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«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних 

трансформацій (до 500-ліття Реформації): Матеріали IV Всеукраїнської науково-

практичної конференції (м. Тернопіль, 27–28 квітня 2017 р.) / За заг. ред. д. істор. н. 

Е. Бистрицької (гол. ред.), д. істор. н. І. Зуляка, д. філос. н. А. Колодного, д. філос. н. 

П. Яроцького. – Тернопіль-Київ: ФОП Осадца Ю.В., 2017. – 364 с. 

 

 
 

До четвертого збірника з наукової серії «Церква у контексті вітчизняної історії 

та сучасних суспільних трансформацій» включені доповіді та повідомлення учасників 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних 

трансформацій (до 500-ліття Реформації)», що охоплюють широке коло питань, 

пов’язаних зі становленням та розвитком Реформації, її впливу на подальший розвиток 

європейської цивілізації та місце України у цьому процесі. У статтях актуалізовано 

проблематику конфесійних особливостей та інституалізації протестантських Церков 

у світі та Україні, їх місце в системі державно-церковних і міжконфесійних відносин в 

умовах російського самодержавства, у радянський період та на сучасному етапі; 

акцентовано увагу на філософсько-теологічних, освітніх і виховних концептах 

Реформації у контексті суспільних трансформацій минулого, розбудови громадянського 

суспільства та глобальних викликів сучасності; низка статей присвячена діяльності 

видатних релігійних постатей, внесок яких у формування ідеології протестантизму 

розглянуто в площині суспільно-історичного та культурно-релігійного процесів. 

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, духовних осіб, широкої аудиторії. 
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2016 
ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ 

З метою визнання вагомого внеску 

протестантських церков і релігійних організацій в 

розвиток релігійної, культурної і соціальної сфери 

України, вияву поваги до їхньої ролі в українській 

історії та становленні незалежної держави, а також 

відзначення в Україні 500-річчя Реформації 

постановляю: 

1. Кабінету Міністрів України: 

1) розробити за участю представників 

протестантських релігійних організацій України 

та затвердити у тримісячний строк план заходів з 

підготовки та відзначення в Україні 500-річчя 

Реформації, передбачивши, зокрема: 

проведення у жовтні 2017 року в м.Києві 

урочистого заходу з нагоди 500-річчя Реформації; 

проведення тематичних наукових конференцій, симпозіумів, круглих столів, 

семінарів, інших наукових та просвітницьких заходів з нагоди 500-річчя Реформації, 

розроблення необхідних методичних рекомендацій для забезпечення виконання 

зазначених заходів; 

здійснення підготовки та випуску наукових і науково-популярних праць, 

присвячених 500-річчю Реформації, та збірки творів діячів Реформації; 

проведення у навчальних закладах тематичних заходів з висвітлення історії 

Реформації; 

збереження та популяризацію визначних вітчизняних пам’яток духовної культури; 

створення музейних експозицій, присвячених 500-річчю Реформації; 

проведення фестивалю духовної християнської музики та співу; 

карбування та введення в обіг у встановленому порядку монети, присвяченої 500-

річчю Реформації; 

випуск поштової марки і конверта, присвячених 500-річчю Реформації, проведення 

спецпогашення поштової марки; 

виготовлення та розміщення соціальної реклами з нагоди 500-річчя Реформації; 

створення і показ документальних та художніх фільмів, присвячених історії 

Реформації; 

2) вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування заходів з 

підготовки та відзначення в Україні 500-річчя Реформації. 

2. Київській міській державній адміністрації сприяти проведенню протестантськими 

релігійними організаціями у вересні 2017 року в м.Києві заходів з нагоди 500-річчя 

Реформації. 

3. Державному комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити в 

установленому порядку висвітлення у державних засобах масової інформації заходів з 

підготовки та відзначення 500-річчя Реформації, створення і трансляцію циклів 

тематичних теле- та радіопередач, демонстрацію відповідних документальних і 

художніх фільмів. 

4. Службі безпеки України разом із Державною архівною службою України сприяти 

релігійним і громадським організаціям, науковим установам та організаціям у доступі до 

архівних документів, пов’язаних із переслідуванням представників релігійних 

організацій. 

5. Обласним, Київській міській державним адміністраціям: 
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розробити за участю регіональних організаційних комітетів, утворених 

протестантськими релігійними організаціями, та затвердити регіональні плани заходів із 

відзначення 500-річчя Реформації, забезпечити їх реалізацію; 

провести за участю представників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, релігійних організацій та громадськості урочистості з нагоди 500-річчя 

Реформації; 

сприяти реалізації ініціатив релігійних організацій, спрямованих на проведення 

тематичних просвітницьких, виховних, культурно-мистецьких, спортивних та інших 

заходів. 

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування. 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 

26 серпня 2016 року  

Джерело: http://www.president.gov.ua/documents/3572016-20423  
 

http://www.president.gov.ua/documents/3572016-20423
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ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Протестантські церкви у контексті вітчизняної історії та суспільних 

трансформацій (до 500-ліття Реформації) 

   

 

 

 

 
 

 

Шановні учасники Всеукраїнської наукової конференції,  

дорогі земляки! 

 

Україна – унікальна країна, яка розташована на теренах європейського континенту, 

де плідно розвиваються та співіснують численні релігійні конфесії та громади, 

створюючи національно-духовний контекст розвитку нашого суспільства, без якого 

неповним було б розуміння суті, а також наповнення сучасних процесів та явищ нашої 

спільної історії. 

500-річчя від початку Реформації – хороша нагода для того, щоб проаналізувати та 

переосмислити окремі аспекти історичного розвитку й сучасного життя українського 

суспільства, держави, нації, адже значні пласти вітчизняної історії нерозривно пов’язані 

з розвитком протестантизму, а в ширшому розумінні – з боротьбою за утвердження прав 

особистості, спільноти на релігійне та національне самовизначення. 

За роки незалежності українське суспільство зуміло еволюціонувати від усталеного, 

стереотипного бачення проблем релігійної та духовної ідентичності до широкої 

світоглядної парадигми, котра допускає і охоче вітає  будь-які прояви релігійної 

самоідентифікації, котрі не пов’язані з агресивним запереченням норм і цінностей, 

притаманних іншим релігійним та культурним спільнотам чи окремим індивідуумам.  

Протестантські церкви, розпочавши свою місіонерську та громадську діяльність на 

теренах української незалежної держави, здобули значний рівень суспільного, 

культурного та релігійного авторитету завдяки високому рівню морального та етичного 

самоусвідомлення, формуванню позитивної моделі суспільно-культурного сприйняття 

та способу інтеграції в сучасні українські реалії. 

Окрім того, Протестантська церква виразно задекларувала себе як Церква виключно 

національного духу й характеру, котра працює у вимірі сучасної української духовно-

релігійної, культурної та суспільно-економічної площини, збагачуючи національний 

контекст та відстоюючи базові принципи творення суверенної української державності. 
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На доказ цього маємо активну участь Протестантських церков у сучасних суспільно-

політичних подіях в Україні, що свідчить про формування чіткої громадянської позиції 

як окремих представників протестантських громад, так і Церкви у її найширшому 

вимірі. 

Тернопільщина є одним із найяскравіших прикладів успішної інтеграції 

Протестантських церков у конфесійну карту регіону.  

Безумовно, існують певні проблеми у розвитку й трансформації моделі взаємодії 

протестантизму й соціуму (традиційно заангажованого), стосовно сприйняття феномену 

духовно-культурної ,,інакшості”, доволі часто – упередженого й недостатньо обізнаного 

з особливостями внутрішнього устрою, конфесійних відмінностей та інших аспектів 

життєдіяльності Протестантських церков. Саме в цьому вбачаємо й перспективи для 

налагодження подальшого діалогу та плідної співпраці, адже пізнання і розуміння є 

найголовнішими передумовами уникнення конфронтації та налагодження 

доброзичливих, толерантних взаємин у суспільстві, що гарантують його подальший 

розвиток у контексті актуальних християнських і демократичних цінностей.  

 

 

Голова Тернопільської обласної 

державної адміністрації 

Степан БАРНА 

 

Голова Тернопільської  

обласної ради 

Віктор ОВЧАРУК 
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Шановні учасники Всеукраїнської науково-практичної 

конференції! 
У 2017 р. християнський світ відзначає 500-річчя від 

початку масштабного духовного відродження, яке назавжди 

змінило хід історії. Соціальні явища, породжені Реформацією, 

є одними з найбільш впливових в історії людства.  

Актуальними завданнями сучасної науки є вивчення 

історичного контексту виникнення Реформації, дослідження її 

філософсько-богословського й соціального спадку, пошук 

моделі ефективної взаємодії Протестантської Церкви та інших 

українських Церков у вимірах міжконфесійного діалогу й 

соціально-культурної співпраці.  

Важливо розуміти, що український контекст поширення 

протестантського руху є одним із важливих компонентів 

загальної парадигми розвитку Реформації, а також слугує 

виразником формування особливої синтетичної моделі релігійно-духовної ідентичності, 

актуальним чинником культуро- та націотворення.  

Проблема культуротворчості людини, її соціокультурного буття, морального світу 

стала визначальною не лише для західноєвропейської наукової думки, а й для 

української. Вітчизняні мислителі, діячі, митці постренесансного часу розвивали ідеї 

гуманістичного антропоцентризму з його трактуванням людини як найвищої цінності, 

обґрунтовували самоутвердження особистості в земному втіленні, необхідність її 

творчого самовдосконалення. 

Вивчення феномену реформаційних змін у культуротворчості України не лише 

заповнює прогалини у вітчизняному культурологічному, філософському й релігійному 

розвиткові, але й сприяє кращому усвідомленню джерел виникнення і наслідків поступу 

української культури – напрямку «козацьке» бароко, досвіду поєднання української та 

західноєвропейської традицій у живий синтез, що надає нам право посісти гідне місце у 

сім’ї європейської культурної спільноти. 

Утвердження принципів толерантності, взаємоповаги та розуміння, свободи совісті 

у всій повноті їх реалізації є ключовим моментом у творенні сучасного суспільно-

культурного й духовного простору в Україні.  

Слід розуміти, що формування ефективної моделі суспільно-кульутрного розвитку 

неможливе без переосмислення й трансформації різних пластів духовно-культурної 

ідентичності українства як національного та соціального феномену.  

Важливо використати можливість наукового вивчення Реформації та її наслідків, 

аби познайомити українське суспільство з її життєвими цінностями, закликати до 

оновлення всіх сторін особистого й соціального життя згідно з християнськими 

принципами. 

Окрім того, важливо наголосити на необхідності формування плідного діалогу між 

широкими колами наукової спільноти, представниками протестантських Церков та 

іншими релігійними конфесіями України. Тільки взаємна співпраця науки, Церкви й 

громадськості уможливить подальший розвиток української держави в руслі 

демократичного прогресу та європеїзації. 

 

 

Ректор Тернопільського національного педагогічного  

університету імені Володимира Гнатюка    

професор Володимир Кравець  
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Привітальне слово 

від імені Української асоціації релігієзнавців  

та науковців Відділення релігієзнавства  

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди  

Національної Академії наук України 

 

Вельмишановні добродії – учасники наукової конференції, присвяченої 

протестантським спільнотам України! 

 

Українська асоціація релігієзнавців, об’єднуючи 

науковців нашого фаху зі всієї України, щиро вітає 

протестантський світ із знаменною річницею в його історії – 

500-літтям християнської Реформації. З’ява проголошеного 

Мартіном Лютером нового бачення християнства – це 

значима світова подія, яка у своїх ранніх реформаційних 

формах на теренах української історії позначилася лише 

окремими острівцями. Більш значимим у нас постав пізній 

протестантизм. Проте, і його, через владу – царську і 

радянську, – домінуюча Православна Церква заганяла в 

острівці сімейного існування, а то й взагалі виключала з права 

на легальне існування. Про протестантські спільноти 

формувалася негативна громадська думка як про секти, які є 

хибою християнства, а відтак, нічого доброго ні окремій людині, ні суспільству не 

несуть. То ж саме із-за цих обставин протестантизм не знайшов на українських теренах 

такого творчого вияву, який він мав і має в європейському чи американському 

історичному контексті. Позитив протестантизму ми в ті роки спостерігали через реальне 

втілення в життя його спільнот засад християнської моралі, доброзичливі відносини їх 

членів між собою.  

Протестантські спільноти позитивно сприйняли з’яву України як незалежної 

держави, в якій вони одержали право на легальний статус, толерантність у ставленні до 

них інших конфесій. Переважно всі вони активно включилися в благодійницьку 

діяльність, виявляють християнське місіонерство. За їх участі творчо працює Українське 

Біблійне Товариство, їх конструктив виявляється у діяльності Всеукраїнської Ради 

Церков і релігійних організацій, інших міжхристиянських об’єднань. 

Ми відзначаємо успіх протестантизму в кількісному зростанні його організацій в 

Україні. Нині вони становлять близько 25 % її офіційно зареєстрованої релігійної 

мережі. Протестантські спільноти постійно знаходять нові форми своєї просвітницької і 

місіонерської роботи, активно входять в освітянську сферу, широко використовують 

інтернет-простір, представляють Україну в різноманітті міжнародних релігійних 

організацій і союзів. Активно розвивається конфесійна богословська думка.  

Нині, за умов військової агресії з боку Росії, протестанти віднайшли себе в 

широкому русі волонтерства, допомоги українським воїнам і потребуючим 

переселенцям, пораненим, соціально незахищеним верствам населення. Загалом 

протестантські конфесії затурбовані долею України, виявляють послідовно патріотичну 

позицію. Так, суспільство схвалює діяльність Церкви Християн Віри Євангельської з її 

президентом Михайлом Паночком, інших українських Церков, які усвідомили, що 

євроазійство нічим не відрізняється від «русского мира» Путіна-Киріла і є однією із 

форм вияву неукраїнства. Очікуємо від протестантських спільнот здолання деякої їхньої 

ізоляції, а відтак, і обмеженої знаності в українському соціумі, більшої включеності в 

різноманіття форм розбудови незалежної України. Відокремлення Церкви від держави 
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не означає її відокремлення від суспільства, від історичної долі народу. Саме це 

усвідомив Мартін Лютер, йдучи 500 років тому на свої реформаційні заходи, роблячи 

Біблію, через переклад її національними мовами, знаряддям до соціальної дії.  

То ж наші вітання протестантським спільнотам із ювілеєм водночас є очікуванням 

від них такої ж активності в житті українського соціуму, яка зробила їх в зарубіжжі 

потужним чинником суспільного життя. Перед нами, науковцями, стоїть завдання дати 

об’єктивні знання про історію протестантизму, виокремивши з неї, зокрема, те, що 

сприяло вияву позитиву християнства в різноманітті його життєтворчих потенцій, 

слугувало поступу людства.  

Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України 

активно долучилося до проведення ювілейних заходів. Нами видрукувано в 

десятитомнику «Історія релігії в Україні» книги «Протестантизм в Україні» (5 т.) і 

«Пізній протестантизм України» (6 т.), три наукових збірники, в яких розкрито непросту 

долю конфесії, окремих її течій на українських теренах. Ці матеріали доступні на 

сторінці УАР в інтернеті (http://ure-online.info/iru-5-prot/). 

Переконаний, що цей представницький форум сприятиме науковому пошуку 

українських вчених й збагаченню духовного потенціалу нації, стане вагомим внеском у 

становлення християнської єдності. 

 

 

Професор Анатолій Колодний –  

президент Української Асоціації релігієзнавців,  

керівник Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. 

 
 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

10 

 

 
ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ 

КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА 
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ 

В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
о. Віталій Козак  

ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ 
ТА УКЛАДЕННЯМ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО З’ЄДНАННЯ 1596 РОКУ 

У статті висвітлено процеси щодо підписання церковної унії у Бересті (1596 р.) а, також 
проаналізовано вплив протестантизму на ці процеси на прикладі проникнення 

протестантського світогляду у середовище «руської» аристократиї, що мала дотичність до 

міжконфесійного протистояння у постберестейську добу. Представлено розвиток 
православно-протестантського ситуативного союзу на основі досвіду Константинопольського 

Патріархату та Київської митрополії. 

Ключові слова: протестанти, Берестейська унія, православні, Костянтин-Василь 

Острозький, полеміка. 

Трансформація Константинополя, як культурно-релігійного центру, у розумінні 

вірних давньої Київської митрополії, пов’язана з його занепадом, що стався внаслідок 

турецького завоювання у 1453 р. Ця подія раз і назавжди змінила сутність церкви греків; 

з державної церкви Візантійської імперії вона перетворилася на християнський «міллет» 

Оттоманської імперії. Хоч ця нова модель співжиття з державою, відтепер 

мусульманською, передбачала певну форму автономії, проте одночасно була далекою 

від усталеного століттями розуміння поняття «Церкви», її функцій та місця в 

суспільстві. Ця переміна не могла залишатися непомітною на землях, ієрархічно 

залежних у церковному сенсі від Константинополя. Маємо на увазі Київську 

митрополію – найбільший місіонерський успіх грецької Церкви упродовж усієї її історії. 

Питання переосмислення ролі Константинополя – Нового Риму не набрало гостроти у 

землях, що потрапили разом з Грецією під панування Оттоманів (Болгарія, Сербія, 

румунські та молдавські князівства). Геть іншого трактування воно набуло у землях, що 

залишилися під пануванням християнських володарів (Велике князівство Московське, 

Річ Посполита).  

Участь греків у підписанні Флорентійської унії 1439 р., у московському розумінні, 

назавжди залишилася плямою на чистоті та істинності грецького «православ’я». 

Відповіддю на це стало фактичне самопроголошення автокефалії через обрання 

митрополита Йони у 1448 р. без погодження з Константинополем [3, с. 18]. Падіння 

Константинополя до рук «безбожних Турків» ще більше утвердило московітів у вірності 

свого погляду. Завоювання м. Константинополя московський митрополит Йона 

аргументував «допустом Божим, через наші гріхи» [5, с. 2]. У Москві збагнули що 

підпорядкованість патріарху, який сам був васалом турецького султана є явищем вкрай 

принизливим. Пізніше, через слабкість константинопольських патріархів та їхнє залежне 

фінансове становище від московських князів, ці здобутки вдалося закріпити 

проголошенням незалежного патріархату з центром у Москві. Формулювання теорії 

«Москви – третього Риму» стало логічним продовженням цих перемін московської 

ментальності. 

У Речі Посполитій серед ієрархів «грецької віри» також гостро відчули занепад 

Константинополя. Це призвело до активізації пошуку опертя на новий центр, що 

підтримував би Київську митрополію у її боротьбі за виживання та рівноправність з 

християнами західного обряду у Речі Посполитій. Пожвавився діалог про з’єднання 
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(унію) з Римською Церквою – тема широко обговорювана у суспільних колах від кінця 

ХІV ст., що була на вустах більш як півстоліття. Позитивним досвідом у цьому 

напрямку був факт підписання митрополитом Київським Ісидором акту з’єднання на 

Флорентійському соборі 1439 р. Хоч він не був реалізованим на практиці, проте, як 

теологічний прецедент, був згаданий у постановах Тридентійського собору (1544–

1563 рр.). Місія папського легата, єзуїта Антоніо Поссевіно при дворі Івана ІV Грозного 

(1581 р.) корегувала задуми церковного об’єднання, рекомендуючи розпочати цей 

процес з земель королівської Русі (України та Білорусі), а не з Московії [8]. У 1583–

1584 рр. Поссевіно разом з папським нунцієм у Польщі Альберто Болоньєтті розпочали 

перемовини щодо можливості з’єднання з впливовими князями Костянтином-Василем 

Острозьким та Юрієм Слуцьким. Ці перемовини дали перші успіхи. К.-В. Острозький у 

листі до папи від 8 липня 1583 р. писав: «Нічого гарячіше не бажаю, як єдності віри і 

згоди усіх християн, і, якби справа вимагала за таке велике добро віддати життя, я б не 

завагався» [11, с. 400]. Проте, суперечки довкола впровадження нового григоріанського 

календаря дещо призупинили ці ініціативи, призвівши до фактичного протистояння між 

латинниками з одного боку та православними і протестантами з іншого. Перепоною 

було також різне зрозуміння «церковного з’єднання» з боку латинських церковних 

ієрархів та ієрархів «руської церкви» та їхніх світських патронів [8].  

Без сумніву, у процесі обговорення способів поєднання Церков додав енергії ієрархії 

Київської митрополії факт встановлення патріархату у Москві у 1589 р. Це чітко 

зазначали єпископи І. Потій, К. Терлецький, М. Копистенський, Г. Балабан та 

Д. Збируйський у меморандумі, складеному у Новгородку 24 грудня 1594 р. для 

обговорення умов поєднання Церков з королем Сигізмундом ІІІ. Єпископи відзначають, 

що є спонукувані до з’єднання з Римською цЦрквою, «бачачи в наших зверхників, їх 

милостей патріархів, великі неполадки і недбання про Церкву Божу й святий закон, і 

залежність їх самих, і те, що з чотирьох патріархів зробилося вісім (так багато їх ніколи 

не було, тільки чотири)» [9, с. 36–38; 1, с. 285]. Проголошення патріархату у Москві 

автоматично означало претензію цього ієрарха на українсько-білоруські землі, 

пам’ятаючи досвід попередніх київських митрополитів, що мешкали при московських 

князях. Така претензія автоматично перетворював на прихильників унії польського 

короля та аристократію, що не потерпіли б такої залежності [8]. 

Іншою вимогою, яка фігурує у документах, що стосуються підготовки та ратифікації 

Берестейської унії є гарантія «рівних прав». Ці права окреслені у артикулі №12 «Умов 

поєднання» [9, с. 63]. У ньому йдеться про отримання місць у Сенаті для руських 

єпископів разом з митрополитом нарівні з латинськими ієрархами. Політичний характер 

цього артикулу є загальновизнаним. Більше того, цей артикул часто наводиться 

авторами, упередженими до берестейських процесів, як прихований мотив єпископів 

отримати персональні вигоди та основний мотив пошуку порозуміння з Римом. 

Очевидно, що така інтерпретація є дуже спрощеною. 

