 фасаді	
встановлено	 дві	 прямокутні	меморіальні	 таблиці,	 роботи	 скульптора	В.	
Вільшука,	з	барельє	фами	владик	і	написами:	«Єпископу	мученику	Григорію	
Хомишину	1857-1945»	та	«Єпископу	мученику	Івану	Лятишевському	1879-
1957».	Згодом	зведено	цегляну	дзвіницю.
	 Серед	 збережених	церковних	книг	 слід	 згадати:	Псалтир	 (близько						
1709	 р.),	 Євангеліє	 (близько	 1683	 р.,	 очевидно	 надруковане	 у	Львові),	
Служебник	 літургії	 (Львів,	 близько	 1621	 р.),	 Божественна	 Літургія	
(Служебник,	близько	1788	р.),	Осмогласник	 (Львів,	1895	р.,	 закуплений	в	
1928	р.)	та	інші.	
	 З	Богородчанської	резиденції	Григорія	Хомишина	збереглися	культові	
речі,	перенесені	до	церкви	після	арешту	єпископа.	Серед	них:	живописні	
полотна	(образ	«Св.	Агнета»,	ікона	Матері	Божої	Неустанної	Помочі,	картина	
«Життя	на	землі	і	на	небі»)	та	гіпсова	скульптура	«Святий	Йосафат	з	малим	
Ісусом»	[5].
	 Недалеко	церкви	єпископська	резиденція	являла	собою	мурований	
з	цегли	двохповерховий	будинок	 з	 двоскатним	ламаним	дахом,	покритим	
оцинкованою	бляхою.	Будівлю	збудо-
вано	в	1925	році	на	місці	більш	давньої	
споруди	 з	 часів	Потоцьких.	Адже	 з	
підвалів	будинку	йшов	підземний	хід,	
що	вів	до	колишнього	малого	замку	в	
Нових	Богородчанах,	а	далі	до	келій	
монастиря	оо.	Домініканів,	а	також	в	
протилежний	бік	до	великого	замку	на	
Саджавській	горі.	На	території	рези-
денції	був	великий	сад-парк	з	ліщино-
вими	алеями,	прекрасними	квітниками	
та	городами.	Тут	росли	дерева	та	кущі,	
завезені	з	різних	країн	Європи.	Серед	
них	–	рожева	магнолія,	що	збереглась	
до	 наших	 днів,	 завезена	 Григорієм	
Хомишином	з	Риму.	Догляд	за	унікаль-
ним	 садом,	що	 прилягав	 до	 церкви	
Івана	Богослова	та	займав	територію	
в	межах	 теперішніх	 вулиць	Шевченка	–	Тиха,	 аж	до	будинку	управителя	
маєтком	 (тепер	райвійськкомат),	 а	 також	 за	його	квітниками	вели	Сестри	
Служебниці	та	садівники	[9].
				 Храм,	будівля	резиденції	та	парк	являли	собою	цілісний	взаємодопов-
нюючий	мистецько-ландшафтний	комплекс,	запроектований	ще	за	єпископа	
Григорія	Хомишина.	
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                                                                                              Додаток:
 Псалтир 1709 року з церкви Івана Богослова в Богородчанах
Мал.	худ.	Козауковски
Мал.	худ.	А.К.

 Покрайні записи хроніки:

Року	1779	спалилося	пів	міста	і	церква	і	на	костолі	і	кляшторі	дах.

Року	1862.	24	Октобрія	в	середу	спалилося	112	номерів.	Домів	в	місті	самих	
жидов	і	католиков	26.	Був	великий	страх.

Року	1866	великий	голод	був.	Також	була	холера.

Місяца	Юнь	оген	 спалив	пів	міста.	Оде	Фаскелевого	Феді	 (Меді)	 аж	до	
дотатнє	(нерозбірливо)	токож	самого	року	на	толоці	дві	хати,	і	на	Криційсні	
уліце	п’ять	хать,	рок	Б.1869.

Року	 1880	 (або1881),	 16	 червня	 (нерозбірливо)	 спалилося	 105	 домів	 від	
самої…	до	Крицунської	улици.

15/27	грудня	1880	года	застала	посвящен.	новий	цвинтар.
31	 грудня	 1880	 на	 новім	 цвин.	 похов.	 перший	 того	 самого	 года	 Іосип	
Коріфанский.

15/27	грудня	1880	р.	застал	посвят.	новий	цвинтар		на		…

В	день	22	марта	погоріла	церкв.	відправі	дальнім	(нерозбірливо)
о	11	год.	в	ночи	года	1881.	Того	самого	года	побудовано	в	Богородч.

1896	р.	Благовіщ.	було	Великодн.	понед.	Сніг	був	всіх	3	дні.

28.10.1914	р.	Була	велика	битва	чек	австрійці	відперали	козаків
3	цивільних	убили.

29./X.	1914	р.	о	6	год.	ранку	розпоч.	велика	битва	між	Похівкою	і	Богородч.
Стрільців	побито	строх.

1915	року	23	лютого	запалили	Австр.	війська	Горохолину,	бо	Москалі	ховалися	
помиж	хати.	
Згоріло	2	церкви	горішня	і	середня	і	більша	половина	села.
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11	серпня	1916	р.	стала	позиція	в	нашім	місті	на	наші	горі	і	тривала	цілий	рік	
аж	наші	бофнули	під	Калуш.																																																										О.	Мартинюк

Цвинтар	над	Стебником	перше	
похов.	25.2.1919	р.(Никола	Семенович	Гольцмак).

Богородчани	замок	1333	года	(нерозбірливо,	можливо	1633	або	1639	р.)

Першу	церкву	побуд.	в	міскі	Богород.	1740	р.(нерозбірливо,	можливо	1640р.),	
як	було	заселене	наше	місто.
1735	–	заснована.

17.5.29	р.	Помер	Федір	Пронь	дяк	міста	Богородчани	роджений	1874	року.
	55	років.	За	ним	став	Романюк	Ів.

Стара	перша	церква	будована	1735	р.	(нерозбірливо	–	можливо	1740)	–	
(1779	року	згоріла).
Друга	церква	згоріла	в	австрійську	війну	1916	року.						
																																																																																																дяк	Романюк

Нову	церкву	будовано	за	отця	пароха	Білинського	Константина	1930	р.	Камінь	
угольний	посв’ятив	епископ	Лятишевський	Іван	30	отців,	а	посвячували	в	
1933	році	отець	парох	Кісиєвскій.

До	міста	перенісся	Епіскоп	Г.	Хомишин	1930	р.	(На	Івана	Богослова).
																																																																	8/10	1933р.										дяк	Романюк	Іван

Оця	Псалтира	книжка	видана	друкована	1409	року,	найстарша	книга	в								1963	
р.	вона	мала	544	роки.
																																																																															Риєнт	Дяк	Романюк	Іван.

1934	(6)	р.	9	жовтня	на	Ів.	Богослова	відкрито	церкву.

Псалтира	видана	1409	року
Календар	продовж.	в	псалтири	від	1401р.	до	1940	р.	потім	с	почат.	все	йде.

23	вересня	1939	р.	була	Польськ.-Німецька	війна	і	зайшли	совітскі	війська.

1939	р.	Німці	розгром.	Польшу	а	совіти	докінчили	і	до	нас	зайшли.	Зайняли	
всю	східну	західну	Буковину,	Закарпаття	і	були	до	41	р.	і	були	до	22	червня			
41	р.	Німці	були	до	1944	р.,	а	15	серпня	прийшли	Радян.	війска.
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11	травня	42	р.	ранком	німці	забрали	жидів	з	Богород.	і	здали	в	Станісл.	гето.
Розстріляно	75	тис.
Станіс.	–	50	тис.	–	25	тис.	з	району.

В	1943	р.	 у	Галичині	німці	 знищили	всіх	Жидів,	 де	некуди	виховалися	 в	
Станіславі.

5	лютого	у	нас	1944	року	в	міскі	Богор.	Розстріляли	німці	30	хлопців.	студентів	
українців	на	ринку.

15	серпня	1944	року	переход.	фронт	утікали	німці	і	вбило	7	людей	на	смерть	
і	9	поранило	і	ще	5	хат	розбили.	

1944	року	у	нас	в	міскі	пішли	до	Війска	совітского	всі	майже	молоді	люди	
на	війну	до	45	років.	Лише	з	фабрики	і	Артілю	шевського	лишилося	до	100	
людей.

1916р.	 в	 м.	 Богородч.	 з	 нашої	 церкви	 забрали	 Іконостас	 дуже	 гарний	
різьблений	в	Маняві	черцями.	в	першу	світову	Війну	Австрійско-Мадярські	
війска	бо	був	у	нас	фронт	і	завезли	до	Відня,	а	по	війні	за	Польщі	завезли	до	
Львова	міста,	бо	у	нас	не	було	великої	Церкви.	А	за	Рад.	Вл.	зробили	з	ним	
укр.	націон.	музей,	1945	р.

Епіскоп	Григорій	Хомишин	заарештов.	в		совіт.	тюрму.	Помер	в	Києві	
25	грудня	1947	року.

Новий	цвинтар	на	царині	посьвячено	19.8.	серпня	1956	р.
Перша	на	новім	цвинт.	похована	Вірстюк	Розалія	Михайл.

На	10/5	мая	1962	року	нашу	церкву	замкнула	совітска	влада.
Риєнт	Романюк	Іван	Мих.

9	червня	1969	року	у	нас	була	велика	Повінь.	Такої	води	до	100	років	ніхто	
не	пам’ятав,	що	люди…
Був	у	горах	хмаролом	і	наша	Бистриця	затопила	від	Саджавської	улиці	аж	
до	самісінької	гори	затопила	Ст.	Богородчани.	Коло	штафлика	хати	забрало.	
Піднесення	води	на	7	метрів,	20	сант.

З	костела	зрізали	Хрести	17/8	1984	року	в	Богородчанах.
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  «Євангеле», Львів, 1681.
«Року	1779.	Спалилося	поль	міста	й	церква	також	на	косцолі	і	кляшторі	дах.
																																																																																																Дяк	Р.К.З.
20.7.(?)			31.07.	1909	р.	пожежа	в	Богородчанах.	

 Примітка:	При	переписі	збережено	оригінал	запису.

                                                           Переписав Богдан ТИХИЙ у 1989 році

 Джерела та література
	 1.	Альманах	Станіславівської	землі.	–	Нью-Йорк;	Торонто;	Мюнхен,	
1975.	–	Т.	1.	Шематизм	греко-католицький	Станіславівської	Епархії,	1887.
	 2.	Записи	хронічки	на	сторінках	«Псалтира»,	1709.	(з	церкви	Івана	
Богослова	в	Богородчанах).
	 3.	Звід	пам’яток	історії	і	культури	Івано-Франківської	області.	Богород-
чанський	район.	–	Івано-Франківськ:	«Лілея-НВ»,	2008.	–		332	c.				
	 4.	Скит	Манявський	і	Богородчанський	Іконостас.	–	Жовква,	1926.	–	
С.	ІІ.
	 5.	Спогади	Білевича	Григорія	Михайловича,1908	р.	н.	(Зап.	Б.	Тихий	
в	м.	Богородчани	Івано-Франківської	обл.	у	1989	р.).
	 6.	Спогади	Клебан	Галини	Михайлівни,1928	р.	н.	(Зап.	Б.	Тихий	в					
м.	Богородчани	Івано-Франківської	обл.	у	1989	р.).
	 7.	Спогади	Комарницького	Миколи	Петровича,1927	р.	н.	(Зап.	Б.Тихий	
в	м.	Богородчани	Івано-Франківської	обл.	у	1989	р.).
	 8.	Спогади	Левчука	Йосипа	Антоновича,1929	р.	н.	(Зап.	Б.	Тихий	в				
м.	Богородчани	Івано-Франківської	обл.	у	1991	р.).																		
	 9.	 Спогади	Олексин	Марії	Михайлівни	 (з	 дому	Лятишевська),															
1924	 р.	 н.	 –	 племінниці	 єпископа	 Івана	Лятишевського	 (Зап.	 Б.	Тихий	 в															
м.	Богородчани	Івано-Франківської	обл.	у	1989	р.).
	 10.	Спогади	Петрів	Стефанії	Михайлівни,	1925	р.	н.,	за	переказами	
батька	–	Михайла	Петріва,	1896	р.	н.	(Зап.	Б.	Тихий	в	с.	Старі	Богородчани	
Богородчанського	р-ну	Івано-Франківської	обл.	у	1992	р.).	
	 11.	Тихий Б. Зберегти	хоч	те,	що	залишилося	//	Світ	молоді.	–	1990.–					
5	червня.
	 12.	Черкес Б., Грицюк Л.	Архітектор	Євген	Нагірний//	Дзвін.	–	1991.–		
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Натільні хрестики давнього Галича. 
Технологія виготовлення та реконструкція

  
 У статті розглянуто металеві натільні хрестики з території 
давнього Галича та методи їх виготовлення. На основі зібраного матеріалу 
проведено експеримент, виготовлено ливарну формочку з місцевої породи 
мергелю та відлито два натільні хрестики різного типу.
 Ключові слова: давній Галич, натільні хрестики, металопластика, 
литво, тигельок.

	 На	території	давнього	Галича	відома	численна	кількість	городищ	ХІІ–
ХІІІ	ст.,	на	яких	під	час	археологічних	розкопок	та	випадково	знайдено	велику	
кількість	 давньоруських	 культових	речей,	 серед	 яких	хрести-енколпіони,	
хрести-тільники	та	нагрудні	іконки.	
	 На	 думку	 Р.Михайлової,	 предмети	 культу	 свідчать	 про	 зміни	 у	
релігійному	житті,	які	відбувалися	протягом	Х–ХІV	ст.,	і	їх	впливи	на	духовне	
життя	[4,	с.256].
	 Серед	розмаїття	культових	предметів	 з	 території	 давнього	Галича	
особливу	увагу	привертають	хрести-тільники,	які	 займали	вагоме	місце	в	
житті	християнина.	Розрізняються	хрести-тільники,	які	носили	під	одягом,	
та	 хрести-енколпіони	–	 вони	були	вмістилищем	мощів,	 їх	носили	поверх						
одягу	[11,	с.	49].
 Металеві натільні хрестики з експозиції Івано-Франківського 
краєзнав чого музею, які походять з с.Крилос Галицького району
 Рис. 1,1.	Хрестик	 (2,5х2	 см),	 рівнокінцевий	 з	 нерухомим	вушком	
та	 рубчастою	поверхнею,	 нижня	перекладина	 зміщена	 відносно	центру,	
ймовірно,	 хрестик	 бракований.	Виготовлений	 з	 бронзи	методом	лиття	 у	
кам’яній	двосторонній	формочці.	Продатований	ХІІ–ХІІІ	ст.	Прямих	аналогів	
не	знайдено.
 Рис. 1,2.	Хрестик	(3х2	см),	двосторонній	з	квадратним	середохрестям	
та	кулеподібними	закінченнями	рамен.	Виготовлений	з	бронзи	методом	лиття	
у	кам’яній	двосторонній	формочці.	Датується	ХІІ–ХІІІ	ст.	Схожі	хрестики	
було	віднайдено	під	час	археологічних	розкопок	під	керівництвом		Ю.Луком-
ського	на	Царинці	в	с.Крилос	[3,		с.582],	на	території	Подолу	[16,	с.353,	рис.4,	
5].
 Рис. 1,3. Хрестик	(2,4х1,9	см),	двосторонній	з	круглим		середохрестям,	
на	якому	рельєфне	зображення	хрестика	та	валика	у	вигляді	рамки	по	колу,	
закінчення	 рамен	 у	 вигляді	 сплющеної	 кульки.	Виготовлений	 з	 бронзи	



Матеріали науково-практичної конференції

387

Рис. 1. Металеві натільні 
хрестики з експозиції 
Івано-Франківського  
краєзнавчого музею

Рис. 2. Металевий натільний 
хрестик з експозиції Музею 
історії Галича Національного 
заповідника «Давній Галич»

Рис. 3. Металевий натільний 
хрестик з експозиції Музею історії 
Галича Національного заповідника 
«Давній Галич»

Рис. 4. Металевий натільний 
хрестик з експозиції Музею історії 
Галича Національного заповідника 
«Давній Галич»

Рис. 5. Реконструкція 
двосторонньої ливарної формочки

Рис. 6. Реконструкція 
натільних хрестиків
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методом	 лиття	 у	 кам’яній	 двосторонній	формочці.	Датується	ХІ–ХІІ	 ст.	
Хрестик	такого	типу	відомий	з	Княжої	 гори	Черкаської	області	 [15,	 табл.	
ХVІІ,	№	199,	с.7],	[2,	Табл.3,	№4,	с.100].				
 Рис. 1,4.	Хрестик	 (3,5х2,5	 см),	 односторонній,	 рівнокінцевий.	На	
середохресті	–	рельєфне	зображення	хрестика	з	ромбоподібною	рамкою.	На	
кінцях	рамен	–двопелюсткове	округле	закінчення.	Виготовлений	з	бронзи	
методом	лиття	у	 кам’яній	двосторонній	формочці.	Датується	ХІІ–ХІІІ	 ст.	
Подібні	хрестики	відомі	в	Новгороді		[11,	рис.16,	№7,	с.50-51].						
 Металеві натільні хрестики з експозиції Музею історії Галича, які 
випадково знайдено на території с.Крилос Галицького району
 Рис. 2. Хрестик	(3,2х2,8	см),	круглі	виїмки	на	кінцях	і	всередині	та	
перетинки	прямокутної	форми	заповнені	жовтою	емаллю.	На	кінцях	рамена–	
двопелюсткове	округле	закінчення.	Виготовлений	з	бронзи	методом	лиття	
у	кам’яній	двосторонній	формочці.	Датується	ХІІ–ХІІІ	ст.	Подібного	ти	пу	
хрестик	було	віднайдено	Я.Пастернаком	під	час	розкопок	1940–1941	рр.	на	
Золотому	Тоці.	[7,	с.233].	Фрагмент	хрестика	з	емалями		знайдений	на	полі	
Качків	у	с.Крилос	1969	р.	[13,	с.202-203].
	 Такі	 хрестики	 дослідники	 відносять	 до	 звичайного	 типу,	 який	 є	
найбільш	 розповсюдженим	 типом	 хрестиків	 з	 емалями.	 Зустрічаються	
хрестики	в	Києві,	на	Княжій	горі,	Витачеві,	Вишгороді	та	інших	городищах	
[2,	с.99,	102]	[6,	табл.	103,].
	 Дослідниця	В.А.Мальм	вважає,	що	центром	 їх	 виготовлення	була	
Київщина	ХІ–ХІІ	ст.	На	думку	М.В.Сєдової,	у	ХІІ–ХІІІ	ст.	виникає	ще	один	
центр	виготовлення	за	київськими	зразками	хрестиків	з	емалями	у	Прибалти-
ці,	в	пониззях	Даугави,	де	знайдено	70	таких	предметів	[11	с.52,	рис.	80,	9].
 Рис. 3.	Хрестик	(3х2	см),	двосторонній	з	прямокутним	середохрестям	
та	кулеподібними	закінченнями	рамен.	Виготовлений	з	бронзи	методом	лиття	
у	кам’яній	двосторонній	формочці.	Даний	хрестик	був	досить	поширеним	
давньоруським		типом	з	другої	половини	ХІІ–ХІІІ	ст.	Подібний	тип	знайдено	
на	Золотому	Тоці	[7,	с.233],	є	в	експозиції	Івано-Франківського	краєзнавчого	
музею.
 Рис. 4. Хрестик	(3,1х2,6),	рівнораменний	односторонній,	закінчення	
рамен	 розширені	 та	 заокруглені	 з	 виступами-«вушками».	Прикрашений	
округлим	 рельєфним	 зображенням	на	 кінцях	 та	 всередині,	 а	 перетинки	
прямокутної	форми.	Датується	кінцем	ХІ–ХІІ	ст.	Подібні	хрестики	відомі	в	
колекції	Ханенка	[15,	табл.	ХVІІ,	200],	[6,	табл.	103].				
		 Галицькі	майстри	славилися	не	лише	по	всій	Русі,	а	й	за	її	межами.	
Знайдено	коштовні	скарби,	цілі	ювелірні	майстерні,	окремі	вироби	широко	
висвітлені	багатьма	науковцями.	Археологічні	дослідження	дають	підтвер-
дження	 існування	 в	 Галичі	 великої	 кількості	 ремісничих	 і	ювелірних	
майстерень	при	монастирях	та	ремісничих	посадах.
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	 Дослідник	М.Фіголь	 зазначає,	що	на	Русі,	 як	 і	 у	Візантії,	місцем	
зосередження	була	церква,	у	ній	синтезовані	праця	архітектора,	художника	
і	 майстра	 декоративно-прикладного	 мистецтва.	 Зразками	 для	 руських	
ремісників,	 зокрема	ювелірів,	 служили	насамперед	 візантійські	 вироби.	
Мистецтво	Візантії,	проникаючи	на	Русь,	створило	певні	зони	свого	впливу	
[12,	с.	30-31].	
	 В	 урочищі	Юріївське	 на	 території	 давнього	Галича	Я.Пастернак	
знайшов	 ливарні	формочки	 та	 предмети	 християнського	 культу,	 а	 також	
численні	шматки	безформної	стопленої	бронзи	і	шлаку,	що	залишається	після	
топлення	бронзової	сировини	[7,	с.205].
	 У	1981	році	на	городі	Шевчуків	у	Крилосі	біля	Золотого	Току	В.В.Ауліх	
виявив	так	звану	ремісничу	майстерню	з	умовною	назвою	«Комора»,	де	було	
знайдено	 бронзові	 іконки	 та	 ливарні	 кам’яні	формочки	 для	 відливання.	
Найголовніше	те,	що	тут	було	виявлено	154	тигельки	для	відливання	виробів	
з	бронзи,	срібла	та	золота	[14,	с.135].		
	 В.	В.	Ауліх	під	час	дослідження	поселень	біля	церкви	Благовіщення	
в	с.Крилос	у	1987	р.	у	великій	господарській	ямі	(1,2	х	2,24	м)	знайшов	87	
дрібних	уламків	тигельків	та	свинцеву	декоративну	бляшку	зі	стилізованим	
зображенням	голови	Лева	[5,	с.222].
	 У	1951	р.	В.	Гончаров	під	час	археологічних	розкопок	на	Підгородді–	
ремісничому	посаді	с.Крилос,	виявив	залишки	кількох	глинобитних	печей,	
горна	для	плавлення	міді,	відходи	бронзового	виробництва,	сліди	горна	для	
випалювання	 заліза	 тощо.	Це	підтверджує	 існування	 в	 давньому	Галичі	
міського	 художнього	 ремесла,	 незалежного	 від	 княжих	 і	монастирських	
виробництв	[12,	с.33].
	 І.Винокур	під	час	дослідження	Бернашівсього	ювелірного	комплексу	
V–VІІІ	ст.	виявив	велику	кількість	ливарних	форм,	які	були	виготовленні	з	
місцевої	породи	вапняку	та	мергелю.	Дослідник	зазначає,	що	частина	з	них	
була	використана	для	лиття	металу	в	кам’яні	форми,	але	більшість	форм	не	
має	слідів	безпосереднього	лиття,	такі	форми	майстер	використовував	для	
виготовлення	воскових	моделей,	а	самі	вироби	відливалися	у	глиняних	формах	
[1,	с.	105].			
	 Б.А.Рибаков	вважає,	що	одним	із	важливих	методів	обробки	кольо-
рових	металів	 є	 литво.	Він	 зазначає,	що	 протягом	 ІХ–Х	 ст.	 ливарники	
застосовували	 лиття	 по	 восковій	моделі.	Лиття	 застосовувалося	 у	 двох	
варіантах:	у	плоскій	моделі	зі	збереженням	форми	та	в	об’ємній	моделі	без	
збереження	форми.	Тільки	у	пізнішому	часі	 з’являються	кам’яні	 ливарні	
форми	[9,	с.	245].		
		 Метод	 із	 втратою	форми	 застосовувався	 також	у	ХІ–ХІІІ	 ст.	 для	
відливання	найбільш	складних	предметів	[9,	с.	249].					
	 Дослідниця	Н.Риндіна	виділяє	хронологічні	етапи	в	техніці	литва.	В	
Х–ХІ	ст.	лиття	в	кам’яних	формах	застосовувалося	рідко,	основним	методом	
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було	лиття	по	восковій	моделі.	У	ХІІ	ст.	широке	застосування	отримують	
кам’яні	форми.	В	70-х	роках	ХІІ	ст.	з’являються	розбірні	імітаційні	форми,	
в	ХІІІ	 ст.	 –	 складні	 пластичні,	 в	ХІV–ХV	ст.	 –	 складні	 тверді.	На	 думку	
дослідниці,	в	ХІІ	ст.	відбувається	своєрідний	переломний	період	розвитку	
ювелірного	ремесла,	новгородські	ювеліри	переходять	до	масового	лиття	в	
кам’яних	ливар	них	формочках	[10,	с.	262].
	 На	думку	Б.Рибакова,	кожна	з	кам’яних	ливарних	форм	є	виробом	
високого	ювелірного	мистецтва.	Обробка	 кам’яних	форм	 сама	 по	 собі	
вражаюча	[9,	с.	245].	Дослідник	зазначає,	що	майстри,	які	вирізали	кам’яні	
форми,	 володіли	 впевненою,	 твердою	 рукою	 та	 гострим	 оком.	Але,	 на	
жаль,	немає	даних,	хто	різьбив	ливарні	форми	–	сам	ливарник	чи	особа,	яка	
займалася	різьбою	по	камені	[9,	с.	424].		
	 На	основі	зібраного	матеріалу	було	проведено	експеримент	за	давньо-
руським	методом	лиття	у	кам’яних	формочках.	Для	експерименту	виготовили	
ливарну	формочку	з	місцевої	породи	каменю	мергелю,	на	якій	вирізали	два	
натільні	хрестики	різного	типу	(Рис.	5).
	 Для	відливання	взяли	свинець,	розплавлений	у	керамічному	тигельку.	
Попередньо	кам’яну	формочку	добре	прогріли	для	цілковитого	заповнення	
та	 через	 льотник	 залили	 свинцем.	У	 результаті	 отримано	 два	 різні	 типи	
хрести	ків.	Один	 хрестик	 (4,4х3,2	 см)	 –	 односторонній,	 рівнора	менний	 з	
ромбо	подібним	середохрестям,	на	кінцях	–	трилопатеве	завершення	у	вигляді	
трьох	кульок,	прикрашений	орнаментом	у	вигляді	круглих	виїмок	(Рис.	6,1).	
Другий	хрестик	(5	х	3,4	см)	–	двосторонній,	з	прямокутним	середо	хрестям,	
на	якому	косе	зображення	хреста,	та	кулеподібним	закінченням	рамен	(Рис.	
6,2).
	 Велика	 кількість	 археологічних	 знахідок	 свідчить	 про	 розвиток	
художніх	ремесел	на	території	давнього	Галича.	Галицьким	ювелірам	були	
відомі	найскладніші	та	технологічні	методи	обробки	благородних	металів	
[14,	 с.16].	Віднайдені	 культові	 предмети,	 залишки	ювелірних	майстерень	
підтверджують	 досить	 високий	 розвиток	металопластики,	 яка	 належала	
до	 найпоширеніших	 галузей	 ремісничого	 виробництва	 на	 Русі	 та	 	 була	
розвинута	на	рівні	з	іншими	тогочасними	ремеслами.		Як	бачимо	на	власних	
експериментах,	робота	ливар	ника	вимагає	багато	умінь	та	навиків.
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Оксана ХАРУК
/м. Галич/

Мартін Лютер – один із засновників 
реформаційного руху

     На	початку	ХVІ	ст.	в	країнах	Західної	і	Центральної	Європи	виник	
широкий	антифеодальний	народний	рух	у	формі	боротьби	проти	зловживань	
католицького	 духовенства	 (торгівлі	 індульгенціями	 (дозвіл),	 інквізиції	 і	
католицької	церкви	в	цілому.	Він	є	одним	 із	найпоширеніших	напрямів	у	
християнстві,	що	відокремився	від	католицтва	в	період	Реформації	у	ХVІ	ст.	
(лютеранство,	кальвінізм	тощо)	та	внаслідок	подальшого	внутрішнього	поділу	
утворив	такі	течії,	як	адвентизм,	баптизм,	методизм,	євангелізм,	п’ятдесят-
ництво	тощо.	Церкви	й	спільноти	протестантів	національного	чи	місцевого	
характеру	є	в	усьому	світі	 і	 їх	поширення	триває.	 Історія	протестантизму	
пов’язана	з	іменами	великих	представників	людства,	таких	як	Ян	Гус,	Джон	
Вікліф,	Мартін	Лютер,	Жан	Кальвін.	Поява	протестантизму	стала	переломним	
моментом	у	всій	європейській	культурі	[4,	с.55].
	 Початок	протестантської	Реформацї	розпочався	у	Німеччині	31	жовтня	
1517	року,	коли	августиніанський	чернець	Мартін	Лютер	прибив	до	дверей	
замкової	церкви	у	Віттенберзі	в	Саксонії	свої	95	тез	проти	основ	католицизму	
[3	с.86].	Але	що	стало	причиною	цієї	переломної	події?	Ким	був	Мартін	Лютер?	
Мартін	Лютер	народився	10	листопада		1483	в	місті		Айслебен,	в	багатодітній	
побожній	родині	шахтаря	мідних	копалень	Мансфельда.	З	п’яти	років	малого	
Мартіна	вже	віддали	на	навчання	у	міську	школу	в	Мансфельді.	Очевидно,	
він	був	дуже	вразливою	дитиною,	бо	навіть	у	похилому	віці	згадував,	як	його	
били	батьки	 і	 вчитель	 за	найменшу	провину.	Чотирнадцятирічним	батько	
його	посилає	на	подальше	навчання	до	Магдебурга,	а	потім	до	Айзенаха.	У	
1501	р.	Лютер	вступає	до	Ерфуртського	університету.
	 	 	 	 	 	 	 	 	Одного	разу,	переживши	велике	потрясіння	під	час	громовиці,	він	
дає	обітницю	піти	у	ченці	й	проти	волі	батька	переступає	поріг	монастиря	
августинців,	де	у	1507	р.		дістає	посвячення	в	священики.	Взимку	1510	р.	
Лютер	з	іншим	монахом-августинцем	здійснює	прощу	до	Риму,	який	вразив	
його	фальшивою	побожністю	місцевого	духовенства	і	повною	відсутністю	
очікуваної	 атмосфери	 святості	 у	 столиці	 католицизму.	 Розчарований,	 але	
непохитний	у	вірі,	Лютер	повертається	додому	 і	продовжує	навчання,	а	в	
1512	р.	захищає	докторську	дисертацію	у	Віттенберзькому	університеті.	18	
жовтня	1517	р.	папа	Лев	Х	випускає	буллу	про	відпущення	гріхів	і	продаж	
індульгенцій	з	метою	«Сприяння	побудові	храму	св.	Петра	і	порятунку	душ	
християнського	світу».	Лютер	вибухає	критикою	ролі	церкви	в	порятунку,	
яка	виражається	31	жовтня	1517	р.	в	95	тезах.	Він	назвав	свої	тези	«Диспут	
про	силу	індульгенцій».	Цим	самим	він	хотів	не	стільки	підважити	авторитет	
церкви,	скільки	вказати	на	крайнощі	та	зловживання,	пов’язані	з	продажем	
індульгенцій.	Це	видно	з	нижченаведених	тез:
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	 -	Папа	не	має	ні	права,	ні	влади	звільняти	від	будь-якого	покарання,	за	
винятком	покарання,	яке	він	наклав	на	когось,	користуючись	своєю	владою.
	 -	Кожен	християнин,	що	відчуває	справжні	докори	сумління,	навіть	
без	листів	прощення	має	право	на	повне	звільнення	від	покарання	і	вини.
	 -	Покаяння	не	полягає	в	одній	лише	сповіді	перед	священиком.	(Лютер	
стверджував,	що	справжнє	покаяння	–	тривалий	процес,	а	не	одноразова	дія).
	 -	Христос,	проголошуючи:	«Кайтеся,	тому	що	наблизилося	Царство	
Небесне»,	тим	самим	засвідчував,	що	життя	віруючих	від	початку	й	до	кінця	
повинно	бути	невпинним	покаянням.
	 -	Вченню	Христа	суперечать	ті	регламентації	католицизму,	в	яких	
ідеться	про	 те,	що	немає	потреби	в	покаянні	 для	 грішників,	 які	 купують	
індульгенцію	для	душі.	Тим,	хто	по-справжньому	кається,	Господь	прощає	
гріхи	 і	 звільняє	від	вічних	мук	 (у	деяких	тезах	 	Лютер	підкреслював,	що	
християнин,	котрий	воістину	покаявся,	«не	уникає	небесного	покарання»).
	 -	 Істинний	 справжній	 скарб	церкви	–	 священне	Євангеліє	 слави	 і	
благодаті	Божої.	Лютер	пояснив,	що	 існування	«скарбниці	добрих	справ»	
вигідне	багатим,	 а	не	бідним;	 скарби	ці	повинні	діставатися	 грішнику	не	
завдяки	милості	Папи.	Бажання	подібними	 засобами	умилостивити	Бога	
називав	ілюзією.
	 -	Справжній	християнин	прагне	рушити	слідом	за	страстотерпцем	
Христом	не	через	дозвільну	грамоту,	а	через	щиросердечне	покаяння,	що	є	
шляхом	до	спасіння	[1	с.34-38].
							 Тези	відігравали	роль	сигналу	до	виступу	всіх	опозиційних	сил	за	
релігійну	 і	 національну	 незалежність	Німеччини.	Католицька	 церква	 на	
Реформацію	відповіла	 контрреформацією.	Розпочалися	жорсткі	 релігійні	
війни.	Католицька	церква	вела	з	Лютером	дебати	і	наказала	йому	зректися	своїх	
поглядів.	Коли	він	відмовився,	на	нього	накинулась	і	церковна,	і	політична	
влада	[3	с.77].	У	1520	р.	папа	видав	буллу,	якою	заборонив		йому	пропо	відувати	
і	наказав	спалити	його	праці.	На	знак	непокори	Лютер	привселюдно	спалив	
цю	папську	буллу.	У	1521	р.	папа	відлучив	Мартіна	від	церкви.		Під	кінець	
того	ж		року	Лютера	викликали	на	засідання	рейхстагу,	тобто	імперського	
парламенту,	 до	Вормса.	Його	допитував	 відданий	католицизму	 імператор	
«Священної	Римської	імперії»	Карл	V,	а	також	шість	курфюрстів	від	різних	
німецьких	князівств	та	інших	релігій	і	світські	лідери	й	сановники.	Коли	від	
Лютера	ще	раз	почали	вимагати	зректися	свого	вчення,	він	промовив	свої	
знамениті	слова:	«Мене	переконає	лише	Святе	Письмо	або	чіткий	аргумент…	
На	тому	стою	і	не	можу	інакше,	бо	чинити	супроти	сумління	–	і	небезпечно,	
і	 нечесно.	Бог	мені	 поміч.	Амінь».	Після	цього	 імператор	оголосив	його	
поза	законом.	Однак	правитель	князівства,	в	якому	жив	Лютер,	німецький	
курфюрст	Фрідріх	Саксонський	подав	йому	руку	допомоги	і	сховав	у	замку	
Вартбург.
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						Але	це	не	зупинило	Лютера,	десять	місяців	він	працював	у	замку	Вартбург:	
писав	 свої	 праці	 і	 перекладав	Біблію.	Взявши	 за	 основу	 грецький	 текст	
Еразма	Роттердамського,	він	переклав	німецькою	мовою	грецькі	Писання.	
Потім	була	праця	над	єврейськими	Писаннями.	Біблія	Лютера	стала	саме	
тим,	чого	потребував	простий	народ.	Кажуть,	що	за	два	місяці	було	продано	
п’ять	тисяч	примірників	Біблії,	а	за	дванадцять	років	–	двісті	тисяч	[9	с.78].	
У	роки	після	рейхстагу	в	Вормсі	ідеї	Реформації	набули	такої	популярності,	
що	1526	року	імператор	надав	право	кожному	німецькому	князівству	самому	
вибирати	собі	релігію	–	лютеранство	чи	католицизм.	Проте	1529	р.	імператор	
відмінив	 своє	 рішення	 і	 деякі	 німецькі	 князі	 запротестували.	 Відтоді	
прихильників	Реформації	стали	називати	протестантами.	Через	рік,	у	1530	
р.,	на	рейхстазі	в	Аугсбурзі	імператор	спробував	залагодити	розбіжності	між	
двома	сторонами.	Лютерани	виклали	свої	вірування	в	документі	під	назвою	
«Аугсбурзьке	сповідання	віри»,	сформульованому	Філіппом	Меланхтоном	
на	основі	ідей	Лютера.	Хоча	тон	цього	документа	був	доволі	примирливим,	
католицька	церква	відкинула	його	 і	цим	закріпила	цілковитий	розкол	між	
протестантизмом	 і	 католицизмом.	 Багато	 німецьких	 князівств	 стало	 на	
бік	Лютера,	 і	 невдовзі	 це	 зробили	 сканди	нав	ські	 країни.	 За	 допомогою	
прибічників	Лютера,	 особливо	Мела	нхтона,	 процес	Реформації	 набирає	
силу.	Демонструючи	свій	розрив	з	Католицькою	Церквою,	багато	священиків	
починає	одружуватися,	деякі	цивільні	особи	зважуються	виконувати	ритуал	
причастя,	 а	 вірні	 –	 нищити	 образи	 і	 церковну	 скульптуру.	 Реформація	
йшла	 як	 «зверху»,	 так	 і	 «знизу».	Поступово	 виникає	 загроза	 соціальних	
заворушень,	 і	Лютер	виходить	 з	підпілля	у	Віттенберзі,	щоб	пом’якшити	
радикальність	руху	і	тим,	з	одного	боку,	запобігти	введенню	в	місто	військ	для	
встановлення	порядку,	а	з	другого,	не	наражати	на	небезпеку	прихильних	до	
нього	курфюрстів,	допомога	яких	була	йому	ще	потрібна.	Тим	часом	у	Римі	

«Мартін Лютер спалює буллу», 
гравюра на дереві, 1557 р.

Троянда 
Мартіна Лютера
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папський	престол	займає	АдріанVІ,	який	розглядає	процес	Реформації	як	кару	
Божу	за	гріхи	і	намагається	прийти	до	примирення	з	Лютером.	У	цей	час	в	
Німеччині	лицарство	піднімає	повстання,	а	в	1525	р.	починається	Селянська	
війна,	 духовним	 лідером	 якої	 став	 Томас	Мюнцер.	Лютер	 намагається	
переконати	його	 у	 хибності	 насильницького	шляху,	 але	марно.	Мюнцер	
звинувачує	його	в	тому,	що	він	зрадив	загальній	справі,	а	він,	Мюнцер,	цю	
справу	продовжить.	Та	сталося	інакше.	Об’єднаними	зусиллями	феодально-
княжої	аристократії	повстання	було	придушено,	і	Мюнцер	потрапив	до	рук	
ворога.	Через	кілька	днів	його	стратили	після	нелюд	ських	катувань.	За	іншою	
версією,	під	час	Селянської	війни	1524–1526	рр.		Лютер	виступив	з	різкою	
критикою	бунтівників,	 написавши	 твір	 «Проти	 вбивчих	 і	 грабіжницьких	
зграй	селян»	(«Wider	die	rauberischen	und	morderischen	Rotten	der	Bauern»),	
де	назвав	розправу	з	винуватцями	заворушень	богоугод	ною	справою.
									 Проте	 Реформація	 продовжується	мирним	шляхом,	 однак	 у	 цій	
ситуації	 в	 1525	 р.	 42-річний	 Лютер	 робить	 несподіваний	 крок	 –	 він	
одружується	 з	 26-річною	колишньою	черницею	Катаріною	фон	Бора,	 яка	
два	роки	перед	тим	втекла	з	монастиря	[10	с.	38].	Вони	мали	шестеро	дітей.	
Мартін	казав,	що	він	одружився	з	трьох	причин:	щоб	догодити	батькові,	на	зло	
папі	римському	і	дияволу	та	щоб	перед	мучеництвом	скріпити	печаткою	своє	
свідчення.	Цим	актом	він	хотів	подати	приклад	духовенству,	і	дійсно	багато	
ченців	і	священиків	його	наслідували,	але	найближчі	прибічники	були	дуже	
розчаровані	тим,	що	їхній	лідер	фактично	покинув	їх	у	тяжкий	час,	надавши	
перевагу	влаштуванню	особистого	життя.
						 Цей	крок	 та	 інші	 обставини	 спонукали	деяких	діячів	Реформації,	
здебільшого	 з	 числа	 гуманістів,	 повернутися	 в	 лоно	Католицької	Церкви.	
Зокрема,	 цьому	 сприяло	 загострення	 стосунків	між	Лютером	 і	 визнаним	
лідером	гуманістів	Еразмом	Роттердамським,	який	спочатку	 займав	нейт-
ральну	позицію	щодо	Реформації,	 однак	відверто	висловлювана	до	нього	
неповага	 в	 листах	Лютера	 викликала	 адекватну	 реакцію.	Розходження	 у	
поглядах	мало	місце	 і	 серед	 самих	реформаторів,	 спроби	 знайти	 спільну	
точку	 зору	 в	 теологічних	 і	 обрядових	питаннях	не	мали	успіху	 і	 врешті-
решт	розгалуження	реформаторських	церков	стало	неминучим.	Решту	свого	
життя	Мартін	Лютер	провів	у	родинних	турботах.	Обтяжений	фінансовими	
проблемами,	він	все	ж	не	вимагає	гонорару	за	свої	книги,	вдовольняючись	
скромною	професорською	платнею	у	Віттенберзькому	університеті.	Час	від	
часу	він	бере	участь	у	процесі	ствердження	протестантської	Церкви,	але	цей	
процес	вже	йде	незалежно	від	його	волі.	18	лютого	1546	р.	він	помирає	в	
рідному	Айслебені,	куди	виїхав	залагодити	суперечку	про	спадщину	місцевого	
графа.
									 У	 1529	 р.	 Лютер	 складає	Великий	 і	Малий	Катехізис,	 які	 були	
покладені	в	основу	Книги	згод.	У	роботі	Аугсбурзького	рейхстагу	1530	р.	
Лютер	не	брав	участі,	позиції	протестантів	на	ньому	представляв	Меланхтон.	
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Наприкінці	XX	століття	М.	Лютер	 завдяки	діяльності	 Івана	Павла	 ІІ	 був	
реабілітований.
	 	 	 	 	 	 	 	 Релігієзнавці	 вважають,	що	Лютер	 зберіг	 ті	 стародавні	 вірування	 і	
ритуали,	які	відповідали	його	особистим	поглядам	щодо	гріха	і	виправдання.	
В	«Аугсбурзькому	сповіданні	віри»	про	лютеранську	віру	сказано:	«У	ній	
ніщо	не	суперечить	Святому	Письму,	католицькій	вірі	чи	навіть	Римській	
церкві,	 принаймні	 такій,	 яку	 її	 знають	 з	 писань	 отців	 церкви»	 [9.	 с.35].	
Згідно	 з	 «Аугсбурзьким	 сповіданням	 віри»,	 лютерани	 визнають	 такі	
небіблійні	погляди,	як	вчення	про	Трійцю,	безсмертну	душу	і	вічні	муки,	а	
також	дотриму	ються	хрещення	немовлят	і	церковних	свят.	І	все	ж	лютерани	
запровадили	певні	зміни.	Наприклад,	під	час	причастя	звичайні	люди	можуть	
приймати	і	хліб,	і	вино,	а	целібат,	чернечі	обіти	та	обов’язкові	сповіді	були	
скасовані.	
							 У	цілому	Реформація,	яку	пропагували	Лютер	і	його	послідовники,	
змогла	скинути	папське	ярмо.	Але,	 згідно	зі	 словами	 Ісуса,	 записаними	в	
Івана	4:24,	«Бог	є	Дух,	і	ті,	що	Йому	вклоняються,	повинні	в	дусі	та	в	правді	
вклонятись».	Можна	сказати,	що	завдяки	Мартінові	Лютеру	людство	зробило	
чергову	спробу	знайти	Бога,	проте	до	вузької	дороги	правди	було	ще	далеко	
(Матвія	7:13,	14;	Івана	8:31,	32)	[11	с.123,	180].
							 З	Німеччини	Реформація	 поширилась	 на	Швейцарію,	Голландію,	
Швецію,	Англію,	Данію	та	багато	інших	країн.	Скрізь	вона	сприяла	ліквідації	
релігійного	 монополізму	 католицької	 церкви	 і	 підтвердженню	 нового	
напрямку	в	християнстві	–	протестантизму.

 Література
	 1.	Біблія	/	Пер.	Дулумана	Є.		«Людина	і	світ»,	1990.	№	9.	
	 2.	Бутинова М.С. Как	возникла	религия,1977.
	 3.	Гараджа В.І.	Релігія	як	предмет	соціального	аналізу	 //	Релігія	 і	
суспільство.	Хрестоматія	із	соціології	релігії.	1994.
	 4.	Губаржевський І. Основи	українського	православ’я.	К.,	1970.
	 5.	Ісаїв П.	Звідки	Русь-Україна	прийняла	християнство.	К.,1992.	
	 6.	Історія	християнської	церкви	на	Україні.	К.,	1993.
	 7.	Історія	протестантизму	в	Україні.	К.,	1996.
	 8.	Калінін Ю.А., Харьковщенко Є.А. Релігієзнавство:	Підручник.													
К.,	1998.
	 9.	Новий	Завіт	/	Пер.		Деркача	Г.	Львів,	1990.
	 10.	Огієнко І.І.	 Українська	 церква:	Нариси	 з	 історії	Української	
православної	церкви:	2	т.	К.,	1993.
	 11.	Святе	Письмо	/	Пер.Хоменка	І.	Львів:	«Місіонер»,	1963.



Матеріали науково-практичної конференції

397

УДК 908     ББК 86                                                                                                 
Андрій ЧЕМЕРИНСЬКИЙ

/м. Галич/

Отець Николай Винницький: парох м. Галича 
та суспільно-політичний діяч

	 Однією	 зі	 знакових	 постатей	міської	 історії	 Галича	 кінця	ХІХ	 –	
першої	чверті	ХХ		ст.	був		о.	Николай	Винницький.	Завдяки	своїм	політичним	
поглядам	та	громадсько-суспільній	діяльності	він	увійшов	у	життєпис	міста	
як	ідейний	провідник	москвофільського	руху.	Ув’язне	ний	за	свої	переконання	
австрій	ською	владою	та	 засуджений	до	смертної	 кари,	після	 звільнення	 з	
концтабору,	не	відрікся	від	своїх	політичних	поглядів,	проте	й	не	перейшов	
на	православне	віровизнання.	Був	особою	невтомної	енергії,	яка	виходила	за	
межі	тогочасного	міста	на	Дністрі.	Ініціатор	створення	ряду	москвофільських	
товариств;	член	їх	керівних	органів	на	рівні	краю	(Галичини).	В	період	його	
душпастирювання	в	місті	було	відновлено	та	перебудовано	церкву	Різдва	
Христового.

 Життєвий шлях о. Николая Винницького. Родина
	 За	своїм	походженням	о.	Н.	Винницький,	ймовірно,	був	нащадком	
представників	 руської	 (української)	шляхти	 в	Галичині,	що	належали	до	
давнього	шляхетського	герба	Сас	(Драґ),	придомком	яких	були	Винницькі.	