Варто відзначити, що артикул №12 вартує цілком інакшого прочитання, а саме у 

національній парадигмі. Слід пам’ятати, що ми ведемо мову про період, який значно 

передував виникненню поняття «національна держава». Для єпископів ця умова була 

намаганням забезпечити національне виживання цілого «руського» (українського) 

народу. Оскільки в цей період поняття «національність» є підмінене релігійною 

приналежністю, то саме «грецька віра» є маркером, що позначає приналежність до 

національної групи. Отже, вимога політичної рівності будь-яким представникам 

«руської віри» є автоматично намаганням забезпечити рівні права для цілої «руської» 

національності. Очевидно, такого прочитання не варто сподіватися від російської 

імперської історіографії, яка вважала та вважає «руський народ» Речі Посполитої за 

уламок «єдиного російського народу».  
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Саме тому, що церковна приналежність відіграє таку важливу роль, фактично 

позначаючи національність, князь К.-В. Острозький радо бере на себе обов’язок опікуна 

і патрона «грецької віри» у цілій Речі Посполитій. Завдяки цьому неофіційному титулу 

його вплив поширився далеко за межі його особистих володінь. Цей титул робив князя в 

очах оточуючих головою усієї «національності», цілого могутнього «анклаву», з яким не 

могли не рахуватися державні можновладці. Князь з ентузіазмом проводив перемовини 

щодо церковної унії, пропонуючи свої моделі поєднання. Перемовини руських 

єпископів щодо унії, в яких слово та позиція князя бралися до уваги, були одночасно 

ударом по його самолюбству та становищу лідера. Політичні інтереси К.-В. Острозького 

не передбачали існування руських єпископів на зразок латинських – з сенаторськими 

правами – юридично незалежних від контролю магнатів. Попри все своє багатство та 

політичний вплив, князю К.-В. Острозькому довелося чекати довгих вісім років щоб 

здобути сенаторський титул для свого власного сина Януша Острозького [7, с. 120].  

Тема церковного поєднання мала б цікавити К.-В. Острозького більше як процес, 

аніж як реалізація, оскільки саме у першому випадку він відігравав роль основного 

перемовника. Моделі унії, запропоновані князем, були утопічними та цілком 

нереалістичними: він передбачав загальне об’єднання за участю Москви, 

Константинополя та молдавських князівств. Це фактично перетворювало перемови про 

унію на вічну тему без конкретних наслідків. Поверхневість та відсутність 

цілеспрямованості та зрозумілих об’єднавчих ініціатив К.-В. Острозького пояснюється 

перехідним станом тогочасного польсько-литовського суспільства, яке ще чітко не 

усвідомлювало свого місця у системі координат Речі Посполитої [1, с. 184]. 

Тому князь зайняв противну позицію щодо об’єднавчої ініціативи ієрархії. У своєму 

посланні від 24 червня 1595 р. К.-В. Острозький звертався до усієї Церкви як в Короні 

Польській, так у Великого князівстві Литовському, звинувачуючи ієрархію на чолі з 

митрополитом у відступництві. Звинувачення з боку князя у тому, що ієрархи «славою 

свѣта сего прельстившися и тмою сластолюбія помрачившися», очевидно натякав на 

артикул №12, де мова про сенаторські місця для єпископів [9, с. 83]. Отже, саме К.-В. 

Острозький першим висував закид «політичного чинника» на перше місце серед причин, 

що спонукали єпископів до унії. Це непрямо вказує також на те, що саме цей час був 

найбільш дратівливим для нього особисто. Після князя цей аргумент радо прийняли до 

свого арсеналу критики Берестейської унії. 

Загрозу для «руської віри» у Речі Посполитій становили не лише переходи у 

католицизм, але й значною мірою у протестантство. Протестантський рух поширився на 

території самої Польщі, та особливо у землях Великого князівства Литовського, де 

знаходив підтримку при дворах впливових магнатів. Він захоплював в основному 

шляхетську верству, що знайомилася з його постулатами через освіту. У 

міжконфесійному змаганні провідну роль займали католицькі реформатори, що 

зайнялися освітою шляхти. К.-В. Острозький заснував власну школу, яка мала ту саму 

мету, та так і не змогла створити ні сильного викладацького колективу, ані привабливої 

для шляхтичів програми. Було очевидним, що покладання виключно на внутрішній 

ресурс є недостатнім [1, с.185]. 

 Ієрархи «руської церкви» вбачали у протестантизмі небезпеку не меншу, аніж 

католицизм. Петро Скарга у своїй полемічній книзі «Про єдність Божої Церкви» 

(1577 р.) зазначав, що об’єднання Церков могло б скріпити «руську віру» у протистоянні 

поширення протестантизму шляхом посилення інтелектуального складника [1, с. 185; 8]. 

Цієї допомоги сподівалася ієрархія Київської митрополії, яка переживала кризу від 

патріаршого двору у Константинополі. У наведеному меморандумі єпископів від 24 

грудня 1594 р. серед різних зловживань патріарших емісарів, що приїздили у землі 

митрополії, були зазначені, зокрема, їхні занедбання у боротьбі з протестантизмом: «до 

нас коли приїжджають, ніяких диспутів з іновірцями [протестантами] не чинять, і з 
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письма Божого відповідей їм дати не хочуть, навіть коли їх прошено, а більше 

ужитковим, аніж спасенним цікавляться у нас; і понабиравши коштів, скільки можуть, 

там, на землі поганській, одне одного купують (…)» [1, с. 285; 9, с. 36–38].  

Відносини між православними та протестантами, що склалися у Речі Посполитій, не 

були унікальними для православного світу. У процесах, пов’язаних з укладенням 

Берестейської унії, протестантизм знаходився на боці православ’я, єднаючись з ним на 

спільній засаді «дисидентства», опозиційного щодо «пануючої» Католицької Церкви. 

Зближення між протестантами та православними мало прецеденти у історії. Варто 

згадати попередній досвід, що мав місце у Константинополі під владою Оттоманської 

імперії. Ще до початку Реформації у православних греків шукали підтримки чеські 

гусити, опираючись на одну спільну рису, яка їх об’єднувала – неприязнь до Риму. Між 

1575 та 1581 рр. лютеранські богослови нав’язали епістолярний обмін з патріархом 

Єремією ІІ. Тут йдеться про перший діалог між Євангельсько-лютеранською та 

Православною Церквами [13, с. 332]. Зближення між цими двома групами відбулося так 

само на ґрунті єдиного спільного ворога – Риму. 

Головною темою для Мартіна Лютера, що стосувалася Сходу, було переконання у 

тому що кінець світу є близьким, а «Великий Турок» є Антихристом. Чимало греків, 

напередодні падінням Константинополя поділяли цю позицію. Серед інших подібні 

погляди були притаманні епістолярній спадщині великого патріота Греції, митрополита 

Київського Ісидора. У своєму листі до греків, складеному на Криті 8 липня 1453 р., 

«Руський кардинал» писав: «Нехай буде відомо усім вам, мої панове і найвірніші 

християни, що вже біля воріт передвісник Антихриста, князь та пан турків, якого ім’я 

Магомет (султан Мехмед ІІ Завойовник (1444–1446 рр; 1451–1481 рр.)), наслідник того 

відомого першого Магомета (пророка), що був начальником єресі, навіть точніше, 

начальником безбожності (…)» (пер. автора) [10, с. 83]. 

Особисто М. Лютер не мав жодних симпатій до греків та до їхньої «ідолохвальної» 

Церкви, на яку, за «відступництво», упала справедлива «кара божа» – турецьке 

завоювання. Хоч, головним ворогом М. Лютера був Рим, проте це зовсім не 

легітимізувало грецьку Церкву у його очах, хоч давало йому підставу твердити, що 

греки краще зберегли традиції ранньої Церкви, аніж римські богослови.  

Значно м’якшу позицію щодо греків займали послідовники М. Лютера. Філіп 

Меланхтон, що був професором грецької мови у Віттенберзі був переконаний, що варто 

дійти порозуміння з грецькою Церквою. Зазнавши невдачі нав’язати стосунки з греками 

у Венеції та у інших спробах налагодити перемовини з патріаршим двором, 

Ф. Мелангтон не полишив старань шукати контактів з патріархом у Константинополі. 

Остаточно ці стосунки вдалося нав’язати пізніше через цісарського посла Давида фон 

Унгнанда, лютеранина, що прибув до Константинополя в 1570 р. Він привіз із собою, у 

якості капелана, відомого лютеранського вченого Стефана Герлаха, який мав тісні 

стосунки з лютеранським університетським колом. С. Герлах познайомився з 

протонотарем «Великої Церкви» Теодором Зигомаласем, який представив його 

патріарху Єремії ІІ. У 1574 р. патріарху передали копію «Аугсбургського Віровизнання» 

та запропонували визначитися щодо його положень, очікуючи на письмову відповідь. 15 

травня 1576 р. патріарх склав повну відповідь на пункти «Віровизнання», де висунув ряд 

сумнівів щодо положень, описаних, як лютеранське кредо. Відповідь дійшла до 

Німеччини влітку 1576 р. і дещо розчарувала лютеранських богословів. Незважаючи на 

це, вони уклали нового листа, у якому з’ясували докладніше пункти, що викликали 

сумнів патріарха та наполягали на тому, що їхні погляди не відрізняються суттєво від 

поглядів грецької Церкви. Відповідь патріарха на другий лист була більш чіткішою та 

менш «екуменічною». Він не погоджувався з лютеранськими поглядами про свобідну 

волю людини та виправданням через віру. Патріарх визнавав, що Таїнства Хрещення та 

Євхаристії височіють над іншими, але одночасно зазначав, що Таїнств є сім. Повторював 
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ще раз, що треба шанувати ікони та реліквії. У червні 1580 р. надіслано відповідь 

протестантів на лист патріарха. Проте у листопаді 1579 р. Єремію ІІ усунено з 

патріаршого престолу. Він обійняв його лише у вересні 1580 р. Патріарх надіслав 

відповідь, прохаючи припинити листування. У 1584 р. цю кореспонденцію опубліковано 

у Віттенберзі. Єзуїт Станіслав Соколовський опублікував латинський переклад одного 

листа патріарха з 1576 р. у Польщі [12, с. 273–282]. 

Хоча богословська дискусія припинилася, проте між патріаршим двором та 

німецькими лютеранами і надалі збереглося листування на інші теми. Важко уявити, як 

могло дійти до порозуміння між такими різними Церквами; лютерани були в очах 

православних «іконоборцями», а православні в очах лютеран «ідолопоклонниками». 

Спільної ненависті до Риму було недостатньо, щоб з цієї ініціативи щось народилося. 

Проте й надалі окремі протестантські теологи припускали можливість унії між 

православними та протестантами. 

Чи було відомо щось про ці ініціативи у Речі Посполитій? Беручи до уваги особу 

Кирила Лукаріса (1572–1638 рр.) та його діяльність, розгорнуту серед православних на 

українсько-білоруських землях, можемо відповісти на це питання позитивно. До Речі 

Посполитої К. Лукаріс прибув у 1596 р. у якості екзарха патріарха Олександрії Мілетія 

Піґаса, разом з представником константинопольського патріарха Никифором 

Кантакузеном, щоб посилити позицію противників Берестейської унії, очолюваних 

князем К.-В. Острозьким. Він взяв активну участь у соборі, який противники поєднання 

з Римом провели у Бересті на противагу собору єпископів, що їх очолював митрополит 

Київський Михайло Рогоза. Після собору К. Лукаріс з своїм приятелем вирішили 

залишитися у Польщі. 

К. Лукаріс оселився у Вільнюсі та почав реформу в існуючій там православній 

школі. Потім переїхав до Львова, де зорганізував школу на подобу тієї, що нею 

опікувався у Вільнюсі. Перебуваючи у Вільно, він познайомився з лютеранськими 

богословами та обговорював з ними можливість унії між Лютеранською та 

Православною Церквами. Лютерани пропонували йому різні формули, на основі яких 

було б можливе таке з’єднання. К. Лукаріс та його товариші приймали їх з умовою, що 

вони будуть затверджені патріархами у Константинополі та Александрії. У 1599 р. 

К. Лукаріс відвідав вдруге Річ Посполиту. Цього разу він, крім листів до різних 

адресатів, привіз також лист патріарха М. Піґаса до лютеран. У ньому патріарх зазначав 

про порозуміння у спільних політичних інтересах, проте тактовно обходив богословські 

питання. Однак, К. Лукаріс не передав лютеранам призначених для них листів. У 1601 р. 

він повернувся у Єгипет та після смерті М. Піґаса був обраний синодом патріархом 

Александрійським. Слід зазначити, що пізніше К. Лукаріс був обраний на 

константинопольський патріарший престол та посідав його шість разів з перервами, 

коли був усунений Високою Портою. Контакти з протестантами та захоплення новими 

ідеями мали для репутації патріарха погані наслідки. У цей період його звинувачували у 

кальвінізмі [12, с. 191–293]. 

Контакти з протестантами широко використовував князь К.-В. Острозький, 

залучаючи їх до полемічної боротьби з послідовниками підписаної у Бересті церковної 

унії. Він очолював рух противників унії. Таку поведінку можна пояснити тим, що 

оточення князя зовсім не складалося з «ортодоксів». Самого князя навряд чи можна 

вважати «ортодоксом», враховуючи його родину, склад якої суперечить уставленим 

уявленням про князя, як про особу в якого захист віри був на першому місці. Родина 

Острозьких насправді була поліконфесійною. Князь одружився з католичкою Софією 

Тарновською (бл. 1534–1571 рр.). У католицькій вірі хрестив своїх дочок Єлизавету 

(†1599 р.) та Катерину (†1579 р.), яких видав заміж за протестантів. Єлизавета у 1570 р. 

стала дружиною Яна Кішки (1547–1592 рр.), литовського крайчого, віленського 

каштеляна та пізнішого берестейського воєводи. Він разом з матір’ю у Литві були 
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наймогутнішими покровителями аріан (антитринітаріїв). Вони фінансували 

реформаторських теологів, утримували Лоську друкарню та засновували аріанські 

школи у Ів’ї (Гродненська область, Білорусь) та Венгрові (Мазовецьке воєводство, 

Польща). Другу дочку князь К.-В. Острозький видав заміж за кальвініста Криштофа 

Радзивіла «Перуна» (1547–1503 рр.) [6, с. 112–113]. 

Правдоподібно, що у родині Острозьких дотримувалися поширеного у 

аристократичних мішаних родинах того часу принципу, згідно якого дочки наслідували 

релігію матері, а сини – батька. Тому троє синів князя Януш (1554–1620 рр.), Олександр 

(1571–1603 рр.) та Костянтин (†1588 р.) були охрещені у «благочестивій» грецькій вірі 

батька. Незважаючи на це, двоє з них у дорослому віці перейшли у католицтво. 

Конвертитами стали Януш, воєвода Волинський та краківський каштелян і Костянтин, 

староста Володимирський та Переяславський, коронний крайчий. Лише Олександр, 

воєвода Волинський, залишився у вірі батька і фактично зі своїми синами Костянтином 

(†1618 р.) та Іваном-Павлом (†1619 р.), що померли без нащадків, були останніми у роді 

Острозьких, хто притримувався «грецької» релігії. Усі три дочки Олександра 

Острозького – Софія (1595–1622 рр.), Катерина (нар. 1602 р.) та Анна-Алоїза (1600–1654 

рр.) були вже католичками та одружилися з католиками [4, с. 143–144]. 

Близькість до протестантських кіл залишила свій слід на світогляді князя В.-

 К.Острозького. Бажаючи реформувати східне християнство, князь допускав можливість 

введення змін у деякі аспекти церковного життя, зокрема у Святі Тайни та «інші людські 

вимисли» – як свідчать його «Артикули», долучені до листа єпископу Володимирському 

Іпатію Потію від 21 червня 1593 р., ще у період його спільної праці з єпископатом 

Київської митрополії над підготовкою бази для майбутньої унії з Римом [8, с. 23]. Зворот 

про «людські вимисли» є явно запозиченим з протестантської риторики. Такі тенденції 

князя занепокоювали деяких єпископів, зокрема І. Потія [1, с. 283]. У листі, написаному 

у Володимирі 25 березня 1595 р. та адресованому князю, І. Потій висловив своє 

ставлення до надмірного захоплення князя порядками іновірців (протестантів): «А што 

ми ваша милость рачишъ залѣцати порядокъ иновѣрцовъ, хотя бы былъ налѣпшый, коли 

не на правомъ фундаментѣ, все то за сметье стоитъ и школы ихъ и друкарни и 

множество казнодѣевъ, бо если же сами суть неприятельми сына божого и лупежцами 

хвалы маестату его божьского, певнѣ и овощы тые не суть приятны богу (…)» [9, с. 54]. 

Не відзначався релігійною монолітністю і двір князя К.-В. Острозького. Серед 

дворян та слуг можна було зустріти як католиків, так і багатьох протестантів: 

кальвіністів, лютеран та представників радикального протестантизму, таких, як 

соцініани, що визнавали Ісуса Христа за звичайну людину, відкидали Трійцю та культ 

святих. До них належав, зокрема, Миколай Мєнкіцький – маршалок двору князя. Його 

дядько Мартин Броневський, також послідовник секти соцініан, написав на замовлення 

князя К.-В. Острозького полемічний трактат під назвою «Апокрисис». Щоб приховати 

свою приналежність до протестантизму, М. Броневський підписав книгу псевдонімом 

Христофор Філалет (дослівно «Правдолюб»). Ця книга була відповіддю на книгу єзуїта 

П. Скарги «Опис і оборона собору руського Берестейського», опубліковану у Кракові у 

1597 р. [6, с. 113]. У ній автор, зокрема, представив православний собор у Бересті на 

противагу собору «унітського», як збір, натхнений «єретиками» – кальвіністами та 

аріанами. Очевидно, малося на увазі, що князь, окрім магнатів, залучив до проведення 

антисобору багатьох протестантів. Сама їх присутність вже кидала тінь на 

«ортодоксальну» чистоту цієї асамблеї.  

Послугами протестантських полемістів князь К.-В. Острозький користувався ще 

раніше. Так, у 1577 р. він замовив аріанину Івану Мотовилі антикатолицький трактат, 

що мав стати відповіддю на книгу П. Скарги «Про єдність Церкви Божої». Хоч текст 

книги сподобався князю, проте ця праця не була надрукована, оскільки І. Мотовила 
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допустив відступлення від догматики Православної Церкви, за що був критикований 

православними книжниками [2, с. 75-76]. 

З цього зрозуміло, що стосунки К.-В. Острозького з протестантським табором були 

відомі прихильникам Берестейського з’єднання. Спроби єпископату порозумітися з 

князем не мали успіху. Імовірно князь відчував себе ображеним через те, що митрополит 

та єпископи фактично вже прийняли рішення про возз’єднання з Римом без його участі. 

24 серпня 1595 р. він надрукував своє «Обвіщення», в якому закликав Русь стати на 

захист «благочестя» [9, с. 82]. 

Шукаючи союзників у цій боротьбі, він звернувся до протестантів; у серпні 1595 р. 

князь послав свого представника на з’їзд протестантів Польщі та Литви, закликаючи їх 

до спільних дій проти короля, що на його переконання, порушив присягу у дотриманні 

релігійної толерантності [8]. 

Діяльність М. Броневського не обмежилася лише трактатом; у травні 1599 р. за його 

посередництвом відбувся спільний з’їзд православних та протестантів у Вільнюсі. З 

православного боку його очолив князь К.-В. Острозький і князь Федір Сангушко. 

Кальвіністів представляли три воєводи: Криштоф Радзивіл – Віленський, Ян Абрамович 

– Смоленський та Криштоф Зенович – Берестейський. Лютеран представляв воєвода 

Бжесько-Куявський Анджей Лещинський. На з’їзді укладено конфедерацію – союз для 

спільних дій: сторони взаємно зобов’язувалися боронити від зазіхань свободу 

богослужіння і церковного майна, з’являючись для наведення порядку на перший же 

виклик туди, де б тільки назрівали порушення їхніх прав. Для координації зносин була 

обрана рада генеральних провізорів, до котрої увійшли 21 православний і 20 

протестантів. З православного боку до неї були обрані представники княжих родів, а 

щодо протестантів, то серед провізорів були Великий Литовський маршалок, 5 воєвод і 

14 каштелянів [8]. Бачимо, що у раді не було місця для ієрархії чи представників 

православного духовенства. Магнати вважали власну присутність цілком достатньою, 

щоб представляти Церкву. Цей з’їзд є свідченням ступеню проникнення 

протестантського світогляду в середовище православних магнатів. Не дивно, що 

претензії єпископів у вирішенні долі Церкви виглядали у їхніх очах надмірними та 

зухвалими. Отже, «руська церква» у цей період окрім відтоку шляхти у інші конфесії 

мала також всередині досить могутню групу шляхти формально – православну, а 

фактично – з чисто протестантським світоглядом на устрій Церкви та щодо питань віри. 

Отже, протестантський чинник відіграв вагому роль у процесах, пов’язаних з 

підготовкою та реалізацією Берестейської унії. Перехід шляхти з «грецької віри» у 

протестантизм, а,зокрема, у кальвінізм, набрав широких масштабів. Значного впливу 

протестантських засад зазнав також і братський рух, що протиставляв себе ієрархії, 

ламаючи Церкву з середини, до підтримки якого причинилися також 

константинопольські патріархи, що своїми діями на користь братчиків підривали 

авторитет місцевого єпископату з своїх власних корисних інтересів. Щоб протистояти 

поширенню протестантських тенденцій не вистачало лише внутрішнього 

інтелектуального ресурсу церковної структури, яка переживала період кризи. Намагання 

опертися на Константинополь, що сам переживав глибокий занепад, були марними. Це 

призвело до пошуку нового церковного зовнішнього центру опертя, що привернуло 

увагу загалу до давньої теми церковного єднання з Римом. Ця модель одночасно 

вирішувала і ряд інших питань, що стосувалися як конфесійної злагоди у Речі 

Посполитій, так і рівноправності «руської» (українсько-білоруської) національності у 

державі. Якщо б тоді вдалося б досягнути консолідованої позиції цілого «руського» 

суспільства, то, без сумніву, це дозволило б досягнути більш значних результатів у 

цьому напрямку. Нажаль, так не сталося. Аристократична верхівка мислила категоріями 

власного шляхетського стану, а не категоріями народності. Особисті амбіції та 
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політична короткозорість стали на заваді виступу одним спільним фронтом та призвели 

до розколу суспільства за конфесійною приналежністю.  

Протестантський світогляд був уже глибоко закоріненим у магнатському 

середовищі, навіть якщо особа формально залишалася при православній вірі. Спільна 

«шляхетська» національність, що виражалася у приналежності до того самого 

соціального класу була сильнішою за національний зв’язок за походженням. Релігійний 

чинник не відігравав у цьому випадку суттєвої ролі. 

З іншого боку, ситуативний союз між православними та протестантами, що 

базувався на протистоянні спільному ворогу, був недовготривалим, оскільки 

кардинально протилежні засади сторін не дозволяли трансформувати його у щось 

постійне. Іншими словами, для православних протестанти були корисними союзниками 

для війни, але не для миру. Ця війна точилася в основному під час сеймів. 