	 Він	народився	9	липня	1868	р.	
в	с.	Залозці	біля	Ходорова	(за	іншою	
версією	–	 у	 с.	 Залесть).	Соціальне	
стано	вище	батьків	невідоме.	Батько	
майбутнього	 священнослужителя	
називався	Никола	[41].
	 У	1889–1892	рр.	Винницький	
завершує	4-річний	курс	навчання	у	
«Генеральній	духовній	семінарії»	у	
м.	Львові,	яка	була	вищим	навчаль-
ним	 закладом	УГКЦ.	Рукоположе-
ний	у	1895	р.,	став	«кліриком	молод-
шим	пресвітеріальним».	
	 З	Галичем	та	міською	грома-
дою	життя	о.	Николая	Винницького	
перетнулося	в	1896	р.,	коли	він	став	
сотрудником	пароха	місцевої	церкви	
Різдва	Христового	о.	Юліана	Копис-
тян	ського,	 що	 душпастирював	 у	
місті	в	1878–1899	рр.	У	тогочасній	
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традиції	поєднання	священичих	родів	о.	Винницький	одружується	з	донькою	
о.	Юліана	Копистянського	–	 Ізидорою.	Ймовірно,	це	не	було	випадковим	
кроком	Винницького,	адже	родина	Копистянських	була	споріднена	з	давнім	
священичим	родом	Сембратовичів	(дружиною	о.	Ю.	Копистянського	була	
Доміна-Антоніна	Сембратович),	відомим	як	священиками,	так	і	митрополи-
тами.	Тесть	о.	Вин	ницького	–	о.	Ю.	Копистянський,	будучи	деканом	Гали-
цьким,	титулярним	радником	митрополичої	консисторії	з	ознаками	крилоша-
нина,	парохом	у	Галичі	–	міг	належним	чином	опікуватися	майбутнім	свого	
зятя.
	 У	подружньому	зв’язку	о.	Николая	Винницького	та	Ізидори	Копистян-
ської	народилося	троє	дітей.	На	основі	наявної	інформації:	син	та	двоє	доньок.	
Син	Микола	 здобув	освіту	 інженера.	Активний	діяч	кооперативного	руху	
в	30-их	роках	ХХ	століття,	директор	кооперативу	«Надія»	в	м.	Галич.	Член	
Ставропігійського	 інституту	 у	Львові,	 активний	 діяч	москвофільського	
напрямку	[46].	Заступник	бурмістра	м.	Галича	у	1934–1936	рр.	[1].
	 Доньки:	Стефанія	 (08.12.1903–09.06.1919),	 похована	 на	міському	
кладовищі	поруч	могили	батька;	Марія	Гелена	–	інформація	невідома	[55].
	 В	1896–1898	рр.	о.	Винницький	працював	сотрудником	у	м.	Галичі,	
а	 також	катехитом	у	місцевій	народній	школі;	 роком	пізніше,	 в	 1899	р.	 –	
короткочасно	був	сотрудником	парохії	і	катехитом	при	школах	у	Болехові.	
	 З	1900	р.	і	до	1929	р.	(за	винятком	періоду	1914–1923	(?)	рр.)	життя						
о.	Н.	Винницького	знову	пов’язано	з	Галичем.	Згідно	з	даними	церковних	
шематизмів,	 у	 1902	 р.	 відбулася	 його	 канонічна	 інсталяція;	 здійснював	
обов’язки	провідника	Шкільної	Ради	в	м.	Галич.
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 Як	 діючий	 парох,	 в	 1902–1904	 рр.	 брав	 участь	 у	 відновленні	 та	
перебудові	міського	храму	–	церкви	Різдва	Христового.	Відомо,	що	під	час	
першого	приїзду	митрополита	Андрея	Шептицького	до	Галича,	 «…окрім	
кс.	адміні	стратора	Винницького	і	бурмістра	Савицького	ніхто	про	візит	кс.	
митрополита	не	був	повідомлений…»	З	огляду	на	те,	що	відомо	про	три	візити	
митрополита	А.Шептицького	до	Галича	(травень,	липень	1902	р.;	червень	
1904	р.),	припускаємо,	що	о.	Винницький,	як	діючий	парох,	брав	участь	у	
всіх	зустрічах	найвищого	церковного	достойника	УГКЦ	[56].
	 Також	 є	 свідчення	про	 те,	що	о.	Винницький	дбав	 за	 збереження	
церкви	Св.	Миколая	у	Галичі.	Російський	кореспондент	Сергій	Мамонтов,	
перебуваю	чи	під	час	Першої	світової	війни	у	Галичі,	написав	у	своїх	спогадах:																					
«...	 В	 занепалому	 стольному	 Галичі	 я	 випадково	 попав	 на	 старовинну	
дерев’яну	церкву.	Присадкуватий	 старець	 ...відкрив	двостулкові	 деревяні	
двері	 і	 завів	нас	у	церкву.	Він	повідомив,	що	храм	цей	…був	приречений	
на	розбір,	і	тільки	завдяки	енергії	їхнього,	«русского»	священика,	вдалося	
його	відстояти	і	відремонтувати.	Священик	перед	війною	був	заарештований	
разом	з	сотнею	парафіян	за	прихильність	до	москалів	і	був	висланий	з	Галича	
невідомо			куди...»	[51].
		 У	1903–1907	рр.	о.	Винницький	–	парох	міста;	з	1908	р.	і	до	1914	р.	– 
парох	міста	і	містодекан	Галицький.	Нагороджений	відзнакою	крилошанина.	
В	1924–1929	рр.	–	парох	міста	і	містодекан	Галицький.
	 У	 1901	 р.	 стає	 членом	 «Галицько-Руської	 матиці»	 (культурно-
освітнього	товариства	для	просвітницької,	видавничої	та	освітньої	діяльності)	
у	м.	Львові.	З	листопада	1907	р.	–	член	виділу	(виконавчого	органу)	нового	
руського	політичного	товариства	«Русская	Рада»	[26].
	 У	травні	1906	р.	о.	Н.	Винницький	обраний	керівником	організаційного	
комітету	Товариства	Промисловців	у	м.	Галичі.	До	даного	товариства	всту-
пили	18	жителів	міста.	Згодом,	після	реорганізації	роботи,	о.	Н.	Винниць	кий	
став	заступником	голови	організаційного	комітету	даного	товариства	[2].
	 В	 1913	 р.	 галицький	 парох	 перебуває	 серед	 активних	 учасників	
«собранія»	москвофілів	у	м.	Львові.	На	даний	захід	прибули	двісті	священиків	
з	усієї	Галичини,	троє	з	них	були	вибрані	до	«совhта»,	серед	них	о.	Вин-
ницький.	У	«собранії»	брали	участь	православні	«батюшки»,	і	«поміж	ними	
та	 «истинно-русскими»	католицкими	 сьвящениками	панувала	найбільша	
згода.	Батюшки	стискали	собі	руки	і	цїлували	ся	сердечно»	[50].
	 В	1914	р.	обраний	одним	з	20-ти	членів	Галицької	Народної	Ради	
(«верховного	представництва	тієї	частини	Галицько-Руського	населення,	яка	
сповідує	історичні	руські	корені	і	залишається	вірна	руській	національності»)	
[46].	 Помер	у	м.	Галичі	16	липня	1929	р.	на	61-му	році	життя.	Похований	
на	старому	міському	цвинтарі	(Галич-Гора).	Провідний	український	часопис	
Галичини	–	«Діло»	лаконічно	згадав	про	цей	факт:	«Посмертні	згадки.	Микола	
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Винницький,	парох	у	Галичи,	помер	у	61	році	життя,	а	34	р.	священства.	
Похорон	відбудеться	в	Галичи	в	понеділок,	17.	ц.	м.	В.	Й.	П.»	[50].
 Суспільно-політична діяльність о. Николая Винницького. 
 Відносини з польською громадою
	 За	своїми	переконаннями	о.	Н.Винницький	був	москвофілом.	Він,	
як	і	інші	представники	цієї	суспільно-політичної	і	мовно-літературної	течії,	
обсто	ював	національно-культурну,	а	згодом	державно-політичну	єдність	з	
Росією.	
	 Ймовірно,	о.	Винницький	не	відділяв	духовну	працю	від	суспільно-
політичної,	навіть	більше,	використовував	своє	становище	духовного	очільни-
ка	громади	для	популяризації	власних	ідей	і	формування	світогляду	віруючих.	
	 Вперше	він	заявив	про	себе	як	суспільно-політичний	діяч	у	1897	р.,	
через	рік	душпастирської	праці	в	Галичі.	В	березні	1897	р.	відбувалися	вибори	
до	IV	та	V	курій	Галицького	сейму.	Львівський	часопис	повідомляв	своїх	
читачів	про	ситуацію	в	Галичі:	«…будуть	відбуватися	вибори...	З	приводу	
пануючої	тут	сильної	москвофільської	агітації	і	погроз	зі	сторони	збунтованих	
агітаторами	людей,	заходить	сумнів,	чи	виборчий	акт	можна	буде	спокійно	
провести	–	з	цієї	причини	залучив	повітовий	комісар	компанію	війська	зі	
Станиславова,	котра	після	полудня	прибуде	до	Галича.	Вартість	транспортації	
війська	повинен	був	би	заплатити	місцевий	гр.-кат.	вікарій	кс.	Винницький,	
який	від	початку	свого	побуту	в	Галичі,	не	в	молитвах,	але	в	промовах	своїх	
дуже	пильно	пам’ятає	про	«ляхів,	наших	ворогів»,	цей	згубний	посів,	сіє	до	
тепер	безкарно»	[4].
	 Вже	через	кілька	днів	ряд	часописів	повідомляв	про	здійснені	австрій-
ською	 владою	 арешти	 серед	 «руського	 духовенства»,	 в	 числі	 яких	 були	
священики	з	Угринова	та	Галича	[14].	Дані	повідомлення	незабаром	були	
спростовані	іншими	часописами	[5].
	 Для	розуміння	діяльності	о.	Н.	Винницького	під	час	виборчої	компанії	
та	перших	кроків,	які	він	здійснив	у	міській	громаді	впродовж	першого	року	
свого	побуту	в	місті,	буде	цікавою	думка	його	сучасника,	за	походженням	
поля	ка,	 висловлена	 в	 крайовому	 часописі:	 «…З	правдивим	 здивуванням	
прочитали	 тепер	 в	 часописах	отриману	 інформацію	 з	 руських	часописів,	
що	місцевий	гр.	кат.	вікарій	кс.	Винницький	є	ув’язненим.	Не	давніше,	як	
вчора	увечері	займався	кс.	Винницький	в	місцевому	казино	відчитуванням	
відомос	тей	про	вибори	в	крайових	часописах	і	здається	був	у	досконалому	
гуморі.	
	 Збунтувавши	місцеве	міщанство	 від	 непрактикованої	 від	 1846	 р.	
зухвалості,	виступає	цей	душпастир,	так	ніби	був	дійсним	адміністратором	
повіту.	Під	 час	 правиборів	 з	 п’ятої	 курії	 сидів	 впродовж	 цілого	 дня	 у	
виборчому	приміщенні,	 цілком	 забувши	про	похорон	рим.-кат.	місцевого	
пробоща	кс.	Ензінгера,	 який	 відбувався	 того	 дня.	 Раз	 навіть,	 коли	 в	 залі	
утворився	галас,	кс.	Винницький	–	о	іронія!	–	закликав	присутніх	руською	
мовою,	щоб	заспокоїлися	і	не	перешкоджали	виборам.	
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	 …Розвинув	 кс.	 Винницький	шалену	 агітацію,	 говорив	 звозити	
з	 найдальших	 передмість	 виборців	 і	 внаслідок	 тієї	 агітації	 отримали	
збитки,	 оскільки	 вибрано	 всіх	 п’ять	 кандидатів	 руського	 радикального	
прихильництва.	Кс.	Винницький	 видає	 короткі,	 але	 засадничі	 накази,	 а	
міщанство	 сліпо	йде	 за	 ним.	Належить	 вболівати	над	 тим,	що	 і	міщани	
польської	народності	відступили	у	великій	частині	від	народного	прапора	і	
йдуть	в	гурті	фанатичного	агітатора.	Найдивнішим,	одначе,	в	тому	випадку	
є	те,	що	кс.	Винницький	є	близьким	кревним	кс.	кардинала	Сембратовича,	
його	дотепер	ще	терплять	в	Галичі,	де	зробив	стільки	шкоди	громадянству	і	
де	в	короткому	часі,	хто	зна	чи	не	допровадить	до	якоїсь	катастрофи.
	 Шість	місяців	під’юджує	той	агітатор	в	капеланських	шатах	русинів	
проти	поляків	і	жидів,	взиває	їх	до	дієвих	виступів.	«Ляхи	вас	вив’яжуть,	
а	жиди	 викуплять».	Це	 тло,	 на	 якому	кс.	Винницький,	 замість	на	 словах	
Євангелія	опирає	свої	проповіді.	Та	небезпечна	агітація	вже	видала	свої	плоди,	
коли	молодь	міщанська	зустрічає	часто	інтелігенцію	на	вулицях.	Кілька	днів	
тому	критикувала	на	вулиці	місцевого	вчителя	народної	школи	п.	Кривду	і	
практиканта	податкового	уряду	п.	Пьотровського,	а	на	частих	згромадженнях	
в	громадських	приміщеннях,	говорять	міщани	з	погрозами…
	 …Слушним	 є	 дуже	 бажання	 спокійних	мешканців	 Галича,	щоб	
уряд	залишив	на	постійно	тут	залогу	війська	для	безпеки	осіб	і	майна	і	щоб	
нас	 якнайшвидше	 звільнити	від	 такого	небезпечного	чоловіка,	 яким	 є	 кс.	
Винни	цький,	оплачуваний	з	крайових	фондів,	катехит	при	місцевій	народній					
школі»	[5].
	 Незважаючи	на	свої	стосунки	з	польським	населенням	міста,	о.	Н.Вин-
ницький	відслужував	відправи	на	честь	їх	національних	народних	свят.	У	
черпні	1902	р.	місцевий	часопис	 інформував:	«…відбулося	…відзначення	
Грюнвальдської	 річниці.	Прибуло	багато	польських	 селян	 з	 довколишніх	
сіл…	Потім	розпочалися	урочисті	відправи.	Насамперед	відправив	їх	в	церкві	
місцевий	парох	о.	Винницький…»	[22].
	 З	1906	р.	галицький	парох	бере	активну	участь	у	виборчих	кампаніях,	
організовує	народні	віча.	Так,	17	січня	1906	р.	в	Галичі	на	підставі	дозволу	
Станиславівського	староства	відбулося	руське	віче,	скликане	о.	Николаєм	
Винницьким.	Порядок	денний	передбачав	розгляд	виборчої	реформи	[24].
	 Зі	Станиславова	прибув	 адвокат	др.	Лев	Александрович	 і	 комісар	
поліції.	Віче	 відбулося	 дуже	 спокійно,	 взяло	 в	 ньому	участь	 100	 людей,	
зібраних	з	навколишніх	сіл.	«…Значить	це,	що	москвофільські	впливи	в	Галичі	
змен	шилися.	Цікавий	випадок	трапився	на	тому	зібранні.	Кс.	Винницький	
запропонував,	щоб	жидів	відлучити	від	голосування.	Він	сильно	підкреслив,	
що	вони	не	мають	рівноправності,	оскільки	їх	сюди	спровадив	польський	
король.	Ціле	 віче,	 триваюче	 годину,	 відбулося	 спокійно,	 оскільки	міщани	
русини	не	є	дуже	слухняні	закликам	кс.	Винницького.	Віче	не	закінчилося	
жодною	ухвалою»	[35].
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	 На	 підставі	 даних	 повідомлень	 простежуємо	 еволюцію	поглядів	
о.	Вин	ницького	щодо	 тогочасних	міських	 етнічних	 спільнот	–	 «ляхів»	 та	
«жидів»,	з	якими	він	пропонував	боротися.	З	кожним	роком	його	політичної	
боротьби	«межа»	між	національностями	ставала	все	виразнішою.
	 У	січні	1906	р.	преса	публікує	відкритого	листа	польських	громадян		
м.	Галича	до	о.	Н.	Винницького,	в	якому	вони	дякують	священику-москвофілу	
за	 те,	що	 завдяки	 своїй	москвофільській	політиці	 викликав	прагнення	до	
їх	 об’єднання	 супроти	нього	 і	 його	послідовників,	 до	 створення	 сильної	
польської	 групи:	 «Коли	доля	послала	Тебе,	Отче	 духовний,	 до	Галича	 –	
почався	 розгардіяш	між	 дітьми	 однієї	мами.	Ти	 від	 початку	 здійснюєш	
московську	політику,	вибравши	собі	 за	девіз	«по	цьому	бути»,	кинув	між	
Поляків	і	Русинів	зерно	незгоди,	не	згадуючи	про	те,	що	культивований	Тобою	
шовінізм	допровадив	до	цілком	іншого,	а	не	знищення	галицьких	Поляків.	
	 Пам’ятай,	Отче	Велебний,	що	кожний	натиск	отримує	відтиск.	Так	
і	Ти	 з	Твоєю	практикою	галицькою,	можеш	в	цьому	переконатися.	Тепер	
життя	польське,	завдяки	Твоїм	забігам,	відродиться	як	фенікс	з	попелу,	тепер	
в	Галичі	Поляки	репрезентують	політичну	силу.	Маємо	тепер	«Польський	
Сокіл»,	«Польське	коло	рільниче»,	«польське	міщанське	казино»,	«польську	
народну	школу».
	 Дякуємо	Тобі,	отче	Винницький	за	те,	що	якби	не	Ти	і	не	Твої	вчинки,	
польськість	 в	Галичі	 була	б	цілком	пригасла.	Не	 тільки	одначе	прихилив	
своїм	бажанням	 і	щирими	намірами	 знищити	Поляків	 і	 здобути	польські	
майданчики,	 до	 піднесення	 польського	 духа	 в	 Галичі.	Надмірна	 в	 тому	
напрямку	заслуга	з	Твого	боку	–	розбиття	на	атоми	руських	міщан	в	Галичі.	
Не	 всі	 Русини	прагнуть	 і	 схиляються	 до	 півночі.	 Ти,	Отче,	 роздмухуєш	
ненависть	Українців	до	жорстокості	і	навпаки,	надто	Твій	девіз	«по	цьому	
бути»	 і	прирівнювання	своєї	особи	 (аж)	 зі	 святою	церквою,	причинилося	
до	 розбиття	 колись	 покірних	Русинів,	 так	що	 порядних	міщан	 від	 себе	
відсунувши,	тепер	штабик	Твій	генеральний	можна	порахувати	на	пальцях,	
а	й	тих	зрекретував	з	т.	зв.	церков	них	людей.	Хвала	і	честь	Тобі	за	те,	Отче	
Винницький,	бо	ми,	Поляки,	з	того	скориставшись,	рушилися	і	можемо	тепер	
сміливо	дивитися	Тобі	в	очі.	Поступай	так	дальше,	керуйся	своїм	світлим	
досвідом,	така	смілива	політика,	а	дійдеш	колись	високо.	Галичани»	[18].
	 У	квітні	1908	р.	відбулося	чергове	непорозуміння	на	ґрунті	польсько-
українських	 (русинських)	 відносин.	На	 зборах	 членів	місцевої	 пожежної	
охорони,	що	складалася	з	поляків	та	русинів,	останні,	«бажаючи	зрусинення	
охорони,	 вважали	 за	перший	крок	до	 тієї	 цілі	 виступлення	 того	 відділу	 з	
Крайового	зв’язку	пожежно-мисливської	охорони	і	в	тій	справі,	при	допомозі	
москвофіла	кс.	Винницького,	розпочали	на	великому	зібранні	сильну	агітацію,	
результатом	якої	було	те,	що	велика	кількість	голосів	ухвалила	виступлення	
зі	Зв’язку,	до	якого	сторожа	належала	багато	років.	Звертаємо	увагу	на	цей	
факт,	який	є	першим	кроком	до	зрусинення	нашої	охорони»	[27].
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 Москвофільство. Відносини з українськими товариствами
	 У	травні	1902	р.	виник	конфлікт	між	о.	Н.	Винницьким,	як	представ-
ником	москвофільського	 табору,	 та	місцевою	 вчителькою	Костянтиною	
Малицькою,	 як	 представницею	 радикального	 руху.	В	Галичі	 зусиллями	
Малицької	було	відкрито	читальню,	діяльність	якої	не	могла	сприйматися				
о.	Винницьким.	Тому	«…адміністратор	гр.-кат.	місцевої	парафії	кс.	Микола	
Винницький	поклав	край	тій	шкідливій	праці	і	як	провідник	місцевої	Ради	
шкільної	постарався,	щоб	шкільній	молоді	було	суворо	заборонено	приходити	
на	 відчити	 галицької	 панни	Міхель.	Панове	 радикали	 за	 це	 збезчестили	
ксьондза	Винницького	 в	 руських	 газетах,	 а	 свою	 діяльність	 для	 добра	
суспільства	звернули	в	іншому	напрямку…»	[6].	
	 Таким	 чином,	 у	 1902	 р.	 році	 трапилися	 перші	 непорозуміння																					
о.	Вин	ницького	з	представниками	радикального	напрямку,	які	знайшли	своє	
продовження	в	подальших	подіях	у	1907–1908	рр.
	 У	період	адміністрування	о.	Н.Винницького	на	парохії	в	місті	Галичі	
давня	столиця	Галичини	стала	«властивим	центром	москвофільства»;	місто	
«стало	сіллю	в	очах	українців,	які	були	б	раді	посісти	стару	столицю	Русі».	
В	 1907	 р.	 відбулися	 дві	 значні	 сутички	між	прихильниками	москвофілів	
та	українцями.	Перша	датована	25	серпня,	наступна	–	22	вересня.	Подамо	
коротку	суть	справи.
	 У	серпні	1907	р.	о.	Н.Винницький	подав	до	староства	в	Станиславові	
прохання	про	надання	йому	дозволу	скликати	віче	в	неділю,	25	серпня,	на	
Замковій	горі	в	Галичі.	Довідавшись	про	це,	українські	посли	цього	округу,				
др.	Лев	Бачинський	і	др.	Євген	Левицький,	також	попросили	дозволу	на	віче	на	
тому	самому	місці.	Староство	пішло	назустріч	о.	Винницькому,	як	такому,	що	
подав	прохання	першим.	Паралельно	відмовило	проханню	обох	україн	ських	
послів,	оскільки	одночасно	на	одному	місці	не	могли	відбуватися	два	заходи.	
На	віче,	скликане	о.	Винницьким,	прибув	посол	др.	Глібовицький,	в	супроводі	
численної	 хлопської	 маніфестації.	Українці	 постановили	 порешко	дити	
даному	заходу.	Обидва	посли-українці	в	оточенні	200	січовиків	з	Залукви,	
Вікторова	та	інших	сіл	прибули	на	Замкову	гору	і	зупинилися	на	ній	вже	о	
1-ій	годині	по	обіді,	хоча	віче	скликалося	на	3-тю	годину.	Перед	початком	віча	
почали	сходитися	селяни,	запрошені	на	віче	о.	Винницьким,	прибув	посол	
Глібовицький,	оточений	руською	пожежною	сторожею	в	Галичі	«Дру	жина»,	
яка	виступила	зі	штандартами	в	руських	народних	барвах,	прибуло	багато	
інтелігенції	з	Галича,	яку	вело	зацікавлення,	а	серед	них	багато	пань.	Безпеку	
на	вічі	пильнували	15	жандармів.	
	 Прибулі	на	віче	 застали	веранду,	на	якій	мала	урядувати	президія	
віча,	оточену	обома	українськими	послами	і	січовиками,	які	не	хотіли	нікого	
пустити	до	столу	президії,	за	винятком	о.	Винницького,	як	такого,	що	скликав	
віче	і	мав	право	вести	наради.	



Авраамічні релігії і Реформація...

404

	 Почалися	довгі	перемовини.	Оскільки	вони	не	привели	до	результату,	
о.	Винницький	постановив	проводити	віче	в	іншому	місці.	Натомість	туди	
рушили	 січовики.	 Члени	 «Дружини»,	 скориставшись	 з	 того,	 захопили	
веранду.	Коли	о.	Винницький	це	побачив,	 повернувся	 знову	на	 веранду	 і	
почав	віче.	Після	привітання	зібраних	повідомив	їм,	що	на	вічі	промовлятиме	
п.	Глібовицький.	Посол	Левицький	закричав	на	адресу	др.	Глібовицького:	
«ренегат,	зрадник».	Одночасно	один	з	хлопів	прискочив	до	д-ра	Левицького	
і	закричавши:	«то	ти»	–	ударив	його	в	лице,	так	що	тому	впало	пенсне	на	
землю.	Після	цієї	авантюри	др.	Левицький	відійшов	з	віча,	а	залишився	посол	
др.	Бачинський.	Після	о.	Винницького	почав	промовляти	др.	Глібовицький.	
Коли	згадав	про	виступ	староруських	послів	з	українського	клубу,	др.	Бачин-
ський	закричав	на	нього:	«Ти	зрадник!	Повинен	поїхати	на	Камчатку!»
	 Січовики,	що	асистували	др.	Бачинському,	також	обсипали	градом	
звину	вачень	др.	Глібовицького.	Хлопи	просили	др.	Бачинського,	щоб	дав	
спокій	і	не	переривав	оратора	і	почали	кричати	на	нього:	«Тихо,	досить	нам	
вже	наобіцяв,	і	пасовища,	і	ліси	до	розділу	і	сіль	по	«дві	дудки»	(дудка	=	2	
цен	ти),	а	нічого	з	того	не	маємо.	Обіцяв	пан	кожух,	теплі	його	слова».	Коли,	
незважа	ючи	на	ці	 заклики	до	 спокою	 і	 грізної	 поведінки	 віча,	 січовики	 і											
др.	Бачинський	не	переставали	переривати	др.	Глібовицького	і	сипати	на	нього	
звинувачення,	хлопи	кинулися	на	січовиків	та	їх	провідника	др.	Ба	чинського	і	
почалася	запекла	бійка.	Хлопи	закидали	звинувачення	др.	Бачин	ському	з	тієї	
причини,	що	не	дотримав	обіцянок,	почали	його	бити,	а	згодом	запро	вадили	в	
кущі,	і	там,	розтягнувши	його	на	траві,	порядно	вибили.	Коли	др.	Ба	чин	ський	
кричав:	«Люди,	дайте	спокій,	я	ж	ваш	посол!»,	хлопи	відпо	відали:	«Коли	ти	
наш	посол,	то	де	є	пасовища,	де	є	сіль	по	дві	дудки?»
	 Побитому	поспішили	на	допомогу	і	його	звільнили	з	рук	роздратованих	
хлопів,	після	чого	його	і	п.	Левицького	жандарми	відпровадили	на	залізничний	
двірець.	Урядовий	комісар	припинив	віче,	але	хлопи	були	так	розгнівані	на	
січовиків,	що	ті,	бажаючи	уникнути	побиття,	здирали	з	грудей	всякі	відзнаки	
Січі	 і	мішалися	в	натовпі,	щоб	 їх	не	впізнавали.	В	кінці	 вдалося	досягти	
спокою,	а	«Дружина»	в	оточенні	сотень	селян	відпровадила	посла	Глібови-
цького	з	великим	парадом	до	міста,	викрикуючи	гасла	на	його	честь	[10].
	 Ймовірно,	о.	Винницький	брав	участь	у	переслідуванні	представ	ників	
українського	віча	–	на	загальному	з’їзді	товариства	імені	Качковського,	що	
відбулося	в	Тернополі,	виступав	селянин	Захарчук	з	Ляцького;	він,	як	наочний	
свідок,	оповідав	про	інциденти	в	Галичі	і	висловив	публічне	вболівання,	що	
«в	групі	людей,	з	якої	падали	каміння	на	учасників	віча,	був	старий	ксьондз	
з	сивими	волосами»	[37].
	 У	відповідь	за	«25	серпня»	організували	українці	віче	«22	вересня»	
на	тій	самій	Замковій	горі,	під	стінами	княжого	замку.	Зібралося	з	цілого	
Галицького	повіту	близько	15000	селян;	було	також	трохи	міщан	з	Галича,	
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хоча	місцевий	парох	о.	Винницький	закликав	міщан	з	амвону,	щоб	в	«україн-
ському»	вічі	 не	брали	участі.	Появилися	 також	січові	 організації	 і	 руські	
«Соколи»,	щоб	 утворити	 оточення	 коло	 осіб	 послів:	 д-ра	Є.Левицького,											
д-ра	Л.Бачинського	і	М.Петрицького.
	 З	двох	трибун	промовляли	виступаючі,	щоб	могти	бути	почутими	
великою	кількістю	учасників.	Незважаючи	на	зливу,	після	закінчення	віча	
похід	 вирушив	 через	місто	 до	 галицького	 ринку,	 де	 при	 вигуках	молоді	
відспівано	 «Ще	не	 вмерла	Україна»	 і	 «Не	пора»,	що	мало	показати,	що	
«Галицький	повіт	є	українським,	а	не	кацапським».	З	ринку	похід	вирушив	
до	мосту	над	Дністром,	лише	тут,	на	завдання	урядового	комісара,	повинен	
був	затриматися	з	тривоги,	щоб	міст	не	зруйнувався	під	тягарем	такої	маси	
народу.	Москвофіли	під	час	вічевих	нарад	також	почали	згромаджуватися,	
але	переконавшись	в	значній	перевазі	противників,	вступилися;	натомість,	
з	поза	церкви	кидали	каміннями	в	учасників	походу,	що	мало	не	дійшло	до	
сутичок	[38].
	 Наступного	року,	в	січні	1907	р.,	у	Станиславові	відбулося	органі-
заційне	 зібрання	передвиборного	 комітету	 староруської	 партії.	Ухвалено	
працювати	незалежно	від	«українських»	комітетів,	а	згідно	з	дорученнями	
«руської	ради».	Вирішено	підтримувати	кандидатуру	на	посла	Л.Алєксієвича	
(адвоката	в	Стани	славові),	а	на	заступника	посла	Н.Винницького,	пароха	в	
Галичі	[7,	8].
	 28	січня	1907	р.	в	Галичі	станиславівські	соціалісти	скликали	виборче	
віче.	На	ньому	програму	партії	 озвучив	п.	Кобак.	Проти	нього	 виступав	
руський	 галицький	міщанин	п.	Сегін,	 який	 агітував	 за	 свого	 кандидата,	
місцевого	пробоща	кс.	Винницького.	Віче	ухвалило	підтримувати	кандидата	
соціально-демократичної	партії	[25].
	 У	квітні	1907	р.	«Руська	рада	у	Львові»	кінцево	затвердила	список	
кандидатів	на	 вибори	від	 староруської	партії,	 яка	мала	кандидатів	у	19-и	
округах.	У	59	виборчому	окрузі	(Станиславів)	основним	кандидатом	був	др.	
Л.Алексі	євич	(Станиславів),	заступником	–	парох	Н.Винницький	(Галич)	[9].
	 Впродовж	року	політична	 боротьба	не	припинялася	 і	 в	 околицях	
Галича.	В	Бовшеві,	в	ніч	з	1	на	2	вересня	1907	р.,	«напали	москвофільські	
хлопи	на	хлопів	українських	і	влаштували	погром.	Були	поранені	та	побиті	
вікна	 в	 читальні	 «Просвіта».	 4	 числа	 погром	 повторився.	 Викликали	
військо.	Повідом	лялося,	що	 відповідальним	 за	 ці	 напади	 серед	 інших	 є	
москвофільський	ксьондз	Винницький»	[19].
	 Вибори	до	сейму	1908	р.	На	зібранні	мужів	довіри	«Руської	ради»	
з	 цілого	 повіту,	що	 відбулося	 у	 січні	 1908	 р.	 в	Станиславові,	 ухвалено	
підтримувати	 кандидатуру	 кс.	Николая	Винницького,	 пробоща	 в	Галичі.	
Також	керівництво	товариства	«Руська	рада»	на	підставі	пропозицій	округ	і	
погодження	«Народної	ради»	оголосило,	що	о.	Никола	Винницький,	декан	в	
Галичі,	є	їх	кандидатом	[39].
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	 Загалом	на	цих	виборах	Станиславівський	повіт	мав	7	кандидатів,	з	
них	3	відмовилися	продовжити	боротьбу,	передбачаючи,	що	не	будуть	мати	
великих	шансів.	Залишилися	4,	серед	них	2	з	міста	Галича:	о.	Винницький	
та	начальник	суду	в	Галичі,	радник	Мирон	Гординський	[20].
	 Згодом	останній	зрікся	своєї	кандидатури	на	користь	о.	Винницького	
(оскільки	обидва	належали	до	староруської	партії)	[12].
	 У	 лютому	 1908	 р.	 часопис	 повідомляв	 про	 результати	 виборів:	
«Станиславів.	Голосувало	209.	Вибраний	кс.	Н.Винницький,	декан	з	Галича	
(старорусини),	127	голосів;	радикал	Королюк,	82	голоси»	[13].
	 Чергові	документи,	які	згадують	ім’я	о.	Н.Винницького	в	контексті	
взаємин	з	«українськими»	товариствами,	належать	до	1924	р.	Так,	польська	
поліція	зафіксувала,	що	17	серпня	1924	р.	відбулося	засідання	членів	україн-
ських	та	староруських	партій	в	Галичі	в	будинку	доктора	Калини.	Метою	
зібрання	 були	 наради	щодо	 способу	 відібрання	 площі	 по	 колишньому	
староруському	Народному	домі	з-під	управи		кс.	Винницького	і	передачу	цієї	
площі	під	будівництво	Дому	для	української	«Самопомочі»	в	Галичі	[40].	
	 Дописувач	з	Галича	у	січні	1925	р.	інформував	читачів	«Діла»	про	
шкідливу	активність	галицького	пароха	для	української	справи:	«…Маємо	
немалий	клопіт	з	нашим	довголітнім	парохом	о.	Винницьким,	що	то	ще	до	
війни	мав	марку	«твердого	русского	діятеля»	і	ширив	москвофільську	дурійку	
як	у	Галичі,	так	і	в	його	найближчій	околиці.	Наслідком	його	роботи	було	між	
іншим	те,	що	в	часі	війни	виарештовано	в	Галичі	більшість	нашого	міщанства,	
яке	в	поважнім	числі,	хоч	Богу	духа	винне,	вигинуло	в	Талергофі.	Одначе	ні	
смерть	невинних	людей,	ні	повоєнні	події	не	вразумили	о.	Винницького.	Він	
дальше	ширить	істінно-русскую	ідею,	до	чого	використовує	навіть	церкву.	Так	
у	своїх	проповідях	відважився	говорити	ось	що	до	своїх	вірних:	«Парохіяни!	
Чорт	вліз	у	богатьох	з	вас,	хруні,	і	сидить.	На	свята	Різдва	Христового	будуть	
ходити	 з	 колядою	на	братський	дім;	 всяких	 інших	жебраків,	 у	 яких	чорт	
сидить,	викидайте	за	двері!»	
	 І	таке	торочив	до	своїх	парохіян	о.	Винницький	в	чотирьох	по	собі	
слідуючих	проповідях!	А	причиною	того	ніщо	інше,	тільки	обставина,	що	в	
закацапщенім	колись	Галичі	відроджується	українське	життя,	наслідком	чого	
о.	Винницький	тратить	усякий	вплив	у	громаді.	Тут	працює	філія	і	читальня	
«Просвіти»,	 звідки	 розбудовується	 кооперативна	 будівля	 в	 цілім	 окрузі.	
Люди	побачили,	куди	їх	вів	і	де	завів	о.	Винницький	–	і	відвертаються	від	
незрівно	важеного	пароха-старця;	а	це	виводить	його	з	рівноваги	і	він	у	своїй	
здитині	лости	не	знає	ні	стриму,	ні	такту,	ні	міри.	
	 Він	навіть	важився	накинутися	на	катехита,	що	хотів	занятися	вечером	
св.	Миколая	в	місцевій	читальні	«Просвіти»,	такими	словами:	«Ви!	Ви	хочете	
політику	робити?	Я	на	вас	до	консисторії,	я	на	вас	до	кураторії»	і	т.	д.	Таких	і	
подібних	виступів	здитинілого	старця	богато	і	не	місце	їх	тут	вичисляти.	Але	
може	би	всеж	таки	вглянув	хто	ближче	в	ці	неодвічальні,	нахабні	виступи	і	
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напасти	о.	Винницького	на	«Рідну	Школу»,	яку	чейже	поручили	горячо	увазі	
духовенства	й	вірних	усі	три	наші	ординаріяти!	Бо	таких	«твердих	столбів»	
москвофільства,	 як	 наш	парох	 о.	Николай	Винницький,	 вже	 небогато	 в	
Галичині.	Отже	і	з	того	погляду	варто	би	ним	зацікавитися	ближче…»	[48].
	 Місяцем	пізніше,	2	лютого	1925	р.,	в	«Народному	Домі»	у	Львові	
проведено	 з’їзд	 «Русскої	 народної	 організації»,	 в	 якому	 взяла	 участь	 вся	
«старорусска»	 гвардія	 в	 кількості	 до	 200	 осіб.	Найчисленніше	 з’їхалися	
«старорусскі	батюшки»	(близько	80	осіб),	далі	з’явилися	«русскі»	студенти	з	
польського	університету,	кілька	селян,	адвокатів,	радників	та	інших	«чинов-
ників».	Під	час	з’їзду	о.	Винницький,	який	був	його	учасником,	виголосив	
політичний	реферат	[49].
	 Також	є	згадки	про	«виховний»	вплив	о.	Винницького	вже	після	його	
смерті,	відносяться	вони	до	1933–1934	рр.:	«5	червня	1933	р.	Василь	Кузюк	
з	Кома	рова	відвозив	представника	«Рідної	Школи»	з	Галича	після	сходин	
в	справі	дитячого	садку.	За	мостом	(а	було	це	в	годині	7-ій	перед	вечором),	
напали	на	нього	русскі	«малодци»	і	давай	його	бити	за	те,	що	возив	«україн-
ського	гетьмана».	Виховна	праця	п.	Винницького	дає	результати»	[56].
	 У	1934	р.	300	міщан	міста	Галича	перейшло	на	православне	вірови-
знання.	Преса	вину	за	це	поклала	на	о.	Винницького:	«…Ось	до	чого	дійшли	
задурманені	москвофільством	міщани	в	княжому	городі	Галичі!	Такі	наслідки	
видала	очевидно	довголітня	праця	попереднього	пароха	в	Галичі,	москвофіла	
Винницького,	що	помер	перед	кількома	роками...»	[51].
	 В	1937	р.	«…в	часі	Великодніх	свят	на	могилі	довголітнього	гр.-кат.	
па	роха	в	Галичі	о.	Винницького	відправив	місцевий	православний	священик	
панахиду.	Сталося	це	 заходом	синів	покійного,	 загорілих	москвофілів…»	
[52].
 Вплив на магістрат міста
	 Як	парох	міста,	населеного	в	значній	кількості	українцями	(русинами),	
о.	Николай	Винницький	мав	бажання	 впливати	на	 діяльність	 тогочасних	
органів	 місцевого	 самоврядування.	Це	 йому	 вдалося,	 зокрема,	 під	 час	
урядування	бурмістра	Михайла	Сегіна	(1906–1908	рр.).	У	серпні	1906	р.	преса	
повідомляла,	що	«…бурмістром	«де	факто»	 є	 греко-католицький	пробощ				
кс.	Винницький.	Не	належить	він	навіть	до	складу	Ради	міської,	що	однак	
не	переш	коджає	йому	скликати	Раду	міста	і	приймати	ухвали,	які	йому	по-
трібні…»	[33].
	 Інший	часопис	констатував:	«…бурмістр	…уміє	читати	тільки	«друко-
ване».	Підписує	за	нього	пробощ	руський	кс.	Винницький…	немічна	Рада	з	
кс.	Винницьким	на	чолі;	якій	брак	енергії,	ініціативи	і	бажання	до	праці	–	і	
наш	Галич	марно	гине	серед	прекрасної	околиці…»	[34].
	 Також	серед	закидів	щодо	втручання	о.	Н.	Винницького	в	діяльність	
міського	самоврядування	було	питання	призначення	секретарем	ґміни	спершу	
на	 1	 рік,	 а	 потім	на	 постійно,	Єжи	Остермана,	 який	був	під	 протекцією	
священика.	 «…Остерман,	 звичайно	 за	 порадою	 о.	 Винницького	 –	 вніс	
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своє	подання	за	одну	годину	перед	скликанням	спеціально	скликаної	Ради	
міської.	Ксьондз	Винницький	був	запрошений.	Він	забрав	голос	на	засіданні,	
представляючи	гідного	кандидата	О.,	а	Рада	міська,	що	складалася	з	послідов-
ників	кс.	Винницького	і	його	політичних	прихильників,	звичайно	призначила	
секретарем	п.	О.	тимчасово	на	рік…»
	 У	 січні	 1906	 р.	 завершилося	 урядування	 бурмістра	 Сегіна.																						
«…Залишився	тільки	в	Раді	міській	його	гідний	«компаньйон»	кс.	Микола	
Винницький	зі	штабом,	що	налічує	4	радних.	Та	група,	звана	«чорною	радою»,	
замість	 взятися	 до	 якоїсь	 видатної	 праці	 для	 добра	міста,	 розпочинають	
переслідувати	міських	урядників,	не	бажаючих	йти	їм	на	руку…»	[23].
	 Впродовж	наступних	років	ситуація	не	змінилася.	У	вересні	1912	р.		
ц.-к.	намісництво	ліквідувало	міську	раду	в	Галичі	та	призначило	урядовим	
комісаром	др.Банковського.	Причиною	ліквідації	ради	стало	те,	що	«…місце-
вий	гр.-кат.	пробощ	кс.	Винницький,	відомий	москвофіл,	мав	великий	вплив	
на	хід	 ґмінних	 справ,	 а	 начальник	 гміни	 (бурмістр	Ервін	Геллер.	 –	А.Ч.)	
«зам’який»,	дозволяв	москвофільську	агітацію»	[28].
	 Вказані	факти	свідчать	про	бажання	пароха	мати	безпосередній	вплив	
на	справи	міста,	використовуючи	будь-які	засоби.	Наступний	факт	засвідчує,	
що	парох	мав	неоднозначний	характер	і	ні	перед	чим	не	зупинявся.
	 В	січні	1912	р.	міський	суд	Галича	заарештував	о.	Н.Винницького	на	
два	дні	арешту	за	бійку	з	якоюсь	жінкою.	Описувалося,	що	між	о.	Винницьким	
і	його	парафіянами	була	брутальна	сварка	і	навіть	бійка	в	захристії	[15].
 В’язень Грацу, Талергофу та Відня
	 Кількарічна	 діяльність	 о.	Н.	Винницького	 дала	 свої	 результати:	

москво	фільський	 рух	 потужно	 розвивався,	що	
не	могло	 не	 привернути	 увагу	 влади.	Станом	
на	 1910р.	 в	 м.	 Галичі	 читальня	 Товариства	
Качковського	нараховувала	122	члени,	товариство	
«Русскій	Клюбъ»	–	17	членів,	пожежна	дружина–				
60	членів	[45].
	 Практично	щорічно	в	Галичі	арештовува-
лося	кілька	осіб	за	звинуваченням	у	шпигунстві	
на	користь	Росії	(Галич	трактувався	як	важливий	
фортифікаційний	стратегічний	пункт	на	р.	Дніс-
тер),	проводилися	обшуки	в	членів	москвофіль-
ських	організацій.	У	серпні	1912	р.	було	ліквідо-
вано	 «Пожарную	 дружину	 ім.	Качковського»,	
члени	якої	співали	на	своєму	заході	«Боже,	царя	
храні»,	 використовували	 державну	 російську	
атрибутику.	
	 З	початком	Першої	світової	війни	австрій-
ська	 влада	 активно	 здійснює	 арешти	 серед	
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москво	філів.	 Галицького	 пароха	 було	 заарешто	вано	 1	 серпня	 1914	 року:																					
«…арештовано	кілька	москвофіль	ських	агітаторів,	між	ними	пароха	кс.	Ни-
колу	Винницького…»	[31].
 Тогочасні	російські	пропагандисти,	опису	ючи	політику	австрійської	
влади	щодо	російських	симпатиків,	поспішили	одразу	ствердити:	«…убили	
также	 несколько	 русских	 священников	 в	 других	 городах.	Между	 ними	
называют	о.	Н.	К.	Винницкого	из	Галича…»	[59].
	 Насправді	о.	Винницького	було	відправлено	у	військову	в’язницю	в			
м.	Грац,	а	29.10.1914	р.	–	у	гарнізонну	в’язницю	м.	Відня.	В’язень	Л.Стари-
цький	згадував,	що	о.	Винницький	сидів	в	т.	зв.	«диявольській	башті»	тюрми.	
Згодом	його	було	переведено	в	загальну	камеру	на	другому	поверсі	в’язниці	
[43].
	 Також	наявні	дані,	які	засвідчують	те,	що	о.	Н.	Винницький	у	січні	
1915	р.	 перебував	у	 концентраційному	 таборі	Талергоф.	 «Талергоф,	 коло	
Грацу.	…Інтернованих	тримають	в	ангарі	і	новозбудованих	бараках.	Серед	
них	знаходиться	1500	інтелігентів,	в	тому	числі	300	духовенства	і	600	селян.	
Є	теж	12,	10	і	навіть	5-літні	діти.	Більшість	ув’язнених	була	під	слідством,	
яке	припинене.	Всі	вони	уважаються	інтернованими,	кілька	осіб	підлягають	
суду,	в	тому	числі	і	адміністратор	парафії	в	Галичі,	духівник	Винницький»	
[29].
	 Для	покарання	русофілів	австрійською	владою	був	розпочатий	Другий	
Віденський	процес	(25	вересня	1916	р.)	у	звинуваченні	в	державній	зраді	24	
осіб,	галицько-руських	громадських	діячів	(«Процес	оо.	Богатирця,	Сеника	і	
товаришів»).	Всі	вони	звинувачувалися	у	зраді	параграфів	58	c	і	59	b	карного	
права	і	за	зраду	військової	сили	монархії	з	параграфу	327	військового	права	
карного	[16].	
	 Судив	їх	військовий	дивізійний	суд	ландверу	(landwehrdivisionsger-
icht).	Слухання,	до	якого	залучено	62	свідків,	тривало	3	місяці.	Цікаво,	що	
серед	свідків	у	звинуваченні	щодо	галичан	виступав	галичанин	–	нотаріус	
Лев	Гузар.	У	1923	р.	родина	Гузарів	через	часопис	висловила	подяку	всім,	хто	
вшанував	пам’ять	померлого	Л.Гузара,	серед	них	згадувався	«о.	Винницький,	
совітник	і	парох	з	Галича».		[47]
	 Ще	через	шість	років,	у	1929	р.,	після	смерті	о.	Винницький	буде	
похований	поруч	з	Л.Гузаром…	
	 У	 групі	 24	 підсудних	 було	 двоє	 галичан:	 д-р	Ярослав	Сьокало,	
адвокат	ський	 кандидат,	 та	 священик	Николай	Винницький.	Основний	
злочин	 обвинува	чених	полягав	 у	 тому,	що	 всі	 вони	до	 26	 липня	 1914	 р.	
і	 після	 оголошення	 загальної	мобілізації	 31	 липня	1914	р.	 були	членами	
різноманітних	 русофіль	ських	 товариств	 у	 Галичині	 і	 своєю	 діяльністю	
та	 русофільською	пропагандою	підготовлювали	 відторгнення	 краю	 від	
Австро-Угорської	 імперії,	посилювали	зовнішню	небезпеку	для	держави	і	
влаштовували	внутрішні	бунти.	Вони	були	лідерами	партій	і	підбурювачами,	
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діяли	 в	 таємному	 зв’язку	 посередни	цтвом	 усної	 і	 друкованої	 агітації,	
шпигунства	і	т.п.,	і	створеної	ними	організації	зі	свідомого	руського	селянства	
в	Галичині.	Крім	того,	підсудні	звинувачу	валися	в	тому,	що	зрадою	нанесли	
шкоду	 австро-угорській	 і	 союзній	німецькій	 армії	 в	 час	 війни,	 входячи	у	
стосунки	і	підтримуючи	зв’язок	з	ворогом,	тобто	з	російською	імператорською	
армією	[44].	
	 Вироком	дивізійного	суду	у	Відні	від	17	лютого	1917	р.	о.	Н.	Вин-
ницький	був	засуджений	до	кари	смерті	через	повішення.	Звинувачений	подав	
оскарження.	За	вироком	цього	ж	суду	був	звільнений,	проте	через	апеляцію	
прокуратури	затриманий	в	ув’язненні	аж	до	амністії.
	 17	липня	1917	р.	на	підставі	акту	цісаря	Карла	І	про	амністію	його	
було	звільнено.	З	Відня	о.	Винницького	направлено	в	м.	Драготуш	у	Моравії	
[32].	Про	свою	зустріч	з	ним	у	цій	місцевості	згадує	священик	А.Бучко	[42].
	 Невідомо,	 скільки	 часу	 о.	Винницький	 пробув	 у	Моравії.	Проте	
вже	в	лютому	1918	р.	ц.-к.	цивільний	суд	у	Кракові	за	поданням	о.	Николи	
Винницького	розшукував	загублені	поліси	Товариства	взаємних	забезпечень	
у	Кракові	 (страхової	 установи)	 на	 4000	 кор.	 Загублені	 поліси	 належало	
повернути	впродовж	6	місяців	або	вони	втрачали	юридичну	силу	[3].
	 Також	немає	даних,	у	якому	році	о.	Н.Винницький	повернувся	в	м.Га-
лич.	У	спогадах	учасників	Листопадового	зриву	в	м.	Галичі	та	матеріалах,	що	
стосуються	українсько-польської	та	польсько-радянської	війни	в	околицях	
міста,	інформація	про	пароха	відсутня.	
 Вшанування пам’яті
	 Поруч	 з	 церквою	 Різдва	Хрестового,	 у	 якій	 більше	 20-и	 років	
душпасти	рю		вав	 о.	Н.	Винницький,	 встановлено	 хрест	 –	 пам’ятний	 знак	
галичанам-жертвам	ув’язнення	 в	 австрійському	концтаборі	Талергоф.	На	
одній	з	двох	мармурових	таблиць	є	напис	зі	згадкою	про	пароха	міста:	«Всhмъ	
Русскимъ	люд  мъ	Галича	во	врєм   	вєликой	войны	подъ	австро-угорскимъ	
игомъ	въ	Талєргофh	и	другихъ	тюрьмахъ	за	русскоє	им				,	вhру	и	народность	
страдав	шимъ	и	животъ	свой	положившимъ	и	пєрвому	изъ	нихъ	о.	Николаю	
Вин	ницкому	–	 доброму	пастырю,	 вєликому	 гражданину,	 нєустрашимому	
борцу-му	чє	нику,	 доблєстному	 сыну	Руси	 и	 є 	 	 	 защитнику	 на	Вhчную												
Пам  ть,	Руси	на	славу.	Пам  тникъ	сєй	воздвигнутъ	гражданами	г.	Галича	
въ	л.	б.	1929».	Пам’ят	ник	споруджено	у	1929	р.	в	каменорізній	майстерні	
М.	Антоніва	 (м.	Станиславів).	У	сучасному	Галичі	на	старому	кладовищі	
(Галич-Гора)	 знахо	диться	могила	 о.	Н.	Винницького.	Скромна,	 увінчана	
трираменним	хрес	том,	перебуває	у	занедбаному	стані.	Поруч	з	його	могилою	
знаходиться	похо	ван	ня	його	доньки	Стефанії.	Потребою	часу	 є	догляд	 та	
благоустрій	за	цими	похованнями	з	боку	церковних	інституцій	УГКЦ,	бодай	
як	данина	тяглості	традицій	духовенства	та	вдячності	за	відновлення	храму	
Різдва	Христового.	
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 Парох	о.	Винницький	не	був	тим,	хто	перший	засіяв	зерна	москвофіль-
ства	на	галицький	ґрунт.	Його	попередниками	були	десятки	священиків,	які	
плекали	москвофільські	ідеї,	а	в	самому	місті	у	1875	р.	відбувся	другий	з’їзд	
москвофільського	 товариства	 імені	Качковського,	 учасниками	 якого	були	
близько	400	осіб.	Він	формувався	в	цьому	середовищі	і	сам	у	певній	мірі	
був	його	 активним	 творцем.	Як	 і	 більшість	 його	 сучасників-однодумців,	
він	 не	 бачив	 перспектив	 в	 українському	 русі,	 боровся	 з	 його	 чільними	
представ	никами…	Постать	 о.	Н.Винницького	 є	 надзвичайно	 цікавою	 з	
погляду	 сучасності.	Особа,	 яка	 виховувалася	у	 вищих	духовних	 закладах	
УГКЦ,	постійно	перебувала	у	колі	відомих	священичих	родин,	була	особисто	
знайома	з	митрополитом	Шептицьким,	вибрала	свій	життєвий	шлях,	який	
сучасники	могли	б	охарак	тери	зувати,	як	долю	«адепта	русского	міра».	Життя	
та	політична	боротьба	о.	Винницького	є	тими	чинниками,	які	впливають	на	
неоднозначне	сприйняття	його	особи	сучасниками.
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Історичні трансформації феномену релігійної 
ідентичності у польсько-литовському 
реформаційному русі XVI–XVII ст.

 У статті розглянуто вплив Реформації на історичні модифікації 
змістовного наповнення феномену релігійної ідентичності в Польсько-
Литов ській державі XVI–XVII ст. Виявлено передумови та проаналізовано 
процес інтеріоризації нових компонентів релігійної ідентифікації, визначено 
їх функціональну специфіку. 
 Ключові слова: Реформація, ідентичність, поліконфесійність, 
протес тан тизм. 

 В статье рассмотрено влияние Реформации на исторические моди-
фикации содержательного наполнения феномена религиозной идентичности 
в Польсько-Литовском государстве XVI–XVII в. Сформулированы предпо-
сылки и проанализирован процесс интериоризации новых компонентов 
религи озной идентификации, определена их функциональная специфика. 
 Ключевые слова: Реформация, идентичность, поликонфессиональ-
ность, протестантизм.

  The article reveals the influence of the Reformation on historical modifica-
tions of the nature of the religious identity phenomenon in the Polish-Lithuanian 
Commonwealth during the XVI–XVII centuries. The preconditions are defined and 
the process of adoption of new components of religious authentication is analysed, 
its functional specification is determined. 
 Keywords: Reformation, identity, multiconfessionality, protestantism.

	 Тема	ідентичності	є	однією	з	ключових	проблем	сучасних	міждисцип-
лі	нарних	досліджень.	Незважаючи	на	традиційно	соціологічну	забарвленість,	
феномен	ідентичності	не	піддається	належному	аналізу	без	врахування	внеску	
інших	галузей	наукового	знання	і,	передусім,	 історії.	Розвиваючись	у	часі	
і	просторі	як	будь-яке	 історичне	явище,	проходячи	відповідні	 етапи	своєї	
еволюції,	 ідентичність	перестає	 бути	лише	компонентом	 самосвідомості,	
набуваючи	 рис	 вагомого	 історичного	 чинника,	 самостійно	 діючого	 у	
соціаль	ному	вимірі.	Дослідження	історії	формування	модерної	ідентичності	
стосується	кожної	людини,	бо,	як	констатує	філософ	Г.Люббе,	«Ідентичність–	
це	відповідь	на	питання	про	те,	хто	ми	такі»	[6,	109].
	 Базові	засади	сучасної	ідентичності	були	закладені	в	епоху	нового	
часу.	Залишаючись	все	ще	домінуючим	в	цей	період,	релігійний	тип	світогляду	
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визначив	релігійну	ідентичність	як	маркер	не	тільки	релігійної,	але	й	етнічної	
та	соціальної	приналежності.	Метою	даної	статті	є	висвітлення	змістов		ного	
наповнення	феномену	релігійної	ідентичності	та	його	трансфор	мації	в	рамках	
польсько-литовського	реформаційного	руху	XVI–XVII	ст.
	 Опису	розгортання	боротьби	польсько-литовського	протестантизму	
за	встановлення	свободи	віросповідання	у	Речі	Посполитій	присвячено	праці	
польських	істориків	Я.	Тазбора,	С.	Кота,	С.	Конарського,	Б.	Барановського,	
З.	Куховича.	Зосереджуючись	на	дослідженні	розвитку	та	спроб	втілення	у	
політичному	житті	ідеї	релігійної	толерантності,	дослідники	надали	перекон-
ливе	фактичне	обґрунтування	специфіки	реформаційного	руху	в	Польсько-
Литовській	 державі,	 вбачаючи	 головну	 якісну	 ознаку	 його	 у	 досягненні	
перемоги	громадянської	свідомості	над	релігійною.	Історики	аргументовано	
окреслюють	ступінь	впливу	Реформації	на	розвиток	польської	мови,	літера-
тури,	освіти	та	науки,	підкреслюючи	виключне	значення	подій	XVI–XVII	ст.	
для	становлення	польської	етнічної	спільноти.	
	 Християнство	 латинського	 обряду	 як	 офіційна	 державна	 релігія	
Речі	 Посполитої	 було	 за	 своєю	 структурною	 побудовою	 цілковито	
космополітичним	 явищем.	 Запроваджене	 у	Польщі	 за	 панування	 князя	
Мешка	I	у	966	р.,	католицьке	віросповідання	перш	за	все	відігравало	роль	
інструменту	 уник	нення	 заходів	 примусової	 християнізації	 з	можливими	
наслідками	подаль	шого	приєднання	до	складу	Священної	Римської	імперії	
Оттона	І.	Так,	у	збереженому	в	Ватиканському	архіві	акті	«Dagome	iudex»	
зафіксоване	прохання	польського	князя	про	безпосереднє	підпорядкування	
його	володінь	протекції	римського	папи,	з	метою	збереження	незалежності	
від	 сусідніх	держав.	Використаний	 з	 самого	початку	 в	політичних	цілях,	
католицизм	до	XVI	ст.	здійснив	декілька	спроб	адаптуватись	до	польських	
культурних	реалій.	До	найбільш	знакових	подій	слід	віднести	появу	культу	
св.	Войцеха	(Адаль	берта)	–	місіонера,	брутально	вбитого	прусами	у	997р.	
і	 канонізованого	 поляками	 як	 місцевого	 мученика.	 У	 1079	 р.	 перелік	
польських	 святих	 був	 поповнений	 включенням	 до	 нього	 св.	Станіслава,	
страченого	Болесла-вом	 ІІ	 єпископа	Краківського.	Проте	незважаючи	на	
послідовні	спроби	надати	католицизму	польського	етнічного	забарвлення,	
сама	римська	церква	до	початку	доби	Реформації	так	і	не	змогла	позбутися	
рис	 космополітичної	 зверхності.	 Цей	 факт	 дослідники	 пов’язують	 із	
дотриманням	моделі	жорсткого,	безпосередньо	римського	адміністрування,	
наддержавним	характером	церков	ної	 організації,	 елітарністю	кіл	 більшої	
частини	 духовенства	 і	 головне	 –	 відмовою	 від	 впровадження	 народної	
мови	до	церковної	практики.	 	Релігійна	 ідентичність	польського	католика	
на	цьому	 етапі	 свого	розвитку	була	не	 здатною	диференціювати	його	 від	
західноєвропейських	сусідів	чи	надати	будь-які	істотні	критерії	відмінності	
для	того,	щоб	розрізнити	польського	воїна	від	лицаря	Тевтонського	ордену	
на	полі	Грюнвальдської	битви	1410	р.	за	релігійною	ознакою.	Католицька	
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ідентичність	виявляла	себе	переважно	у	рамках	контактів	з	південно-східними	
сусідами	 держави	 –	Османською	 імперією	на	 кордоні	 християнського	 і	
мусульманського	 світів,	 і	 частково	 –	 руськими	 землями	 як	 територією	
поширення	традицій	візантійського	православ’я.	Втім,	релігійна	ідентичність	
у	наведених	проявах	була	співви	мірна	більше	з	регіональною	(християнська	
Європа	як	історико-географічний	регіон),	аніж	з	етнічною	(польські	землі)	
тотожністю.
		 Радикальні	 зміни	до	усталеної	моделі	 світогляду	були	привнесені	
початком	реформаційного	руху	на	польсько-литовських	землях.	Розколовши	
монолітність	західноєвропейської	християнської	ідеології,	Реформація	внесла	
суттєві	зміни	у	розвиток	досліджуваного	явища.	Первинна	спроба	Мартіна	
Лютера	реформувати	католицьку	церкву	та	повернути	її	до	витоків	першо-
апос	тольської	ортодоксальності	переросла	у	процес	формування	етнічних	
модифікацій	християнства	в	загальноєвропейському	масштабі.	У	Польсько-
Литовській	державі	ідея	проведення	церковної	реформи	отримала	схвальний	
відгук	 [8,	 27].	Сприятливий	 ґрунт	для	проникнення	протестантизму	було	
створено	як	соціально-економічними,	так	і	ідеологічними	чинниками.	Висту-
па		ючи	як	найбільший	у	державі	землевласник	і	володіючи	20%	загальних	
земельних	площ	країни,	католицька	церква	отримувала	величезні	прибутки	
від	розміщення	на	 своїх	 землях	 господарств	 і	 за	 рахунок	 систематичного	
збору	десятини	з	населення	[9,	37].	Католицький	клір	мав	суттєвий	вплив	на	
визначення	курсу	зовнішньої	та	внутрішньої	політики	монархії,	а	до	складу	
польсько-литовського	сенату	були	включені	всі	місцеві	єпископи	[3,	16].		Така	
широка	низка	повноважень	не	могла	не	викликати	заздрощів	і	застережень	
з	боку	шляхти,	особливо	враховуючи	гучні	приклади	того,	як	духовенство	
зловживало	своїм	соціальним	статусом.	Шлях	Реформації	до	Польщі	було	
розчищено	не	тільки	різким	занепадом	авторитету	католицької	церкви,	але	й	
відсутністю	достатнього	рівня	її	етнізації,	який	би	міг	забезпечити	більш	тісний	
контакт	 з	простим	населенням.	Фактично	 головна	проблема	католицизму	
полягала	в	недостатньо	сформованому	взаємозв’язку	компонентів	релігійної	
та	 етнічної	 ідентичності,	 відсутність	 якого	 запропонувала	 компенсувати	
протестантська	 модель	 християнства.	 Зупинимось	 більш	 детально	 на	
головних	модифікаціях	 релігійної	 ідентичності	 в	 польсько-литовському	
протестант	ському	середовищі.
	 Запровадивши	ситуацію	релігійного	плюралізму,	реформаційний	рух	
створив	умови	для	перебігу	інтенсивної	суспільної	дискусії	та	конфронтації	
ідей.	 Таким	 чином,	 Реформація	 змінила	 середньовічну	 картину	 світу,	
започаткувавши	нові	константи	релігійної	та	етнічної	ідентифікації.	У	сучасній	
науці	під	картиною	світу	розуміють	сукупність	знань	про	світ,	що	здобувається	
в	діяльності	людини,	і	також	способи	і	механізми	інтерпретації	нових	знань.	
У	цілому	ж	картина	світу	з’являється	як	модель,	що	відбиває	цю	сукупність	
знань	і	механізми	їх	одержання,	інтеріоризації.	Так,	Р.І.	Павільоніс	визначає	
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концептуальну	систему	(релігійну	картину	світу)	як	«беззупинно	конструйо-
вану	структуру	інформації,	якою	володіє	індивід	про	дійсний,	або	можливий	
світ».	Будучи	певним	уявленням	про	буття,	властивим	членам	даного	етносу,	
релігійна	картина	світу	виявляє	себе	у	вчинках	людей,	а	також	у	поясненнях	
ними	 своїх	 вчинків.	Відмова	 протестантів	 від	 некритичного	 сприйняття	
загальновизнаної	 колективної	 традиції	 поставила	 релігійне	 питання	 у	
площину	 індивідуального	 вибору,	 а	 обрання	 конфесійної	 приналежності	
особистою,	персональною	справою.	Створивши	необхідність	у	індивідуаль-
ному	 самовизначенні,	 запроваджене	Реформацією	панування	 релігійного	
плюралізму	вимагало	від	кожного	свідомого	окреслення	власної	віросповідної	
ідентичності	шляхом	ототожнення	себе	з	тією	чи	іншою	з	релігійних	течій.	
Як	наслідок,	можна	стверджувати	про	переведення	Реформацією	релігійної	
ідентичності	з	колективних	до	розряду	індивідуальних	категорій.	
	 Першими	похитнули	монополію	католицької	церкви	на	визначення	
релігійної	ідентичності	населення	Польсько-Литовської	держави	лютерани,	
які	у	1520	р.	проникли	на	територію	Королівства	Прусії	і	швидко	поширились	
у	західній	частині	Великопольщі,	Сілезії	і	Любуській	землі	[9,	34].		Особливого	
поширення	лютеранізм	набуває	у	регіоні	Західного	Помор’я,	де	у	1534	р.	
місцевий	сейм	проголосив	його	офіційною	релігією,	 і	Князівській	Прусії,	
де	1525	р.	це	віросповідання	публічно	прийняв	Альбрехт	І	Гогенцоллерн.	
Головним	 осередком	 непокори	 став	 Гданськ	 –	 найбільший	 польський	
торгівельний	 центр	 і	 одночасно	 найкрупніший	 порт	Балтійського	моря.	
Знаходячись	під	безпосереднім	впливом	подій	селянської	війни	у	Німеччині,	
і	підтримуючи	з	німецькими	землями	тісні	торгівельні	контакти,	гданське	
бюргерство	 дуже	швидко	 сприйняло	 першопоштовх	 протестантського	
радикалізму.	У	січні	1525	р.	в	місті	було	розпущено	католицьку	міську	раду	і	
розпочато	проведення	низки	реформ	у	дусі	анабаптизму	[4,	61].		Нова	міська	
рада	звернулась	до	короля	з	проханням	затвердити	нові	порядки.	Відмовив-
шись,	Сигізмунд	І	у	червні	1526	р.	заволодів	містом	і	стратив	15	найбільш	
активних	керівників	повстання,	вигнавши	решту	з	країни.	Повністю	покін-
чити	з	лютеранізмом	король	не	наважився,	а	його	наступник	Сигізмунд	ІІ	у	
1557	р.	надав	свободу	віросповідання	головним	містам	Королівської	Прусії.	
Незважаючи	на	блискучі	первинні	успіхи	і	стрімке	поширення,	лютеранізм	
не	отримав	значної	і	стійкої	підтримки	серед	населення	Польсько-Литовської	
держави	[8,	116].	Несприйняття	лютеранізму	було	пов’язане	з	його	німецькими	
коренями	й	ототожненням	у	суспільній	свідомості	зі	своєрідним	маркером	
німецької	 етнічної	 ідентичності.	Поширюючись	переважно	у	 середовищі	
німецького	 бюргерства,	 лютеранізм	 отримав	 природу	 релігії	 міст,	 яку	
«польські»	німці	використовували	з	метою	підтвердження	своєю	первинної	
тожсамості.	Лютеранізм	став	першою	з	протестантських	релігійних	течій,	які	
гостро	поставили	питання	про	етнічний	вимір	конфесійної	приналежності.	
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	 Приблизно	аналогічна	модель	релігійної	ідентичності	була	продемонст-
ро	вана	у	випадку	зі	спільнотою	чеських	братів,	етнічне	походження	історії	
якої	було	включено	у	склад	назви	релігійного	руху.	Будучи	спадкоємцями	
гусизму,	члени	братської	общини	втекли	до	Польщі	після	поразки	Празького	
повстання	1547	р.	На	час	вибуху	Реформації	релігійна	громада	охоплювала	
10%	усього	населення	Чехії.	На	території	Польського	Королівства	чеські	брати	
закріпились	лише	в	регіоні	Великопольщі,	пройшовши	тривалу	еволюцію	від	
станової,	ізольованої	селянсько-міщанської	громади,	до	відкритої	для	всіх	
протестант	ської	конфесії.	Досягнуті	у	процесі	кількісного	зростання	успіхи	
були	тісно	пов’язані	з	розвитком	протестантської	освіти	і	книгодрукування.
	 Зовсім	інший	тип	релігійної	ідентифікації	відрізняв	появу	кальвінізму	
на	польсько-литовських	землях.	Набувши	більш	масштабного	за	лютеранізм	
попереднього	поширення,	кальвіністське	віровчення	отримало	характер	інтер-
на	ціональної	релігії	з	великим	потенціалом	адаптації	до	локальних	історико-
культурних	особливостей.	У	другій	половині	50-х	рр.	XVI	ст.	кальвінізм	став	
провідним	конфесійним	напрямком	протестантської	Рефор	мації	у	Польщі								
[2,	152].	Швидкість	розповсюдження	у	значній	мірі	поясню	валась	універса-
лізмом	кальвіністської	соціології	та	демократичністю	структури	церковного	
устрою.	З	найбільш	знакових	доктрин	до	провідних	ідей	кальвінізму	належать	
примат	 суспільства	 над	 державою,	 право	 опору	 станової	 репрезентації	
влади,	етичне	виправдання	підприємництва	як	головного	засобу	отримання	
впевненості	 у	 власній	 надприродній	 виключності	 і	 республіканська	
структура	організації	церкви.	Церковне	керівництво	здійснювалось	пресвіте-
ром,	 обраним	 з	 членів	 релігійної	 громади	 та	 служителем-проповідником	
(міністром).	Справи	общини	контролювала	церковна	консисторія,	а	найважли-
віші	рішення	приймались	шляхом	скликання	загальнонаціональних	зборів	
(синодів).	Оскільки	 головою	 церковної	 громади	 вважався	 її	 світський	
фунда	тор,	кальві	нізм	швидко	здобув	популярність	у	середовищі	польсько-
литовської	шляхти,	яка	отримувала	можливість	фактичної	конфіскації	майна	
і	земель	католицької	церкви	при	перетворенні	її	майже	в	приватновласницьку	
протестантську.	Кальвіністська	шляхта	взяла	активну	участь	в	екзекуціо	ніст-
ському	русі,	 вимагаючи	обмеження	католицької	 судової	юрисдикції	щодо	
світських	осіб	 і	скасування	участі	католицького	духовенства	у	державних	
повинностях.	
	 Ставши	на	захист	інтересів	польсько-литовської	шляхти,	кальвінізм	
сформував	ще	 одну	модель	 релігійної	 ідентичності	 –	 станову	 релігійну	
ідентифікацію.	Вступивши	 в	 ідеологічну	 конфронтацію	 із	 католицькою	
церквою,	 кальвіністський	рух	почав	претендувати	на	 виконання	функцій	
загальноетнічної	 польської	 репрезентації.	Протягом	1562–1565	рр.	 табір	
кальвіністів	розколовся	на	дві	частини	–	більшу	та	меншу	громади	[3,	22].		
Якщо	перша	течія	дотримувалась	поглядів	класичного	кальвінізму,	то	остання	
перейшла	до	 сповідування	 ідей	 аріанізму,	функціонуючи	під	 самоназвою	
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церкви	«польських	братів»,	соціальну	базу	якої	складали	не	тільки	шляхтичі,	
але	 і	представники	міщанських	та	селянських	верств	населення.	Очолене	
Фаустом	Социном	у	1579	р.	помірковане	крило	польських	братів	сповідувало	
ідеї	 раціоналізації	 релігії,	 проголошуючи	 розум	 головним	 інструментом	
осягнення	 біблійного	 тексту.	Красномовне	 включення	 етноніма	 в	 назву	
релігійної	 організації	 не	 було	 сліпим	наслідуванням	 чеського	 прикладу.	
Постійне	наголошування	на	необхідності	створення	національної	церкви	було	
найяскравішим	проявом	пошуку	етноконфесійної	ідентичності	в	протестант-
ському	середовищі	Речі	Посполитої	другої	половини	XVI	ст.	
	 Політична	діяльність	кальвіністської	шляхти	досягла	свого	апогею	при	
укладенні	акту	Варшавської	конфедерації.	В	останній	день	роботи	конвока-
ційного	сейму	1573	р.	було	прийнято	рішення	про	запровадження	свободи	
віросповідання	щодо	всіх	християнських	конфесій	та	дотримання	принципів	
релігійної	толерантності	у	суспільстві.	Світські	власті	позбавлялись	права	
карати	смертю,	конфіскацією	майна,	ув’язненням	чи	вигнанням	за	релігійні	
погляди.	 Задекларовані	 принципи	 толерантності	 запровадили	юридичне	
закріплення	досягнутої	у	суспільстві	поліконфесійності.
	 Отже,	 суттєвим	 наслідком	 Реформації	 у	 Речі	Посполитій	XVI–
XVIIст.	стали	трансформації	змістовного	наповнення	релігійної	ідентичності	
населення	Польсько-Лиитовської	 держави,	 поява	 нових	 форм	 і	 ознак	
релігійної	ідентифікації.	Реформаційний	рух	створив	сприятливі	умови	для	
перебігу	тих	суспільних	процесів,	 які	були	неможливими	при	 збереженні	
ідеологічної	монополії	католицької	церкви	на	формування	самосвідомості	
населення.	 До	 результатів	 Реформації	 слід	 віднести	 індивідуалізацію,	
соціалізацію,	раціоналізацію	та	етнізацію	феномену	релігійної	ідентичності.
	 Індивідуалізація	релігійної	ідентифікації	стала	можливою	в	умовах	
створеного	 реформаційним	 рухом	 релігійного	 плюралізму,	 який	 змусив	
відмовитись	 від	 середньовічної	 традиції	 автоматичного	 і	 некритичного	
сприйняття	своєї	релігійної	приналежності,	її	успадкування.	Якщо	раніше	
релігійна	ідентичність	сприймалась	як	продукт	засвоєння	досвіду	попередніх	
поколінь,	то	поява	Реформації	надала	можливість	 індивідуалізувати	вибір	
віросповідання,	перетворити	його	у	свідоме	і	персональне	рішення.	Фактично,	
релігійна	ідентичність	була	трансформована	з	колективної	характеристики	
спільноти	до	індивідуальної	характеристики	особистості.
	 Соціалізація	 релігійної	 ідентичності	 стала	 результатом	чисельної	
переваги	представників	певної	течії	польсько-литовської	Реформації	у	межах	
конкретного	суспільного	стану.	Набуття	кальвінізмом	статусу	традиційно-
шляхетської	релігії,	домінування	міщан	у	соціальному	складі	лютеранської	
церкви	породили	феномен	станової	репрезентації	конфесійних	груп.	Релігійна	
ідентичність	 стала	 однією	 з	 ознак	 станової	 приналежності.	 Політична	
боротьба	шляхти	за	збільшення	власних	повноважень	була	тісно	пов’язана	
з	релігійною	боротьбою	за	право	влади	над	інститутом	церкви.
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	 Раціоналізація	релігійної	ідентифікації	полягала	у	чіткому	окресленні	
мотивів	 обрання	 особою	певного	 типу	 ідентичності,	 обґрунтуванні	 його	
переваги,	яке	народжувалось	у	процесі	релігійної	полеміки	і	використання	
системи	аргументів	і	контраргументів	у	її	проведенні.	Реформація	не	тільки	
спонукала	пошук	 власної	 світоглядної	 позиції,	 але	 і	 вимагала	 володіння	
здатністю	її	обґрунтування.	Теологічна	доктрина	протестантизму	апелювала	
до	розуму,	використовуючи	логіку	як	головний	засіб	переконання.
	 Етнізація	 релігійної	 ідентичності	 знайшла	 свій	 прояв	 у	 боротьбі	
католицької	церкви	за	статус	загальноетнічного	віросповідання.	Міжконфе-
сійна	конкуренція	 обумовила	 звернення	до	народної	мови	 та	 традицій	 як	
засобів	популяризації	релігійних	ідей	і	збільшення	кількості	послідовників.	
Перемога	контрреформаційних	тенденцій	закріпила	у	суспільній	свідомості	
сприйняття	поляка	як	передусім	католика.
	 Таким	чином,	Реформація	у	Речі	Посполитій	XVI–XVII	ст.	призвела	
до	 суттєвих	 трансформацій	 змістовного	наповнення	феномену	релігійної	
ідентичності,	зафіксувавши	його	міцний	взаємозв’язок	з	етнічною	самосві-
домістю	і	практично	подолавши	межі	їх	протилежності.
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Леся ШЕПТИНСЬКА
/м. Галич/