Протистояння між таборами прихильників та противників Берестейської унії 

перетворила саму ідею церковного об’єднання з інструменту порозуміння на символ 

ворожнечі обох сторін, де їм довелося стати жертвами власної затятості. Розмірковуючи 

над витоками цього феномену, історик Наталія Яковенко зазначає, що православний 

загал України-Русі на унії нічого не втрачав. «Логіка єпископів, які через голову 

можновладців Польської католицької церкви шукали опіки могутнього Риму і тим 

самим зміцнювали позиції православних у католицькій державі, була, поза всякими 

сумнівами, слушною. Нічого не загрожувало й зовнішній традиційній обрядовості 

східної церкви, а всі глибші догматичні розходження в акті унії були потрактовані з 

максимальною делікатністю, відкладаючись на розсуд і дебати богословів у далекому 

майбутньому. Тож в основі ворожого ставлення до унії лежав ментальний опір новині, 

неприйняття нововведення, яке сприймалося як замах на усталену, відтак справедливу й 

добру старовину» [8]. Слід зазначити що саме ця консервативність широкого загалу 

стояла на заваді стрімкому поширенню протестантизму. Окрім шляхетського 

середовища, яке мало доступ до освіти, протестантизм мало поширився серед українців 

та білорусів. 

Очевидним є також, що пошук союзника у лиці Риму мав на меті посилити позицію 

«руської церкви» у Речі Посполитій та убезпечити її від зазіхань новоствореного 

Московського Патріархату. Курс на консервацію та самоізоляцію під «номінальною» 

юрисдикцією послабленого Константинополя довів свою хибність. У 1686 р. патріарх 

Діонісій ІV разом з Синодом Константинопольської Церкви ухвалили томос про 

передачу Київської православної митрополії до Московського Патріархату, що фактично 

призвело у майбутньому до повного знищення самобутньої київської традиції 

православ’я. Чи випадково, що саме після цього акту три найзапекліші у православ’ї 

єпархії (Львівська, Перемишльська та Луцька) не бачили іншого виходу, як приєднатися 

до унії? Роль залишку православ’я у Речі Посполитій ХVІІІ ст. була зведена до функцій 

«п’ятої колони» фінансованої з Санкт-Петербургу, яку російські посли у Варшаві 

використовували у своїх дипломатичних операціях, скерованих на підрив польсько-

литовської держави. 
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PROTESTANT FACTOR IN THE PROCESSES CONNECTED WITH THE PREPARATION 

AND CONCLUDING THE BREST CHURCH UNION OF 1596 

The processes that led to signing the church union in Brets in 1596 are described in the article, as 

well as the influence of protestantism on these processes is analysed on example of the penetration of 
the protestant ideology into an environment of «ruska» aristocracy, which had connection to interfaith 

confrontation in afterberest time. The author represents the development of orthodox-protestant 

situational alliance on the basis of experience of Konstantynopol patriarchy and Kyiv mitropolia.  
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Петро Яроцький  

ЄВРОПЕЙСЬКА РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВІДГОМІН В УКРАЇНІ 
Досліджується процес зародження Реформації в Європі, особливості формування 

протестантського символу віри та ідеології нової суспільної формації, становлення раннього і 

пізнього протестантизму в Україні, його сучасний стан і тенденції розвитку.  

Ключові слова: Відродження, Реформація, Католицька Церква, Православна Церква, ранній 
протестантизм, пізній протестантизм. 

Передтечею Реформації було європейське Відродження, яке на зламі ХV-XVI ст. у 

західноєвропейських країнах увійшло в стадію свого найвищого розвитку під назвою 

високого Відродження. Характерною особливістю цього періоду стала поява нової 

ідеології, культури, світогляду людей. На зміну середньовічній феодально-церковній 

культурі, філософії, політики прийшла нова гуманістична культура, в центрі якої стояла 

людина. Гуманісти Відродження виступали на захист свободи людини, високо 

оцінювали її індивідуальні якості, зокрема, розум, талант, наукові, мистецькі, виробничі 

якості, працелюбність і підприємливість. Вони критикували Католицьку Церкву і 

розглядали її як реакційну силу, що гальмувала розвиток суспільства й потребувала 

реформи [1, с. 29]. 

На початковому етапі цього руху головними його ідеологами виступили німецькі 

гуманісти – філософи, публіцисти, літератори. Серед них Еразм Роттердамський, Йоган 

Рейхлін, Ульріх фон Готтен. Е. Роттердамський (1467-1536 рр.) у творі «Похвала 

глупоті» гостро критикував духовенство і феодалів, які підтримували Католицьку 

Церкву з метою власного збагачення, вимагали очистити Церкву від схоластів, висували 

ідею створення «раціональної» й «освіченої» Церкви. Цими ідеями скористалися 

європейські церковні реформатори у боротьбі проти папства. По суті, Е. Роттердамський 

заклав ідеологічні основи Реформації, яка назрівала в німецькому суспільстві. 

Й. Рейхлін (1455-1522 рр.) у двотомному творі «Листи темних людей», співавторами 

якого були інші гуманісти, критикуючи папство, стверджував, що сучасна йому Церква 

відійшла від первісного християнства, перетворилася з духовного інституту в 

інструмент наживи та збагачення духовенства на чолі з папою Римським. Відтак, 

діяльність цього гуманістичного «гуртка рейхліністів» дала новий поштовх для 

посилення Реформації, яка розпочалася в Німеччині та інших країнах Європи. 

У. фон Гуттен (1488-1523 рр.) критикуючи католицизм мав більш радикальні погляди, 
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ніж Е. Роттердамський і Й. Рехлін. Він наполягав, за прикладом гусистів-чехів, провести 

реформацію Церкви насильницьким шляхом [1, с. 30–32].  

Відтак, гуманісти епохи Відродження обговорювали необхідність перебудови 

суспільства на нових засадах та реформування церковного життя, чим наблизили 

антикатолицький і антифеодальний розмах Реформації в Німеччині. 

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 

надавали 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 посередників між людьми та 

Богом, то молоді буржуа, котрі перш за все цінували індивідуальні якості, такий погляд 

вже не сприймали. Їхнім настроям була більш співзвучною думка, що вони отримають 

спасіння не завдяки комусь, а самостійно. Таке світосприйняття було ґрунтом для 

поширення реформаційних ідей, засновником яких став Мартін Лютер, який 31 жовтня 

1517 р. оприлюднив у Віттенберзі свої знамениті 95 тез. Відтак, Реформація, за 

визначенням Макса Вебера, започаткувала секулярне «розчаклування світу». По суті, це 

було формування нової суспільної капіталістичної формації в її релігійному виявленні. 

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 Ноєвому 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 символом віри. Кальвінізм пішов далі в 

реформуванні 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 М. Вебер (1864–1920 рр.) у своїй широковідомій книзі 

«Протестантська етика і дух капіталізму» зазначав, що у вченні протестантизму, 

особливо раціональній етиці кальвінізму, пуританізму 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 справу, 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, здогадуватися про своє призначення. 

Ознакою обраності до спасіння були: активна підприємницька діяльність, висока 
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продуктивність праці, вища якість послуг, чесне та порядне партнерство, в цілому, 

успіхи в бізнесовій, торговельній, банківській справах тощо. 

Водночас Реформація стала важливим чинником становлення в Європі національних 

культур. У період Середньовіччя кожен суспільний стан мав свою культуру. Спосіб 

життя, культ селян відрізнялися від культури феодалів – від культури духовенства і т.д., 

хоча між ними було багато спільного. У процесі становлення буржуазних відносин на 

зміну середньовічним станові спільноти замінювалися національними. Відповідно 

формувалися національні культури, які синтезували цінності 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 узурповане духовенством. Формування національних 

культур вимагало, щоб християнство стало здобутком усіх соціальних верств. Це 

завдання й виконувала Реформація, зокрема зробивши Біблію дотупною кожній людині.  

Реформатори наполягали на особистих стосунках людини і Бога, без посередництва 

Церкви, священиків. Вони боролися за право кожного християнина самому вільно 

читати Біблію (на той час вимагалося 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 Святе Письмо не перекладали. 

Канонічним у Католицькій Церкві вважався латинський переклад Біблії – Вульгата. 

М. Лютер здійснив переклад Біблії німецькою мовою і зробив її настільною книгою 

кожної німецької сім’ї. По суті, його переклад Святого Письма став взірцем тогочасної 

німецької літературної мови, він сприяв об’єднанню 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 дав могутній імпульс цивілізаційному розвитку низці 

європейських країн, зокрема, скандинавських. Зрештою, можна сказати, що Сполучені 

Штати Америки створили європейські дисиденти-протестанти, які переселялися в Новий 

Світ, рятуючись від релігійних переслідувань у Європі. 

Реформація в Німеччині – 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), проте набула своєрідних 

національних форм. 

Ранній протестантизм на українських землях 

Класична Реформація, зазнавши певної трансформації, поширилася в Королівстві 

Польському та Великому Князівстві Литовському, до складу яких входила більша 

частина українських етнічних земель того часу.  

Факти є підставою твердження, що реформаційний рух став реальністю в Україні. 

Правда, тут він набув специфічних форм, які далеко не завжди відповідали класичним 

зразкам.  

Протестантизм сприяв застосуванню якісно нового рівня богословських дискусій. 

Про це свідчить залучення протестантів до антиуніатського «острозького гуртка». Князь 

К. Острозький доручив «євангелікам» опонувати католицьким атакам на Православну 

Церкву. З цією метою був укладений православно-протестантський союз проти 

клерикальної політики польського уряду і католицької ієрархії [2, с. 74]. К. Острозький 

намагався перетворити цей православно-протестантський політичний блок в «релігійне 

порозуміння і поєднання православних з євангеликами». У 1599 р. був скликаний у 

Вільно з’їзд лютеран, кальвіністів і православних богословів, який завершився лише 
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утворенням конфедерації для мобілізації обох таборів до спільної акції на захист прав і 

свобод православних і протестантів [2, с. 77–78]. Відзначимо інфільтрацію деяких 

реформаційних ідей у православний світогляд (брати Стефан та Лаврентій Зизанії, 

Кирило Транквіліон та інші), а також толерантне ставлення до протестантизму таких 

українських дослідників різних періодів – Зеновії Копистенського, Інокентія Гізеля, 

Івана Огієнка. Безпосередню участь у реформаційному русі брали й українці. Окремі з 

них стали доволі знаними особами цього руху також і за межами України. Передусім, це 

стосується Станіслава Оріховського та Юрія Немирича. 

У XVI – першій половині XVII ст. постало питання про необхідність змін у 

Православній Церкві, що частково інспірувалися реформаційними впливами з Заходу: 

гуситів та їхніх наступників – «чеських братів», лютеран, анабаптистів, кальвіністів, 

різних течій унітаріїв, зокрема, социніан.  

Не без впливу протестантів на українських землях набувала поширення практика 

вільної інтерпретації біблійних текстів, зокрема, світськими людьми. Відповідно 

з’являлися біблійні переклади розмовною мовою. Набувала поширення ідея світського 

патронату над Церквою. Світські люди почали втручатися у релігійні справи.  

У XVI ст. активізували свою діяльність братства. Ідеологи руху критикували тих 

православних ієрархів, які претендували на необмежену владу в Церкві. Є багато 

спільного, що зближало діячів братського руху й ідеологів західноєвропейської 

Реформації. Це критика пануючої Церкви і кліру, участь проповідницької діяльності, а 

інколи й здійснення пастирських функцій світськими особами, прагнення звільнитися 

від опіки церковних ієрархів тощо. За прикладом західноєвропейських реформаторів, 

діячі братсв перекладали Біблію, вільно витлумачуючи біблійні тексті. Вони також 

мріяли про відродження Церкви апостольських часів. Але ці реформаторські ідеї не 

отримали на той час в Україні «відкритих» інституалізаційних форм реформування 

Церкви. Православна Церква, яка в XVI ст. переживала глибоку кризу, була 

реформована, але в межах католицької Контрреформації, в дусі посттридентського 

католицизму. В той час, коли в Європі панівним було гасло «Геть від Риму і папства», 

більшість єпархій Київської православної митрополичої Церкви (5 із 7), крім Львівської і 

Перемишльської єпархій, прийняли Берестейську унію і опинилися під владою Риму. 

Відтак, рух Реформації в Україні не вилився у «відкриті» українські ментально-

духовні форми церковної інституалізації. Протестантські громади на українських землях 

(переважно кальвіністські та унітарські) були засновані здебільшого польськими 

магнатами і шляхтичами, які переслідували егоїстичну мету – збагачення за рахунок 

костельних маєтностей і тому українцями вони сприймалися як «чужі». 

Захоплення протестантизмом, популярність його ідей у православному середовищі, 

що спостерігалось у наприкінці XVI ст., після укладення Берестейської унії, починали 

поступово зникати. Це пов’язано як із занепадом протестантизму в Речі Посполитій, так 

і з посиленням консервативних тенденцій у Православній Церкві в Україні, де у 30–40 

pp. XVII ст. відбувалися зміни під керівництвом митрополита Київського Петра Могили. 

Але це були зміни не в руслі Реформації, а більше в дусі посттридентського 

католицизму. 

Проте, зерна, посіяні протестантами, мали наслідки і сприяли реформуванню 

українського православ’я в Україні. Ця внутрішня реформаційність тривала до середини 

XIX ст. Так чи інакше вона знаходила вияв у діяльності й творчості представників 

релігійно-філософської думки XVIII ст., зокрема Феофана Прокоповича, Григорія 

Сковороди та інших. 

Перша хвиля протестантизму на теренах України охопила верхівку суспільства – 

королівський двір, магнатерію, шляхту, зокрема, українську та білоруську, і була, 

власне, «панською, шляхетською модою», яка згодом минулася. По суті, ці течії 

раннього протестантизму були змитими з українсько-білоруських земель, що були під 
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владою Речі Посполитої, хвилею католицької Контрреформації, активізованої 

Тридентським собором (1545-1563 pp.).  

Проте, в Україні збереглися до сьогодні Церкви лютеранського і кальвіністського 

відгалужень. Деякі з них у незалежній Україні щорічно зростають. На 1 січня 2017 р., за 

даними 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: 

передовсім, це Українська Євангельсько-Реформаторська Церкви (5 громад), стабільною 

є Закарпатська Реформаторська Церква (118 громад). Потужно розвиваються 

пресвітеріани (кальвіністська течія заснована в Англії і Шотландії в період Реформації): 

якщо у 1996 р. пресвітеріанських громад в Україні було 14, то в 2016 р. уже 

функціонувало 78 громад з двома духовними навчальними закладами і 24 недільними 

школами.  

Ранній протестантизм в Україні презентують також меноніти, які мають 7 

організацій (5 з них – в Запорізькій обл). Це залишки депортованих у 1940 р. до Сибіру 

сталінським режимом німців-менонітів, більшість яких залишилася в Росії, а деякі 

поступово повернулися в Україну до місць попереднього проживання. 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. 

Інноваційна функціональність течій пізнього протестантизму в незалежній 

Україні 

Від заборонених «сект» до правової легалізації і оцерковлення течії пізнього 

протестантизму – баптисти, адвентисти, п’ятидесятники, а також Свідки Єгови – 

функціонують в Україні від ста до ста п’ятидесяти років. За радянської влади ці конфесії 

характеризувалися як «секти» і перебували в стані постійного адміністративного тиску, 

були об’єктом партійно-ідеологічної критики, атеїстичної пропаганди. П’ятидесятники 

фактично були заборонені і не підлягали реєстрації, оскільки після ініційованої 

державними органами т. зв. «серпневої угоди» 1945 р в Москві були примусово 

приєднані до євангельських християн-баптистів. Свідки Єгови від самого початку 

встановлення радянської влади в Західній Україні (1939 р.) були оголошені 

«антирадянською американською сектою», а тому їхню діяльність заборонили. У березні 

1951 р. щодо Свідків Єгови було здійснено акт геноциду. Згідно з «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 їхні 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 

[5, с.163]. 

Усі течії пізнього протестантизму за роки незалежності України пройшли шлях – від 

секти до Церкви. Нині вони мають ґрунтовно опрацьований корпус богослов’я, чітку 

ієрархічну структуру, по-сучасному вибудовані й функціонуючі релігійні центри і 

культові приміщення для молитовно-проповідницьких зібрань, ґрунтовну систему 

підготовки духовних семінарій, і коледжі, інститути й університети, кваліфікований 
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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 освітнього, 

виховного, реабілітаційного, підприємницького характеру. Пізньопротестантські 

конфесії налаштовані на діяльність в умовах ринкової економіки, правової держави, 

громадянського суспільства. Отже, такий різновид конфесійного облаштування і 

життєдіяльності не коректно ідентифікувати як секту [7, с. 166]. Наголошуємо на цьому 

тому, що й зараз, як за часів радянської тоталітарної системи, ці пізньопротестантські 

конфесії подекуди в замовних публікаціях і телепередачах характеристиризуються як 

секти [5, с. 157]. 

Згідно з кваліфікаційними ознаками М. Вебера і Е. Трольча, Церква, з огляду її 

ставлення до світу загалом і до інших церков зокрема, характеризується як 

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’ятидесятники, 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 в традиційних Православних Церквах. 

Поліконфесійність – істотна особливість України та її релігійності. Жодна країна у 

цьому сенсі не подібна до України, в якій поряд з багатомільйонним православ’ям 

поширений католицизм двох обрядів – західного латинського і східного візантійського. 

Динамічно розвиваються і поширюються протестантські течії. 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., згідно з даними Департаменту в справах релігій [4, с. 206–209], 

Всеукраїнський Союз Церков Євангельських Християн-Баптистів (далі – ВСЦЄХБ) мав 

у своєму складі 2691 громаду, Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри 

Євангельської (п’ятидестники) (далі – ВСЦХВЄп) – 1706 громад, Українська Уніонна 

Конференцієя Церкви Адвентистів Сьомого Дня (далі – АСД) – 1054 громади, 

Релігійний Центр Організації Свідків Єгови – 1566 громад. 

Водночас поза ВСЦЕХБ зареєстровані інші баптиські організації і громади 

загальною кількістю 275 одиниць. Така ж ситуація в п’ятидесятництві: поза ВСЦЄХБ 

діють інші п’ятидесятницькі громади загальною кількістю 755 одиниць. І поза АСД 

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 протестантизму 

динамічно розвивається в Україні. Якщо на початку 1991 р. після офіційної реєстрації і 

правового визнання цієї організації в Україні нараховувалося 25448 членів, то впродовж 

25 років (у 2015 р.) їх кількість зросла до 158 тисяч активних проповідників – 

«голосителів» і «піонерів», зосереджених в 1724 громадах. Загальна кількість учасників 

їхніх молитовних зібрань сягнула 236 тис. осіб. У Криму, після його російської анексії, і 

в непідконтрольній український владі території Донецької і Луганської областей 

залишилося 410 громад Свідків Єгови, література і проповідницька діяльність яких 

вважається «екстремістською» і забороненою, а їхні молитовні будинки – «Зали царств», 

конфісковані. Саме такі репресивні заходи щодо Свідків Єгови застосовуються в 

Російській Федерації. 
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Проблеми і тенденції сучасного розвитку пізньопротестантських конфесій в Україні. 

Водночас у кожній із досліджуваних пізньопротестантських конфесій накопичуються 

проблеми, які загалом можна охарактеризувати як проблеми інституалізаційного 

зростання і якісних доктринальних змін, що призводять до суперечностей між 

українською та американо-європейською протестантськими моделями влаштування 

конфесійного життя, між традиціоналізмом і лібералізмом, між старшим і молодшим 

поколіннями віруючих, між «автохтонами» і «неофітами», між залишками сектантської 

ментальності й новими оцерковленими формами функціонування громад, зрештою, між 

традиційним українським і модерністським західним богословським мисленням [5, с. 

185–187]. 

Процес динамічного зростання і організаційного будівництва протестантських 

Церков в Україні відбувається в умовах внутрішніх криз, які притаманні всім течіям 

пізнього протестантизму. Наприклад, виникнення великої кількості місіонерських 

організацій гостро поставило питання щодо місця місій у структурі ВСЦЄХБ, зокрема 

їхньої підзвітності помісним Церквам. Виникли протиріччя між новоутвореними місіями 

і традиційними Церквами, між старими і новими Церквами, між інноваційним та 

традиційним підходом до філософсько-богословських імплікацій Церкви в 

глобалізованому і секулярному світі. 

Разом з тим, в українському баптизмі й п’ятидесятництві формуються групи 

здебільшого молодих богословів, інтелектуалів, які одночасно мають наукові ступені 

кандидатів і докторів філософських чи історичних наук. Ці особистості налаштовані на 

реформування українського євангельського протестантизму, зокрема в Церкві 

Євангельських Християн Баптистів (далі – ЄХБ). Йдеться, передовсім, про «необхідність 

лідерів нового типу, які повинні бути однаково успішними й авторитетними в 

«церковній і суспільній сферах служіння». Йдеться, зокрема, про формування «нової 

парадигми служіння», творчий потенціал якої застосовуватиметься в позацерковних 

формах служіння і сприятиме різноманітним формам присутності Церкви в соціумі, 

участь християнських організацій в розвитку громадянського суспільства, взаємодії з 

суспільними організаціями в соціальній і виховній роботі [6, с. 239]. 

Лідери інноваційного підходу до реформування сучасного баптизму відверто 

говорять про «стагнацію церковного розвитку», причиною якого є інституалізація 

християнства, «закостенілість віри в релігійних формах»: «Закрита система, яка не 

спілкується із зовнішнім світом, приречена на занепад. Якщо церква орієнтується на 

внутрішні інтереси, а не на участь в проблемному житті суспільства, то раніше чи 

пізніше втрачає зв’язок з реальністю і стає номінальною, «символічною» [6, с. 242]. 

Відтак, сучасна стагнація традиційних баптиських Церков в Україні асоціюється з 

образом «закритої Церкви», сформованої в несприятливих умовах радянського періоду. 

Поступово цей чинник, як вважають ті, що намагаються її реформувати, став 

визначальним у формуванні світогляду «закритої церкви» навіть в умовах її легалізації і 

свободи совісті. «Закритій церкві», – як зазначають вони, – властиві такі 

характеристики: субкультура, клановість, залежність від традиції міфологічного 

«братства», ієрархія, релігія як система заборон, етичний ригоризм» [6, с.233]. 

Отже, як зазначає Черенков М., доктор філософських наук, науковець і богослов, 

автор вище цитованих означень і характеристик сучасних консервативних євангельських 

протестантських Церков (а до них він відносить, окрім баптистів, також і 

п’ятидесятників), спільним для богословського вчення цих Церков є «впевненість в 

скорому приході Христа за Церквою і початку суду над світом, що також вступає в 

протиріччя з протестантським принципом активної діяльності віруючого в світі, яка не 

вичерпується проповіддю спасіння, а включає також соціальне, культурне, економічне 

перетворення світу» [6, с. 57]. Проте в євангельському протестантизмі соціальне 

служіння безпосередньо пов’язане з місіонерством і проповіддю про скорий кінець 
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світу. Євангельський протестантизм в його консервативних виявах критично ставиться 

до процесів модернізму й екуменізму. Розрив, який постійно поглиблюється, між 

богослов’ям і соціальною практикою, відчуження внутріцерковного життя від 

суспільних процесів сприяє маргіналізації євангельських громад. На цьому грунті 

визріває перманентна богословська криза євангельського протестантизму, зокрема його 

традиційних сотеріологічних і есхатологічних уявлень. Водночас відмова 

протестантських Церков Європи від буквалістського розуміння есхатології і зведення 

місіонерської роботи до соціального служіння викликає неприйняття у консервативних 

громад євангельського протестантизму [6, с. 57–58]. 