Сутність релігії. Роздуми про віру

	 Релігійні	 вірування,	 яких	 сьогодні	 на	 Землі	 багато,	 –	 це	 продукт	
суспіль	ного	розвитку.	Вони	відображають	у	своїх	вченнях	і	доктринах	риси	
соціальних	епох.	Тому	релігія	у	сучасному	світі	є	універсальним	духовним	
явищем	життя	суспільства.	Вона	об’єднує	на	ґрунті	моральних	і	духовних	
цінностей,	 догматів	 цілі	 народи,	 визначає	 конфесійні	 ознаки,	 консолідує	
громади	віруючих,	спрямовує	їх	на	боротьбу	проти	негативних,	з	точки	зору	
теології,	явищ,	зумовлює	відправлення	того	чи	іншого	культу.	 	
	 Будь-яка	форма	релігії,	незалежно	від	конфесійної	приналежності,	має	
розглядатись	і	висвітлюватись	з	урахуванням	особливостей	виникнення	та	
еволюції	релігійних	вірувань	і	вчень,	ролі,	яку	вона	відігравала	на	кожному	
етапі	суспільного	розвитку	держави,	народу,	нації.	 	 	 	
	 Проблема	 релігійності	 аналізується	 у	 численних	 публікаціях	
вітчизняних	та	закордонних	вчених.	 	 	 	 	 	
	 Переважна	більшість	 дослідників	 розглядає	релігійність	 як	 світо-
глядну	 орієнтацію	 індивіда	 і	 соціальної	 групи	 в	 сукупності	 релігійних	
властивостей	 свідомості,	 поведінки	 і	 відносин.	Як	 суб’єктивна	 сторона	
релігії	 релігійність	 пов’язана	 з	 особистими,	 інтимними	переживаннями	
віруючого.	Її	зміст	можна	визначити	як	певний	особистісний	стан	індивіда,	
що	характеризується	самовизначенням	особистості	у	світі.	Засобом	цього	
самовизначення	 є	 відчуття	наявності	 надприродного,	що	дає	можливість	
людині	 через	 інтуїтивне	прозріння	відчути	реальну	присутність	у	 своєму	
особистому	житті,	 бутті	 всіх	 людей	Вищого	Начала,	Вищої	Премудрості,	
Вселенського	 Розуму,	що	 спрямовує	 і	 робить	 осмисленим	 як	 існування	
Всесвіту,	 так	 і	 власне	 існування	людини.	Релігійність	 характеризують	 як	
цілісно-життєву	орієнтацію,	 суб’єктив	ний	 вияв	 свідомості	 індивіда,	 його	
внутрішню	здатність	до	реалізації	релігійних	установок	[9,	с.	277–279].
	 Релігія	 –	феномен	духовного	життя	 людства.	Вона	 –	 світоглядна	
основа	людини,	що	регламентує	її	повсякденну	поведінку,	надає	їй	можливості	
спілкування	з	надприродними	силами	шляхом	відправлення	певних	обрядів.	
Це	 зумовило	 вивчення	 релігії	 багатьма	науками:	філософією,	 теологією,	
релігіє	знавством,	 культурологією,	 соціологією,	 психологією,	 історією	 та	
іншими.
	 Первинне	значення	терміну	«релігія»	походить	від	латинського	слова	
ліго	–	зв’язок	(зв’язок	від	Творця	до	людини)	і	реліго	–	відновлення	зв’язку	
(від	людини	до	Бога).	Саме	цілеспрямований	пошук	відновлення	зв’язку	з	
Всевишнім	є	 суттю	релігії.	Тому	термін	«релігія»	трактується	 інколи	 і	 як	
набожність	–	на	Бога	спрямовані	помисли	і	діяння	людини	[2,	с.	112].
	 Категорію	 «релігія»,	 як	 вважають	 науковці,	 можна	 пов’язати	 зі	
староза	вітною	 традицією,	 яка	 знала	 термін	 «berut»,	що	 означає	 «зв’язок	
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людини	з	Богом».	Таке	розуміння	релігії	пізніше	перейшло	й	до	християнства.	
Як	 показує	 аналіз,	 в	 основі	 різних	 тлумачень	 цього	 поняття	 є	 варіанти	
визначного	римського	філософа	й	оратора	М.Т.	Цицерона	(106–43	рр.	до	н.е.)	
і	пред	ставника	римського	християнства	Л.Ц.	Лактанція	(бл.	250	р.	–	після	
325	р.).		
	 Взагалі	у	плані	загального	означення	термін	«релігія»	починає	вжива-
тися	лише	в	XV–XVI	ст.	 (Мартін	Лютер,	Христофор	Філарет	та	 ін.)	 [4,	с.	
19–20].	Сицилійський	мислитель	Евгемер	висунув	теорію	походження	релігії	
як	обожнення	душ	великих	людей	минулого,	передусім	царів	і	героїв,	які	після	
смерті	ставали	богами.	Про	сутність	релігії	писали	французькі	матеріалісти	
XVIII	століття,	німецькі	філософи	Ф.	Шлейєрмахер,	Г.	Гегель,	Л.	Фейєрбах,	
українські	мислителі	Г.	С.	Сковорода,	П.	С.	Могила	та	ін.	Вони	висловили	
цікаві	та	плідні	думки,	проте	усе	це	були	пристрасні	дослідження	досить	
однобокого	характеру	[8,	с.	10].
	 Релігія	 є	 своєрідним	явищем	духовного	життя	людства.	Як	форма	
суспільної	свідомості	вона	завжди	виконувала	світоглядну	функцію.	Численні	
етнологічні	дослідження	XIX–XX	ст.	доводять,	що	зачатки	релігії	виникли	
приблизно	в	епоху	верхнього	палеоліту	(40–50	тис.	років	тому)	вже	на	досить	
високій	стадії	розвитку	первісного	суспільства.	Тоді	людина	почала	не	тільки	
виділяти	себе	в	довколишньому	світі,	відокремлюватись	від	природи,	але	й	
робила	спроби	визначити	своє	місце.	А	«судження	про	світобудову	є	завжди	
судженням	про	Бога»	[5,	с.	8].	Саме	стосунки	людини	з	Богом	є,	за	визна	ченням	
теологів,	сутністю	релігії.	 	 	 	 	 	 	
	 Окремі	дослідники	під	релігійністю	розуміють	«духовно-практичну	
настановленість	людей,	об’єднаних	єдиними	віруваннями,	що	є	в	соціальному	
просторі	сакральними,	тобто	священними,	трансцендентними,	які	виводять	
за	межі	земного	світу	і	підносяться	над	смислами	і	значеннями».	 	
	 На	думку	професора	Н.	Черниш,	релігійність	–	це	певний	стан	окремих	
людей,	їх	груп	і	спільнот,	які	вірують	у	надприродне	і	поклоняються	йому;	це	
їх	схильність	до	релігії,	відданість	їй,	прийняття	її	віровчення	і	приписів	[2,				
с.	125].	Релігієзнавство	як	галузь	гуманітарної	науки	розглядає	релігійність	
як	такий	стан	самовизначення	людини	у	світі,	 який	дозволяє	особистості	
поєднатися	із	трансцендентним.	Академічне	релігієзнавство	не	є	конфесійно	
зорієнтованим.	Релігійність	 тут	досліджують	 як	 соціальну	поведінку,	 яка	
реалізується	 в	 різноманітних	поглядах,	 прагненнях,	 очікуваннях,	жестах,	
мовних	 зворотах	 та	 інших	подібних	 явищах,	що	 властиві	 спілкуванню	 і	
взаємодії	людей.	У	богословському	релігієзнавстві	релігійність	трактується	
через	призму	взаємозв’язку	Бога	з	людиною.	Теологія	не	допускає	виходу	за	
відповідні	догматичні	установки,	а	розв’язання	всіх	проблем	тут	пов’язане	
з	позиціями	релігійного	світорозуміння.	 	 	 	 	
	 Релігія	–	це	елемент	духовного	життя,	але	вона	водночас	є	сферою	
ідеологічної	діяльності.	Вона	включає	в	себе	відправлення	різних	культів	
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(молитви,	 обряди,	 свята),	що	 відбуваються	 на	 базі	 відповідних	 об’єктів	
(церкви,	 монастирі,	 релігійні	 громади,	 мечеті	 тощо),	 які,	 пройшовши	
певні	 етапи	 становлення,	 формування	 і	 розвитку,	 є	 локалізованими	 і	
функціонують	у	просторі	(на	земній	поверхні	з	її	природними	та	суспільними	
відмінностями).	 	
	 Релігійне	життя	набирає	найрізноманітніших	форм	в	залежності	від	
вимог	і	вказівок	тієї	релігії	та	культури,	в	якій	воно	існує.	Загалом	можна	
сказати,	що	релігійне	життя	проявляється	в	індивідуальній	або	колективній	
молитві	благання,	подяки	і	примирення,	в	участі	у	літургійних	громадах,	у	
складанні	жертв,	які	є	чимось	подібним	до	молитов,	у	виконанні	заповідей,	
у	самопосвяті	й	любові	для	 інших,	в	любові	до	них,	у	поширюванні	віри	
в	 Бога,	 в	 праці	 та	 особистому	 самовдосконалюванні.	Оскільки	 у	 релігії	
йдеться	про	різносторонні	сповнення	людини	в	Богові,	то	метою	релігійного	
життя	та	пов’язаної	з	ним	праці	над	собою	є	подолання	власних	слабкостей	
і	вдосконалювання	себе	з	Божою	допомогою	до	рівня	Божої	особи.	 	
	 Провадити	віруючу	людину	до	спасіння,	тобто	до	участі	у	вічному	
житті	Божої	любові	–	це	мета	кожної	релігії.	В	принципі,	саме	так	розуміється	
спасіння	 всіма	 релігіями,	 хоча,	можливо,	 й	 не	 завжди	 воно	 так	 виразно	
формулюється.	Осмислення	спасіння	в	окремо	взятих	релігіях	інколи	ще	й	
додатково	відтінені	уявленнями,	пов’язаними	з	конкретною	екзистенціальною	
й	культурною	ситуацією	ісповідника	даної	релігії	(наприклад,	у	ісламі	рай,	
тобто	майбутнє	життя,	 подається	 як	прогулювання	по	 тінистих	 гаях	біля	
джерел	живої	води)	[10,	с.	11].	
	 Сучасна	 релігійна	 духовність	 українців,	 внаслідок	 усталеної	
історичної	традиції,	є	в	основному	християнською	і	виражається	переважно	
у	формах	Східного	обряду.	Носіїв	християнської	духовності	різних	конфесій	
поєднує	насамперед	вірність	загальнохристиянській	догматиці,	моральним	
заповідям	 Ісуса	Христа,	 вшанування	 християнських	 святинь	 та	 ін.	Але	
домінуюча	православна	 релігійна	 визначеність,	 яка	нині	 розпадається	на	
три	 войовничо	настроєні	щодо	 кожної	 іншої	 церкви	 (просто	Українська	
православна,	Україн	ська	православна	Київського	Патріархату	і	Українська	
автокефальна),	 є	 політизованою	на	основі	цього	поділу	 такою	мірою,	що	
втрачає	ознаки	власне	релігійної	духовності.	 	 	
	 На	відміну	від	православної,	греко-католицька	духовність	виступає	
нині	більш	цілісним	явищем,	хоча	й	тут	відсутня	бажана	єдність.	Але,	як	
і	 право	славна,	 греко-католицька	 духовність	 не	 є	 суцільно	 релігійною	у	
своїх	виявах,	бо	їй	притаманне	опікування	не	лише	душею	людини,	а	й		її	
політичним	спрямуванням.	
	 До	типу	християнської	духовності	належить	також	протестантська	
релігій	ність,	вияви	якої	здебільшого	національно	незорієнтовані,	в	основному	
є	 сакральними,	 зраціоналізованими,	 бо	 спрямовані	 безпосередньо	 на	
пізнання	Бога,	на	знання	слова	Божого.	 	 	 	



Авраамічні релігії і Реформація...

424

	 Віровчення	 протестантизму	 було	 в	 найбільш	 повному	 вигляді	
сфор	мульо	ване	 в	 «Аугсбурзькому	 визнанні	 віри»,	 прийнятому	 1559	 р.	
після	 трива	лої	 громадянської	 війни	між	 різними	 німецькими	 землями.	
Засновник	 протестан	тизму	Мартін	Лютер	 звів	 його	 до	 трьох	 основних	
взаємозалежних	догматів,	висловлених	у	знаменитій	формулі	«тільки	віра,	
тільки	Писання,	тільки	милосердя	Боже»	[3,	с.	305].	Заслужити	милість	Бога	
і	досягти	спасіння	віруючий	може	лише	тоді,	коли	визнає	себе	безнадійно	
гріховною	істотою,	щиро	повірить	у	«спокутну	жертву	Ісуса	Христа».	Рятує	
лише	глибока	віра	в	Бога.	Вчення	про	особисту	глибоку	віру	як	єдиний	 і	
достатній	 засіб	 спасіння	 становить	 основу	 протестантської	 догматики	 і	
вимагає	переосмислення	традиційного	віровчення	католицької	церкви.		
	 Зокрема,	для	протестантизму,	виходячи	з	принципів	його	віровчення,	
головними	життєвими	цінностями	виступають	праця	й	працелюбність,	аске-
тизм	та	самообмеження,	чесність,	порядність,	дисциплінованість,	обов’язко-
вість	 тощо.	Тому	 віруючі-протестанти	 звичайно	 бувають	 дуже	 добрими	
працівниками,	 дисциплінованими	 та	 відповідальними,	 законослухняними	
громадянами,	порядними	в	побуті	й	вірними	у	шлюбі.	Особливостями	віро-
вчення	протестантизму	зумовлені	й	спрощеність	його	обрядовості,	підвищена	
місіонерська	активність	віруючих	у	повсякденному	житті	(що	надзвичайно	
характерно,	наприклад,	для	поведінки	свідків	Єгови)	[2,	с.	59].
	 А	от	у	православних,	греко-	і	римо-католиків	праця,	життєва	та	місіо-
нерська	активність	посідають	далеко	не	перше	місце.	Набагато	важливіша,	за	
віровченням	православ’я	та	католицизму,	релігійна	переконаність	віруючих	
(їх	відданість	основним	догматам	своєї	віри),	духовне	самовдосконалення,	
моральне	очищення	та	спокута.	 	 	 	 	 	
	 Спільна	для	православної	та	греко-католицької	конфесій	слов’яно-
ві-зантійська	 (грецька)	 обрядовість	 залишається	 одним	 з	 найвеличніших	
духовних	успадкувань	українського	народу.	Сягаючи	сивої	 давнини,	 вона	
відзначається	 глибоким	 символічним	 і	 образним	 змістом,	 урочистістю	
богослужбових	 цере	моній	 та	 ритуалів.	 Її	 творили	ще	 з	 часів	 братів-
просвітителів	Кирила	 і	Мефодія	 (IX	 ст.)	 кращі	 сини	й	 вірні	Української	
Церкви.	Слов’янський	обряд,	створений	Кирилом	і	Мефодієм,	був	поєднанням	
грецького	 та	 латинського	 обрядів,	 але	 церковна	мова	 була	 слов’янська	
[6,	 с.	 15].	Ця	 обрядовість	 є	 джерелом	 святої	 віри	 українського	 народу,	
що	 передається	 з	 покоління	 в	 покоління,	 найкраще	 відповідаючи	 душі,	
національному	характеру,	психології	та	менталітету	українців.
	 Обряд	–	це	зовнішнє	поклоніння	Богові.	Це	спосіб,	що	ним	християни	
визначають	свою	віру	і	віддають	честь	Богові.	 	 	 	
	 І	 синкретизм,	 і	 динамізм	 як	 риси	релігійної	 духовності	 українців	
самі	собою	є	явищем	позитивним,	але	на	українському	ґрунті	вони,	на	жаль,	
відігра	ють	і	негативну	роль.	Адже	наша	духовність	не	є	відпорною,	вольовою.	
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Вби	раючи	 різні	 впливи,	 вона	 не	 вміє	 просівати	 їх	 крізь	 свою	 традицію,	
крізь	власні	національні	інтереси.	Тому	Україна	сьогодні	–	широке	поле	для	
інфільтрації	різних	думок	та	ідей,	нетрадиційних	і	нових	конфесій.	 	
	 Сучасний	 світ	 постає	 як	 прояв	 багатьох	 світоглядів,	 ідеологій,	
цивілі	зацій,	 як	 світ	 не	 лише	 добра,	 великих	 людських	 досягнень,	 але	 й	
одночасно	як	світ	великих	протиріч,	труднощів,	негараздів	і	трагедій.	
	 Перед	багатьма	державами	і	народами	постали	проблеми	розбудови	
не	просто	власної	державності,	а	й	власної	історичної	свідомості,	зміцнення	
духовності.	Не	будемо	забувати,	що	українську	націю,	душу,	як	і	слов’янську	
душу	взагалі,	сформувало	і	продовжує	консолідувати	насамперед	канонічне	
Православ’я.	В	ньому	народи	багатьох	країн	вбачали	свою	силу:	на	духовних	
цінностях	Православ’я	будували	власний	дім,	сім’ю,	державу,	міжлюдські	та	
міждержавні	відносини.	 	 	 	 	
	 Релігія	–	це	стан	духовності,	що	шляхом	віри	 і	надії	прагне	Бога.	
В	цьому	контексті	поняття	релігії	може	вживатись	тільки	в	однині	(поряд	
з	 такими	 загальнолюдськими	 цінностями,	 як	щастя	 і	 совість),	 оскільки	
характе	ризує	 саму	 сутність	 прагнення	 людства	 до	 абсолютного	Бога,	 а	
реалізується	через	конкретні	історичні	форми	вірувань,	конфесій	і	обрядів,	
які	на	буденному	рівні	часто	називаємо	релігіями.
	 Віра	в	Бога	є	абсолютною	істиною	для	релігійних	людей	і	не	потребує	
будь-яких	доведень	чи	 спростувань.	Під	 вірою	взагалі	 розуміють	певний	
духовний	стан,	коли	людина	визнає	дійсним	щось	таке,	що	само	собою	не	є	
очевидним,	але	сприймається	як	існуюче	і	може	виступати	джерелом	мотивації	
і	 поведінки	людини.	 Іншими	 словами,	 кожна	людина	 є	 віруючою,	 але	не	
обов’язково	релігійною,	оскільки	може	не	прагнути	у	вірі	до	Бога.	А	кожна	
людина,	що	вірить	в	Бога,	може	мати	і	віру	іншого	порядку.	 	 	
	 Головною	ознакою	релігії	є	віра	в	реальне	існування	Всевишнього,	
емоційне	ставлення	до	нього	в	думках,	поведінці,	обрядах	і	переконання	в	
можливості	впливу	Бога	на	земне	і	потойбічне	життя	людини.	Отже,	релігія	
є	своєрідним	інтегратором	у	свідомості	людини	реальності	Буття	не	тільки	
очевидного,	а	й	того,	що	доступне	через	інтуїцію	і	віру.	Релігійність,	у	свою	
чергу,	визначає	способи	особистого	індивідуального	пристосування	до	цього	
інтегрального	Буття.	Іншими	словами,	релігійність	є	суб’єктивним	аспектом	
релігії.	 	 	 	
	 Віра	і	духовність	завжди	були	і	нині	мають	бути	потужною	формою	і	
нормою	сучасної	свідомості	для	усього	українського	народу.		 	
	 Культура,	мова,	звичаї	допомагають	нашій	вірі.	Церква	залишається	
інститутом	найвищої	довіри	серед	українців,	який	має	не	лише	найвищий	
відсоток	довіри	серед	населення,	а	й	загалом	позитивний	образ.	 	
	 Православна	культова	система	містить	молитви,	поклоніння	святим	
і	реліквіям,	хресту,	іконам,	свята	і	пости.	 	 	 	 	
	 Провідне	місце	молитвам	приділяється	в	Православ’ї	не	випадково:	їх	
називають	«їжею	і	життям	душі».	Православ’я	розглядає	молитву	як	«бесіду	
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з	Богом»,	під	час	якої	«ми	почуваємо	добрість	і	милість	Божу,	а	свою	негід-
ність;	ми	наповнюємося	почуттям	подяки,	даємо	обітницю	в	майбутньому	
коритися	Богові.	Молитва	зміцнює	віру	й	надію,	навчає	терпіння,	дотримання	
заповідей	і	особливо	прохання	небесного	добра».	 	 	 	
	 Молитва	 –	 це	 традиційний	магічний	прийом,	 звернення	 до	Бога,	
своєрідні	заклинання	у	формі	благань.	У	них	служителі	культу	та	віруючі	
прохають	надприродні	сили	подарувати	різні	блага	і	відвернути	зло.	Молит-
вами	супроводжуються	майже	всі	релігійні	церемонії.	Місцем	колектив	них	
молінь	 є	 православні	 храми.	Тексти	молитов	 створюються	духовенством	
і	 вміщуються	 в	молитовниках.	Молитви	 є	 інтегруючим	чинником,	 який	
згуртовує	єдиновірців	під	склепінням	храму;	вони	виробляють	стійку	емоцій-
но-психологічну	потребу	в	колективних	магічних	діях,	формують	переконання	
про	рятівну	місію	церкви.	 	
	 Віра	є	участю	у	житті	Бога,	пригорнення	до	Нього	як	до	Господа,	а	
також	надія	тільки	на	Нього.	Надія	на	Христа	і	повна	довіра	до	Нього	виявляє	
нашу	повну	впевненість	у	Ньому.	Людина	потребує	відчуття	безпеки,	потребує	
опори,	а	це	означає,	що	вона	спрямована	на	довіру.	Спрямована	на	те,	щоб	
на	щось	покладатися,	щоб	чомусь	чи	комусь	довіряти.	Почуття	безпеки	–	це	
головна,	найелементарніша	вимога	людської	психіки.		 	 	
	 Щоб	наша	віра	спиралась	на	Христа	і	довірялась	Йому,	ми	повинні	
визнати,	що	тільки	Він	є	нашим	справжнім	охоронцем.	Повна	впевненість	у	
Ньому,	що	випливає	з	віри	у	Його	Слово,	є	єдиною	правильною	відповіддю	
на	Його	безмежну	любов	до	нас.	 	
	 Віра	–	це	неприйняття	жодної	 іншої	опори,	крім	Бога.	Не	можемо	
опиратися	на	жодний	з	Його	дарів	–	тільки	на	Нього	самого,	на	Його	безмежну	
силу	і	нескінченну	любов.	 	 	 	 	 	 	
	 Закликом	до	 такого	поглиблення	нашої	 віри,	 внаслідок	 якого	Бог	
стане	нашою	єдиною	опорою,	є	Господня	молитва:	«Хліб	наш	насущний	дай	
нам	днесь».	Тому	ми	бачимо	явний	натяк	на	ситуацію,	яка	сталася	під	час	
переходу	пустелею	при	виході	обраного	народу	до	Обіцяної	Землі.	Відомо,	
що	життя	у	пустелі	важке.	Тому	був	бунт,	була	непокора.	Господь,	однак,	
запалився	любов’ю,	як	говорить	Біблія,	і	змилувався	над	своїм	ремствуючим,	
грішним	народом	–	послав	йому	манну	небесну.	У	пустельних	 теренах	 з	
людини	виходить	усе,	що	посаджене	глибоко	у	 її	єстві	–	егоїзм,	недовіра,	
бажання	 створити	 собі	 власну	 систему	безпеки.	В	обраного	народу	було	
замало	довіри	до	Бога	попри	ті	дива,	які	сталися.	Також	виявилася	жадібність	
у	його	праг	ненні	захопити	якомога	більше	манни	небесної,	хоча	Мойсей	від	
імені	Бога	сказав:	«Нехай	ніхто	не	лишає	з	нього	до	ранку!»	(Вих.	16,	19).	
Але	багато	хто	не	послухав	Мойсея	і	назбирав	собі	більше	манни	небесної.	
Тоді	 чудо	продовжилось,	 але	у	 іншому	вимірі.	Увесь	 той	надмір,	що	мав	
забезпечити	від	голоду,	наступного	дня	виявився	або	гнилим,	або	поїдженим	
червою				(Вих.	16,	14–21).	Обраний	народ	не	міг	забезпечити	себе	по-людськи,	
нагромаджен	ням	запасів.	Адже	Бог	вивів	його	в	пустелю,	щоб	упокорити.	
«Хліб	наш	насущний	дай	нам	днесь»	[1,	с.	27–28].	Сьогодні	нам	дай	–	на	
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сьогодні,	не	на	завтра	і	не	на	цілий	місяць.	Адже	ми	–	Твоя	власність.	Господь	
був	змушений	боротися	в	пустелі	з	людським	егоїзмом,	який	перешкоджав	
обраному	народові	повірити	Богові,	незважаючи	навіть	на	чудо.	Він	мусив	
боротися	за	віру	свого	народу.	
	 Релігія	синтезує	звичаї,	табу,	міфи	і	традиції.	Релігії	еволюціонують.	
Поряд	із	традиційними	давніми	релігіями	сьогодні	йде	процес	формування	
нових,	сучасних	релігійних	конфесій	і	рухів.	І	ті	й	інші	намагаються	органічно	
вписатися	в	сучасні	життєві	реалії.	Християнська	етика	формує	духовний	
принцип,	що	 торкається	будь-яких	 взаємин	між	людьми,	 будь-якої	 сфери	
людського	життя,	духовної	і	матеріальної.	Ніхто	не	заперечує,	що	віра,	надія	і	
любов	–	видатні	християнські	чесноти.	На	них	ґрунтуються	всі	наші	надії	на	
поліп	шення	кризової	ситуації	сьогоднішньої	дійсності.	Віруючі	люди	завжди	
цінували	братерську	єдність,	дружні	відносини,	згуртованість	(Діяння	2:42,	
46).	Досліджуючи	створене	Вищим	Розумом	Священне	Писання,	Біблію,	ми	
робимо	висновок	про	те,	що	Мойсей	заклав	релігійні,	моральні	і	законодавчі	
основи	їх	історичного	існування.	Проголошена	ним	релігійність	тримається	
на	єдинобожжі,	моральність		–	на	любові	до	народу,	законодавство	–	на	прин-
ципі	рівної	відплати.	Бог,	народ,	справедливість	–	так	коротко	можна	було	б	
визначити	суть	навчання	Мойсея.	При	цьому	всі	три	поняття	утворять	єдиний	
нероздільний	комплекс.	Феррар	 	Фентон,	що	 займався	перекладом	Біблії,	
назвав	її	«єдиним	ключем,	що	здатний	відкрити	людині	дві	великі	таємниці:	
таємницю	Всесвіту	і	таємницю	її	самої»	[7,	с.	275].
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Глобальні виміри сучасного протестантизму