Такий погляд М. Черенкова на стан сучасного баптизму в Україні засвідчує 

багатогранність і неоднозначність експертних оцінок інституалізаційних процесів в 

українському пізньому протестантизмі. 

В умовах свободи українські баптистські Церкви зустрілися з новими проблемами, 

оскільки вчення, що несе в українське баптистське середовище частина закордонних 

богословів і місіонерів, не відповідає богословському розумінню і традиціям 

вітчизняних богословів. В умовах войовничого атеїзму практично єдиним джерелом 

богослов’я баптистських Церков була Біблія. Богословські дискусії у вітчизняному 

протестантизмі відбувалися лише між різними течіями (переважно між баптистами і 

п’ятидесятниками), а не між лібералами і консерваторами. Але з кінця 90-х рр. ХХ ст. 

ситуація змінилася. Відкриті кордони, велика кількість постійно працюючих в Україні 

західних місіонерів та поширення перекладної богословської літератури створили 

сприятливі умови для широкого проникнення в Церкви ЄХБ, як, зрештою, і Церкви 

п’ятидесятників, адвентистів, різних форм західного богослов’я. 

Процесам перетворення на західний кшталт українського пізнього протестантизму 

сприяють і нові служителі, особливо ті, хто отримав дипломи за кордоном. Скажімо, у 

баптистській Церкві з’явилася каста професіоналів. Це прискорює процес поділу членів 

баптистських Церков на клір і мирян, всупереч традиційному декларуванню 

основоположного принципу протестантизму про загальне священство. У громадах 

спостерігається перехід з конгрегаційної форми управління до пресвітеріанської. 

Парафіяни беруть дедалі меншу участь у вирішенні важливих проблем церковного 

життя. Поступовий перехід від конгрегаційної до пресвітеріанської, а іноді й до 

єпископальної моделі управління, відбувається не лише в помісних Церквах, а також в 

обласних об’єднаннях та союзах. 

Поряд з проблемами, які часто викликають напруження в конфесійному житті, 

існують досить динамічні й ефективні засоби, методи та форми євангелізаційної, 

місіонерсько-проповідницької, інформаційної, освітньої, кадрової, підприємницької 

діяльності, завдяки яким цим протестантським Церквам і їхнім регіональним громадам 

вдається успішно розвиватися й досягати поставленої мети. 

Пізньопротестантські Церкви в Україні створюють своє сучасне світобачення, 

зокрема щодо ролі релігійного фактора в секулярному, глобалізованому світі, на 

антропологічній парадигмі, надаючи пріоритетного значення громадянському 

суспільству, позаконфесійному облаштуванню українського суспільства без 

клерикального спрямування, солідаризуючись з принципами Конституції України про 

відокремлення Церкви від держави і школи від Церкви та права на свободу совісті. 

Щодо ролі релігії і місця Церкви в політичній і духовній трансформації українського 

суспільства маємо різні рефлексії, які відображають православний консерватизм, 

католицький авангардизм і протестантський реалізм Вони охоплюють широке коло 

соціальних, суспільно-політичних, культурологічних, правових, етично-моральних 

проблем у контексті держава-церква, політика-церква, культура-церква, світської право-

християнської етики, Церкви і проблем глобалізації, євроінтеграції, секуляризації. 
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Усі пізньопротестантські Церкви в Україні (баптисти, адвентисти, свідки Єгови, 

п’ятидесятники) мають спільний погляд щодо ролі релігійного фактора в політичному й 

духовному житті суспільства та реалізації принципів свободи совісті. Вони вважають, 

що жодна конфесія не повинна мати не тільки статусу державної, офіційно визнаної, 

привілейованої, а й будь-яких інших пріоритетів у правовому полі українського 

суспільства й практичній його життєдіяльності. Вони негативно оцінюють прихильність 

окремих представників влади, особливо місцевої, до тієї чи іншої конфесії. 

Протестантські Церкви наполягають на підконтрольності державної влади 

громадянському суспільству, яке має бути позаконфесійним і поважати свободу совісті 

та демократичні права всіх громадян і кожної окремої особи. Проте, окремі з них, 

скажімо, адвентисти, стурбовані зростаючою апатією українців до громадянського 

життя, нерозумінням і недовірою до влади, яка своєю чергою допускає 

безвідповідальність і аморальність у своїй діяльності. 

Пізньопротестантські Церкви вважають пріоритетним для себе завданням 

ініціювати моральну відповідальність громадян перед суспільством, спонукати людей 

об’єднуватися у громадянські організації, вони зорієнтовані на доброчинні, соціальні, 

освітні, правозахисні цілі. Протестанти вбачають особливу небезпеку в релігійному чи 

вузькоконфесійному зорієнтованому законодавстві, оскільки завжди, коли релігійні 

керівники посилювали свої позиції або домагалися за допомогою державної влади 

виконання клерикальних програм, результат був трагічним. Вони вважають, що, 

наприклад, запровадження релігійно зорієнтованих дисциплін до програм середньої і 

вищої школи суперечать Конституції України, в якій чітко визначено світський характер 

і держави, і школи. 

Церква як сакральна установа не повинна брати участі в політичному житті, 

оскільки вона не може дозволити собі бути просякнутою духом партійності, що 

роз’єднує суспільство. Такої точки зору дотримуються всі пізньопротестантські конфесії 

в Україні, хоча між ними є деякі відмінні погляди. Церква має служити всьому 

суспільству, вважають адвентисти, і тому її священнослужителі не можуть брати участі 

в політичній боротьбі. Свідки Єгови сповідують принцип нейтральності щодо політики, 

і тому всі члени цієї релігійної організації (а не лише священнослужителі, як в АСД) 

категорично відсторонені від будь-яких громадських, політичних рухів і партій, хоча 

свої погляди на ті чи інші форми державного ладу і політичного управління 

висловлюють: позитивні – щодо демократичних, негативні – до тоталітарних, 

диктаторських. Свідки Єгови також критикують клерикалізм, расизм, крайній 

націоналізм, ксенофобію. 

Серед значної частини протестантів, насамперед серед адвентистів, баптистів і 

п’ятидесятників, утверджено переконання, що віруючі не повинні відмежовуватися від 

громадського життя і можуть брати участь у суспільній, політичній діяльності й таким 

чином приносити користь суспільству й державі. Проте, утримання від будь-якої 

політичної діяльності – обов’язкова вимога до всіх штатних служителів Церкви. 

Водночас, наприклад, адвентисти вважають, що як громадяни своєї країни служителі 

Церкви АСД можуть залишити церковне служіння і займатися політичною діяльністю. 

Вони також не виключають «наявність різних політичних переконань» серед своїх 

служителів і рядових членів громад, залишаючи за кожним віруючим «розумний 

вибір»політичних орієнтацій. Віруючих, які працюють у місцевих і центральних органах 

влади чи балотуються як кандидати на виборах, Церква АСД не критикує і не осуджує. 

Вони мають право зберігати за собою не лише членство, а й служіння в помісній Церкві. 

Ці положення зафіксовані в «Основах соціального вчення Церкви АСД в Україні» [7, 

с. 188–194]. 

Отже, в українському пізньому протестантизмі відбуваються складні процеси, 

пов’язані з визначенням чіткої позиції щодо суспільного життя, соціально-політичних 
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реалій сучасної України. Перевага Святого Письма над теологією, християнської етики 

над філософськими й соціальними вченнями традиційно була притаманна багатьом 

пізньопротестантським, зокрема євангельським і месіансько-есхатологічним течіям. 

Через це вони були переважно індиферентні до нерелігійної рефлексії і дуже вузько 

окреслювали коло своїх суспільних інтересів. Це значною мірою консервувалося їхнім 

напівлегальним або нелегальним становищем в умовах тоталітарної влади. 

Нині в українському протестантизмі пробуджується інтерес до громадського життя. 

Всі пізньопротестантські течії вже визнають необхідність «входження у світ», за 

винятком деяких консервативних Церков, про що йшла мова вище. Водночас 

відбувається зіткнення різних тенденцій: традиційного відмежування від суспільства 

(«Не любіть світу і того, що у світі, бо той, що любить світ, не має любові Божої») й 

активного входження у світ («Не молю, щоб ти їх із світу забрав...»). Протестантські 

Церкви дивляться на соціальний розвиток українського суспільства з «християнським 

оптимізмом». Процес визначення соціально-політичної моделі розвитку української 

держави, підкреслюють адвентисти, має бути відкритим, скерованим на піднесення 

гідності людської особи. Пріоритет надається створенню та функціонуванню дієвих 

механізмів відкритого діалогу між державною владою і громадянами.  

Майже всі течії пізнього протестантизму в Україні налаштовані на діяльність в 

умовах ринкової економіки, правової держави, громадянського суспільства. Баптисти, 

адвентисти і п’ятидесятники активно залучаються до суспільно-політичних, соціально-

економічних процесів. Під час виборчих кампаній баптисти були зареєстровані 

кандитами в депутати різних рівнів представницької влади, а також висувалися у 

депутати Верховної Ради України. Такі тенденції спостерігаються і в 

п’ятидесятницькому середовищі, представники якого активно включалися у виборчі 

перегони. Для адвентистів раніше це було характерно менше. Проте, як зазначено в 

«Основах соціального вчення Церкви АСД в Україні», і адвентисти почали досить 

активно реагувати на нові можливості, що створюються для розвитку громадянської 

ініціативи в умовах гарантованої Конституцією України свободи совісті. Можна 

сподіватися, що віруючі протестантських Церков здивують українське суспільство 

своєю громадянською мобільністю й різними формами соціального, політичного та 

духовного входження у світ. Таким чином, протестантські Церкви є фактором 

конфесійної рівноваги, толерантності й стабільності українського суспільства. 
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Petro Jarocky 

THE PROTESTANT REFORMATION IN EUROPE AND ITS INFLUENCE IN UKRAINE 

The process of the rise of the reformation in Europe, the peculiarities of the formation of the 
Protestant creed and the ideology of the new social formation have been studied in the research. The 

formation of early and late Protestantism in Ukraine, its current status and development trends was 
studied separately. 

Key words: Renaissance, Reformation, Catholic Church, early Protestantism, late Protestantism. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІІ – У 
ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ РЕФОРМАЦІЇ 

У статті проаналізовано культурно-освітню діяльність осередків римо-католицького 
ордену піарів на Волині, які функціонували на її теренах в кінці ХVІІ – у першій третині ХІХ ст., 

як один із виявів ремінісценції Реформації. 

Ключові слова: Реформація, контрреформація, Римо-Католицька Церква, римо-
католицький чернечий орден, орден піарів, Йосиф де Каласанс, культурно-освітня діяльність. 

Широкий реформаційний рух у Західній Європі, який розгортався під впливом 

протестантської критики Римо-Католицької Церкви (далі – РКЦ), посилив і поглибив 

налаштування на її оновлення у середовищі тих, котрі залишилися римо-католиками. Це 

було пов’язано з тим, що задовго до початку Реформації багато з них усвідомлювали 

необхідність радикальних змін у ній. Як із цього приводу зазначає М. Черенков, «…Ідея 

реформи християнської церкви виникла задовго до появи так званих реформаторів і 

належала гуманістично орієнтованим католицьким богословам та світським 

мислителям… Протестантизм став лише одним із проявів реформаційного руху. Йшлося 

про революційне перетворення всього способу життя: від побуту, організації праці та 

відпочинку, до культури, освіти, науки, економіки, політики. У зв’язку з цим була 

розгорнута програма відновлення євангельського образу кожної людини та всього 

суспільства відповідно до наново сформульованих ідеалів раннього християнства» [6, 

с. 107].  

Отже, реформаційно налаштовані католицькі діячі, розуміючи безперспективність 

виключно силових методів та засобів боротьби з протестантами, наполягали на потребі 

глибокого аналізу дійсного стану Церкви та розробки багатоаспектної дієвої програми 

протидії їм суто церковними, зокрема богословськими, засобами. Усвідомлення їхньої 

правоти та невідкладності здійснення відповідних кроків у цьому напрямку церковним 

загалом настало тільки за правління папи Римського Павла ІІІ (1534–1549 рр.).  

Саме з ним пов’язують початок контрреформації – католицької реакції на 

протестантський виступ і водночас власне католицької реформації. Головним її 

знаряддям і водночас рушієм став церковний собор, який увійшов в історію під назвою 

«Тридентського». Він розпочав свою роботу 1545 р. у м. Тридент (Тренто), що 

знаходився на кордоні тодішніх Італії та Німеччини. З перервами він тривав до 1863 р., 

тобто приблизно 18 років, і розробив чітку програму захисту догматики та устрою 

Латинської Церкви перед протестантами. Вважається, що саме Тридентський собор 

започаткував її масштабну внутрішню реформу, яка тривала впродовж ХVІ–ХVІІ ст. Він 

не тільки надав їй конкретності, але й став запорукою зміцнення католицизму, 

гальмування процесу поширення протестантського християнства [2, с. 130].  

Але ще 1534 р, тобто задовго до скликання Тридентського собору, розпочалося, а 

1540 р. завершилося заснування «Товариства Ісуса» («Sjcietas Jesu»), ордену єзуїтів – 

одного з основних знарядь внутрішнього реформування католицизму на засадах його 

рішень. Упродовж ХVІІ – ХVІІІ ст. єзуїти перетворилися на монополістів у сфері освіти 

та виховання, учасників публічної і таємної політики у багатьох країнах світу. Саме 

тому його інколи називали «Церквою у Церкві». 

 Оскільки про його діяльність написано дуже багато, вона є широко відомою, то 

зосередимо увагу на тому, що в цьому контексті залишається малодослідженим. Йдеться 

про те, що на хвилі розгортання контрреформації виникла низка інших римо-

католицьких орденів, які стали водночас як опертям, так і своєрідною армією 

широкомасштабної антипротестантської кампанії та дієвим інструментом реформування 

самої РКЦ, зміцнення її позицій. Свою діяльність вони розгорнули не тільки в Західній 

Європі, а й на українських землях Великого Князівства Литовського, а пізніше – Речі 
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Посполитої. Так, 1525 р. постав орден капуцинів, 1527 р. – театинців, 1530 р. – 

барбанітів та урсулянок, 1535 р. – ораторіанців, 1537 р. – боніфратрів, 1622 р. – піарів, 

1633 р. – товариство апостольського життя або шариток тощо [1, с. 190–195]. 

Ці ордени активно займалися місіонерством, тобто зміцненням позицій РКЦ завдяки 

широкій програмі соціального служіння – роботі у лікарнях, притулках для літніх 

людей, неповносправних, сиротинцях, школах тощо. Акцентуємо, що в більшості 

випадків вони самі їх створювали, або ж виступали ініціаторами їхнього заснування. 

Отже, одним із тих римо-католицьких орденів, що виник та розгорнув свою 

діяльність на хвилі контрреформації, як її ремінісценція, став орден піарів, про 

діяльність якого нашим сучасникам відомо значно менше, ніж про низку інших.  

Інтерес до його діяльності, зокрема, до набутків культурно-освітньої праці трьох 

осередків на Волині впродовж кінця ХVІІ – трьох перших десятиліть ХІХ ст., у 2017 р. 

актуалізується у зв’язку з широким відзначенням РКЦ низки ювілеїв, пов’язаних із ним, 

зокрема 460 років із дня народження засновника цього ордену – святого Йосифа де 

Каласанса, 420 років із часу заснування ним першої безкоштовної школи для 

неосвітчених бідних дітей в Європі (Рим) і, зрештою, 400 років офіційного постання [7, 

с. 208]. 

 Римо-католицький чернечий орден піарів (повна назва лат. «Ordo Clericorum 

Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum», укр. «Орден Духовних Регулярних 

Убогих Матері Божої Благочестивих Шкіл»). Його девіз лат. «Pietas et Litterae», укр. 

«Благочестя і Освіта» [7, c. 209]. 

 Засновник ордену – святий Йосиф де Каласанс (1557–1648 рр.) народився 11 

вересня 1557 р. у замку Каласанса (Північна Іспанія). Отримавши блискучу домашню 

освіту, навчався в освітніх закладах міст Перальта та Естаділья. Вивчав філософію і 

юриспруденцію в Лериді, де й отримав ступінь доктора юриспруденції. Потім із 

відзнакою закінчив теологічні курси у Валенсії й Алькала-де-Енаресе. Після важкої 

хвороби він вирішив присвятити своє життя Богу. 17 листопада 1583 р. рукоположений 

у сан священика. Після отримання 1592 р. ступеня доктора богослов’я та переїзду до 

Риму, розгорнув доброчинну працю, відвідуючи в’язниці, лікарні та притулки для 

знедолених. Саме тоді йому вповні відкрився страшний світ бідності, неуцтва та 

злочинності, у якому було дуже багато дітей. Вражений від побаченого, він вирішив 

присвятити своє життя допомозі їм заснуванням безкоштовних шкіл. З цього приводу 

Йосиф де Каласанс писав: «Це найблагородніша місія і джерело великих заслуг – 

присвятити себе вихованню дітей, особливо бідних, щоб допомогти їм досягнути 

вічного життя» [7, с. 209]. 

У листопаді 1597 р. він заснував першу в Європі безкоштовну публічну школу в 

помешканні парафіяльного священика церкви святої Доротеї у Трафставері – 

найбіднішому районі Риму. Пізніше йому вдалося створити мережу таких шкіл, у яких 

дітей вчили латини, рідної мови, математики та низки природничих наук. Цим освітнім 

установам Йосиф де Каласанс дав назву «благочестиві школи» («scuole pie»), а 

товариство (згодом і чернечий орден), який займався навчанням і вихованням дітей, 

відповідно став називатися орденом піарів. 1602 р. папа Климент VІІІ затвердив 

братство піарів, а 1617 р. воно отримало статус чернечої конгрегації. 18 листопада 1621 

р. відповідним розпорядженням папи Григорія ХV вона набула статусу чернечого 

ордену, а 31 січня 1622 р. він схвалив його статут [7, с. 208]. Головний вектор його 

діяльності полягав у навчанні і вихованні дітей та юнацтва. Саме тому, крім трьох 

традиційних для католицького чернецтва обітниць, безшлюбності, бідності і послуху, 

піари давали ще й четверту: присвятити своє життя справі безкоштовного навчання та 

виховання дітей [7, с. 210].  

Упродовж нетривалого часу освітні осередки цього ордену набули значного 

поширення не лише в Італії, але й далеко за її межами. Динамічне поширення освітніх 
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установ ордену піарів пов’язане з тим, що Йосиф де Каласанс розробив і разом зі своїми 

однодумцями доклав неабияких зусиль до вкорінення в життя унікальної навчально-

виховної концепції. Вона у багатьох своїх складових спиралася на студії, зокрема, твір 

«Про християнське виховання дітей», кардинала Сільвіо Антоніано (1540–1603 рр.) – 

авторитетного ученого в галузі християнської педагогіки ХVІ ст. У них 

обґрунтовувалося, що основою виховання є істинно християнська сім’я, зокрема, 

приклад і авторитет батьків, дружні стосунки між учителями та вихованцями, у 

навчально-виховному процесі пропонувалося формування з молодих людей у громадян і 

патріотів. Покликання християнського учителя і вихователя Сільвіо Антоніо вважав 

одним із найважливіших завдань у житті людини. Власну навчально-виховну концепцію 

Йосиф де Каласанс сформував, спираючись саме на ці принципи християнської 

педагогіки [7, с. 210].  

До головних його заслуг у сфері освіти відносять введення в програму навчання 

нових навчальних дисциплін, зокрема, правопису і рідної мови, поділ учнів на класи, а 

також суворий контроль за професійним рівнем учителів. Він особливо підкреслював, 

що мета справжнього учителя – не лише розумовий, але й моральний розвиток учнів, 

який може бути досягнутий за умови шанобливого ставлення до них. Саме тому 

важливою рисою навчально-виховної системи піарів стала рішуча відмова від фізичних 

покарань підопічних. Йосиф де Каласанс дотримувався думки, що коли учень 

зблизиться зі своїм учителем, між ними встановиться особливий душевний контакт, тоді 

будь-які покарання підопічних стануть непотрібними. Саме тому в освітньо-виховному 

процесі однодумці та послідовники Йосифа де Каласанса, не застосовуючи покарань 

щодо вихованців, активно використовували заохочення та винагороди, а також здорову 

конкуренцію. Наголосимо на тому, що відсутність суворої дисципліни в піарських 

школах й агоністичності, тобто напруженої змагальності у взаєминах між учнями, 

робила їх більш привабливими у порівнянні із єзуїтськими колегіумами [7, с. 210].  

1641 р. польський король Владислав ІV Ваза звернувся до керівництва римо-

католицького чернечого ордену піарів із проханням надіслати його представників для 

просвітницької роботи в Речі Посполитій. 22 вересня 1642 р. піари отримали від короля 

фундацію у Варшаві. Цього ж року стараннями краківського воєводи Станіслава 

Любомирського засновано осередок піарів у Подолінці. 1662 р. постала польська 

(коронна) провінція піарів, 1695 р. – литовська віце-провінція. До складу останньої, яка 

згодом була реорганізована у провінцію (1736 р.), входили три осередки ордену піарів на 

теренах Волині: у Дубровиці (1684 р.), Любешові (1688 р.), та Межирічі Корецькому 

(1702 р.).  

Кожен із них у своєму складі мав костел, споруджений у стилі бароко, монастирські 

келії, колегіум, а також шкільний ботанічний сад і парк. Уся діяльність осередків РКЦ 

скеровувалася на навчання та виховання юнаків на засадах сформульованих Йосифом де 

Каласансом та впроваджувалися в життя ним та його однодумцями. 

Система освіти ордену піарів склалася у період глибокої кризи РКЦ, коли вона 

гостро потребувала реалізації дієвих заходів задля модернізації, відновлення своїх 

позицій у суспільстві. Час показав, що шкільництво піарів виявилося спроможним не 

тільки зробити неабиякий внесок у досягнення цієї мети, зокрема підготовку своїх 

підопічних до широкого спектру суто церковної та світської діяльності – освітньої, 

громадсько-політичної та господарської. Як і освітній системі єзуїтів, шкільництву 

піарів був притаманний дуалізм. Він полягав у тому, що скеровувався як на підготовку 

кадрів майбутніх високоосвічених ченців-піарів, так і на забезпечення високого рівня 

освіти та виховання молоді на засадах гуманізму, тобто готував її до майбутньої 

церковної та громадської праці виходячи із тих викликів, що поставали перед РКЦ. 

Абсолютну більшість учнів – підопічних піарських колегіумів Волині, складали 

вихідці із середовища тодішньої еліти Речі Посполитої, а з кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст. 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

31 

– колишньої «польської України» Російської імперії. Це були діти римо-католицької 

шляхти. Але завдяки позастановості, позаконфесійності та демократизму цих 

навчальних закладів, а також безкоштовності їхніх освітніх послуг і матеріальної 

підтримки «убогих» учнів, тобто тих, чиї батьки не змогли матеріально підтримувати їх, 

філантропами із середовища польських магнатів освіту в них отримували також 

обдаровані юнаки – нащадки уніатських священиків-українців, а також нечисленні 

селяни, окремі з яких були православними. Тенденція до збільшення категорії саме 

таких учнів візитаторами піарських шкіл фіксувалася впродовж першого десятиліття 

ХІХ ст. Це вочевидь пов’язано із етноконфесійною політикою російського 

самодержавства в регіоні, спрямованою на його поступову деполонізацію. Та частина з 

них, яка, зазнавши впливу традицій латинської освіти та виховання, глибоко засвоїла їх, 

свого часу вдалася до релігійної конверсії, тобто перейшла до РКЦ, а інші, залишившись 

вірними своїм християнським конфесіям, у подальшому дотримувалися окремих із них, 

як у своєму особистому житті, так і в професійній діяльності. У цьому сенсі наголосимо, 

що це мало свій позитивний вплив на збагачення культури регіону, засвоєння частиною 

його мешканців набутків тогочасної європейської науки, освіти, господарювання та 

побуту. У другій третині ХІХ ст., тобто тоді, коли осередки ордену піарів на Волині 

були скасовані, цей процес швидко занепав. 

Перелік навчальних дисциплін, які викладалися в піарських колегіумах, 

удосконалення їхніх навчальних програм у відповідності до потреб часу, оволодіння 

учнями низкою мов, зокрема латиною, польською, німецькою, французькою та 

російською (з початку ХІХ ст.), практика ротації вчителів, чітко налагоджений контроль 

за якістю та результативністю їхньої роботи, наявність у них бібліотек зі значним 

репертуаром книг, спеціалізованих кабінетів, широке використання в навчальному 

процесі наочності та різноманітних приладів, зразків мінералів та раритетів 

палеонтологічного характеру із колекцій шкільних музеїв, а також потенціалу 

ботанічних садів та парків, які були невід’ємною складовою комплексів піарських 

осередків, забезпечували високий рівень освіти їхніх вихованців. Педагогічна система 

піарів відзначалася здоровим суперництвом учнів, індивідуальним підходом до них та 

заохочення їх до набуття ґрунтовних знань та вмінь за рахунок відзнак та нагород. 

Водночас вона була компетентнісною, тобто зорієнтованою не на звичну трансляцію 

відповідної інформації від викладача до учня, а на опанування ними навичок самостійної 

інтелектуальної праці, набуття глибоких знань та конкретних умінь. 

 Свідченням цього стало те, що багато з випускників колегіумів, які діяли у 

Дубровиці, Любешові та Межирічі Корецькому впродовж кінця ХVІІ – першої третини 

ХІХ ст., зробили неабиякий внесок у розвиток багатьох наукових напрямків та сфер 

господарювання – філології, ботаніки, педагогіки, садівництва, ландшафтного дизайну, 

математики, фізики тощо. Окремі їхні досягнення мали не тільки європейське, а й 

світове значення. Вони пов’язуються з іменами Аньола Довгірда (1776–1835 рр.), 

Казимира (Даніеля) Нарбута (1738–1807 рр.), Єжи (Бернарда) Цяпінського (1718–1768 

рр.), Станіслава Боніфація Юндзілла (1761–1847 рр.), Томаша (Антонія) Мошинського 

(1800–1893 рр.) та багатьох інших, зокрема й тих, наукові набутки яких ще недостатньо 

вивчені та не оприлюднені [5, с. 25]. 

Неабияку роль у навчально-виховній та, відтак, місіонерській роботі отців-піарів 

відігравала її художньо-мистецька складова, яка забезпечувалася широким спектром 

засобів. Вона включала в себе не тільки естетичний потенціал архітектури споруд їхніх 

комплексів – костелів і корпусів монастирів і колегіумів, спроектованих та зведених під 

керівництвом знаних зодчих у стилі бароко (свого часу були визнані пам’ятками 

архітектури європейського рівня), їх інтер’єрів, до оздоблення яких залучалися видатні 

митці та майстри, зокрема з Венеції, театральних вистав, а й красу ботанічних садів і 

парків з їхніми оранжереями та теплицями. У них культивувалися екзотичні рослини 
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ледь не з усього світу. Інколи їхні ландшафти являли собою мережу каналів та пристані 

для човнів. Саме таким, зокрема, був фруктовий сад «Венеція» у Любешові [4, с. 64–67]. 

Отже, діяльність упродовж приблизно 150 років трьох осередків ордену піарів на 

Волині, де ще зовсім недавно діяла розгалужена мережа євангельських громад різних 

конфесій [3, с. 66-67], стала ремінісценцією Реформації, одним із дієвих засобів 

зміцнення позицій РКЦ у регіоні. Водночас вона завдяки гуманістичній складовій змісту 

та характеру їхньої освітньо-виховної системи справила неабиякий вплив на його 

тогочасний культурний ландшафт. До незаперечних заслуг ченців ордену піарів слід 

віднести створення ними у кінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. на Волині трьох потужних 

своїх осередків у Дубровиці, Любешові та Межирічі Корецькому, до складу кожного з 

яких входили костели у стилі бароко, приміщення колегіумів та келії ченців, а також 

шкільні ботанічні сади та парки. 

Знищення їх російським самодержавством стало не тільки відчутним ударом 

польській католицькій духовності та культурі, а й завдало неабиякої шкоди художньо-

мистецькій, природо-дослідницькій та господарській сферам усього культурного 

простору населення тогочасної Волині. Так, вони були одними з форпостів РКЦ у цьому 

регіоні. За допомогою різних засобів вони зміцнювали її позиції у віддалених від 

значних культурних центрів поселеннях Волині. Водночас не можна залишити поза 

увагою й тієї обставини, що у всій їхній праці чітко прослідковуються гуманістичні 

риси, витоки яких були як у поглядах засновника ордену піарів, так і в засадах його 

навчально-виховної праці. Вони були вповні співзвучні з тими, які висловлювали та 

намагалися реалізувати передові європейські інтелектуали.  

Ченці-піари з Дубровиці, Любешова та Межиріча Корецького поводили себе не як 

войовничі місіонери, а як добрі вчителі, вихователі молоді на засадах християнської 

моралі, благочестя. Їхня духовно-освітня праця була не тільки безкоштовною, 

позастановою та поза конфесійною, а й відзначалася демократизмом та відкритістю. 

Отже, в їхній діяльності прослідковується реалізація багатьох завдань реформування 

РКЦ, яке стало важливою складовою європейської Реформації, як одного із доленосних 

періодів всесвітньої історії [6, с. 106]. 

Осередки піарів на Волині стали однією із ланок своєрідної культурної ланки, а 

єднала частину мешканців цього регіону з європейським культурним простором через 

новітні методики навчально-виховної роботи, поширення та утвердження книжкової 

культури, високі взірці сакрального, театрального та музичного мистецтв, набутки 

дослідження природи, зокрема в галузі садівництва, медичної справи, а також 

результативного розпорядження коштами благодійників-меценатів і вправного 

господарювання. 

Знищення російським самодержавством цих осередків римо-католицького ордену 

піарів через політичні міркування не принесло користі його автохтонному населенню. 

Те православ’я, яке тут настійливо утверджувалося унаслідок трьох поділів Польщі, 

несло із собою його зросійщення, нівеляцію будь-яких паростків національної культури. 

Її горизонти звужувалися, європейська складова занепадала, рівень культури 

міжетнічних та міжконфесійних стосунків не тільки не підвищився, а навпаки 

понизився. Тогочасне православне шкільництво за змістом навчально-виховного 

процесу та його методами відчутно відставало від римо-католицького, а світське, 

середнього та вищого рівнів, у цьому регіоні робило тільки перші кроки. Відтак 

опанування іноземних мов, навчання у фізичних кабінетах із найсучаснішим 

обладнанням, плідна та корисна для наступного господарського життя природо-

дослідницька праця для багатьох сотень юнаків, зокрема й українців, на довгі 

десятиліття ставали недоступними.  
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ ТЕРЕНІВ ВОЛИНІ 
ПРОТЕСТАНТСЬКИМИ ГРОМАДАМИ МЕНОНІТІВ У ХІХ СТ. 

На прикладі Волинської губернії показано етапи сільськогосподарського освоєння земель 
Волині німецькими поселенцями-менонітами, їх адаптація на нових місцях; проаналізовано 

причини, які змусили німців покидати українські землі.  

Ключові слова: меноніти, сільськогосподарська колонізація, німецьке населення, Волинська 
губернія. 

Меноніти – одна з релігійно-протестантських громад, назва якої походить від імені її 

засновника, голландського сільського священика Менно Сімонса (1496–1561 рр.). 

Прихильники сповідували пацифізм, мирне співжиття в світському суспільстві, 

відсутність насильства, ненасильницькі методи протесту та вирішення спірних питань. 

Громади менонітів були заборонені в Німеччині та Нідерландах, що змушувало її 

послідовників шукати нові місця для поселення.  

Наприкінці ХVІІІ ст. родини менонітів на запрошення царського уряду почали 

емігрувати до Російської імперії. Російський уряд був зацікавлений в іноземних 

колоністах, маючи на меті з їхньою допомогою підняти до тогочасного європейського 

рівня сільське господарство та промисловість імперії. Не останню роль відігравала 

також і необхідність освоєння незайманих земель імперії. Менонітам була обіцяна 

свобода віросповідання, їх звільнили від військової повинності, від усіх податків 

терміном на 10 років, виділили кожній родині 65 десятин землі та грошову допомогу.  

Катерина ІІ 29 липня 1763 р. видала два законодавчі акти, які й стали юридичним 

фундаментом для поселення іноземців на вільних землях. Цими документами були указ 

про заснування канцелярії опіки переселенцями і маніфест про права та пільги для них. 

Згідно з останнім німецькі колоністи мали значні привілеї: після переїзду вони 

отримували земельні наділи від 30 до 65 десятин, грошову допомогу в розмірі до 500 

крб., держава гарантувала їм свободу віросповідання та право самоврядування в 

колоніях, звільняла від податків на 10 років і, більше, надавала право влаштовувати свої 

ярмарки [12, с. 9]. Крім того, підприємцям було дозволено «заводити фабрики», 

«вступати в торгівлю», вивозити власну продукцію без державного мита. Велике 
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значення для переселенців мало також звільнення «від рекрутської повинності як 

натуральної, так і грошової». В той же час, їм дозволялося добровільно вступати на 

військову службу до регулярної армії [13]. 

Компактні етнічні групи німців-менонітів складали значний відсоток загальної 

кількості мешканців південно-західних губерній Російської імперії. Внаслідок 

специфічних умов розселення й традицій ведення господарства вони значною мірою 

визначали характер і структуру економіки Правобережжя у ХІХ – на початку ХХ ст., 

впливали на культурні процеси регіону.  

Господарства менонітів мали найвищі показники забезпечення землею, вирізнялися 

високопродуктивними породами худоби. Меноніти мали дрібні заводи, фабрики, млини, 

майстерні, займалися, крім сільського господарства, шовківництвом. Вони надавали 

особливого значення вихованню та освіті дітей, вважали писемність найважливішою 

потребою людини, вирізнялися працьовитістю, соціальним укладом життя, морально-

етичними нормами. Кожна їхня громада діяла незалежно від іншої, обирала власних 

духовних наставників та проповідників. Для вирішення громадських питань скликали 

загальні церковні збори. 

Наприкінці ХVІІІ ст. князь Чарторийський одним із перших на Волині запросив 

німецьких колоністів до свого маєтку в м. Корець. В 1783 р. тут для них була 

побудована кірха [12, с. 10]. Невелика німецька колонія існувала в цей час також і в 

Житомирі [12, с. 14]. В 1801 р. власник Острозького маєтку князь Карл Яблоновський 

заключив з 16 сімями прусських менонітів контракт, за яким передав їм у безстрокове 

користування із земель с.Слободки, розташованого поблизу м. Острога, 34 уволоки 

сінокосів і нерозроблених земель [14]. 

Масового і більш організованого характеру переселення менонітів на українські 

землі набуло на початку ХІХ ст. Люди, змучені довгими наполеонівськими війнами, 

феодальними міжусобицями, заохочені обіцянками, масово залишали рідні обжиті місця 

й їхали шукати кращої долі на нових землях. 

Німецькі емігранти прибували в основному з Польщі (Привіслянського краю) і 

тільки незначні групи менонітів походили безпосередньо з Німеччини. Це були вихідці з 

Східної Прусії, Сілезії та Швабії [15, с. 5-17]; зустрічалися також і жителі Віртембергії 

та Бранденбургії [11]. На Волинь їх приваблювали, крім значних пільг, які надавала 

держава, родючі ґрунти, схожість методів господарювання, певна політична стабільність 

краю і відносно територіальна близькість до етнічних німецьких земель [12, с. 9]. 

У Луцькому повіті з’явилися поселення етнічних німців-менонітів, вихідців з 

Польщі: Антонівка (заснована в 1804 р.), Секулівка, Органівка, Катеринівка (засновані 

приблизно у 1830 р.). В 1816 р. переселенці із Східної Прусії заклали колонії Жозефін, 

Анета в Новоград-Волинському повіті [16]. 

Шлях іноземних колоністів в центральну частину Російської імперії пролягав через 

Волинь, багату родючими ґрунтами і відносно малозаселену, тому не дивно, що частина 

менонітів осіла тут. Поселенці рухалися трактом від Варшави через Ковель, Луцьк, 

Рівне, Житомир до Києва і далі. Вздовж цієї дороги розташувалось чимало німецьких 

поселень [17]. Активно в цей час процвітав «бізнес» агентів-вербувальників як з числа 

колоністів, так із місцевих жителів. Бажаючих виїхати на нові землі вони шукали в 

Німеччині, або в Польщі, а хто й просто на дорогах Волині, часто обдурюючи своїх 

клієнтів. 

В 30-х роках ХІХ ст. на Волині з’явилася ціла низка нових колоній менонітів, 

вихідців з польських земель. Приводом до переїзду стало польське повстання 1830–

1831 рр. проти царизму. Меноніти, не поділяючи ідеї польської незалежності, схвально 

ставилися до заходів російських чиновників з припинення заворушень. Це викликало 

неприязнь поляків і їхній гнів спрямувався не тільки проти російського панування, але й 

проти німецьких поселенців. Уряд намагався утримати німців від переселення, 
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відшкодовуючи їм збитки, заподіяні повстанцями, але дарма. Щотижня волинський 

губернатор передавав відомості військовому губернатору в Києві про іноземців, які 

перетнули митниці Волинської губернії [18]. Так, лише за сім років від 1831 р. до 1838 р. 

на Волині оселилося приблизно 200 німців-менонітів [12, с. 15]. Тут вони заснували 

кілька поселень: в Луцькому повіті – Станіславівка, Стара Запусть, Тарноволя; в 

Рівненському повіті – Берестовець Старий, Антоніїв, Зеленка; з’явилося декілька нових 

колоній у Новоград-Волинському і Житомирському повітах [12, с. 15]. Зросла кількість 

німців в містах і містечках Волині. Найбільше емігрантів було в м. Рожище і його 

околицях, у Дубно, Торчині, Бердичеві, Житомирі. 

В 1838-1858 рр. у Луцькому та Рівненському повітах засновано ще 13 колоній 

менонітів, серед яких у Луцькому повіті – Валер’янівка, Нова Земля, Мар’янівка, 

Березолупи; у Рівненському повіті – Хотинка, Анієловка, Мозулки. Кілька нових селищ 

були засновані поблизу Житомира, Новоград-Волинського та Ізяслава. Досить часто 

нові поселення називали за іменами дітей, що першими народилися на новому місці: 

Хеленов, Маринков, Вінцентов тощо [12, с. 15 -16].  

Переважно німецькі поселення на Волині були малочисельними і складалися з 20–30 

господарств. Найбільші німецькі колонії менонітів нараховували до 100 господарств. В 

1859 р. такими були: Фрідріхсдорф – 305 мешканців, Жозефін – 200, Олешковці – 182, 

Запусть – 154, Березолупи – 150, Тарноволя – 100, Хотинка – 114 чоловік [12, с. 17]. 

Новим німецьким громадам надавалося право власності на землю під поселення, 

дозволялося будувати для потреб колоній водяні та вітряні млини, купувати у власність 

державну і приватну землю для обробітку. Значні пільги мали поселенці при сплаті 

податків і виконанні різних повинностей [13, с. 228-250]. 

Політика центрального Російського уряду щодо іноземних переселенців була в 

цілому сприятливою, проте у німецьких колоністів часто виникали непорозуміння з 

місцевим чиновництвом. У 1847-1848 рр. німці-ремісники з м. Дубно скаржилися на 

міську поліцію, яка забороняла їм відкривати майстерні й фабрики. Вони підкреслювали 

нестерпну бюрократію чиновників, масове хабарництво і підлабузництво [19]. В 1850 р. 

старшина німецької колонії Чорні Лози Дубенського повіту скаржилася Волинському 

губернатору на надмірні стягнення податків із поселенців [20]. У 1855 р. жителі села 

Каролінхін розпочали судову справу в зв’язку із утисками з боку місцевого чиновництва 

[21]. 

Згідно з даними тогочасної статистики на Волині в 1859 р. оселилося 3983 

євангелістів (очевидно, малися на увазі менонітів), з них 937 мешканці міст: Рожища – 

450, Житомира – 162, Торчина – 114 і Олександрії – 100. Інші ж 3046 осіб проживали в 

сільській місцевості: в околицях Рожища – 489, Рівного – 478, Володимирця – 129, 

Новограда-Волинського – 958, Житомира – 665, Ізяслава – 329 чоловік [23]. 

Більшість емігрантів, переселяючись на Волинь, йшли пішки, тягнучи на невеликих 

візках свій домашній скарб. Інколи запрягали собак. Заможніші переселенці їхали 

возами, накритими наметами. Колоністи везли із собою сільськогосподарські знаряддя 

праці і переганяли худобу. На початках усі свої зусилля новосели спрямовували на 

обробіток землі і лише тоді, коли земля давала перші врожаї, бралися до будівництва, 

заводили худобу та купували інвентар. 

В перші роки після переселення колоністи-меноніти взимку жили в землянках, а 

влітку в тимчасових наметах чи бараках. Будувати землянки німці навчилися ще в 

Польщі. Їх влаштовували переважно у вигляді глибокої ями, викопаної в землі та 

накритої дахом з дощок і соломи. З одного боку даху були двері, з іншого – 

влаштовували вікно. Всередині землянка викладалася хмизом, а посередині мурувалася 

примітивна невелика глиняна піч. 

Розпочинаючи будівництво садиб, німецькі поселенці найперше ставили хліви, 

стайні, комори і стодоли, а вже потім помешкання. Будівлі зводили разом, громадою, 
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переходячи від одного двору до іншого. В центрі поселення, як правило, 

розташовувалися молитовний дім, школа, адміністративні будівлі. Часто на початках 

існування колонії для культових відправ збиралися в хаті одного з поселенців. 

Для спорудження будівель використовували ліс, який викорчовували перед тим, як 

розорати землю, для покрівлі – солому. Стиль німецьких будівель був дуже близьким до 

українського, хоча розміщення забудов дещо відрізнялося. Українці ставили хату біля 

дороги, а за нею розташовували господарські споруди. Німецькі ж садиби утворювали 

своєрідну підкову. Посередині її знаходилося людське помешкання, яке від дороги 

відділяв квітник. З одного боку від нього зводили приміщення для інвентарю, з іншого – 

стодолу і комору. За будинком розбивали сад і город. Німецькі колоністи-меноніти, в 

основному, жили дуже скромно, маючи лише найнеобхідніше. 

Скасування кріпосного права, прийняття Закону про передачу в оренду іноземцям 

поміщицьких земель строком до 36 років (від 19 лютого1861 р.), відміна пільг для 

іноземців у Царстві Польському сприяла тому, що в другій половині ХІХ ст. кількість 

німецьких колоністів у Волинській губернії почала швидко збільшуватися. Якщо в 

1861 р. у 12 повітах Волинської губернії нараховувалось 3711 німецьких поселенців, то в 

1874 р. їх кількість становила 40503 чоловіки (зросла майже в 11 разів). В їхньому 

користуванні було 121248 десятин землі, із них 40 % – на правах власності. Німецькі 

емігранти засновували свої господарства переважно у південній частині Полісся, де була 

краща земля і порівняно дешева [22, с. 177]. 

Впровадження реформ 

1861 р. викликало гостру 

нестачу робочих рук у 

великих поміщицьких 

господарствах. Це посилило 

приплив переселенців, які 

осідали на приватних і 

орендованих землях без 

прийняття російського 

підданства.  

Разом з тим, повстання 

1863 р. у Царстві 

Польському прискорило 

прийняття багатьма 

етнічними німцями рішення про переїзд із привіслянських губерній на Волинь, де 

заворушення були меншими і тому швидше придушені [24]. Після розправи з польським 

повстанням 1863 р. міграційний потік посилився. В регіоні з’явилася можливість дешево 

купити землю або отримати в тимчасове користування нею на вигідних умовах. За 

участь у політичних «непорядках» були конфісковані значні земельні угіддя поляків у 

Волинській губернії. Вони й продавались чи здавались в оренду новоприбулим 

колоністам з метою «зменшення польського впливу» в регіоні. Так, наприклад, були 

відібрані маєтки у Юстиніана Каштовича, Платона Бродовича, Йосипа Єгерського у 

Житомирському повіті, Франца Конопацького, Франца Кричевського у Новоград-

Волинському повіті та інших [25].  