	 Світові	релігії	тому	й	стали	світовими,	що	історично	поставали	як	
деякі	глобальні	проекти:	ідея	єдності	людства	прозвучала	початково	як	ідея	
релігійна.	Саме	вони	продемонстрували	перші	взірці	глобалізаційних	(прото-
глобалізаційних)	процесів	у	площині	ідейно-світоглядної	та	інституційної	
інтеграції	цілих	регіонів,	різних	народів,	племен	і	культур.	Ще	раз	підкреслимо:	
інтеграції	не	стільки	в	сенсі	політичному	чи	економічному,	хоча	ці	чинники,	
звісно,	підважили	поширення	світових	релігій,	скільки	в	ідейному	та	інститу-
ційному,	утверджуючи	а)	ідею	все-світності,	відчуття	належності	до	одного	
світу	(буддійського,	християнського	чи	мусульманського),	до	однієї	громади	
одновірців	по	всій	ойкумені	(Вселенського	християнства,	Махаяни	чи	Умми),	
до	нового	типу	спільноти	(де	релігійні	зв’язки	є	сакральнішими	за	родинні,	
пле	мінні	чи	громадянські);	б)	типові	інституції	організації	одновірців	(еклезії,	
мона	стирі,	мечеті	та	ін.).	Отже, глобалізація	відбулася	спершу	релігійно,	потім	
географічно,	далі	–	економічно,	згодом	–	геополітично,	інформаційно	і	т.д.	
	 Світові	релігії,	відтак,	вперше	відпрацьовували	засоби	глобального	
поширення	деяких	універсальних	культурних	взірців,	ідей,	норм	(ідей	рівності,	
космо	політизму,	одкровення,	спасіння,	високої	етики,	універсальності	страж-
дання,	гріха,	чи	покірності,	тощо)	та	механізми	їх	адаптації	в	інокультурному	
середовищі.	Чимдалі	перебігала	історія,	тим	більше	увиразнювалася	розбіж-
ність	тих	глобалізаційних	моделей,	які	були	вироблені	великими	релігіями	
Євразії.
	 Християнство	в	оптиці	глобальності	цікаве	тим,	що	в	його	межах	були	
сформовані	й	апробовані	різні	глобалізаційні	моделі,	кожна	з	яких	відобразила	
історичну	та	конфесійну	специфіку	основних	християнських	течій	(право-
слав’я,	католицизму,	протестантизму).	Втім,	іспит	на	історичну	успішність	
витримали	наразі	лише	дві	з	них	–	католицька	та	протестантська.	Право	слав’я,	
яке	в	першому	тисячолітті	нашої	ери	мало	значно	вищий	глобаліза	ційний	
потенціал,	з	низки	причин	так	і	не	змогло	його	реалізувати	і	свою	історичну	
конкуренцію	 за	 світове	 домінування	 програло	 (у	 т.ч.	 через	межо	вість	 з	
нехристиянським	світом,	догматизм	і	консерватизм	східного	християн	ства,	
нездатність	 адаптувати	 ідеологію	 і	 догматику	до	нових	 викликів,	 втрату	
політичної	ваги	східнохристиянських	центрів,	відсутність	адміністративної	
цілості,	поділ	на	сукупність	помісних	автокефальних	церков,	кожна	з	яких	
мала	власні	інтереси	і	сфери	впливу,	тощо).	Православ’я	перетворилося,	по	
суті,	на	геолокалізовану	в	Східній	Європі	і	частині	Євразії	релігійну	спільноту.	
А	в	умовах	кризової	ситуації	на	Близькому	Сході	й	напруженості	у	Північній	
Африці,	коли	дискриміновані	й	переслідувані	православні	діаспори	практично	
витискаються	 звідти,	 –	потоки	 вимушеної	міграції	 до	Європи	ще	більше	
звужують	ареал	поширення	східнохристиянської	традиції.
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 Католицька	глобалізаційна	модель	демонструє	свою	успішність	за	
доби	середньовіччя,	коли	можновладна	і	централізована	Римо-Католицька	
Церква	 прагне	 розширити	 єдиний	 християнський	 світ	 до	 відомих	
географічних	меж,	а	Понтифік	розподіляє	поміж	європейськими	державами	
цілі	континенти,	відкриваючи	місіонерам	нове	поле	діяльності;	покатоличення	
тубільців	невдовзі	поєднується	з	колонізаторською	експансією.	Католицька	
модель	 глобалізації	 переживає	 нині	 процес	 реформування	 і	 ставатиме	
тим	 конкуренто-здатнішою,	 чим	швидше	 буде	 адаптуватися	 до	 нової	
соціальної	реальності,	відкриватися	для	змін,	розсуваючи	межі	догматичної,	
внутрішньоцерковної,	канонічної,		комунікативної	свободи.
	 Протестантська	 глобалізаційна	 модель	 веде	 відлік	 від	 епохи	
Реформації,	 коли	 протестантизм	 утверджується	 не	 тільки	 на	 теренах	
Європи,	а	й	розно	ситься	мігрантами-європейцями	на	інші	континенти.	Через	
добу	 тривалих	релігійних	 воєн,	жорстокого	 католицько-протестантського	
протистояння	все	більше	увиразнювалися	ті	розбіжні	 інтенції,	 які	рухали	
ці	глобальні	проекти.	Католицький	–	єдність у церкві,	прагнення	досягти	
духовної	 і	 земної	 влади	 над	 нинішніми	 і	 майбутніми	 християнами	 та	
поширити	єдину	матрицю	церковно-державних	відносин.	Протестантський–	
єдність церков,	 множинних	 і	 розбіжних,	 у	 справі	 земного	 служіння	 та	
прагнення	змінити,	перетворити,	переулаштувати	навколишнє	суспільство	
і	перевиховати	самих	християн.	Зміст	католицького	глобального	проекту–	
«влада	Христова	над	усім	 світом»;	протестантського	–	 «відповідальність	
християн	за	увесь	світ».
	 Щодо	сучасного	етапу	глобалізації,	то	ставлення	до	неї	і	спосіб	буття	
в	ній	католицьких	і	протестантських	інституцій	змінилися	ще	кардинальніше.	
Ставлення	РКЦ	до	 глобалізаційних	 процесів	 нагадує,	 скоріше,	 позицію	
«експерта-спостерігача»,	 котрий	 прагне	 бути	 критичним,	 небайдужим	 і	
водночас	політично	коректним	(аж	до	визнання	прав	і	свобод	важливішими	за	
євангелізацію)	[1,	91];	за	великим	рахунком,	глобалізація	в	її	сучасній	формі	
постає	для	католицького	світогляду	як	цивілізаційно	чужий	і	деструктивний	
феномен	–	світ	американського	домінування,	свавілля	фінансового	капіталу,	
планетарних	проблем,	засилля	масової	інформації	та	бездуховності.	
	 Протестанти,	натомість,	є	носіями	і	провідниками	глобалізаційних	
змін,	їх	безпосередніми	учасниками;	для	них	глобалізація	стає	прочиненими	
дверима	в	інші	цивілізаційні	світи	і	шансом	євангелізувати	кожного.	Вони	
стають	взірцями	культурної	асиміляції,	глобальної	мобільності	і	соціальної	
активності.	Свого	часу	на	Всесвітній	Місіонерській	конференції	в	Единбурзі	
(1910	р.)	протестантські	деномінації	визначили	дві	головних	цілі:	1)	принести	
Єван	геліє	кожній	нехристиянській	країні	в	світі	і	2)	сприяти	більшій	єдності	
всіх	християн.	Друга	мета	навряд	чи	обернулася	великим	успіхом,	але	перша	
перевищила	найсміливіші	мрії	початку	ХХ	ст.	Протестантська	модель	глобалі-
зації	видається	сьогодні	найуспішнішою	саме	тому,	що	вона	ґрунтована	на	
інакших	ціннісних	засадах,	але	і	відкрита	до	їх	трансформації	у	відповідь	на	
нові	виклики.	
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	 Які	тренди	визначають	сучасне	буття	протестантизму	в	глобальному	
світі?	Серед	найсуттєвіших,	на	наш	погляд,	виділимо	такі.
 По-перше.	Динамічні	темпи	приросту	віруючих-протестантів	тягнуть	
за	 собою	трансформацію	 глобального	 релігійного	 ландшафту,	 принаймні	
його	звичної	конфігурації.	Кількісні	показники	доводять,	що	протестантизм,	
і	передусім	євангельський	протестантизм,	став	одним	 із	двох	найбільших	
«релігійних	вибухів»	у	сучасному	світі,	поряд	із	відродженням	ісламу.	Світ,	
звісно,	протестантським	не	стає,	але	внутрішня	конфесійна	структурованість	
християнства	змінюється,	схоже,	незворотно.	Вже	зараз	протестанти	склада-
ють	 понад	 третину	 віруючих-християн	 (37%),	 охоплюючи,	 за	 різними	
даними,	від	800	до	900	млн.	послідовників	серед	2,2–2,4	млрд.	християн	і	
понад	10%	планетарного	населення	(католики	складають	близько	половини	
християн	(50%),	православні	–	трохи	менше	за	12%	)	[2].	За	прогнозами,	вже	
до	середини	цього	століття	співвідношення	католицької	 і	протестантської	
світових	спільнот	стане	наочним	проявом	їх	глобальної	конкуренції:	кількість	
протестантів	складатиме	або	трохи	перевищить	половину	християнського	
населення	світу.
	 При	цьому	протестантизм	із	феномену	винятково	європейського	за	
своїм	генезисом	і	географічною	локацією	нині,	завдяки	бурхливому	поширен-
ню	в	країнах	Африки,	Азії,	Латинської	Америки,	Океанії,	перетворився	на	
явище	позаєвропейське	і	навіть	не-Західне.	Серед	10	країн	світу	з	найбільшим	
протестантським	населенням	наразі	лише	дві	розташовані	в	Європі.	Серед	
усього	загалу	протестантів	частка	вірян	на	теренах	Європи	(13%,	100	млн.)	
практично	найменша	в	світі:	на	країни	Африки	припадає	37%	(бл.	300	млн.),	
обох	Америк	–	33%	(260	млн.),	Азійсько-Тихоокеанського	регіону	–	17%	(140	
млн.)	[3].	Європа	перестала	бути	центром	не	тільки	для	протестантизму	як	
тотальності,	але	і	для	європейськи-автентичних	конфесій	(так,	століття	тому	
майже	80%	англіканців	мешкали	у	Сполученому	Королівстві,	нині	–	60%	
зосереджені	в	Африці).
	 При	 збереженні	 нинішніх	 темпів	 приросту	 вірян	 протестанти	 у	
найближ	чому	майбутньому	можуть	 стати	 однією	 із	 значущих	релігійних	
меншин	у	 країнах	Азії:	Малайзії,	Тайвані,	В’єтнамі,	Таїланді,	Сінгапурі,	
Непалі	 і	Шрі-Ланці.	Найскладнішим	полем	діяльності	 для	 протестантів	
залишаються	 мусуль	манські	 держави,	 де	 іслам	 є	 міцною	 і	 впливовою	
державною	релігією	більшості,	 а	 також	колишні	 радянські	 республіки	 –	
Таджикистан,	Казахстан,	Туркменія,	Азербайджан,	де	авторитарні	політичні	
режими	і	націоналістичні	рухи	придушують	свободу	віросповідання.	Та	навіть	
тут,	попри	утиски	й	обме	ження,	протестантські	спільноти	не	припиняють	
місію,	адаптуючи	до	місцевих	умов	модель	існування	«гнаної	церкви».	До	
слова,	 в	Україні	 кількість	 протес	тантів,	 за	 підрахунками	 лідерів	 церков,	
складає	800-900	 тис.	 активних	прихожан;	 але	 сукупно	досягає	 (а	може	й	
перевищує)	1,5	мільйона	осіб.
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 По-друге.	Утвердження	євангельського	протестантизму	як	найбільш	
успішної	течії	(за	динамікою	зростання	і	географією	поширення)	не	тільки	
в	 координатах	 протестантизму,	 але	 в	 глобальному	 релігійному	просторі	
і	 в	 історичному	часі.	Справді,	 серед	множини	протестантських	напрямів	
приклади	успішної	євангелізації	демонструють	і	адвентисти,	і	пресвітеріани,	
і	 лютерани,	 і	 методисти.	Але	масового	 транссвітового	 характеру	 в	 кін.	
ХХ–	на	поч.	ХХІ	ст.	набула	місія	саме	євангельських	християн,	насамперед	
п’ятдесятників.	По	сьогодні	темпи	зростання	цієї	християнської	конфесії	є	
найшвидшими,	а	методи	і	технології	роботи	з	паствою	–	взірцем	для	інших	
євангельських	напрямів.	У	2016	р.	соціологи	Pew	Research	Center	оцінили	
кількість	євангельських	християн	у	600	мільйонів	осіб	[4].	Важливо,	в	цьому	
зв’язку,	 акцентувати,	що	при	порівнянні	 темпів	 приросту	 євангельських	
і	мусульманських	 спільнот	часто	 забувають	вказати	на	принципово	різну	
природу	цього	процесу.	Якщо	чисельність	мусульман	зростає,	насамперед,	
за	 рахунок	 демографічних	 чинників,	 високого	 рівня	 народжуваності	
в	 традиційних	 мусульманських	 країнах,	 то	 протестантів	 –	 за	 рахунок	
навернення	неофітів	у	країнах,	де	християнські	спільноти	початково	були	
мізерні	або	й	зовсім	відсутні.
	 Якщо	Макс	Вебер	писав	про	спорідненість	історичного	протестантизму	
з	«духом	капіталізму»,	то	сучасний	євангельський	протестантизм	–	спорід-
нений	з	«духом	глобалізму».	Невід’ємними	складовими	його	інституційної	
та	 ціннісної	 матриці	 є:	 сполучення	 автономії	 громад,	 децентралізації	 і	
мережевого	зв’язку;	висока	цінність	індивідуальної	діяльності;	антидогматизм	
і	плюралізм	думок,	множинність	тлумачень	віровчення;	подолання	відчуже-
ності	 сакрально-церковного	 простору,	 його	 розчинення	 в	 світському	 і	
повсякденному;	соціальна	активність	і	підприємливість;	висока	адаптивність;	
надзвичайна	гнучкість	в	імплементації	ідей	масової	культури;	транснаціональ-
ність;	мобільність;	орієнтація	на	молодь;	інновація	у	виконанні	місії;	дієвий	
зміст	поняття	покликання	(не	як	покликання	до	священства	і	чернечого	життя,	
а	як	заклику	до	активності	в	світі).	Не	випадково,	у	більшості	країн	церкви	
євангельського	напряму	(особливо	п’ятдесятники	і	харизмати)	стають	другою	
релігією	після	традиційної.	І,	разом	з	тим,	євангельські	протестанти	–	одна	з	
найбільш	вразливих	релігійних	меншин.	Вони	мало	не	першими	потерпають	
від	 утисків	 свободи	 совісті	 та	 дискримінативної	 політики	держави	–	 від	
юридичного	закріплення	конфесійної	нерівності	до	цілковитої	заборони	місії;	
вони	першими	оголошуються	«не	історичними»	і	«не	нашими»,	скільки	б	
часу	вони	тут	не	жили	і	скільки	б	не	служили	суспільству	[5].
 По-третє, євангельський	протестантизм,	особливо	успішний	у	від-
сталих	традиційних	та	перехідних	суспільствах,	у	сучасну	добу	фактично	
перебрав	на	себе	функції	модернізуючого	чинника	(у	т.ч.,	надання	нового	типу	
спільнотності	 в	 умовах	руйнування	 трайбалізму;	поліпшення	 середовища	
існування	 та	 соціальних	шансів	 для	нужденних;	 поширення	 освіти,	 ідей	
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прав	 і	 свобод	людини;	 розвиток	підприємництва	 і	 підтримка	 економічно	
активного	населення	 тощо).	Через	 посередництво	протестантів	 цінності	
західно-християнської	цивілізації	–	від	релігійних	і	етичних	до	демократичних	
і	ринково-економічних	–	«інфікують»	традиційні	суспільства.	В	державах	
з	перехідною	економікою	протестантизм	запропонував	різним	соціальним	
групам	«теологію	процвітання»	та	ідеологію	«прагнення	до	успіху»	в	комер-
ційній,	соціальній	і	культурній	сферах.	
 По-четверте.	Наступним	трендом,	що	обумовив	і	обумовлює	успіш-
ність	протестантського	глобалізаційного	проекту,	є	трансформація	способу	
і	типу	інституціювання	християнства.	Саме	у	протестантському	середовищі	
через	поєднання	двох	явищ	–	релігійного	плюралізму	і	свободи	віросповідан-
ня	–	виникає	нова	соціально-інституційна	форма	християнства	–	деномінація,	
тип	релігійної	організації	з	розвинутою	горизонтальною	площиною	зв’язків	
(на	відміну	від	жорсткої	ієрархічно-вертикальної	організації	церкви),	готової	
до	 співіснування,	 взаємодії	 та	 вільної	 конкуренції	 з	 іншими	релігійними	
спільнотами.	П.	 Бергер	 називає	 деноменаціоналізм	 «протестантською								
ДНК»	[6],	яка,	за	аналогом	до	біологічної,	забезпечує	збереження,	трансляцію	
від	покоління	та	покоління	та	реалізацію	«генетичної	програми»	розвитку	
і	 функціонування	 протестантизму.	 За	 її	 прикладом	множаться	 сьогодні	
деномінації	в	межах	інших	віросповідань	–	іудаїзмі,	католицизмі,	православ’ї.		
Крім	 того,	 протестантам	вдалося	 створити	нові	 інститути,	 адаптовані	 до	
функціонування	 в	 умовах	 глобального	 простору,	 де	 «для	Христа	 немає	
кордонів».	Це	 –	 численні	місії	 та	 асоціації	 з	 розгалуженою	мережевою	
структурою,	що	нагадують	систему	ТНК.	
 По-п’яте.	Ще	одна	виразна	тенденція,	яка	змінюватиме	конфесійне	
співвідношення	всередині	глобального	християнства,	полягає	у	зміні	прозелі-
тичної	орієнтації.	Якщо	раніше	протестанти,	здійснюючи	місію,	конкурували	
з	католиками	за	неофітів	з	іншорелігійними	та	нерелігійними	ідентичностями,	
то	 сьогодні	 протестанти	 активно	 перенавертають	 католиків,	 особливо	
в	 латиноамериканських	 країнах.	Вже	 зараз	 співвідношення	 католиків	 і	
протес	тантів	у	країнах	Латинської	Америки	суттєво	змінилося:	з		колишніх	
92%:		4%	в	1970	р.	на	69%	:	19%	в	2014	р.	[7].		До	прикладу,	з	1995	по	2013	
рік	кількість	протестантів	у	Бразилії	 зросла	майже	втричі	–	 з	8%	до	22%	
(католиків,	відповідно,	зменшилася	з	78	до	63%);	в	Нікарагуа	у	3,5	рази	–	з	
11%	до	37%	(католиків	зменшилася	з	77	до	47	%),	у	Гондурасі	у	3,4	разі	–	з	
12%	до	41%	 (католиків	 впала	 з	 76	до	47	%).	Майже	половина	 вихідців	 з	
Латинської	Америки,	котрі	мігрували	в	США,	покинули	католицизм	задля	
протестантизму.	Суттєві	зміни	в	конфесійному	ландшафті	відбуваються	за	
життя	одного	покоління,	а	більшість	неофітів	навертається	у	віці	до	25	років.	
 По-шосте.	Світовий	протестантизм,	принаймні	значна	його	частина,	
переживає	 чергову	 зміну	 власної	 ідентичності.	 Такі	 ідентичнісні	 злами	
позначили	весь	період	його	історії.	Та,	мабуть,	найсуттєвішими	з	них	були	два.	
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Перший	–	переусвідомлення	себе	вже	не	як	анти-католицизму,	а	як	самостійно	
і	позитивно	діючої	істинної	Церкви	Христа,	чиє	функціонування	обумовлене	
не	 стільки	духом	протесту	проти	доктрин,	 ритуалів,	 церковної	 структури	
РКЦ,	скільки	ідеєю	створення	національних	церков,	особистої	та	соціальної	
відповідальності	за	християн;	зміна	імпульсу	антикатолицизму	і	антипапства,	
конфлікту	 і	 відмежування	на	 імпульс	позитивного	 і	 активного	 служіння.	
Другий	–	набуття	«екуменічної»	ідентичності,	усвідомлення	себе	як	частини	
загального	потоку	 євангелізації	 світу,	 як	 носіїв	 спільного	місіонерського	
покликання;	готовність	до	співпраці	та	координації	зусиль,	попри	догматичні	
чи	 концептуальні	 розбіжності,	 з	 іншими	 християнськими	 церквами,	
іншорелігійними	конфесіями	та	різноманітними	релігійними	рухами.	Нині–	
один	 із	 помітних	 і	 звернених	 у	майбутнє	 трендів	 –	 зміна	 геополітичної	
ідентичності	 протестантизму,	 пошук	 нової	 культурної	 і	 цивілізаційної	
тотож	ності.	Донедавна	прийняття	протестантизму	майже	завжди	означало	
опосеред	коване	 залучення	 до	 євроамериканської	 цивілізації,	 політичних	
цінностей	 американської	 моделі	 демократії,	 орієнтацію	 на	 підтримку	
зовнішнього	політичного	курсу	США.	Нині	ситуація	міняється.	Із	вражаючою	
гнучкістю	протестантські	громади	в	різноманітних	цивілізаційних	ареалах	
по	всьому	світі	 (від	Кореї	 до	Нігерії,	 від	Китаю	до	України)	 сприймають	
і	 «перетрав	люють»	місцеву	 історію	 і	 культуру,	 закликають	 її	 поважати	й	
оберігати,	 всотують	місцевий	 колорит,	 культурно	 і	мовно	 асимілюються,	
чимало	з	них	стають	складовими	потужних	національних	і	громадянських	
рухів.	 Створю	ються	життєздатні	 протестантські	 церкви	 –	 національні	
за	 культурою	 і	 протестантські	 за	 вірою;	 а	 формування	 патріотичних	
цінностей	стає	частиною	євангелізації.	Зрештою,	розгортається	процес	«де-
американізації	 протестан	тизму»	–	місце	 американських	місіонерів	посіли	
національні	лідери,	а	розбудовані	церкви	набули	виразного	національного	
обличчя.	
	 На	 оці	 й	 інші	 тенденції	 в	 межах	 глобального	 протестантизму:	
поступове	повернення	популярності	 до	 консервативних	протестантських	
церков,	падіння	авторитету	ліберально-протестантської	ідеології,	поширення	
антиекуменічних	настроїв	у	середовищі	протестантів	та	ін.	
	 В	кожному	разі,	протестантизм	у	глобальному	вимірі	змінюється	сам	
і	змінює	світ.	Тож	у	новий	час	і	в	новий	спосіб	Реформація	продовжується	і	
постає	перед	протестантським	світом,	за	влучним	висловом	М.	Черенкова,	не	
тільки	позаду	«як	вже-подія»,	але	й	попереду	«як ще-задача».	Від	її	здійснення	
і	залежатиме	глобалізаційний	потенціал	протестантизму	у	ХХІ	столітті.
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Назар CТАШКО
/м. Івано-Франківськ/