Російський уряд всіляко сприяв німецьким емігрантам. Царським указом від 18 

грудня 1861 р. останніх було звільнено від військової служби, а указами від 5 та 23 

березня 1864 р. німці, як і росіяни, звільнялися від податків при купівлі нерухомості в 22 

західних губерніях імперії. Банки видавали колоністам на рівних умовах із росіянами 

пільгові позики на придбання маєтків [12, с.20]. Колонізація Волині у другій половині 

ХІХ ст. проходила надзвичайно швидкими темпами. За один рік кількість німецьких 

поселенців збільшувалася швидше, ніж за попередніх 200 років. 
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Протягом 30 років, від 1859 р. до 1889 р., чисельність німецьких колоністів на 

Волині зросла в 25 разів. Якщо в 1859 р. кількість поселенців становила лише 0,3 % 

всього населення краю, то в 1889 р. їхня частка збільшилася вже до 4,3 %. Впродовж 

восьми років, з 1889 р. до 1897 р., у губернію прибуло майже 69 тис. німців і вони 

становили вже 5,6 % від кількості всіх мешканців Волині, а в 1911 р. – чисельність 

поселенців досягла 5,7 % [12, с. 221].  

Згідно зі статистичними відомостями 1884 р., із числа 657 поселень, заснованих 

німецькими вихідцями у Житомирському, Новоград-Волинському, Рівненському, 

Луцькому і Ковельському повітах, 475 (70,4 %) розмістилось на північ від Києво-

Брестського шосе, решта – на південь від нього. 

Найбільше мешканців німецької національності сконцентрувалося в Луцькому 

(11,98 %), Новоград-Волинському (10,95 %), Житомирському (10,82 %), Рівненському 

(8,95 %) повітах [23, с. 9]. 

В 13,5 % населених пунктів Волинської губернії мешканці були переважно 

німецької національності. Серед них колонії Угринів, Гірка Луцького повіту, 

Фрідріховка, Лучиста, Дубовець, Полянівка Новоград-Волинського повіту та інші [26]. 

В 1882 р. проводився аналіз розташування іноземних поселенців у західній смузі 

Росії – у Волинській, Подільській і Київській губерніях. Німецьких поселенців 

нараховувалося 93108 чоловік, які на правах власності та оренди користувалися 

земельною площею розміром 552 707 десятин. З них 399 953 десятини (72,36 %) 

припадало тільки на одну Волинську губернію, в якій проживало понад 87 тисяч (94 %) 

колоністів.  

В 1889 р. волинський губернатор видав спеціальне розпорядження з метою 

проведення подвірного перепису переселенців, бо «до цього часу іноземці, тримаючи 

себе окремо, майже не визнавали місцевої влади, не виконували її вимог і постійно 

переходили з однієї колонії в іншу». За невиконання цього рішення навіть 

встановлювалося покарання – штраф до 500 крб., або ж арешт строком до трьох місяців. 

Проведений в 1890 р. перепис усіх іноземних поселенців Волині дозволив визначити 

чисельність німецьких колоністів – дав «достатньо точну цифру їх» – 195 333 душ обох 

статей» [27]. Від 1882 р. до 1890 р. кількість німецьких колоністів у Волинській губернії 

зросла десь у 2,3 рази і в 1890 р. становила близько 200 тисяч чоловік. 

Після прийняття указу 1892 р., який заборонив емігрантам купувати і утримувати 

нерухоме майно, а також самостійно обирати місця проживання, приплив колоністів з-за 

кордону до Російської імперії майже припинився, але ще деякий час на південно-західні 

землі України прибували німецькі переселенці з привіслянських губерній, які 

рахувалися російськими підданими [28, с.59]. 

З 90-х рр. ХІХ ст., у зв’язку із зміною політики Російської імперії щодо іноземних 

емігрантів, чисельність поселень зростала повільно. На початку ХХ ст. на Волині 

нараховувалося близько 700 великих і маленьких німецьких колоній [12, с. 28]. Згідно з 

даними перепису 1911 р., найбільші колонії німців були в Житомирському повіті, де 

мешкало 51313 чол., в Луцькому – 31887 чол., в Володимирецькому – 25752 чол., в 

Рівненському – 23866 чол. Найбільш заселеними німцями були околиці міст Дубно, 

Острога, Ізяслава, Новоград-Волинського [12, с. 22–23].  

Отже, основна причина переселення менонітських громад на українські землі була 

економічною: низькі ціни на сільськогосподарську продукцію, дешеві і родючі землі, 

незаповненість ринку товарами, сприяння російської влади. Приводом еміграції 

менонітів в Російську імперію стало релігійне переслідування з боку католицької 

церкви. Представники різних протестантських течій знайшли притулок від гонінь на 

землях Волині. Німецькі колоністи-меноніти органічно вписалися не тільки в 

економічне, культурне, але й у релігійне життя краю. 
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AGRICULTURAL DEVELOPMENT TERRITORY OF VOLYN PROTESTANT 

COMMUNITY OF MENNONITES IN THE NINETEENTH CENTURY. 

The example shown Volyn province agricultural land development stages Volyn German 
Mennonite settlers, their adaptation to new places, analyzes the reasons that led the Germans to leave 

the Ukrainian land. 
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Іван Мозговий  

ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ РУХ НА СУМЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 
У статті йдеться про поширення пізнього протестантизму (баптизм і євангельське 

християнство) на території сучасної Сумщини на межі ХІХ–ХХ ст. та його духовну й соціальну 
обумовленість. 

Ключові слова: баптисти, євангельські християни, громада, пресвітер, проповідник, 

богослужіння, з’їзд. 

Подальша розбудова незалежної України обумовлює актуальність відродження 

культурних традицій минулого, поліпшення морального клімату в суспільстві, 

використання спадщини релігії і Церкви для зміцнення духовного підґрунтя нашої 

держави. Не в останню чергу це стосується протестантизму, серед конфесій якого 

помітну роль у різних сферах суспільного буття відіграє баптизм. Cьогодні особливо 

важливим у руслі започаткованої адміністративної реформи є вивчення регіональної 

історії баптизму. Недостатньо використовувані попередніми дослідниками дані про 

баптистський рух потребують подальшого розгляду цього питання. 

Наприкінці ХІХ ст. територія сучасної Сумщини була поділена між п’яти 

губерніями і 15 повітами Російської імперії: Харківською (Сумський, Лебединський, 

Охтирський повіти і частково – Богодухівський), Полтавською (Роменський повіт і 

частково – Гадяцький, Лохвицький, Зіньківський, а також позаштатне місто Глинськ), 

Чернігівською (Конотопський, Кролевецький, Глухівський повіти і частково – 

Новгород-Сіверський), Орловська (частково – Севський повіт), Курською 

(Путивльський повіт і частково – Суджанський).  

На цій порубіжній з Московщиною території спочатку домінував аграрний сектор, 

але Сумщину зачепив промисловий переворот. У останній третині ХІХ ст. були 

збудовані та введені в дію основні лінії залізниць. Чисельність промислових 

підприємств (у тому числі цукрових та винокурних заводів) до кінця століття досягла 1 

тис. Розвивалися галузі харчової промисловості, кустарні промисли. В останні два 

десятиліття ХІХ ст. постали чавуноливарний і машинобудівний заводи, механічні 

майстерні та інші промислові підприємства, хоча фабрично-заводська промисловість 

розвивалася нерівномірно. Формування торгових відносин і потреб ринку змушували 

землевласників розвивати ті галузі, які давали найбільший прибуток (тютюнництво, 

буряківництво, зернове господарство) [1, с. 24–25].  

Ці та інші зміни проходили небезболісно, активне й настійне впровадження 

капіталістичних відносин поглиблювало знедолення значної частини населення. 

Відбувається зниження життєвого рівня робітників, диференціація селянства, у зв’язку з 

чим значна частина останнього вирушає на заробітки в Південну Україну.  За умови, 

коли Церква активно підтримувала царизм, визрівала потреба духовного пробудження, 

чому сприяло знайомство мешканців краю з ідеями протестантизму під час перебування 

на заробітках на півдні. Причому, апологетична роль православ’я та аморальні вияви в 

середовищі ієрархії панівної Церкви сприяли наверненню в протестантизм і людей 

заможних. 

У Південній Україні євангельський рух почав поширюватися напередодні реформи 

1861 р. і в перші пореформені роки, тобто в другій половині ХІХ ст., чому, з одного 

боку, сприяли реформаційні процеси в течіях духовних християн (молокани, духобори), 

а з іншого – хвиля переселень із Німеччини та Австрії, яка започаткувалася ще в кінці 

XVIII ст. Серед цих переселенців значну масу складали нідерландські менноніти й 

німецькі баптисти («штундисти»), згодом з’явилися лютерани, адвентисти, 

п’ятидесятники та ін.  
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Поширенню євангельського руху на Сумщині сприяло формування громад баптистів 

(«штундо-баптистів») у окремих населених пунктах низки губерній: Дніпропетровській, 

Харківській (60-і рр.), Єлизаветградській, Київській і Чернігівській (70-і рр.), 

Полтавській (80-і рр.). У 1880 р. виникла перша громада в Харкові. Відомостей про 

зародження євангельського руху на Сумщині маємо надто мало і вони не позбавлені 

суперечностей. Проте ця інформація є досить важливою для вивчення минулого 

Слобожанщини. 

Підґрунтя для євангельського руху забезпечили різновиди духовного християнства, 

передусім толстовство, що виникло у 1885–1886 рр., коли князь і філантроп Д. Хілков 

(1857–1914) разом зі своїм родичем М. Джунковським повернувся в родовий маєток на 

хуторі Княжому, біля Павлівської Слободи (тепер Павлівка) Сумського повіту і почав 

жити серед селян [2, с. 147]. Під впливом духоборства він почав пропагувати ідеї 

Л. Толстого (1828–1910 рр.) як нове віровчення, що базувалося на двох принципах: 

а) неопору злу насильством; б) Царство Боже всередині нас. Після вислання Хілкова 

(1898 р.) його справу продовжив М. Джунковський. 

До подібних течій належали мальованці, громада яких формувалася у згаданій 

Павлівській Слободі упродовж 1885–1891 рр. Разом із толстовцями вони брали участь у 

відомому антицерковному бунті 16 вересня 1901 р. (після відлучення Л. Толстого від 

Церкви у лютому 1901 р.), хоча він був обумовлений соціальними причинами. Завдяки 

інформації письменника В. Короленка (1853–1925 рр.), який у 1902 р. приїздив на 

Сумщину, виступ набув загальноросійського резонансу. 

З Сумщиною пов’язана діяльність майбутнього фундатора євангельського руху 

І. Проханова (1869–1935 рр.), який після закінчення технологічного інституту в 1893 р. 

якийсь час працював помічником директора на цукровому заводі відомого організатора 

релігійно-трудових громад М. Неплюєва (1851–1908 рр.) у його родовому маєтку в 

с. Воздвиженське під Ямполем у Чернігівській губернії, де діяла одна з таких груп [3, 

c. 40]. Переймаючись організацією «довершеного суспільства», М. Неплюєв організував 

у 1888 р. «Православне Хрестовоздвиженське перше трудове братство», метою якого 

була турбота про християнське виховання дітей, узгодження всього устрою життя з 

духом християнської віри і сприяння впорядкуванню життя за межами братства. Була 

відкрита школа, випускники якої вступали в братство і ставали викладачами або 

орендаторами земель. 

Нарешті, слід згадати громаду містичної течії імяславців, яка на початку ХХ ст. 

постала в с. Луциківці Лебединського повіту на чолі з дослідником Ефіопії 

О. Булатовичем (1870–1919 рр.) (потім ієросхимонах Антоній).  

На ґрунті або під впливом цих течій релігійного пробудження й започаткувався 

євангельський рух на Сумщині, який від початку постав як рух самодіяльний, народний. 

Спочатку цей процес охопив Конотопський та Сумський повіти, потім поширився на 

інші регіони. При цьому течії баптизму й євангельського християнства діяли автономно, 

хоча й демонстрували прагнення до єдності. Найстарішою в області громадою 

євангельських християн стала громада у м. Конотопі, яка виникла в 1883 р. [4, с. 23]. У 

1894 р. на території Путивльського повіту постала громада в с. Козацьке (неподалік від 

Конотопа) [4, с. 26]. У 1894–1895 рр. в Конотопі увірували майбутні пресвітери громади 

О. Хоменко і О. Макаренко [5, с. 33]. До 1902 р. в місті мешкали віруючі Є. Вакуленко 

та її брат Володимир, які потім перебралися в Черкаси [6, с. 70]. 

У 1904 р. делегація Конотопської громади поряд з делегаціями громад 

євангельських християн Петербурга, Києва і Севастополя брала участь у роботі XIV 

з’їзду Союзу російських баптистів, який проходив у Ростові-на-Дону, і звернулася до 

нього з заявою про вступ до Союзу баптистів при збереженні за собою попередньої 

назви – «євангельські християни» [7, с. 131; 8, с. 66].  
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Поступово Конотопська громада стала провідною в краї, тому центром Союзу їй 

приділялася значна увага. У січні 1905 р. проповідник Д. Правовєров приїздив у 

Конотоп, де відвідав два зібрання і шлюбну церемонію [9, с. 11]. У листопаді 1905 р. І. 

Савєльєв відвідав Конотоп і Козацьке, був на служіннях [10, с. 19]. У листопаді 1906 р. в 

Конотопі майже тиждень провів проповідник Л. Приймаченко, який мав цікаві зустрічі з 

віруючими [11, с. 15]. На 1907 р. у громаді налічувалося 278 віруючих, 134 з яких 

прийняли водне хрещення в цьому році, збір коштів склав 100 карбованців [12, с. 19]. 

Невипадково на І-й з’їзд представників молодіжних гуртків євангельських християн 

і баптистів у Москві (13–16 квітня 1908 р.) поряд із Київською та Харківською була 

запрошена і делегація від Конотопської церкви [7, с. 150]. А в травні цього року 

керівники Конотопської громади (О. Хоменко, О. Дубовик, І. Коломиєць) були 

учасниками з’їзду представників громад ЄХБ, який відбувся в Києві [13, с. 17]. 

У січні 1909 р. проповідник І. Савєльєв знову відвідав богослужіння в Конотопі та 

селах Попівка Конотопського повіту й Козацьке Путивльського повіту [14, с. 30]. У 

червні 1909 р. з метою обрання служителів Церкви – пресвітера О. Хоменка, вчителя П. 

Д. Бабича та дияконів І. Коломийця, О. Дубовика, О. Лисенка й В. Лося – Конотопську 

громаду відвідали відомі провідники Д. Мазаєв (до 1909 р. – керівник Союзу баптистів) і 

Д. Правовєров та духовний письменник В. Іванов. У богослужінні, яке проходило в залі 

комерційного училища, взяли також участь віруючі навколишніх сіл Конотопського 

повіту [15]. 

Після лібералізації, принесеної революцією 1905 р., віруючими ширше 

влаштовуються колективні святкові заходи. Про один із таких – зустріч Нового року 

згадуваним гуртком християнської молоді м. Конотоп 31 грудня 1910 р. – докладно 

повідомляв журнал «Молодой виноградник» за січень 1911 р. [16]. На той час гурток був 

відомий у масштабах Всеросійського союзу баптистів.  

Інший осередок баптизму формувався навколо м. Суми. В 1907 р., за даними 

дослідниці А. Ігнатуші, виникла громада в с. Низи Сумського повіту, де діяв цукровий 

завод Д. Суханова (1825–1890 рр.) та М. Суханова (1864–1909 рр.). Тож у 1928 р. 

віруючі організували з нагоди 20-річчя такої події ювілейне святкування, що 

передбачало доповіді «старих братів, засновників громади», які характеризували умови 

та обставини створення релігійного осередку… Виступи акцентували увагу на гоніннях 

проти віри, яких громада зазнала за часів першої світової війни» [17, с. 146]. Натомість 

дослідник О. Сотник, який опирався на бесіди з ветеранами баптистського руху та їх 

документи, зазначав, що ця громада виникла ще в 1890 р. [4, с. 26]. 

Євангельське пробудження в Сумах розпочалося вже в 1896 р. через навернення 

Ф. Супруна, І. Шовкопляса та А. Іваненка. У баптистському виданні «Братский вестник» 

зазначалося: «Церква м. Суми, розташованого на берегах тихої української річки Псел, 

18 червня 1971 урочисто відзначила свій 75-річний ювілей, який вилився в свято 

віруючих Сумщини». На святі старший пресвітер по Сумській області відзначив зокрема 

«першого віруючого по Євангелію м. Суми брата Ф. Супруна і його сімейство, яке стало 

початком першої церкви (баптистської – І. М.) на Сумщині» [18, с. 79]. Евангельський 

рух притягував робітників, кількість яких зростала через процвітання цукровиробництва 

сім’ї Харитоненків. 

Поступово в місті сформувалася група з 8 віруючих, а з осені 1897 р. в Сумах почала 

діяти громада Євангельських християн-баптистів. Її першим пресвітером був обраний 

Афанасій Іваненко, який очолював громаду до 1909 р. Його служіння припало на важкі 

для баптизму часи, коли з боку влади чинилися постійні утиски, віруючі піддавалися 

переслідуванням. Незважаючи на це, А. Іваненко докладав зусиль до активного 

поширення віри, проповідував у молитовному будинку, який тоді знаходився на вулиці 

Дорошенківській, спілкувався з жителями міста і багато робив для чисельного зростання 

громади та поширення євангельського вчення в Сумах.  
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І. Моторін (1895–1974 рр.), голова (1926–1931 рр.) Всеукраїнського Союзу 

Євангельських Християн, характеризуючи євангельський рух на території Сумської 

округи, писав у 1928 р.: «Справа Божа в Сумській окрузі почалася порівняно недавно. 

Років 15–20 тому можна було знайти у всій окрузі лише кілька громад… Тепер у цій 

місцевості наявні близько ста громад і груп, а загальне число тих, хто увірував у 

Євангеліє – до чотирьох тисяч» [19, с.61].  

У 1972 р. в журналі «Братский вестник» повідомлялося, що Сумська громада 

«відзначила 80-річчя одного з найстаріших служителів евангельських церков на 

Сумщині брата А. С. Коплика. Прийнявши в 1914 р. водне хрещення, він цілковито 

посвятив себе Господу і упродовж 57-ми років іде за Ним…» [18, с. 80]. 

Показова ситуація склалася в с. Ободи Яструбиної волості, що в Сумському повіті. 

У вересні 1908 р. там був лише один баптист – Григорій Андрюхов. У жовтні вже 

зібралося 4 особи, серед них – і Федір Новак. У грудні для проповіді в село з Конотопа 

скерували досвідчених віруючих Лук’яненка і Глазуса, а потім – диякона О. Дубовика. 

На весну 1909 р. чисельність віруючих досягла 16 осіб, окрім того було багато 

співчуваючих, які під час служінь збиралися в хаті Г. Андрюхова, на подвір’ї і навіть на 

вулиці [20]. Рух штундизму й баптизму стрімко поширювався в повіті. Якщо у 1904 р. у 

деяких селах збиралися десятки віруючих, то в 1909 р. – ледве не сотні [21]. 

На початку 1972 р. в журналі «Братский вестник» зазначалося, що «60 років тому», 

тобто в 1911–1912 рр. заснована церква в с. Миколаївка-Вирівська (тепер Жовтневе 

Сумського повіту) [18, c. 80], де на цукрових заводах І. Харитоненка (1822–1891) та 

П. Харитоненка (1853–1914 рр.), збудованих у 1869 й 1880 рр., працювало чимало 

робітників. 

Поступово на півночі Сумщини формувався третій осередок євангельського руху. 

Документи засвідчують, що у 1914 р. в Конотопі, Конотопському і частково 

Кролевецькому повітах нараховувалося до 1 380 баптистів [22, с. 143]. На той час 

головою Конотопського регіону баптистів був О. Хоменко, а пресвітером і духовним 

наставником – О. Дубовик. З 1916 р. почала діяти громада баптистів у промисловому 

місті Шостка, де ще в XVIII ст. був заснований пороховий завод. На початку 1917 р. на 

Сумщині налічувалося близько 30 громад баптистів і євангельських християн. 

Державний апарат Росії з самого початку розвитку євангельського руху оголосив 

йому «війну», навмисне називаючи українських баптистів «хлистами», «штундами», 

щоб звинуватити їх у підготовці виступу проти царя, поширенні «німецької віри» 

(особливо у роки Першої світової війни) тощо. Щодо протестантів формувалася 

негативна громадська думка, що суттєво впливало на ставлення до них інтелігенції. 

Тому діячів протестантських релігійних організацій почали жорстко переслідувати. 

Часто владні структури та деякі «ревнителі» православ’я будь-який релігійний рух 

ототожнювали з євангельсько-баптистським. Досить жорсткий характер гоніння мали, 

починаючи з 1884 р., у період діяльності обер-прокурора Святішого Синоду 

К. Побєдоносцева (1880–1905 рр.), ідеолога реакційної церковної політики, який свою 

місію вбачав у тому, щоб «зламати хребет баптизму, штундизму і редстокізму 

(пашковщині)» [7, с. 97]. 

Так сталося і на Сумщині, про що говорить досить цікавий історичний документ – 

«Звіт обер-прокурора Святішого Синоду К. Побєдоносцева за 1894–1895 роки», у якому 

повідомляється про те, що «штундисти» в селі Павлівка (тепер Білопільського району 

Сумської області – І. П.) Харківської губернії відмовились приймати присягу на 

вірнопідданство государю імператору, «стверджуючи одне: «присягати не належить». 

Тут відбулася підміна понять, оскільки штундистів (баптистів) у селі Павлівка на той час 

не було – насправді там діяла громада толстовців [4, с. 29].  

Православні священики у храмах засуджували «нові секти», називали їх 

єретичними. Користуючись підтримкою держави, духовенство Російської Православної 
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Церкви (далі – РПЦ) всіляко проповідувало «нетерпимість» до нової віри, ненависть до 

тих, хто відійшов від православ’я. Групи осіб, підбурених священиками, чинили напади 

на молитовні будинки протестантів, били вікна і навіть підпалювали їх, ображали 

служителів і членів церкви. 

Не маючи успіху в боротьбі з євангельським рухом, представники РПЦ звернулись 

до владних структур з пропозиціями посилити боротьбу проти «штундизму». 

Пропонували забирати у них дітей і виховувати їх у православній вірі, а самих «штундо-

баптистів» ніде не приймали на роботу, створюючи їм неможливі умови життя. 

При цьому неодноразово ставилось питання про посилення боротьби з 

протестантизмом на законодавчому рівні. І коли 4 червня 1894 р. вийшов царський указ 

«Про визнання штунди особливо небезпечною сектою і про заборону зібрань штунди», 

то це вже не викликало подиву. Заборонялися служіння, конфісковувалася літератури, 

постраждало багато віруючих, до яких застосовувалися різні засоби примусу 

(позбавлення прав, ув’язнення, виправні заклади, заслання тощо) [23, с. 118–119].  

Через переслідування баптисти не проводили своїх «щорічних» з’їздів у 1892–

1897 рр., 1899–1901 рр., 1912–1916 рр., а євангельські християни – у 1912–1916 рр. 

Періодично припинялося видання журналу «Баптист» – органу Союзу російських 

баптистів, журналу «Християнин» – органу Союзу євангельських християн та ін.  

Чи не увесь цивілізований світ заговорив тоді про гноблення і переслідування 

баптистів у Російській імперії, особливо в Україні, і уряд змушений був переглянути 

правовий статус так званих «иновeрцeв». 

Під час революції, 17 квітня 1905 р. і 17 жовтня 1906 р., були видані імператорські 

укази про віротерпимість. Відхід від православ’я не обумовлював переслідувань, 

дозволялось утворення громад, відкриття молитовних будинків. Дітям сектантів 

дозволялося навчатися в загальних учбових закладах без обов’язкового відвідування 

уроків «Закону Божого». 

Після проголошення маніфесту «Про зміцнення начал віротерпимості» у квітні 1905 

р. звільнено і повернулось на батьківщину багато засланих українців. Як результат, 

значною мірою активізувалася місіонерська та видавнича діяльність євангельських 

християн-баптистів. 

Царські укази 1905–1906 рр. лише незначною мірою зменшили жорстокість гонінь, 

бо в них йшлося про віротерпимість, а не про повну релігійну свободу. Зрештою 

ворожий курс влади, багаторічні переслідування царським режимом протестантів, 

зневажливе і жорстоке відношення до них спричинили неправу системи впливу на маси 

віруючих. 

У 1908 р. члени конотопської громади, віруючі села Хижки Конотопського повіту та 

низки інших населених пунктів звернулися до губернського правління з проханням 

зареєструвати громаду. Після довгої тяганини правління у 1909 р. повідомило, що 

беручи до уваги «заключення єпархіального начальства, згідно якому сповідання й 

поширення по вірі хрещених християн не узгоджується з ученням православної церкви і 

справляє згубний вплив на православне населення … секта ця визнана шкідливою для 

синів православної церкви», а тому прийняте рішення клопотання «залишити без 

задоволення» [24].  

Напружена ситуація склалася навколо ободівської громади. Cвітська й духовна 

влада стурбовано спостерігала за успіхами баптизму. Адже лише за літо 1909 р. водне 

хрещення в селі прийняли 38 осіб. Боротьбу з ними розгорнули урядник, церковний 

староста й священик. Останній, зокрема, говорив у своїй проповіді: «Православні 

християни! У нас є вороги, з якими важко боротися. Вони нас уловлюють улесливими 

словами, видаючи себе за святих. …Пресвята Богородице, порятуй нас!..» [25]. У 1910 р. 

віруючі села в кількості 59 осіб подали звернення до міністра внутрішніх справ щодо 
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реєстрації громади. Натомість пристав просто заборонив віруючим проводити молитовні 

збори [26, с. 141].  

У 1912–1913 рр. урядом прийнято нові законодавчі акти з обмеження свободи 

совісті, в одному із яких зазначалося: «Хоча баптизм в Росії і не носить ознак незаконної 

та небезпечної секти, все ж уряд повинен спостерігати за ним пильно і не може 

відмовитися від енергійной боротьби з ним у межах, встановлених законом, оскільки він 

веде широку місіонерську роботу, особливою в масах» [27, с. 23]. 

Ставлення тодішньої влади до протестантів демонструє інформація поліцейського 

чиновника Роменського повіту від 20 серпня 1913 року: «...Баптистських та інших 

сектантських громад у Ромнах і Роменському повіті немає. Є 13 чол. зареєстрованих 

баптистів і 15 незареєстрованих, але вони сповідують віровчення баптистів. Усі вони 

зараховуються до Конотопської громади. Випадків впливу сектантів на нижніх чинів і 

взагалі виявів будь-якої політичної діяльності не було. На мою думку, секта «баптистів» 

як також і інші секти є шкідливою» [22, с. 143]. 

Незважаючи на це, євангельський рух розвивався. Після Лютневої революції 1917 р. 

багато обмежень було знято. Це створило передумови для подальшого сплеску у 20-ті 

рр. ХХ ст. активності євангельських християн-баптистів, громади яких зростали духовно 

й кількісно, аж поки радянська влада не «взялася» за них «серйозно». 
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ПРОТЕСТАНТИЗМ І ПРАВОСЛАВ’Я У КОНТЕКСТІ  
СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 20-Х РР. ХХ СТ. 

Проаналізовано характер відносин протестантів і православних в Україні у 1920-х рр. 

Визначено основні фактори суспільного впливу на розвиток конфесій. Встановлено 

взаємозалежність міжконфесійних відносин від впливу державно-політичної влади, громадської 
ініціативи, внутрішніх чинників розвитку самих Церков. 

Ключові слова: конфесія, протестантизм, православ’я, держава, міжконфесійні відносини, 

фактори розвитку. 

Відносини протестантських і православних конфесій в Україні у перші десятиліття 

радянської влади практично не досліджувались. Як відомо, «не викликала зацікавлення» 

науковців за часів СРСР історія усіх конфесій, а їх «радянський» період існування 

примітизовано зводився до пропагандистських замальовок про «контрреволюційну 

діяльність» та «реакційну роль» усіх релігійних організацій. Отож, про об’єктивне 

вивчення відносин між конфесіями не могло бути мови. Промовисті самі назви робіт, у 

яких викривлено поставали лише окремі сюжети міжцерковних зв’язків [1–4]. 

Цей аспект впродовж тривалого часу залишився непоміченим у поодиноких 

дослідженнях, присвячених історії Православної Церкви. Його наважилися 

характеризувати лише у пізню радянську епоху дослідники релігійного сектантства, які 

мусили пояснювати релігійний феномен масового зростання протестантизму у 20-х рр. 

ХХ ст. [5–7]. Недостатню увагу зазначеному аспекту приділяють і сучасні 

дослідники [8–9]. 

За умов сучасного духовного відродження, активізації діяльності традиційних 

конфесій і новотворення в їх середовищі, коли міжконфесійний діалог набуває ваги 

реального фактору розвитку та гармонізації суспільних відносин, вивчення історії цих 

взаємин і залежності від конкретних суспільних факторів перетворюється на актуальне 

завдання сучасної історичної науки. 

Перш, ніж характеризувати конкретний зміст взаємин між протестантами і 

православними у радянській Україні 1920-х рр., варто з’ясувати стан суб’єктів на 

початковому етапі у цих відносинах. Спробуємо окреслити характер цих відносин у 

зазначену історичну добу, спостерегти основні фактори суспільного впливу на їх 

розвиток, визначити взаємозалежність цих відносин від внутрішніх чинників розвитку 

самих Церков та їх релігійних конкурентів. 

Взаємини протестантських конфесій з православними у 20–30-х рр. ХХ ст. 

визначалися низкою цивілізаційних та конкретно-історичних факторів розвитку. 

Конфесії, що діяли тієї доби в Україні, становили собою сегмент українського 

суспільства, що мав власну специфіку. Панівні суспільні впливи неминуче позначалися 

на релігійній вірі, ставленні людей до Церкви та іновірців. 

Модерні ідеї свободи, духовного відродження, що розвинулися на ґрунті кризи 

імперської державно-політичної системи та її буржуазної модернізації, які захопили все 

українське суспільство на початку ХХ ст. і стимулювали його творчу енергію та 

революційний порив 1917 р., сприяли вивільненню думки, раніш скутої лещатами 

імперських форм (в громадській, політичній, державотворчій, релігійній та інших 

площинах). Вони створювали атмосферу духовного братерства, толерантності, 

терпимості, взаємоповаги. Повною мірою це проявлялося у сфері релігійного світогляду. 

Тим паче, що основне знаряддя духовного пригнічення – царизм – не втримавши 

цивілізаційного поступу, розсипався в прах. 

Але згадане вивільнення громадсько-релігійної ініціативи супроводжувалося не 

тільки позитивними наслідками. Соціальна енергія мільйонів нагадувала бурхливий 
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каламутний потік весняного повноводдя, який не тільки ламав штучні перепони на 

своєму шляху, але й довго не міг вгамуватись, визначити своє русло, стати спокійним і 

очиститись від намулу. Відсутність демократичних і національних свобод, заборона 

вільнодумства, характерні для минулої доби, змінились у потоці духовного життя 

великим різноманіттям, якому мало відповідати й різноманіття організаційних форм 

релігійного життя, ідейна неоднозначність релігійної думки. Але відсутність сталих 

демократичних традицій у суспільстві, його етнокультурна та релігійна строкатість, 

захопленість ліворадикальними, зокрема, марксистськими ідеями, а згодом і 

антицерковна політика більшовицької держави, обумовили складнощі розвитку нових 

релігійних спільнот, ускладнили оптимізацію міжцерковного діалогу. 

Боротьба за соціальне й національне визволення позначилась на характері релігійної 

боротьби, релігійних шукань, релігійної думки, що було не випадковим, оскільки 

українське суспільство означеної доби виявляло глибоку релігійність. Одночасно 

переважна більшість населення вважали себе православними. Але з другої половини 

ХІХ ст. дедалі сильніше заявляв про себе протестантський фактор, особливо у 

південному регіоні України, на Правобережжі й Київщині.  

Цивілізаційний демократизуючий здвиг посунув українське суспільство не тільки у 

напрямку протестантизму, а сприяв осмисленню догматики і канонів існуючої 

Православної Церкви, її реструктуризації, новотворенню модерних організаційних форм 

на вимогу часові. Релігійні шукання посилились як у православному, так і в 

протестантському середовищі, продукуючи нових апологетів і противників. 

Неоднозначність цих наслідків для міжконфесійних взаємин є очевидною. Водночас ці 

шукання об’єктивно створювали підґрунтя терпимості і взаєморозуміння, яке могло 

стати основою для розбудови цивілізованих міжцерковних взаємин. 

Шукання нових форм суспільної організації в релігійній площині швидше 

проявилося на ґрунті протестантизму, зовнішньою ознакою чого стало не лише чисельне 

збільшення його прихильників, а й поява нових Церков (чи то «сект», як їх йменувала 

офіційна церква). Баптизм і євангельське християнство раніше, аніж офіційне 

православ’я, стали джерелом для нових течій в Україні, якими у 20-х рр. ХХ ст. стали 

п’ятидесятники, адвентисти. 

Причини більш раннього відгуку протестантів на запити часу полягали у більшій 

демократичності форм їх організації, пояснювалися самим складом віруючих, які в 

попередньо вже зробили свій релігійний вибір свідомо, знайшовши в собі сили розірвати 

з офіційною Церквою. Проголошення демократичною революцією 1917 р. закону про 

віротерпимість та подальші декларації українських і радянського урядів про свободу 

сумління підкріплювали правові і моральні засади подібних шукань. Закони «Про 

відокремлення церкви від держави і школи від церкви», прийняті Раднаркомом РСФРР 

20 лютого 1918 р. та Раднаркомом України 22 лютого 1919 р., позбавляючи Православну 

Церкву пріоритетного значення в державі, створювали відносно сприятливий ґрунт для 

протестантських конфесій. Їх число продовжувало множитись, і за оцінками Наркомату 

внутрішніх справ УСРР, який намагався тримати в своєму полі зору всі прояви 

релігійного життя, на середину 20-х рр. ХХ ст. налічувало 23 сектантських об’єднань, 

1578 сектантських громад, 148 648 членів у цих громадах. Влада умовно поділяла ці 

Церкви на «раціоналістичні» і «містичні». Серед протестантів було більше тих, хто не 

схильний був поділяти есхатологічну містику, а прагнув до раціонального 

вдосконалення своєї людської природи і глибшого пізнання через неї Бога. 

Поширеність загальносуспільних ідей свободи, рівності і братерства, які 

перегукувались з більшовицькими гаслами революційного оновлення світу, призвело до 

численних спроб улаштування протестантськими громадами суспільного життя за 

Христовими заповідями. Як зазначалось, такі гасла протестанти розуміли як основу 

своєї діяльності. 
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Йдучи попереду православних, які були значно більш консервативними, 

протестантські релігійні товариства стали на шлях практичної організації суспільного 

співжиття на християнських засадах – створення господарських колективів, членами 

яких були їхні одновірці. Принципи християнского братерства, споріднені модерним 

ідеям демократизації церковного устрою, демонстрували статути протестантських 

громад і об’єднань. Так, Статут Всеукраїнського Союзу Об’єднань Баптистів (25 липня 

1925 р.), визначав демократичну структуру Союзу. Вищим органом управління Союзу 

вважався Всеукраїнський з’їзд представників об’єднань баптистів. Передбачалося 

обрання з’їздом колегіального правління Союзу (не менше 15 осіб), яке було 

виконавчим органом з’їзду. 

Подібну демократичну побудову системи управління керівних органів християн-

баптистів передбачали і статути регіональних об’єднань та місцевих громад. Серед 

таких, наприклад, був Статут Об`єднання Євангельських Християн Баптистів 

Воскресенського району Бердянської округи, прийнятий ще раніше – у 1923 р. «Вибуття 

зі складу об’єднання відбувається за бажанням кожної громади і за постановою з’їзду; а 

так само громади, які бажають вступити до складу вищезазначеного об’єднання, 

подають про це відповідні заяви до правління, за постановою якого, з повідомленням 

про це відповідних органів влади, приймаються до складу об’єднання», – декларовано у 

Статуті [10, арк. 30–33]. Прикметним для характеристики християнського демократизму 

було інше положення, на якому окремо наголошувалося у Статуті: «Всі справи на 

загальних зборах вирішуються явним або таємним голосуванням». Все це свідчить про 

послідовність демократичних пріоритетів названої протестантської спільноти, яка була 

однією з найбільших в Україні і найвпливовішого у протестантському середовищі. 

Так само, як і православні, протестантські конфесії, будучи продуктом однієї 

соціальної системи, підняли гасла національного релігійного оновлення. Це було 

самовиявом народної стихії, національного середовища, в якому відбувалося релігійне 

життя. Національні прагнення лягли в основу ідей проповідництва українською мовою, 

організації всеукраїнських з’їздів та конструювання всеукраїнських за масштабом форм 

релігійної організації, публікації орієнтованих на національного читача релігійних 

видань, створення української редакції псалмів тощо. Ці ідеї були споріднені ідеям, які 

проголошували і втілювали створені у першій половині 20-х рр. ХХ ст. нові українські 

Православні Церкви: Українська Автокефальна Православна Церква (далі – УАПЦ), 

Українська Синодальна Церква, Соборно-Єпископська Церква. Отож, національна ідея, 

що була спільним чинником організації конфесій в Україні доби 1920-х рр., мала схожі 

прояви і у формах її втілення. 

Соціальна і національна спорідненість православних і протестантів під час їх 

спільної боротьби за державне самовизначення і духовну свободу сприяла усвідомленню 

спільності соціальних і націотворчих проблем, які стояли перед ними. Таке 

усвідомлення не тільки зближувало представників організаційно різнорідних конфесій, а 

й кристалізувало їхню ідеологію, визначало їх організаційні основи, чіткіше 

окреслювало поле своїх відмінностей і пріоритетів. Відбувалося те, що називають 

структуризацією соціальних організмів, що вимагало часу і цілеспрямованих зусиль, 

мобілізації ресурсів не тільки окремих віруючих індивідуумів, а всієї релігійної 

організації, її окремої відповідальної ланки і, врешті, активних елементів усієї 

структури. На перший погляд, зосередження конфесій на подібних проблемах 

внутрішньої самоорганізації мало б об’єктивно знижувати потенціал їх зовнішньої 

активності. Проте, формування власної інституції вимагало протилежного – 

маніфестації перед своїми прихильниками і зовнішнім світом власної ідентичності 

засобами апологетики і соціальної практики. 

Для протестантів це завдання виявилося легше переборюваним завдяки досвіду 

існування у складних умовах державно-політичного тиску часів імперії. Тому вони 
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змогли продемонструвати більшу активність у відповідь на загальносуспільні виклики 

(що вже зауважувалось, несли на собі ознаки православної більшості) та зовнішні 

перепони, переважно створені радянською державою. Їхня спроможність до роботи в 

іншоконфесійному та нерелігійному середовищі виявилась вищою порівняно з 

православними. Місіонерська діяльність протестантських Церков проводилась, 

передусім, не в самому протестантському оточенні, а в оточенні православному. 

Міжконфесійні відносини серед протестантських громад здебільшого відзначалися 

безконфліктністю. Про це повідомляють звіти районних та окружних виконкомів та 

ліквідаційних комісій, працівники яких були зорієнтовані показувати наявність 

щонайменших негараздів між членами релігійних громад. Разом із тим, протестанти 

нерідко поєднували свої зусилля, виступаючи проти православних. Їх боротьба 

приймала найбільш запеклий характер у місцевостях, де діяли кілька православних 

громад різної юрисдикції, що ворогували між собою [11, арк. 92, 95]. 

Серед значної частини євангельських християн і баптистів постійно існував 

об’єднавчий рух. Про це свідчать як матеріали самих релігійних громад, так і зовнішніх 

спостерігачів. Наприклад, матеріали Харківської громади євангельських християн 

повідомляли про створення і діяльність ініціативної групи з об’єднання євангельських 

християн і баптистів [12, арк. 214а–231). У звітності відділу культів Дніпропетровського 

райвиконкому за другу половину 20-х рр. ХХ ст. повідомлялося про відсутність 

конфліктів у взаєминах євангельських християн і баптистів і, навіть, готовність їх до 

організаційного об’єднання. 

У православ’ї протестанти бачили не тільки заскорузлий догматизм та обрядовий 

архаїзм, проти яких і виступали, а й прагнення до оновлення: намагання 

демократизувати церковне управління, спрощення процедури богослужінь, 

впровадження живої народної мови тощо. Ці моменти підсилювали протестантську віру 

у свою правоту, правоту своїх вчень і терпимість до православного середовища, 

розуміння його неоднорідності та близькості спільних ідеалів з найширшим 

православним оточенням. 

Такі суспільні і психологічні чинники, на тлі загальнопротестантського піднесення, 

сприяли активізації місіонерської діяльності українських протестантів у добу, яка для 

політичних змагань була постреволюційною, а для релігійного руху продовжувала бути 

революційною. 

На початку ХХ ст. хвиля пізнього протестантизму в Європі змогла набрати 

особливої міцності завдяки своїй національно-культурній, просвітницькій і соціальній 

енергії. Її міць була здатна руйнувати бар’єри старих релігійних форм. Отож, силою 

історичних обставин, специфікою організації та релігійних ідей протестантів були 

сформовані передумови для активного пошуку порозуміння у зовнішньому світі і, 

зокрема, серед християнської більшості православних українців. 

Між тим, релігійно-догматичний характер конфлікту між православ’ям і 

протестантизмом на початок ХХ ст. суттєвих змін не зазнав. У його основі лежали ті ж 

самі спонуки, що й на зорі нової епохи: з одного боку – фундаменталізм, непорушність 

догматів, традиційність, ієрархічна чіткість побудови конфесії, перевірена часом, з 

другого боку – прагнення до осмисленого розуміння Слова Божого, спрощення і 

осучаснення богослужінь, відмови від феодального принципу становості релігійної 

організації заради розкуття творчих здібностей людини. Але засоби розв’язання цього 

конфлікту порівняно з пізнім середньовіччям суттєво змінилися. Відійшли у минуле 

жорстокі аргументи відьмівських процесів (інквізиції, кари на смерть тощо) та 

релігійних війн. Після революції 1917 р. мала канути в лету й рудиментальна 

однобокість позиції влади в конфлікті. Здавалось, що змагання переносились у площину 

цивілізованого пропагування ідей засобами культурно-просвітнього впливу. 
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Модернізація українського суспільства майже не позначилась на фундаментальних 

позиціях сторін. Збереглося первинне визначення ними місії своїх Церков. Кожна з 

конфесій намагалася переконати іновірців у правоті свого вчення, яке бачилось 

єдиноспасаючим, проте діючи традиційними для неї методами. Знайомство зі 

статутними документами релігійних організацій означеної історичної доби, в яких вони 

неодмінно формулювали своє кредо, підкреслювалося саме таке бачення. 

Статут Всеукраїнського Союзу Об`єднань Баптистів (1925 р.), визначаючи мету і 

завдання союзу, наголошував: «а) поширювати Євангельське вчення; б) всіма заходами 

сприяти піднесенню духовного життя членів об’єднань баптистів і всьому тому, що має 

слугувати проявом братерської любові, яка здійснюється взаємною підтримкою» [13, 

арк. 104-104 зв.]. Ідея активності та поширення Христового вчення і, водночас, 

організаційної обмеженості, піднесення духовності лише своїх одновірців, були 

закладені наріжними каменями ідеології цієї впливової протестантської спільноти. 

Подібний тон можемо спостерегти і в документах інших протестантських Церков. Для 

підкреслення загальнопротестантського характеру такого звучання, і його 

позанаціонального контексту, процитуємо рядки з анкети Шенвізької менонітської 

громади м. Запоріжжя (яка, хоча й діяла в переважно українському православному 

оточенні, за національним складом була німецькою (так визначала анкета): «Сутність 

віровчення полягає в переведенні у практичне життя вчення Ісуса Христа, як воно 

викладене в Святому Писанні» [13, арк. 201]. 

Проте, у середовищі православних конфесій, які діяли на той самий час в Україні, 

спостерігаємо інші акценти: більш ортодоксальні та інертні. Це характерно навіть у 

випадку, якщо для порівняння оберемо найбільш, здавалося б, мобільне обновленське 

крило православного загалу – Українську Синодальну Церкву (за статутом – 

Всеукраїнська спілка релігійних громад Православної Автокефальної Синодальної 

Церкви). Статут цієї Церкви, зареєстрований владою того ж самого року, що й 

баптистський, так формулював ціль свого союзу: «задоволення релігійних потреб своїх 

членів шляхом відправлення служителями культу, які перебувають в його віданні, 

богослужінь і регулювання в цій області священнослужительської практики».  

Співставлення кінцевих цілей обох об’єднань наводить на думку про більш 

обмежене поле зору очільників православних спільнот на суспільне середовище, 

ігнорування ними іншого конфесійного оточення, і, зокрема, протестантським фактором 

на рівні стратегічних завдань конфесії. Таке бачення було властиве більшості 

православних. 

Для переконливості висновків наведеного порівняння візьмемо статути двох 

територіально близьких релігійних спільнот місцевого рівня. Зокрема – Свято-Троїцької 

православної громади с. Воскресенки Пологівського району Бердянського округу та 

Об’єднання Євангельських Християн Баптистів Воскресенського району Бердянської 

округи. Перший із названих статутів віддзеркалював позицію найбільш ортодоксальної 

конфесії – Російської Православної Церкви, оскільки згадана парафія була часткою саме 

цієї церковній організації. Статут було зареєстровано у квітні 1925 р. Статут згаданого 

Об’єднання Євангельських Християн Баптистів, зареєстрували дещо раніше – у середині 

1923 р. Відправний пункт статуту, в якому православні визначали завдання своєї 

громади, проголошував за мету досить банальну формулу, далеку від наповнення її 

високим християнським сенсом: «об’єднання громадян православного віровизнання, які 

мешкають в районі села» [14, арк. 137]. Тоді як баптисти Воскресенського району 

ставили за мету «релігійне спілкування всіх громадян даної місцевості, які сповідують 

переконання євангельських християн баптистів» [10, арк. 30]. Як бачимо, і в цьому 

епізоді протестанти декларували більшу активність і здатність до діалогу. 