Уроки європейської Реформації 
та потреба реформування світоглядних орієнтирів 

українського суспільства

	 Перехід	України	від	командно-адміністративної	атеїстичної	держави	
до	омріяної	вільної	демократичної	для	багатьох	українців	став	болісним	і	
незрозумілим.	Сформоване	атеїстичною	пропагандою	помилкове	бачення,	що	
рушійною	силою	прогресу	є	матеріальні,	а	не	моральні	чинники,	призвело	до	
руйнування	інституту	сім’ї,	«дикого	капіталізму»,	зневаги	до	освіти	і	науки,	
зростання	криміналу	та	корупції.	Однак	через	25	років	від	дня	проголошення	
незалежності	України,	500	років	після	подій	Реформації	в	Європі	ми	знову	
стоїмо	перед	запитаннями:	що	стало	причиною	успіху	європейських	країн,	
які	цінності	й	система	переконань	людей	вплинули	на	формування	найпотуж-
ніших	економік	світу,	найефективніших	систем	освіти,	захисту	прав	людини,	
наукових	відкриттів,	найефективніших	моделей	управління?	[1].
 Передумови, ознаки та наслідки Реформації в Європі
	 Спроби	реформувати	церковне	життя	починалися	давно,	і	часткові	
реформи	постійно	здійснювалися	в	християнстві,	особливо	в	його	латинській	
формі.	Але	на	початку	XVI	століття	в	церковному	житті	нагромадилося	так	
багато	нерозв’язних	протиріч,	що	необхідність	 кардинальних	 змін	 стала	
очевидною.
	 Бажання	повернути	християнству	його	доктринальну	чистоту	і	стало	
найдужчим	рушійним	фактором	Протестантської	Реформації.	Саме	розуміння	
того,	що	треба	змінити	не	тільки	життя	церкви,	але	і	її	віру,	є	відмінною	рисою	
реформаторів	XVI	століття,	на	відміну	від	їх	попередників,	що	в	першу	чергу	
наполягали	на	моральному	відновленні.	Але	варто	пам’ятати,	що	Реформація	
включала	цілий	спектр	богословських,	релігійно-моральних,	політичних	 і	
соціально-економічних	причин,	і	тільки	їх	сукупність	зробила	Реформацію	
життєздатною.	Однак,	маючи	дуже	 обмежену	 сферу	 впливу,	 навіть	 взяті	
разом	вони	не	могли	б	 забезпечити	 зламу	 всієї	 середньовічної	 церковної	
системи.	Релігійні,	соціально-економічні,	політичні	та	інші	фактори	стали	
необхідними,	але	недостатніми	умовами	Реформації.
	 Закономірність	і	успіх	Реформації	були	визначені	згори.	Не	випадково	
в	цей	період	Реформація	торкнулася	не	тільки	релігійної,	але	й	усіх	інших	
сфер	людського	буття.	XVI–XVIII	століття	стали	часом	рішучих	перетворень	
і	реформ	у	політиці,	економіці,	науці,	філософії,	світогляді,	культурі,	праві.	
Світ,	немов	підкоряючись	руці	Невидимого	Диригента,	переходив	до	нових	
форм	буття.	 І	 не	 випадково	ця	 епоха	перемін	 сприяла	появі	 цілого	 ряду	
титанів	думки,	творчої	сміливості	і	найбільшої	громадянської	мужності.	У	
цей	період	перст	Вседержителя	вказав	на	конкретних	людей,	які	втілювали	
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дух	Рефор	мації.	Це	Лютер,	Кальвін,	Цвінглі,	Губмаєр,	Менно	Сімонс	та	інші.	
Вони	були	людьми	дії,	а	не	лише	мислителями.	Поява	цих	людей	як	носіїв	і	
виконавців	ідей	Реформації	стала	суб’єктивним	фактором	появи	протестан-
тизму,	але	всіма	об’єктивними	і	суб’єктивними	причинами	правила	всемогут-
ня	рука	Провидіння.	Цим	і	визначається	те,	що	Реформація	спалахнула	майже	
одночасно	в	різних	країнах,	і	хоча	вона	відбувалася	в	різних	умовах	і	набу-
вала	дещо	відмінних	одна	від	одної	форм,	все-таки	 їх	поєднувало	рішуче	
невизнання	старого	порядку	і	релігійні	пошуки	нових	форм	Богошанування.	
Вони	праг	нули	до	чистої	і	правильної	форми	Богопізнання	і	для	цього	готові	
були	пожерт	ву		вати	своїм	становищем,	достоїнством	і	навіть	життям.	Усі	вони	
виявляли	єдність	при	запереченні	класичного	середньовічного	порядку,	за	
якого	особистість	відчужувалася	від	вирішення	богословських	і	релігійних	
питань.
	 Саме	поняття	«Реформація»	неоднозначне.	У	вузькому	значенні	слова,	
Реформацію	визначають	як	рух	за	релігійні	реформи	в	Європі	XVI	століття.	
При	цьому	«Протестантську	Реформацію»	розуміють	як	спробу	створення	
нових,	альтернативних	церков,	що	більш	точно	відображають	ранньохристи-
янські,	або	Біблійні	ідеали,	а	«Католицьку	Реформацію»	–	як	спробу	«реорга-
нізу	вати	церковне	життя,	 не	 змінюючи	 кардинально	 сформовану	форму	
латинського	(західного)	християнства»	[2].
	 Реформація	–	це	духовно-суспільний	рух,	протест	проти	деформації	
Біблійної	істини.	Рух,	котрий	чітко	проголосив,	що	без	Бога	і	без	Євангелія	
неможливо	 змінити	на	 краще	 ані	життя	 людини	 зокрема,	 ані	 держави	 в	
цілому	[3].	Реформатори	намагалися	побачити	всі	сфери	життя	з	біблійної	
точки	 зору,	 а	 не	 лише	 релігійну	 сферу,	 адже	Божі	 принципи	 впливають	
не	 тільки	на	 спасіння	душі,	 але	 теж	на	 суспільну	 сферу	життя:	 культуру,	
економіку,	політику.	Саме	тому	Реформація	і	є	духовно-суспільним	явищем,	
яке	докорінним	чином	змінило	західну	цивілізацію,	а	через	неї	і	весь	світ	[4].
	 Епоха	 Реформації	 породила	 різні	 течії,	що	 прагнули	 очистити	 і	
звільнити	християнство	від	людських	нашарувань.	Далеко	не	всі	вони	були	
вдалими	й	дійсно	відповідали	духу	Засновника	християнства,	проте	кожна	
така	спроба	оновити	життя	Церкви,	повертаючись	до	витоків,	мала	своє	місце	
і	значення	[5].
	 Реформація	 декларувала	 повернення	 до	 біблійних	 першоджерел	
христи	янства,	затвердила	ідею,	що	в	питаннях	спасіння	та	віри	немає	посеред-
ників	і	кожен	сам	несе	відповідальність	перед	Богом,	зокрема	за	дотримання	
законів	Господніх	та	державних	[4].
	 Реформація	докорінно	змінила	історію	середньовічної	Європи.	Вона	
займає	центральне	місце	в	історії	світу.	Як	сказав	Гегель,	вона	є	«сенсом	історії	
нового	часу».	Насамперед,	у	християнстві	відбулися	світоглядні	зміни,	що	
дали	поштовх	розвитку	сучасної	цивілізації.	Це	явище	чітко	продемонстру-
вало,	що	віра	–	це	не	просто	умовне	 абстрактне	поняття,	 вона	докорінно	
змінює	як	життя	всього	суспільства	в	усіх	його	сферах,	так	і	життя	окремої	
людини	[3].
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 В	цей	час	у	християнстві	утвердилася	думка,	що	Бог	дав	цей	світ	
людям	і	бажає	бачити	їх	співучасниками	в	його	устрої.	Тобто	світ	у	свідомості	
християн	перестав	бути	статичним,	а	став	мінливим	і	динамічним.	Тому	діячі	
епохи	Реформації	активно	перетворювали	не	тільки	Церкву,	але	й	суспільство,	
змінюючи	ставлення	до	Бога,	людей,	природи	і	до	себе.	Ці	несамовиті	люди,	
із	сучасної	точки	зору,	характеризуються,	як	грубі	і	малогуманні,	але	вони	
жагуче	любили	Бога	й	істину	і	жертвували	благополуччям,	родиною	і	самим	
життям	в	ім’я	того,	щоб	відстояти	свою	віру	і	свої	переконання	[2].
	 У	результаті	Реформації	західноєвропейська	цивілізація	вплинула	і	
досі	впливає	на	весь	світ!	Європейський	стиль	життя	і	донині	дедалі	більше	
проникає	в	повсякденне	життя	жителів	інших	частин	світу.	Зміна	поведінки	
людей	 у	 результаті	 переосмислення	 християнства	 та	 віри	 кардинально	
вплинули	на	рівень	довіри	серед	людей,	на	співпрацю	серед	населення,	на	
формування	здорового	способу	життя,	на	духовно-моральне	виховання	на	
засадах	християнських	цінностей	любові	до	Бога	та	ближнього.	Реформація	
кардинально	змінила	Церкву,	державу,	бізнес,	культуру,	політику,	право	та	
науку	в	країнах,	де	люди	її	підтримували	[1].
	 Країни,	 які	 прийняли	 Реформацію,	 на	 порядок	 перевершили	 за	
економіч	ними	й	іншими	показниками	країни,	які	її	відкинули,	обравши	різні	
варіанти	 гуманізму.	 Історія	 Реформації	 доводить	 правдивість	 біблійного	
світогляду,	 який	 наголошує	 на	 первинності	 духовного	 аспекту	 над	
матеріальним	[4].
	 Основна	ідея	реформації	–	Solus	Christus	(Тільки	Христос)	–	дозволила	
оцінити	життя	кожної	людини	–	ти	коштуєш	життя	Сина	Божого!	Це	настільки	
підняло	статус	людини	і	її	цінність,	що	породило	такий	соціальний	феномен	
західної	 цивілізації,	 як	 цінність	 особистості.	Американська	 конституція	
починається	 словами:	 «всі	 люди	 є	 рівні	 перед	Богом,	 наділені	 Творцем	
невід’ємними	правами».	Вільям	Вілберфорс,	Авраам	Лінкольн,	Мартін	Лютер	
Кінг	–	великі	борці	проти	залишків	дискримінації	в	Західному	світі,	були	
носіями	протестантської	парадигми	мислення,	в	якій	не	було	місця	рабству,	
а	тільки	свобода	в	Ісусі	Христі	для	всіх	людей.
	 Ще	один	принцип	–	Sola	Scriptura	(Тільки	Писання)	–	тільки	Біблія	є	
безпомилковим	джерелом	Істини	про	Бога,	людину	і	всю	духовну	реальність,	
яка	існує.	Саме	Святе	Письмо,	будучи	богонадхненним	за	своєю	сутністю,	
має	залишатися	єдиним	критерієм	істини,	віри,	богослужбової	практики	й	
особистого	молитовного	досвіду	віруючого	християнина	[6].	Для	того	щоб	
віруюча	людина	могла	 спілкуватися	 з	Богом,	 їй	необхідно	щодня	читати	
Біблію.	Але	 для	цього	потрібно	 спочатку	навчитися	 читати.	 Реформація	
породила	 розуміння	 того,	що	 освіта	 повинна	 бути	 доступною	кожному	
незалежно	 від	 статі,	 достатку	 й	 соціального	 статусу.	Процес	 народної	
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освіти	настільки	успішно	просувався,	що	за	дуже	короткий	період	більшість	
населення	європейських	країн	вміла	читати	і	писати.	
	 Одним	 з	 найвидатніших	 педагогів-реформа	торів	 є	 Ян	 Амос	
Коменський,	котрого	заслужено	називають	батьком	сучасної	педагогіки.	Він	
писав	у	своїх	працях:	«Що	б	не	вивчала	християнська	молодь	після	Святого	
Письма	 (науки,	мистецтво,	мови	 та	 ін.),	 –	 усе	 слід	досліджувати	 згідно	 з	
Писанням,	щоб	молодь	могла	побачити,	чітко	усвідомити,	що	все	є	цілковитою	
марнотою,	якщо	воно	не	стосується	Бога	та	прийдешнього	життя»	[3].
	 З	загальної	грамотності	і	відродження	європейських	мов	розпочався	
процес	національного	відродження.	Реформація	дає	приклад	національного	
пробудження	на	 християнських	 засадах	 і	формує	модель	патріотизму	 як	
прив’язаності	до	свого	народу	і	до	своєї	країни.	Не	національний	егоїзм,	не	
шовінізм,	а	християнський	патріотизм,	який	заснований	на	любові	до	ближ-
нього	і	пошані	до	інших	народів.
	 Проповідь	про	присутність	Бога	 (Coram	Deo	–	перед	Лицем	Бога)	
поступово	 сформувала	певний	менталітет	 законослухняності.	Мисленню	
західної	людини	притаманне	розуміння	того,	що	правовий	закон	–	це	не	є	
інструмент	контролю	уряду	для	маніпуляції	масами,	 а	 один	 з	природних	
законів	на	рівні	з	законом	гравітації.	Закони	створюють	упорядкований	світ,	
запобіга	ють	хаосу	і	анархії,	забезпечують	стабільне	і	безпечне	життя,	але	
лише	при	умові	їх	дотримання.	Ідея	«Coram	Deo»,	як	ніщо	інше	посприяла	
розвитку	правової	культури	і	сучасної	правової	системи,	зокрема	в	англо-
американ	ському	світі.
	 Beruf	(з	нім.	«професія,	фах»)	–	вчення	про	покликання.	Проповідники	
Реформації	проповідували,	що	у	кожної	людини	є	своє	унікальне	покликання,	
неповторна	життєва	мета.	Вона	 змінила	 світогляд	людей	 та	 їх	 ставлення	
до	праці.	Сумлінне	 і	ретельне	виконання	своєї	роботи	–	це	 і	 є	служінням	
ближньому	 і	 способом	прославити	Бога.	Не	лише	священики	та	церковні	
діячі	 здатні	 служити	Богові,	 як	це	 вважалося	раніше,	 а	 кожен	–	 власною	
професійною	діяльністю.	Таке	ставлення	до	роботи	сприяло	формуванню	
протестантської	етики	праці.	Ця	ідея	дуже	вплинула	на	розвиток	капіталіс-
тичної	 системи,	 сприяючи	 економічному	 процвітанню.	У	 пуританській	
Англії	ХVII	століття	великими	тиражами	виходили	книги	з	такими	назвами:	
«Покликання	торговця»,	«Богонатхненний	ткач»,	«Християнське	морепла-
вання».	Люди	могли	поєднати	в	собі	біблійні	принципи	та	професіоналізм.	
Ще	один	феномен,	народжений	ідеєю	«Beruf»	–	це	розвиток	науки	і	техноло-
гій.	Більшість	видатних	вчених	цієї	епохи	були	відродженими	християнами	
(серед	них	Ісаак	Ньютон,	Блез	Паскаль,	Георх	Йоахім	фон	Лаухе,	Френсіс	
Бекон).	Ісаак	Ньютон,	між	іншим,	написав	більше	праць	на	тему	теології,	ніж	
фізики.	Технічна	революція	бере	свій	початок	в	протестантській	Англії	[4].
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	 Внаслідок	Реформації	 були	 зруйновані	 середньовічні	 забобони,	 а	
також	доведена	цілковита	 антинауковість	 астрології,	 хіромантії	 та	 інших	
проявів	окультизму.	Відбулося	розмежування	науки	і	псевдонауки	[3].
 	Культура	 епохи	 реформ	 являє	 собою	унікальне	 явище	переходу	
від	 статичного	Середньовіччя	до	динамічного	Нового	часу.	У	цей	період	
найвищого	розквіту	досягло	образотворче	мистецтво.	Такі	класики	Високого	
Відродження,	як	Леонардо	да	Вінчі,	Мікеланджело,	Дюрер,	Рембрандт	та	
інші,	створили	унікальні	і	неповторні	шедеври	живопису	і	скульптури.	Цей	
період	відзначений	найвищим	розквітом	реалізму	і	психологічного	портрета,	
що	запровадив	у	мистецтві	не	тільки	зображення	духовних	сфер,	як	це	було	
раніше,	але	й	людей,	які	пізнають	Бога	і	духовний	світ	[2].
	 Ідея	 загального	 священства	 сприяла	розвитку	 такого	феномену	як	
громадянське	суспільство	–	суспільство	відповідальних,	освічених,	активних,	
ініціативних	громадян,	які	самі	здатні	самоорганізовуватися	задля	вирішення	
своїх	 локальних	 проблем,	 не	 чекаючи	 допомоги	 від	 влади.	Люди	 стали	
об’єднуватись	у	різноманітні	спілки,	асоціації,	клуби,	через	які	проявляли	
свою	громадянську	активність.	Це	сформувало	політичну	свідомість	європей-
ських	націй.
 Потреба в новій суспільній реформації (український контекст)
	 Сьогодні	знову	цивілізація	захлинається	в	сутінках	зневір’я,	знову	
поста	ла	 потреба	 у	 відновленні	 християнських	 цінностей,	 закладених	
керманичами	Реформації	500	років	тому.	Ми	живемо	в	епоху	глобалізації	та	
постмодернізму,	головними	ознаками	якої	є	уніфікація	соціально-політичних	
структур	та	руйнування	культурної	і	духовної	ідентифікації	людини.	Фактич-
но	 це	 призвело	 до	 цивілізаційної	 кризи	 європейського	 і	 планетарного	
масштабу	–	крах	ідеалів,	цінностей,	втрата	сенсу	життя	–	все	це	є	проекцією	
багатопланової	кризи,	де	акценти	розставлені	не	тільки	на	сферах	політики,	
економіки,	 ідеології,	 а	 й	 далі	 –	 на	 глибинних	пластах	духовної	 еволюції	
і	 нації,	 і	 кожної	 людини	 особисто.	Любов	 до	 ближнього	 підмінюється	
лицемірною	терпимістю,	ліберальні	цінності	відстоюються	як	права	людини,	
закипає	світ	від	етнічних	та	націоналістичних	конфліктів,	моральна	стійкість	
середньовічних	 керманичів	 вже	не	 захоплює	наших	 сучасників.	Причина	
в	тім,	що	їх	приклад	самопожертви	вказує	на	бездуховність	та	немічність	
власних	чеснот.
	 Ще	півстоліття	тому	люди	жили	у	світі,	відчутному	на	дотик	і	зрозумі-
лому,	як	Біблійні	заповіді.	Але	тепер	ми	живемо	у	світі	віртуальних	образів,	
символів,	міфів	та	їх	комбінацій,	часто	взагалі	позбавлених	якогось	змісту.	
Масмедіа	не	несуть	 відповідальності	 за	наслідки	 своїх	дій,	працюючи	як	
вихлопні	труби	інформаційного	диму.	Ми	легко	піддаємось	навіюванню	та	
маніпуляціям.	Але	це	лише	з	одного	боку,	бо	другим	своїм	боком	ми,	українці,	
живемо	у	дуже	навіть	дошкульній	реальності,	бо	чи	є	щось	реальніше	за	
біль	та	смерть	війни,	 гніт	бідності	та	 зневір’я	у	політичних	лідерах	своєї	
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держави,	а	тобто	у	завтрашньому	дні.	Якщо	Україна	не	переживе	справжню	
рефор	мацію,	то	нас	чекають	нові	потрясіння.	Адже	євангельська	 істина	є	
адаптив	ною,	сучасною,	адекватною	до	будь-якої	цивілізації	і	до	будь-якого	
історичного	проміжку.	Усвідомлюючи	власну	відповідальність,	ми	кожного	
дня	маємо	робити	свій	вибір	на	своєму	місці	[7].
	 За	даними	наукових	досліджень,	особисте	здоров’я,	кар’єра,	матеріаль-
ний	добробут	та	сім’я,	достойна	освіта	–	основні	ціннісні	орієнтири	сучасної	
молоді.	Серед	інших	важливих	категорій	–	орієнтація	на	отримання	від	життя	
максимуму	задоволення	(18%).	Духовні	цінності	в	молоді	займають	далеко	
не	перше	місце,	оскільки	на	важливість	віри	в	Бога	вказали	лише	7%	респон-
дентів.	Необхідно	переосмислити,	що	саме	християнські	духовно-моральні	
цінності	народу	є	рушійною	силою	соціально-економічного	успіху	країни.
	 Становлення	 нашої	України	 відбувалося	 на	 основі	 багатовікової	
української	 історії	 та	 християнських	духовних	цінностей.	Ми	маємо	цілі	
«кладезі»	національної	мудрості:	«Повчання»	Володимира	Мономаха,	праці	
Григорія	Сковороди	й	Тараса	Шевченка,	Памфела	Юркевича,	Костянтина	
Ушинського	й	 Івана	Франка,	 Івана	Огієнка,	Бориса	Грінченка	й	 багатьох	
інших,	які	формувалися	під	впливом	Євангелія.	Духовно-моральне	виховання	
молодого	покоління	в	історії	нашої	країни	займало	важливе	місце	від	часів	
князів	Володимира,	Ольги,	Ярослава	Мудрого,	ним	нехтували	лише	за	часів	
СРСР.	Ідеологія	атеїзму	намагалася	«заховати»	й	«вирізати»	з	історії	те,	що	
дало	світу	християнство.
	 Україна	 переживає	 непрості	 часи	 своєї	 історії.	Майдан,	 війна,	
політична	і	економічна	криза	створили	запит	на	зміни.	Українці	мріють	про	
державу,	 де	функціонує	 громадянське	 суспільство,	 ефективна	демократія,	
економічне	процвітання,	верховенство	права,	свободи	і	пошана	особистості.
	 Спільними	зусиллями	ми	маємо	сформувати	суспільство	активних,	
відповідальних,	освічених	людей,	 готових	брати	 ініціативу	у	свої	руки	та	
вести	нашу	країну	в	правильному	напрямку.	Сьогодні	стоїть	виклик	перед	
кожним	із	нас:	через	власні	таланти,	знання,	відкриття	та	винаходи	зробити	
свій	внесок	у	відродження	України	та	побудову	розвинутої	держави	[1,	4].
	 Однак	жодні	 реформи	 в	 країні	 неможливі	 без	 реформ	 у	 серцях	
людей.	Українці	потребують	духовного	відродження	та	зміни	світоглядних	
орієнтирів.	Події	останнього	часу	показали,	що	український	народ	готовий	
докладати	зусиль	для	зміцнення	нашої	держави,	готовий	відстоювати	цінності,	
налаштований	 на	 співробітництво	 і	 партнерство	 заради	миру,	 злагоди	 і	
процвітання	на	рідній	землі.	Але	чи	готовий	кожен	із	нас	особисто	підкорити	
себе	істині	Слова	Божого,	яке	здатне	реформувати	наше	життя?	Кращий	світ	
починається	з	власних	рук,	з	власного	серця	і	з	власних	зусиль,	бо	тільки	
реальні	справи	і	вчинки	промовляють	голосніше	від	будь-яких	слів.
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 Висновки
	 Реформація	дає	приклад	національного	пробудження	на	християнських	
засадах	і	формує	модель	патріотизму	як	прив’язаності	до	свого	народу	і	до	
своєї	країни	–	не	національний	егоїзм,	не	шовінізм,	а	християнський	патріо-
тизм,	який	заснований	на	любові	до	ближнього	і	пошані	до	інших	народів.
	 Важливим	 завданням	 для	 християнства	 українського	 контексту	
є	 повер	нення	 від	 вплетених	 у	 нього	 язичницьких	 забобонів	 та	 ритуалів	
до	чистого	вчення	Біблії.	 Зразковий	Біблійний	християнин	–	це	 активний	
громадянин	суспільства,	який	виявляє	своє	благочестя,	виконуючи	суспільні	
й	 сімейні	 обов’язки,	 і	 всі	 сфери	 свого	життя	приводить	у	 відповідність	 з	
Писанням.
	 Нам	необхідно	подолати	такі	негативні	явища,	як	корупція,	хабар-
ництво,	 економічну	 кризу,	 усвідомити	 особисту	 відповідальність,	щоб	
будувати	суспільство	освічених,	активних,	ініціативних	громадян,	які	самі	
здатні	самоорганізовуватися	задля	вирішення	своїх	локальних	проблем,	не	
чекаючи	допомоги	 від	 влади.	Кожен	українець	має	можливість	 служити	
суспільству	на	своєму	місці.

 Примітки
	 1.	Унгурян П. Я.	 Роль	 християнства	 і	 Реформації	 в	 становленні	
успішних	країн	світу	 /	П.	Я.	Унгурян,	О.	А.	Романенко.	 //	Рух,	що	змінив		
світ.	–	2016.–	С.	10–12.
	 2.	Санніков С. В.	Огляд	історії	християнства:	навчальний	посібник	/	
Сергій	Вікторович	Санніков.	–	К.:	Світ	знань,	2007.	–	720	с.
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культурному	і	духовному	розвитку	Європи	/	О.	А.	Опарін.	//	Рух,	що	змінив	
світ.	–	2016.	–	С.	20–23.
	 4.	Лукасік Я.	 5	 ідей,	 які	колись	 змінили	світ.	чи	 зможуть	сьогодні	
змінити	Україну?	[Електронний	ресурс]	/	Ярослав	Лукасік.	–	2016.	–	Режим	
доступу	до	ресурсу:	http://c4u.org.ua/
	 5.	Європа	–	витоки	баптистського	руху.	//	Євангельська	нива.	–	2016.–	
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	 6.	Зайцев Є.В.	 Sola	Scriptura	 як	 ключовий	принцип	Реформації	 	 /											
Є.В.	Зайцев.	//	Рух,	що	змінив	світ.	–	2016.	–	С.6–9.
	 7.	 500	років	Реформації	R500	 [електронний	ресурс]	 //	YouTube.	 –	
Режим	доступу:	https://www.youtube.com/watch?v=U7u8AlFB_KA.	–	Назва	з	
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Ганна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО
/м. Київ/

Індивідуальна релігійність та духовність: 
контроверза у співіснуванні

 Популярною	нині	є	ідея	про	існування	відмінностей	між	двома	видами	
зв’язків	із	сакральним,	якими	постають	індивідуальна	релігійність	та		духов-
ність.	Як	правило,	індивідуальна	релігійність	виявляється	через	соціальну	чи	
суспільну	організацію,	з	допомогою	якої	людина	сповідує	своє	ставлення	до	
священного.	Натомість	духовність	окреслює	такі	відносини	з	божествен	ним,	
що	уможливлюються	завдяки	приватному,	особистісному	або	еклектичному	
способу	своєї	реалізації.	Акцентуючи	увагу	на	відмінностях	між	індивідуаль-
ною	релігійністю	та	духовністю,	найчастіше	дослідники	уявляють	їх	різними	
засобами	взаємодії	з	божественним,	двома	шляхами	пізнання	сакрального.	
Більше	 того,	 індивідуальна	релігійність	 та	духовність	подеколи	постають	
конкуруючими	сутностями.	Можливо,	власно	бажання	описати,	осмислити	
ці	явища	призводить	до	згаданої	вище	проблематичності.
	 Одна	з	тенденцій	при	такому	осмисленні	пов’язується	з	контроверзою	
«релігійність	проти	духовності».	Дійсно,	індивідуальна	релігійність	виявля-
ється	 через	 релігійну	установу,	мета	 якої	може	бути	різною	–	приміром,	
здійснювати	 контроль	 над	 вчинками,	 прищеплювати	мораль,	 боротися	 з	
проявами	егоцентризму	членів	спільноти	тощо.	Хоча	індивідуальна	релігій-
ність	організується,	структурується	певною	релігійною	системою,	однак	ви-
знача	ється,	на	думку	віруючих,	Богом,	який	вимагає,	приміром,	сповідуватись	
у	свої	гріхах	перед	духовенством,	приходити	до	храму	для	здійснення	Його	
вшанування,	 молитися	 разом	 із	Церквою.	 З	 іншого	 боку,	 навпаки,	 така	
формалізація	може	віддалити	людину	від	Бога	та	від	релігії1.		
	 Водночас,	духовність	–	феномен,	що	властивий	лише	людині,	виникає	
і	розвивається	завдяки	особистим	зусиллям,	а	це	може	слугувати	одним	з	
аргументів	як	проти	ототожнення	духовності	та	релігійності,	так	і	навпаки,	
на	користь	прийняття	теорії	одкровення.	Згадаймо,	принагідно,	богословську	
формулу:	«Форма	еволюції	людини	–	це	релігія».	Відтак,	людина	духовна,	але	
не	релігійна	вважається	недосконалою.	Крім	того,	духовність	розповсюджу-
ється	на	всі	аспекти	життєдіяльності	особи,	може	обиратися	нею.	Бути	ж	
релігійною	людина	інколи	вимушена.	Відсутність	свободи	у	виборі	релігії,	
здається,	призводить	до	висновку,	що	бути	духовним	для	індивіда	важливіше	
і	краще,	ніж	виявляти	свою	релігійність.
	 У	науковій	літературі	існує	думка,	відповідно	до	якої	міра	розвитку	
духовності	 людини	 корелює	 з	 незалежністю	 останньої	 від	 практичних	
цілей,	що	забезпечують	її	життєдіяльність.	Обстоюючи	цю	точку	зору,	під	
духовністю	розуміють	 «трансцендентність	щодо	природних	 і	 соціальних	
форм	реальності,	вихід	за	межі	побутового,	запрограмованого,	утилітарно-
практичного	буття	до	існування,	що	підпорядковане	внутрішнім	духовним	
цінностям»2.	
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 Психологічний	підхід	у	вивченні	духовності	пов’язує	її	становлення	із	
розвитком	людини.	Тут	під	духовністю	розуміють	процес	і	результат	розвитку	
людини	до	рівня	усвідомлення	 її	буттєвої	сутності	та	трансцендування	за	
межі	власного	життя,	звернення	до	досвіду	людства,	набуття	сенсу	життя.	
При	цьому	розвитком	особистості	 виступає	 здатність	 ставати	 суб’єктом,	
досягати	вищого	рівня	суб’єктивності	(Л.	І	Анциферова).	Це	означає	підви-
щення	 рівня	 індивідуальної	 організації	 разом	 із	 збільшенням	 здатності	
здійснювати	себе	у	більш	складній	системі	життєвих	взаємовідносин,	набуття	
вміння	сприймати	світ	більш	структурованим,	інтегрованим	та	змістовним.	
У	 становленні	 духовності	 вбачається	 прогресивний	 шлях	 людства,	
коли	 головним	шляхом	 людського	 розвитку	 постає	 не	 лише	 поступова	
соціалізація,	а	й	поступова	індивідуалізація,	що	виникає	завдяки	«внутрішній	
соціальності»	(Л.	Виготський).	Духовність	–	це	вихід	людини	«за	свої	межі»,	
реалізація	 власного	 творчого	потенціалу,	 оскільки	 існує	лише	один	шлях	
для	створення	більшої	особистості:	значна	робота	над	значним	творінням	
(С.	Л.	Рубінштейн).	На	цьому	шляху	 становлення	духовності	пов’язане	 з	
індивідуальним	само	розвитком	індивіда	завдяки	діяльнісному	компоненту,	
поведінковій	 активності.	 Духовність	 –	 це	 розвиток	 особистості	 через	
активність,	коли	розвиток	виступає	саморозвитком,	а	активність	є	способом	
організації	самопіз	нання	та	саморозвитку	в	межах	власної	життєдіяльності	
(Л.	Божович).
	 Нато	мість	 індивідуальна	 релігійність	 постає	 досвідом	 здобуття	
віруючим	можливостей	віднаходження	сенсу	буття	через	релігію,	завдяки	
властивій	 останній	 системі	 інтелектуальних	 та	 емоційних,	моральних	 та	
естетичних	 ідей,	переживань,	що	безпосередньо	пов’язані	 з	 внутрішніми	
установками	суб’єкта	релігійної	віри.	
	 В	 онтологічному	 аспекті	 індивідуальна	 релігійність	 є	 пошуком	
віруючим	«вічного	начала»,	 доступ	до	 якого	можливий	через	 інтуїтивне	
переживання	Абсолюту,	 «спонтанне	 передбачення	 можливостей»,	що,	
зокрема,	 втілюється	 у	 релігійній	 вірі.	Після	досвіду	дотичності	 до	цього	
«вічного	начала»	людина	з	необхідністю	повертається	до	феноменального	
світу,	але	наповнює	його	іншим,	надповсякденним	значенням.
	 Здатність	людини	до	трансцендування,	свобода	і	прагнення	безсмертя	
постають	головними	джерелами	духовного	становлення.	Завдяки	релігійній	
вірі,	ці	джерела	набувають	свого	віроповчального	оформлення,	релігійного	
сенсу,	уможливлюються	через	релігійну	поведінку.	
	 Розглядаючи	 індивідуальну	 релігійність,	 дослідники	 звертають	
увагу	на	 такі	 її	 прояви:	 релігійну	 творчість,	 релігійну	духовну	відданість	
(постійність),	релігійні	почуття,	а	також	–	моральні	та	естетичні	почуття	у	
релігії,	що	умож	лив	люють	сприйняття	релігійності	як	всезагального	принципу	
життєдіяль	ності3.	Визначення	цих	компонентів	індивідуальної	релігійності	
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спирається	на	 виокремленні	В.	Франклом	 трьох	 груп	цінностей,	 а	 саме:	
творчості,	переживання	та	відносин,	які	складають	основу	віднаходження	
людиною	сенсу	свого	життя.
 Цінності	творчості	–	це	те,	що	людина	дає	світу.		Натомість,	цінності	
переживання	–	те,	що	дарується	їй	у	відповідь.	Діалектика	цінностей	творчості	
та	переживання,	їх	взаємообмін,	взаємоперехід	та	обумовленість	цінністю	
відносин	утворює	 смислове	осереддя	релігійного	феномену	 сенсу	життя.	
Набуття	сенсу	життя	віруючим	уможливлюється	через	обмін	буттям,	що	не	
належить	 суб’єкту,	 а	 завжди	йому	дається:	 «…У	будь-якій	формі,	 кожної	
миті,	буття	постачається	суб’єкту	та	не	є	 іманентним	йому»4.	 	Сенс	буття	
з’ясову	ється	 внаслідок	 нагальної	 необхідності	 віднаходження	 суб’єктом	
відповіді	на	питання	про	те,	звідки	і	чому	він	має	сенс	буття.	Відтак,	сенс	
буття	сакра	лізується.	«Яка	б	сутність	не	грала	роль	такої,	що	Дає	буття	–	
рід,	родина,	природа,	Деміург,	–	вона	стає	предметом	культу.	Сакралізується	
виведення	буття	з	деякого	джерела.	Сакральне	локалізується	у	джерелі	–	у	
передтексті,	у	передзнакові,	у	тому,	що	передує	до	чогось,	у	житті	предків	–	
тобто	знаходиться	в	архіві	буття»5.	Схожі	думки	знаходимо	у	Л.	П.	Карсавіна:	
«Вмирання	моменту-особистості	 є	 умовою	 становлення	 та	 буття	 інших	
моментів-особистостей,	це	–	самовіддання,	жертовне	вмирання,	але	таке,	що	
виступає	обов’язковою	умовою	його	воскресіння.	Самовіддання	моменту-
особистості	постає	необхідною	передумовою	його	ствердження»6.		Сенс	буття	
людини	–	віддати	буття	тому,	хто	його	дає	(у	релігійному	розумінні	–	Богові),	
задля	подальшого	відновлення	здатності	буття	до	існування:	«…повернути	
буття-у-кредит	за	вихідною	адресою	–	шляхом	аскези	чи	ритуальної	жертви,	
або	відреченням	від	благ	культури	заради	життя	наодинці	з	природою,	або	
сповідуванням	завітів	предків»,	що	постає	чинником	безперервності	буття,	
його	беззаперечною	наданістю	знову7.			
	 Цінності	 відносин	 обумовлюють	 прийняття	 людиною	 долі,	 яка	
їй	 дається,	 допомагають	 зберегти	 дар	 буття	 у	 стражданнях,	 сумнівах,	
обмеженості	емпіричного	світу	(В.	Франкл).
	 Індивідуальна	релігійність	може	виявлятись	через	релігійні	почуття,	
які	виступають	одним	із	важливих	її	компонентів.
	 Спроби	описати	релігійні	 почуття	 виникали	неодноразово.	Так,	 у											
В.	Соловйова	–	це	 осягнення	Софії,	 у	Серафіма	Саровського	–	духовний	
досвід	пізнання	Духу	Святого,	в	А.	Ейнштейна	–	відкриття	Невидимої	Сили	
під	час	споглядання	Всесвіту	тощо.
	 Релігійне	почуття	зміцнює	віру,	сприяє	осягненню	божественного.	
Тут	емоційний	рівень	віри	грає	надзвичайно	важливу	роль.	Релігійне	почуття	
підживлюється	метафізичним	страхом,	а	також	метафізичним	блаженством,	
що	переживає	людина,	вступаючи	у	контакт	з	оточуючим	її	світом.	Могутність	
та	принципова	невизначеність	світу	сприяє	відчуттю	благоговійного	страху,	
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залежності	перед	ним.	Натомість	становлення	індивідуальної	релігійності	
змінює	страх	на	метафізичне	блаженство,	у	віруючого	формується	довіра	до	
світу.
	 Релігійне	почуття	виступає	змістовним	осереддям	релігійного	досвіду.	
На	відміну	від	інших	форм	досвіду,	що	переживаються	людиною,	релігійному	
досвіду	 властиве	 своєрідне	 відчуття	 контакту	 з	 впливовою,	 діяльнісною,	
могутньою	надприродною	силою.	Н.	Мелоні	називає	це	відчуття	контакту	з	
надприродною	силою	«індивідуальним,	особистісним	відгуком»,	наголошує	
на	 значущості	 переживань	 особи	 у	 накресленій	 нею	моделі	 релігійного	
досвіду,	де	стимулом	постає	Бог,	який	через	акт	одкровення	зміцнює	людську	
віру	 внаслідок	 відгуку	 віруючого,	 а	 результатом	 постає	 цілеспрямована	
робота	особи	на	основі	отриманого	одкровення.	
	 Залежно	від	проявів	релігійного	почуття	Н.	Калюжная	виокремлює	
два	типи	індивідуальної	релігійності	віруючих:	екзистенційний	та	стійкий.	
В	екзистенційного	типу	переживання	близькості	Бога	можуть	межувати	із	
тривогою	внаслідок	усвідомлення	недосконалості	зовнішнього	світу,	обмеже-
ності	людських	можливостей	при	осягненні	Бога,	появою	сумнівів	у	справж-
ності	 пережитого	 релігійного	 почуття.	Натомість	 стійкий	 тип	 релігійної	
особис	тості	«несе	Бога	у	душі»,	що	дозволяє	йому	інакше	розуміти	цей	світ,	
виходячи	з	глибинної	довіри	до	внутрішньої	сутності	себе	та	світу.	«Простій	
людині»	 релігійне	почуття	недоступне,	 проте	 вона	може	 бути	 здатна	 до	
морального	чи	естетичного	почуття,	сприймати	велич	релігійних	обрядів,	
переживати	 співпричетність	 до	них,	 душевний	підйом.	Однак	ці	 почуття	
неспівмірні	з	переживанням	страждань	Бога	екзистенційним	типом	віруючих,	
чи	 сприйняттям	 присутності	 «божественного	 світла»	 індивідуальною	
свідомістю	стійкого	типу	релігійних	осіб.
	 Серед	людських	переживань	особливе	місце	належить	естетичному	
почуттю.	Естетичне	почуття	–	стійка	властивість	психічного	і	духовного	життя,	
специфічною	рисою	якого	виступає	відсутність	безпосередньо-утилітарного	
чи	практичного	ставлення	до	життя,	явищ	матеріального	світу.	Внаслідок	
цього,	воно	вивищує	людину	над	сферою	побутових	реалій,	спрямовує	до	
встановлення	гармонії	метаіснування.	Естетичне	почуття	поєднане	із	спогля-
данням	«світового	ладу»,	не	може	применшуватися	від	того,	що	й	інші	також	
насолоджуються	цим	 спогляданням.	Відтак,	 воно	позбавлене	негативних	
емоцій	у	вигляді	заздрощів,	ревнощів,	його	можна	назвати	безкорисливим,	
а	це	істотно	відрізняє	естетичну	насолоду	від	фізіологічного,	корисливого	
споживання8.	Набуваючи	 естетичного	 змісту,	 почуття	людини	надають	 їй	
знання	про	світ	у	формі	переживання.
	 У	досвіді	релігійного	почуття	віруючому	відкривається	персоналістська	
реальність	Бога	як	живої	Особистості.	Натомість,	через	естетичне	почуття	
індивід	 сприймає	 реальність	 як	 безособову,	 позбавлену	 особистісного	
осереддя	самосвідомості.
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	 Сфера	 естетичного	 почуття	 надто	широка,	 вона	 включає	 у	 себе	
природу,	людину,	суспільні	відносини,	мистецтво.	Властиве	метафізичній	вірі	
естетичне	почуття	може	виявити	себе	як	результат	благоговіння	перед	красою	
природи,	творами	мистецтва,	проникненням	у	дух	музики,	переживанням	
любові	тощо.	Проте	естетичне	почуття	–	це	не	лише	породжене	прекрасним	
та	величним	у	світі	безкорисливе	споглядання	краси.	Естетичне	переживання	
пов’язане	також	з	антиподами	прекрасного,	світлого,	величного.	Специфіку	
естетичного	переживання	трагічного	розкрив	вже	Арістотель,	на	думку	якого	
воно	має	очищати	почуття	людини,	пробуджувати	у	ній	волю	до	ствердження	
прекрас	ного	у	самій	собі	та	світі.	В	естетичному	почутті	індивід	відчуває	і	
переживає	цілісність	буття	і	неповторність	свого	місця	у	ньому,	причетність	
до	вічності.	
	 Про	 значення	 естетичного	 почуття	 казали	 багато	мислителів.	 За															
В.	Франклом,	«не	можна	недооцінювати	всієї	повноти	сенсу,	якого	набуває	
наше	життя	 завдяки	цінностям	переживання»9.	А.	Маслоу	 відзначав,	що	
шлях	 самоактуалізації	 супроводжують	«пікові	переживання	 свого	буття»,	
яким	властивий	вищий	ступінь	сприйняття	реальності,	свіжість	сприйняття	
та	багатство	емоційних	реакцій.	Адаптивна	функція	релігійної	віри	на	рівні	
переживань	 дозволяє	 людині	 відчути	 гармонійність	 буття	 у	 світі	 через	
демон	стра	цію	прикладів	суперечливості	добра	та	зла,	а	здатність	до	певних	
релігійних	переживань,	 замість	 з’ясування	 інтелектуальних	 чи	фізичних	
мож	ли	востей,	зазвичай	вказує	на	індивідуальну	релігійність	віруючого.		
	 Моральне	 почуття	 розкривається	 в	 індивідуальній	 релігійності	
віруючого	 у	 ситуаціях	 співпереживання,	 співстраждання,	 безкорисливої	
турботи,	 усвідомлення	пріоритету	 релігійно-морального	 обов’язку	перед	
світом.	Моральне	почуття	може	 виступати	 як	 джерелом,	 так	 і	 наслідком	
здійсненого	заради	блага	світу	чи	окремої	людини	вчинку,	мотивом	якого	
не	 є	 очікування	вдячності	 чи	 визнання,	 а	 лише	–	переконання,	принципи	
віруючого.
	 У	 зазначеному	 вище	 контексті,	 здається,	 поняття	 «індивідуальна	
релігійність»	та	«духовність»	можна	ототожнити.	Проте	між	ними	існують	
суттєві	відмінності.	Розглянемо	це	детальніше.
	 Зазвичай,	ціннісно-життєва	орієнтація	суб’єкта	віри	як	якість	його	
свідомості,	його	внутрішня	здатність	до	реалізації	релігійних	установок,	що	
виявляється	у	способі	поведінкових	дій,	підпадає	під	визначення	індивідуаль-
ної	 релігійності.	Під	 духовністю	 класик	 психології	Л.	 Божович	 розуміє	
розвиток	особистості	завдяки	власній	активності,	де	розвиток	постає	самороз-
вит	ком,	а	активність	виступає	способом	організації	самопізнання	та	самороз-
витку		в	межах	життєдіяльності	індивіда.	Духовність	–	це	категорія	людського	
буття,	що	виражає	його	здатність	до	творення	культури	та	самотворення10,		де	
прояв	творчих	потенцій	індивіда	як	духовної	істоти	свідчить	про	важливість	
в	цьому	процесі	не	лише	мисленнєвої	діяльності,	а	й	вольових	зусиль11.	
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	 При	цьому	поняття	 «духовність»	 та	 «індивідуальна	 релігійність»	
відрізня	ються	не	змістовним	наповненням,	а	мотивацією	на	рівні	формування	
поведінкових	дій	людини,	тими	чинниками,	пріоритетами,	що	обумовлюють	
віднаходження	 індивідуальних	 сенсу	 та	 способу	життя.	Ми	принципово	
поділяємо	точку	зору	щодо	теоцентричності	індивідуальної	релігійності	а,	
відтак,	–	антропоцентричності	світської	духовності12.		Крім	того,	характерною	
властивістю	індивідуальної	релігійності	є	присутність	релігійного	досвіду.	
Зауважимо	й	на	тому,	що	аксіологічний	потенціал	індивідуальної	релігійності	
ґрунтується	на	абсолютних	цінностях,	йому	не	властивий	релятивістський	
підхід	при	осмисленні	антиномій	сучасності13.		Релігіями	пропонується	цілком	
певне	розуміння	понять	 гріха,	 зла,	 совісті,	 покаяння,	моральної	 свободи,	
страстей	та	доброчинності,	богоподібності,	виходу	із	ситуації	«розірваності»	
людського	буття,	що	відрізняється	від	світського	їх	тлумачення	психологічною	
наукою.	
	 Так,	психотерапевти	ставлять	метою	своєї	практичної	діяльності	різно-
маніття,	багатство	життя	конкретної	людини,	прагнуть	звільнити	індивіда	від	
будь-яких	обмежень,	що	накладаються	на	нього	соціальною	організацією.	
Психологія	допомагає	«узгодити	людину	саму	з	собою»,	реалізувати	заклик	
бути	щасливим.	Натомість,	релігія	сприяє	і,	навіть,	більше	того,	–	вимагає	від	
людини	жити	відповідно	до	абсолютних	законів,	згідно	із	«словом	Божим».	
Одним	 із	 важливих	 понять	 релігії	 постає	 гріх.	 Гріховним	 є	 зневага	 до	
викладених	 у	 Святому	 Письмі	 абсолютних	 моральних	 законів.	 Гріх	
залишається	таким	навіть	тоді,	коли	дозволяє	людині	реалізувати	потаємні	
бажання	задля	полегшення	її	психологічного	стану.	З	точки	зору	релігії,	цілком	
виправданий	психологічний	дискомфорт	 особи	при	 реалізації	 праведних	
цілей.	Водночас,	психологія	не	знає	поняття	гріха.	Психотерапевт	може	вжити	
слово	«гріх»	лише	у	контексті	його	суб’єктивного	переживання	людиною,	
щодо	її	проблеми,	проте	у	жодному	разі	це	не	буде	оцінюванням	з	позиції	
об’єктивних	 законів	моральності.	 Згідно	 з	психологією,	погане	 те,	що	не	
дозволяє	особі	жити,	любити,	працювати,	а	добре	те,	що	звільняє	від	перешкод	
для	життя.	Відтак,	поведінка	психотерапевта	та	священика	відрізнятиметься.	
Священик	може	й	повинен	вказати	людині	на	 її	 гріх.	Психотерапевт	буде	
апелювати	 до	 іншої,	 єдиної	 з	 точки	 зору	 психології,	 цінності,	 тобто	 до	
внутрішнього	благополуччя	особи,	та	стверджувати,	що	дії	індивіда	шкідливі	
для	нього	самого.
	 Вказуючи	на	суперечливість	людської	природи,	релігія	та	психотерапія	
прагнуть	відновити	цілісність	буття	особи.	Однак	здійснюють	це	принципово	
по-різному.	Релігія	викриває	подвійну	природу	людини,	оцінює	її,	закликає	
перемогти	одну	з	них,	а	саме:	подолати	гріховне	начало	та	найповніше	втілити	
образ	Бога.	
	 Психологія	 зобов’язана	 протиставленням	 людських	 сутностей	
відомому	 засновнику	 психоаналізу	 З.	Фрейду,	 який	 практично	 розіграв	
«диявольський	варіант»,	коли	джерело	зла	вбачається	у	«моральному	законі»,	
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табу,	 «над-Я»,	що	 вимагає	 безумовного	підкорення	 від	 тілесної	 сутності	
індивіда.	За	З.	Фрей	дом,	вихід	із	ситуації	полягає	у	звільненні	природного	
«воно»	від	влади	«над-Я».	
	 Сучасні	 напрями	 психології	 надають	 значної	 уваги	 відсутності	
цілісності	особи.	Однак	нині	психологи	уникають	оцінювати	«відторгнені	
частини	Я»,	а	задля	досягнення	цілісності	пропонують	людині	«інтегрувати	
субособис	тості»,	 тобто	 прийняти	 свої	 негативні	 емоції:	 роздратування,	
агресію,	гріховні	бажання	тощо.
	 Натомість,	священик	не	засуджує	людину,	оскільки	вбачає	в	ній	«іскру	
Божу»,	однак	не	приймає	її	гріх,	зважаючи	на	дії	нечистої	сили.	Для	психоте-
рапевта	 такий	підхід	 слугуватиме	 ознакою	непрофесіоналізму,	 оскільки	
посилює	внутрішнє	роздвоєння	людини.
	 Релігія	пропонує	людині	особливий	шлях	спасіння,	що	передбачає	
дотримання	заповідей,	віру,	здійснення	добра.	Психологія	обстоює	власний	
шлях	індивіда,	незалежно	від	аксіологічної	цінності	останнього.	Приміром,	
гуманістична	 психологія	 наголошує	 на	 самоактуалізації,	 самореалізації,	
особистісному	зростанні,	що	означає	повну	реалізацію	внутрішніх	потенцій	
особи,	генерування	альтернативних	способів	життя.	Для	психологів	не	існує	
«шкідливих»	переживань,	адже	вони	дають	деякий	досвід	для	особистісного	
зростання.
	 Таким	чином,	ідеологія	психотерапії	надто	відрізняється	від	релігійної,	
яка	вимагає	від	людини	наслідувати	певний	шлях.	Внесення	до	психології	ідеї	
Бога	чи	звичайної	моральної	системи	перетворює	її	на	світоглядну	дисципліну	
на	кшталт	філософії,	етики,	релігієзнавства	чи	богослов’я.	
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  1Перешкодою	для	активних	виявів	своєї	релігійності	респонденти	
вважають	незрозумілі	 і,	навіть	непотрібні	для	них	богослужбові,	культові	
моменти,	як-то:	 тривалі	 за	часом	богослужіння,	незрозумілість	службової	
практики,	«мито»,	яке	бере	релігійна	установа	за	здійснення	своїх	обрядів,	
тощо.
   2Н. А. Калюжная.	 Вера	 в	 становлении	 индивидуального	 духа:	
философско-антропологический	подход.	-	Волгоград,	2004.	-	С.	117.
   3Н. А. Калюжная.	 Вера	 в	 становлении	 индивидуального	 духа:	
философско-антропологический	подход.	-	Волгоград,	2004.	-	С.	114
   4И. П. Смирнов.	Бытие	и	творчество.	-	Санкт-Петербург,	1996.	-	С.46.
   5Там	само.	-	С.	47
   6Л. П. Карсавин.	Религиозно-философские	сочинения.	-	Т.	1.	-	Москва,	
1992.	-	С.	107
   7И. П. Смирнов.	Бытие	и	творчество.	-	Санкт-Петербург,	1996.	-	С.	48.
   8П. А. Каленов.	Красота	и	искусство	//	Вопросы	философии	и	психо-
логии.	-	1898.	-	Кн.	IV	(44).	-	С.	641.	//	Н.	А.	Калюжная.	Вера	в	становлении	



Матеріали науково-практичної конференції

449

индивидуального	духа:	философско-антропологический	подход.	-	Волгоград,	
2004.	-	С.	121.
   9В. Франкл.	Человек	в	поисках	смысла.	-	Москва,	1990.	-	С.173.
   10Філософський	 енциклопедичний	 словник	 /Ред.	 колегія:	 В.	 І.	
Шинкарук	та	ін.	-	К.,	2002.	-С.179
   11И. М. Ильичева.	Духовность	в	зеркале	философско-психологических	
учений	(от	древности	до	наших	дней).	-	Москва-Воронеж,	2003.	-	С.47
   12Т. А. Борозенець.	Діалектика	сучасного	світогляду:	постхристиянський	
контекст	/Православні	духовні	цінності	в	умовах	глобалізму.	-	К.,	2007.	-						С.	
210	-	223
   13М. В. Розин.	Размышление	о	«теологической	психологии».	-	Режим	
доступу:	http://psylib.org.ua/books/_rozin01.htm



Авраамічні релігії і Реформація...

450

Зміст

Олександр ГОЛОВКО. Долітописний	Галич:	дискусійні	питання	виник-
нення	міста	і	його	перетворення	на	столицю	землі-князівства	................
Ольга ДОБРОДУМ.	 Особливості	 протестантизму	 в	 сучасному																							
світі................................................................................................................
Володимир ДЯТЛОВ.	Проблема	 ікон	 і	Таїнств	 в	 доктринах	 і	шляхах	
європейської	Реформації..............................................................................
Сергій ЛИМАН.	Історія	Реформації	в	працях	учених	імператорського	
Харківського	університету	(XIX	–	початок	XX	ст.)...................................
Павло ПАВЛЕНКО.	 Європі	 важливо	 залишитись	 християнською	
(сучасна	Європа	і	Реформація)....................................................................
Микола РИБАЧУК.	Релігійні	чинники	та	цивілізаційні	парадигми..........
Людмила ШУГАЄВА.	Особливості	еволюції	молоканства:	від	православ’я	
до	протестантизму........................................................................................
Петро ЯРОЦЬКИЙ.	Реформація.	Розвиток	раннього	і	пізнього	протес-
тан		тизму	в	контексті	європейської	і	української	ідентичності.................	
Маріанна БАЦВІН, Юрій МУСЯКЕВИЧ.	Крилоське	Учительне	Євангеліє	
1606	р.	...........................................................................................................
Наталья БЕВЗЮК.	Пауль	Тиллих:	оправдание	верой	и	сомнением........
Оксана БЕРЕГОВСЬКА.	Євангеліє	Нового	Завіту.....................................
Олена БІЛИК. Cакральний	символізм	галицьких	браслетів	ХІІ–ХІІІ	ст.	
Ірина БУЛИГА.	Сучасний	віруючий-протестант	Волинського	регіону.	
Окремі	аспекти	соціокультурного	портрета...............................................
Надія ВАСИЛЬЧУК.	Мідраш	–	караїмська	парафіяльна	школа	–	в	Галичі
Тетяна ВОРОБЧАК, Роман КОНОВАЛОВ.	Роль	і	значення	Реформації.....
Ірина ГУР’ЯНОВА. Cвобода	як	екзистенціал	буття	людини	в	католицизмі	
та	баптизмі.....................................................................................................
Наталія ДЕРЕВ’ЯНКО, Світлана БЕРЕЗОВА.	Потири	з	Чигиринщини
Віра ДМИТРУК.	Мистецтво	іконопису......................................................
Анатолій ДУТЧАК.	На	розсуд	історії.........................................................
Ганна ЖОЛОБ.	Передумови	та	коротка	історія	поширення	руху	Свідків	
Єгови	в	Україні	та	світі................................................................................
Тарас ЗІНЬКОВСЬКИЙ.	Реформаційна	діяльність	Ульріха	Цвінглі..........
Сергій КАРІКОВ.	Конфесіоналізація	в	Саксонії:	вплив	територіальної	
влади	на	здійснення	реформаційних	перетворень.....................................
Ніна КОБЕРНИК.	Місіонерство	Кирила	 і	Мефодія	в	контексті	нової	
реформаційної	ідеології...............................................................................
Ігор КОВАЛЬ, Мар’яна КОВАЛЬ.	Амулети-сокирки	–	символи	язични-
цької	і	християнської	релігії.........................................................................
Ігор КОВАЛЬ, Олександра ЛЕВИЦЬКА.	Бронзові	підвіски	ХІІ–ХІІІ	ст.	
із	зображенням	ангела...................................................................................

3

16

23

29

36
42

48

54

72
82
88
94

104
113
120

127
132
141
146

153
160

169

175

180

192



Матеріали науково-практичної конференції

451

Володимир КОЗЕЛКІВСЬКИЙ.	Cакральні	об’єкти	сучасних	релігійних	
громад	Галича	початку	XXI	ст.	..................................................................
Ігор КРЕХОВЕЦЬКИЙ.	Сучасний	 стан	українських	церков	 східного	
обряду	та	необхідність	реформ...................................................................
Валерій КУЗЕВ.	Доктринальні	особливості	раннього	протестантизму:	
есхато-інфернологічний	дискурс...............................................................
Надія КУКСА.	Результати	археологічних	досліджень	у	церкві	Святого	
Пророка	Іллі	в	Суботові	в	середині	ХХ	–	на	початку	ХХІ	ст.	.................
Єлизавета ЛЕБЕДЮК.	Концепція	спасіння	у	віровченні	мурашківців-																																														
сіоністів.........................................................................................................
Юрій ЛІННІК.	Парадигма	протестантизму	в	філософсько-релігієзнав-
чому	контексті..............................................................................................
Ольга МАКЛЮК.	Межі	 оформлення	доктрини	 англіканства	 за	 часів	
Генріха	VIII:	історичний	аспект..................................................................
Ірина МАРЧЕНКО.	 Ікони	 «Христос	Виноградар»	 у	фондах	Націо-
нального	історико-культурного	заповідника	«Чигирин».........................
Руслана МАЦАЛАК.	Проблемні	питання	української	Реформації..............
Надія МЕЛЬНИК.	 Сакральні	 ландшафти	 Галича	 та	 його	 околиць.	
Дослідження	та	використання....................................................................
Олег МЕЛЬНИЧУК.	 Галич-Крилос	 –	 єпископський	 осідок	Гедеона									
Балабана........................................................................................................
Леся МИХАЛЬЧУК.	Вплив	Реформації	на	культурний	розвиток	України
Ольга НЕДАВНЯ.	Конфесійна	ідентичність	уніатської	Церкви:	висхідна	
за	 самовизначенням	 згідно	 з	 Берестейськими	 артикулами	 та	 вплив										
Реформації.....................................................................................................
Олеся НОВЕНЧЕНКО.	Eкуменічне	«зіткнення»	православ’я	і	протестан-
тизму	в	сучасній	Україні.............................................................................
Ольга ОЛЕКСЮК.	Здобутки	Реформації...................................................
Володимир ПАРАЦІЙ.	 «Рай»	 у	 дохристиянському,	 християнському	
(давньоруському)	та	«позахристиянському»	світоглядно-естетичному	
уявленні........................................................................................................
Алла ПЕРЕПЕЛИЦЯ, Світлана ПАВЛОВА.	Єпископи	Чигиринські	–	
вікарії	Київської	митрополичої	єпархії	(поч.	XIX	ст.	–	ІІ	пол.	XIX	ст.)........
Андрій ПЕТРАШ.	Протестантська	містика:	творчий	спадок	Якова	Беме
Семен ПОБУЦЬКИЙ.	Данило	Галицький	 і	Папська	курія:	церковно-
політичний	діалог	у	контексті	формування	передумов	Реформації...........
Ярослав ПОТАШНИК.	Вплив	Реформації	на	становлення	сакральної	
культури	в	західних	землях	України	XIV–XVII	ст.	..................................
Роман РАРИК, Тетяна ТИМКІВ.	Релігійне	життя	Галицької	караїмської	
громади	у	ХХ	ст.	.........................................................................................
Богдан РОХМАН.	Ціннісна	деформація	в	інформаційному	суспільстві.....

200

206

211

219

222

230

233

239
245

248

256
262

269

276
282

289

300
310

318

322

332
337



Авраамічні релігії і Реформація...

452

Олександр CВАТИК.	Історія	релігійного	світогляду	мешканців	терену	
України..........................................................................................................
Леся СОХАН.	Реформація	церковного	співу..............................................
Ольга СПИС.	Деякі	 причини	 обрання	 українцями	протестантських	
громад	в	оцінці	релігійних	і	громадських	діячів	кін.	ХІХ	–	п.	п.	ХХ	ст.	
Андрій СТАСЮК.	Руські	францисканці	і	гусити	за	Владислава	ІІ	Ягайла.	
Вступ	до	проблеми........................................................................................	
Віта ТИТАРЕНКО, Андрій ТИЩЕНКО.	Основні	тенденції	формування	
сучасної	харизматичної	теології................................................................
Богдан ТИХИЙ.	Церква	Івана	Богослова	і	Богородчанський	іконостас......
Андрій ФІГОЛЬ, Олег ФІГОЛЬ.	Натільні	 хрестики	давнього	Галича.	
Технологія	виготовлення	та	реконструкція................................................
Оксана ХАРУК.	Мартін	Лютер	–	один	із	засновників	реформаційного	
руху................................................................................................................
Андрій ЧЕМЕРИНСЬКИЙ.	Отець	Николай	Винницький:	парох	м.	Галича	
та	суспільно-політичний	діяч......................................................................
Станіслав ЧЕРКАСОВ.	Історичні	трансформації	феномену	релігійної	
ідентичності	 у	 польсько-литовському	 реформаційному	 русі	XVI–										
XVII	ст.	..........................................................................................................
Леся ШЕПТИНСЬКА.	Сутність	релігії.	Роздуми	про	віру..........................
Алла АРІСТОВА.	Глобальні	виміри	сучасного	протестантизму..................
Назар CТАШКО.	Уроки	європейської	Реформації	та	потреба	реформу-
вання	світоглядних	орієнтирів	українського	суспільства...........................
Ганна КУЛАГІНА-СТАДНІЧЕНКО.	Індивідуальна	релігійність	та	духов-
ність:	контроверза	у	співіснуванні..............................................................

342
346

353

358

366
375

386

392

397

414
421
428

435

442



Матеріали науково-практичної конференції

453

Національний заповідник «Давній Галич» 
 77100, вул. І. Франка, 1, м. Галич, Івано-Франківська обл., Україна, 

тел./факс: (38-03431) 2 16 63, тел.: 2 18 03, 2 21 17 
E-mail: davniyhalуch@meta.ua http://www.davniyhalуch.сom.ua

Підписано до друку
Формат 700х100/16. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. 

Умовн. друк арк.  

Зам. №      

 Авраамічні релігії і Реформація: 
формування протестантського 
символу віри й ідеології нової 

суспільної реформації 
(європейський й український контекст ідентичності)

МАТЕРІАЛИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Галич, 18–19 травня 2017 року

Науковий редактор: Семен Побуцький
Редактори: Любов Бойко, Іван Драбчук
Технічний редактор: Тарас Тріщ
Комп’ютерний набір: Оксана Медвідь
Відповідальний за випуск: Володимир Костишин

Редакційна колегія: доктор філософських наук Л. Филипович, доктор 
філософських наук П. Яроцький, 

кандидат історичних наук С. Побуцький, 
генеральний директор Національного заповідника 

«Давній Галич» В. Костишин, 
Л. Бойко, В. Дідух, І. Драбчук, Т. Тріщ

Наукове видання

Міністерство культури України
Національний заповідник «Давній Галич»

Рекомендувала	до	друку	Вчена	рада	
Національного	заповідника	«Давній	Галич»,
а	також	Вчена	рада	Відділення	релігієзнавства

Інституту	філософії	ім.	Г.	Сковороди	НАН	України
(Протокол	№7	від	11.04.2017	р.)		