Отож, маємо підстави зважати на те, що взаємовідносини православної і 

протестантської сторін, передусім, визначались проявом більш активної суспільно-
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церковної позиції протестантів і консервативної лінії православних, що неминуче 

оберталося для останніх черговим етапом втрати своїх здобутків. Оскільки мова йшла 

про помітне поширення протестантського руху в зазначений період української історії, 

втрата цих позицій для православних виявилась суттєвою. 

Проте утримаємось від поспішних висновків. Від них застерігає текст статуту 

релігійної громади УАПЦ м. Запоріжжя, організованої у 1923 р. при церкві св. Пилипа. 

Статут Пилипівської парафії УАПЦ м. Запоріжжя було зареєстровано 4 вересня 1923 р. 

Він проголошував: «Парафія має на меті виключно задоволення релігійних потреб своїх 

членів. Для чого вона: а) піклується про благоліпне облаштування та оздоблення свого 

храму Божого; б) допомагає своїм членам організовуватися у релігійні гуртки, як 

наприклад: братства за старовинним українським зразком, що допомагало б поширенню 

між парафіянами звичаїв для набожного християнського суспільного життя в дусі 

перших століть християнства; в) з’єднуватися на підставі цього Статуту товариств з 

іншими українськими парафіями, статут яких зареєстрований радянською владою; 

г) доставляти необхідні кошти на утримання храму Божого, парафіяльного причту і на 

загальні потреби Української церкви» [15, арк. 377–378 зв.]. 

Цитоване джерело дає підстави стверджувати про високий суспільно-церковний 

потенціал організаторів парафії св. Пилипа. Формулювання мети діяльності їхньої 

релігійної громади ближче до текстів статутів протестантських громад. У цьому 

вбачаємо ідейну спорідненість християнських релігійних рухів – протестантського і 

українського автокефального. Ця спорідненість проявлялася у прагненні організаторів 

релігійних громад апелювати до громадсько-церковної ініціативи віруючих, орієнтирах 

формування у суспільстві християнської свідомості та розбудови на цій основі 

християнського суспільного життя. 

Разом із тим, джерело ілюструє менш формалізоване визначення цілей своєї 

діяльності послідовниками УАПЦ, навіть у порінянні з протестантськими Церквами. Це 

проявляється, зокрема, у романтизованих за своєю сутністю намірах відродження 

вітчизняних традицій української церковної самоорганізації – братств, у прагненні 

відродження і поширення традицій раннього християнства. 

Наведене порівняння дає підстави для подальших висновків, зокрема, про високу 

активність і мобільність нових релігійних рухів, які модерною хвилею національного 

відродження і доланням релігійних і соціальних бар’єрів у 20-ті рр. ХХ ст. відкривали 

широкі перспективи для спільнот. 

Проте, яким саме чином реалізовувалася ця вища активність віруючих протестантів і 

прихильників української Православної Церкви спрямована на зовнішнє середовище, на 

християнське і позахристиянське оточення, заслуговує окремих дсліджень. 
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Ігор Репета 

ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯН ВІРИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ (1923–2017 РР.) 

У статті описано історію виникнення, розвитку та зростання Церкви Християн Віри 

Євангельської м. Тернополя, яка знаходиться за адресою: вул. Квітова, 19. 

Ключові слова: ВСЦХВЄп, Всеукраїнський Союз Церков Християн Віри Євангельської 

(п’ятидесятники), Християни Віри Євангельської. 

«Невивчена історія приречена на повторення» (народна мудрість). 

«І будеш пам’ятати усю ту дорогу, що Господь, Бог твій, вів тебе нею...» 

[1, 5М.8:2] 

«Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на 

кінець їхнього життя, переймайте їхню віру»[1, Євр.13:7]. 

Християни мають особливу зацікавленість історією, оскільки основа їхньої віри і 

народження Церкви Христа сягають минулих віків. Як зауважив автор книги «Перша 

Тернопільська Церква Християн Віри Євангельської» Федір Рощенюк:»Минуле швидко 

забувається людьми, якщо воно не збереглося на сторінках журналів, чи окремих 

книжок. Кожне покоління творить свою історію, але про досвід своїх попередників 

ніколи не будемо знати, якщо він не збережеться написаним і надрукованим» [3, с. 4]. 

Першій тернопільській громаді Всеукраїнського Союзу Церков Християн Віри 

Євангельської (п’ятидесятники) (далі – ВСЦХВЄп) в серпні 2017 р. виповниться 93 

роки. Цей проміжок часу її існування містить в собі чимало подій, імен, певних 

здобутків, сподівань, надій, а також прикрих невдач. 

Першопочатково євангельське відродження відбулося на околицях м. Тернополя у 

прилеглих селах: Великий Глибочок, Константинівка та Мшанець. У с. Великий 

Глибочокнове вчення почав проповідувати Данило Цупер, який повернувся у 1920 р. з 

російського полону. З собою привіз Новий Заповіт, який читав односельцям, і незабаром 

отримав кількох послідовників. Влітку 1923 р. в с. Великий Глибочок відбулося водне 

хрещенняновнавернених. Його звершив відомий проповідник Іван Петраш.  

Одночасно відбулося становлення громади в с. Константинівка. Тут у 1922 р. 

мешканка села Марія Недошиткозаснувала євангельську громаду, яка налічувала більше 

50 віруючих. Марія стала членом громади Християн Віри Євангельської у США, в 

Церкві м. Нью-Йорка. Впродовж двох років відвідувала громаду та вивчала Біблію, 

духовні пісні, знайомилася з життям людей. Повернувшись додому, розповіла про 

вчення рідним та знайомим. Спочатку навернулися члени родини, згодом – сусіди. Про 

«нову віру, яку поширювала Марія», говорили скрізь: у корчмах, млинах, на ярмарках, 

навколишніх селах. Про громаду М. Недошитко дізналися в с. В. Глибочок і його житель 

Дмитро Ординанс відправився в с. Константинівку. 

Незабаром до проповідників приєднався ще один євангеліст – Микола Смолінський, 

родом із с. Мшанець Тернопільського повіту. Під час Першої світової війни він 
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потрапив у російський полон і там познайомився з євангельським рухом. У 1916 р. він 

прийняв хрещення і став проповідником. Напередодні звільнення з полону був 

рукопокладений (висвячений) на служіння пресвітера. Після повернення у рідне село, 

проповідував упродовж 52 років.  

У 1923 р. М. Смолінський, М. Недошитко та Д. Ординанс разом розпочали 

проповідницьку діяльність в м. Тернополі. Марія своїм коштом найняла квартиру на 

вулиці Руській. Вже в серпні 1924 р. відбулося перше хрещення, що здійснив у с. 

Великий Глибочок проповідник Йосип Черський з м. Кременець. Хрещення прийняло 20 

осіб, з яких 12 проживали у м. Тернополі. Саме тому, що в серпні 1924 р. вперше були 

охрещенітернополяни, цей рік є роком започаткування тернопільської громади 

Християн Віри Євангельської. За рік відбулося друге хрещення, а у 1926 р. – третє, яке 

проходило вже вдень на р. Серет біля с. Петриків.  

 Тернопільська громада зростала з року в рік. Богослужіння відбувалися в різних 

будинках міста, а саме на вул. Качали,Сінкевича, Парковій. Власного Дому Молитви в 

громади ще не було. Приміщення, де проводили зібрання, були скромними і простими. 

Посеред кімнати стояв стіл, на якому лежала духовна література. Сиділи на дерев’яних 

лавках. Віруючі збиралися, слухали проповіді, співали пісні, спільно молилися. Крім 

загальних богослужінь, проповідники особисто спілкувалися з кожною людиною. 

Старшою громади була Марія Недошитко. У 1927 році М. Недошитко та Д. Ординанс 

вже на той час одружені, емігрували в Аргентину.  

З 1927 р. керівником зібрання, на запрошення місцевої громади став брат Максим 

Уліянович Нагорний. Народився М. Нагорний у 1904 р. в с. БілозіркаЛановецького р-ну. 

Перші кроки благовісника він розпочав у своєму селі, де наприкінці 1924 року місцева 

громада обрала його своїм керівником. Рік за роком у брата М. Нагорного 

нагромаджувався духовний досвід і на нього, як на здібного проповідника, звернули 

увагу вже відомі на той час проповідники Йосип Черський і Михайло Вербіцький. За 

їхньою рекомендацією М. Нагорного зарахували до числа місіонерів-проповідників. На 

це відповідальне служіння брат Максим був рукопокладений місіонером Густавом 

Шмідтом і призначений роз’їздним проповідником. Відбулося це у 1929 р. на з’їзді в 

Ківерцях Волинської обл. З метою підвищення духовного і освітнього рівня М. 

Нагорний у 1930 р. закінчив біблійні курси в м. Данцігу (сучасний Гданськ). Зазначимо, 

що він здобув значний авторитет як народний євангельський проповідник.  

Того ж таки 1929 р. М. Нагорний перейшов на служіння роз’їздного благовісника. 

Служіння керівником збору в тернопільській громаді перейняла сестра Ганна 

Бучинська (інші джерела подають Букчинська – авт.), яка приїхала в місто після 

закінчення біблійних курсів у м. Данціг (Гданськ). Вона користувалася авторитетом 

серед віруючих, була хорошим проповідником і очолювала громаду впродовж 5 років. 

На жаль, про неї збереглося дуже мало спогадів. Відомо, що вона знала українську, 

англійську, польську та російську мови та була здібним організатором. Ганна першою 

започаткувала недільну школу для дітей, проводила окремі зібрання для сестер і окремо 

для роз’яснення Біблії. У 1934 р. вона виїхала до своєї родини в Польщу.  

Після Г. Бучинської пресвітерське служіння прийняв Григорій Федишин. Походив 

він з с. Княже Золочівськогоповіту Тернопільського воєводства. У 20-літньому віці 

Г. Федишин почав проповідувати. Заснував євангельські громади в селах Княже і 

ОстрівчикПільнийЗолочівського р-ну. Він був секретаремВсепольського Союзу 

Християн Віри Євангельської і також адміністратором україномовного журналу 

«Євангельський голос», який виходив з 1936 р. до 1939 р.  

Завданням Союзу було об’єднання Християн Віри Євангельської: українців, 

білорусів, поляків в одне братерство. Г. Федишин писав так: «Коли хтось є 

християнином, а бачить в людях своїх ворогів, за котрих не може молитися, така людина 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

53 

ще не зустрілася з Господом».У червні 1941 р. його розстріляли більшовики в 

Золочівській в’язниці. 

За сприянням Г. Федишина у 1937 р. був збудований молитовний будинок в м. 

Тернополі по вул. Квітова 19 (на той час – вул. Квітова, 13). 

Крім виконання обов’язків секретаря союзу та адміністратора журналу 

«Євангельський голос», Г. Федишин працював над виданням пісенників, різноманітної 

євангельської літератури, займався справами будівництва та організацією християнських 

громад. Бажаючи мати більше часу для справ місії, він звільнився від служіння 

пресвітера тернопільської церкви у 1937 р. та прийняв обов’язки районного пресвітера. 

На його місце був обраний Йосип Федишин (двоюрідний брат Григорія). 

Діяльність Й. Федишина припала на роки Другої світової війни. Про цей період 

життя громади розповів його син – Степан Федишин: «В період ІІ Світової війни 

пресвітером громади ХВЄ в м. Тернополі був Йосип Федишин. В тому числі і в роки 

німецької влади в Тернополі (2 липня 1941 р. – 15 квітня 1944 рр.). В часи війни декого з 

братів, працівників Християнської місії арештували, багато служителів виїхало з міста. 

Німецька влада була прихильна до Християн Віри Євангельської в м. Тернополі, бо 

немало німців оформляли свою конфесію – Євангелік. Були видані документи 

німецькою мовою для зібрання Християн Віри Євангельської в м. Тернополі та для 

Йосипа Федишина, як пресвітера.  

У роки війни багато міських будинків були знищені, а дім Молитви на вул. Квітова, 

19 був непошкоджений. Недалеко від сьогоднішньої будівлі Духовно-просвітницького 

центру стояв склад з боєприпасами та бочки з пальним для танків. Якось стався 

величезний вибух, дах складу повністю злетів у повітря. В домі Молитви внаслідок 

цього вибуху було побите тільки скло на вікнах. Сусіди дивувалися, що такий сильний 

вибух не зруйнував будинку. Одного разу хтось з людей сказав, що дім Молитви для 

того уцілів, щоб люди в ньому молилися.  

Радянська влада прийшла вдруге до м. Тернополя 15 квітня 1944 р., після жорстоких 

боїв та облоги міста. Військові Червоної Армії захотіли побачити дім Молитви 

всередині та взяли приміщення для військових потреб на «краткийсрок», як вони казали. 

Минали тижні, а на запит Йосипа Федишина про повернення ключів повторювали слова 

«ещеподождитенескольконедель». Це продовжувалося аж до того часу, поки Йосип 

Федишин не попросив побачитися з начальником, бо як сам казав: «я можу чекати і 

люди також чекають, хочуть молитися разом, дякувати за життя... ми можемо чекати, 

але найголовніший Начальник, Бог, зробить Своє рішення, бо тут є дім Молитви». Ці 

слова донесли генералові, який здивувався і написав: «послеиспользования зала 

отдатьключи священнослужителю Й. Федишину. Н. С. Хрущев». На жаль, ця записка не 

збереглася. 

З причини бойових дій на території м. Тернополя та нарад військових офіцерів, 

богослужіння у 1944 р. проводилися зрідка. Це був найважчий для Церкви рік.  

У довоєнні часи та в час Другої світової війни Слово Боже в домі Молитви м. 

Тернополя проповідували такі брати: Чепелюк, Казимир, Кучма, Осадца, Ніцпонь, 

Фрідріх та інші 5, с. 47. 

У перші повоєнні роки в житті громади відбулися значні зміни. Йшлося про її 

реєстрацію громади згідно з радянським законодавством. Для реєстрації громади 

необхідно було не менше 20-ти віруючих. Після років руйнації кількість віруючих 

зменшилась: окремі загинули на фронтах війни, інші змінили місце проживання, виїхали 

за кордон. Усі турботи про реєстрацію взяв на себе Атанас Теслюк. Дім Молитви не був 

зруйнований. Після реєстрації громада вдруге обрала на пресвітерське служіння 

Й. Федишина, який був рукопокладений у 1948 р. Після його від’їзду до Польщі у 1957 

р., на пресвітерське служіння обрали Ігнатія Данилюка. 
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Ігнатій Данилюк родом з с. ЧайчинціВишнівецького повіту (сучасний Лановецький 

р-н). За свої релігійні переконання він разом зі своєю сім’єю відбував заслання з 1950 р. 

по 1957 р. Усі роки він жив за правилом: «працювати та молитися». Коли тяжка недуга 

прикувала брата І. Данилюка до ліжка, то церковна громада на членському зібранні 12 

лютого 1967 р. обрала пресвітером Федора Михайловича Вербіцького, сина колишнього 

редактора «Євангельського голосу» Михайла Вербіцького. У 1969 р. він був 

рукопокладений на пресвітерське служіння, яке виконував впродовж 25 років. За цей час 

Церква зросла кількісно більш, ніж у 10 разів.  

У 1984 р. на служіння диякона були рукопокладені троє братів: Микола Ільчишин, 

Дмитро Лотоцький та Олексій Максимишин. Через кілька років на обласній конференції 

служителів євангельських церков М. Ільчишина було обрано на працю обласного 

євангеліста, а Д. Лотоцького – міжобласним євангелістом. Ці брати започаткували 

передачу «Сторінками Біблії» на тернопільському радіо. 

У 80-х рр. ХХ ст. громада віруючих м. Тернополя збільшувалася в основному з 

числа прибулих з інших церков, переважно сільських, та новонавернених.  

На жаль,саме в цей період відбувся процес дроблення громади. В окремих її членів 

виникли розбіжності, зокрема, щодо вчення про омивання ніг під час Вечері Господньої. 

Відтак, група віруючихвідокремилась від основної громади й перенесла богослужіння в 

район масиву «Дружба». Сьогодні ця громада має дім Молитви по вул. Лепкого, 2 а.  

Дещо пізніше, через великий наплив віруючих, неймовірну тісноту в старому домі 

Молитви а також збільшення кількості доктринальних непорозумінь між окремими 

служителями Церкви, 28 березня 1982 р. о 7 годині ранку в молитовному будинку, що по 

вул. Квітова, 19 відбулося перше зібрання так званої «другої зміни». 

Згодом ця група віруючих, які утворили «другу зміну», почала збиратися в наметі 

біля будинку брата О. Лірського та в домі брата І. Крекотня. Одночасно почали 

клопотати перед міською радою м. Тернополя про надання земельної ділянки з метою 

зведення молитовного будинку по вул. Ковпака (сучасна вул. Довженка, 4). На цій 

виділений ділянці в 1994 р. було збудовано дім Молитви, який є найбільшим в 

Тернопільській області. Так була утворена друга тернопільська Церква ХВЄ. 

Важливою подією в сучасній історії першої церкви ХВЄ м. Тернополя є будівництво 

нового дому Молитви. Дванадцять років пресвітер Федір Вербіцькийзвертався письмово 

до центральних органів влади Москви, Києва, «оббивав пороги» місцевих чиновників, 

обґрунтовуючи необхідність перебудови дому Молитви, у зв’язку зі збільшенням 

кількості членів громади. Лише в часи горбачовської «перебудови» розпочалося його 

будівництво. Наступного, 1987 р. почалося зведення нової будівлі. 7 жовтня 1986 р. 

почали розбирати старий дім Молитви. Посвячення нового дому Молитви відбулося 19 

травня 1991 р. Звершували це святкове служіння Микола Мельник – на той час старший 

пресвітер ВСЦХВЄп, РоманБілас–заступник старшого пресвітера та Григорій Черненко 

– старший пресвітер церков ВСЦХВЄп*в Тернопільській області.  

8 березня 1992 р. на членському зібранні був обраний пресвітером брат Терещенко 

Володимир Григорович, який є старшим пресвітером Церкви і на даний час. За період 

від початку 1992 р. до січня 2017 р. на служіння диякона були обрано 24 брати, на 

служіння пресвітера – 6 братів. 

У травні 1990 р. на базі першої Тернопільської церкви ВСЦХВЄп була 

започаткована Тернопільська Біблійна Семінарія. Її започаткував канадієць українського 

походження Джек Гунька, за згодою діючого на той час пресвітераФ. Вербіцького. 

                                                        

 
*Назва об’єднання п’ятидесятницьких громад до 1 квітня 2004 р., відтак було прийнято рішення про зміну назви – 
Церква Християн Віри Євангельської України. Оскільки українське законодавство не передбачає юридичної 
реєстрації Церкви, мають вжиток дві назви: юридична –ВСЦХВЄп та самоназва – ЦХВЄУ. 
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Матеріальну допомогу та підтримку цьому проекту надали діаспори Канади та США. Це 

був перший Біблійний навчальний заклад в Україні. 

Акцентуючи увагу на окремих сторінках історії громади ХВЄ на Тернопіллі, 

насамперед, необхідно згадати імена тих, чий внесок в її розбудову був достатньо 

вагомим:Федір Михайлович Вербіцький– пресвітер Церкви; Петро Якович Скакун – 

заступник пресвітера Церкви, в.о. старшого пресвітера обласного об’єднання, 

завідуючий відділом освіти в обласному об’єднанні ХВЄ; Никанор Григорович Дундій– 

проповідник; Олександр ЄрохтейовичМотеліцький – проповідник, диригент церковного 

хору; Федір Степанович Рощенюк – християнський письменник, автор книг «Історія 

Євангельського руху на Тернопільщині» та «перша Тернопільська церква Християн Віри 

Євангельської»; Олексій Якович Бандура– проповідник, диригент церковного хору; 

Дмитро Кирилович Герасімов– проповідник. 

Диригентами основного хору в часи атеїзму, та в перші роки незалежності були 

Федір Вербіцький, Олександр Мотеліцький, Віталій Невров, Богдан Богута, Олексій 

Бандура, Василь Футорський, Федір Джаловський, Віктор Вербіцький. 

Потрібно окремо згадати Ростислава Коваля, який у період з 1977 р. по 1981 р. 

організовував молодіжні гуртки, що наприкінці 80-х рр. ХХ ст., ймовірно, у 1988 р., 

були реорганізовані у недільну школу. Першим її директором був Олег Павлович Саган, 

який на сьогодні є пресвітером церкви ХВЄУ «Христос для всіх» м. Чорткова). 

ХВЄ у Тернополі разом зі своїм народом пройшла складний шлях свого становлення 

і розкитку. Вона була започаткована у міжвоєнний період, коли українські землі 

ввійшли до складу Другої Речі Посполитої. У 1939 р. у Західній Україні встановлено 

радянську владу, яку змінив у1941 р. німецький окупаційний режим, у 1944 р. влада 

остаточно стала радянською. Це були трагічні часи, особливо часи радянського режиму, 

що ставив собі за мету знищення релігії та церкви. Лише у 1991 р. Україна стала 

незалежною державою, по-справжньому реалізуючи право своїх громадян на свободою 

віросповідань. Хочеться ще раз згадати слова Ісуса Христа:»І кажу Я тобі, що ти скеля, і 

на скелі оцій побудую Я Церкву Свою, – і сили адові не переможуть її»[1, Мт.16:18].  
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Андрій Кліш, Оксана Ятищук 

СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РУХУ В 
МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ  

У статті проаналізовано праці сучасних українських вчених, присвячені розвитку 
протестантизму в міжвоєнній Галичині. 

Ключові слова: протестантизм, Галичина, історіографія, наукові праці.  

Цього року відзначаємо 500-ліття Реформації – церковно-релігійний, духовно-

суспільний та політичний рух за оновлення в країнах Західної та Центральної Європи у 

XVI ст. Із здобуттям Україною незалежності повстала потреба у написанні нової історії 

релігійних громад, зокрема і протестантських. 

Метою цієї статті є аналіз сучасною української історіографії діяльності 

протестантських громад у Галичині (20–30-ті рр. ХХ ст.). 

Низку праць, які присвячені протестантизму в Україні, опублікувала Вікторія 

Любащенко [1–3]. Серед них хочеться виділи курс лекцій «Історія протестантизму в 

Україні» [1]. У цій праці автор дослідила історію зародження та розвитку основних 

протестантських релігійних течій, проникнення їх пропагандистів на українські землі, 

формування організаційних структур. Значну увагу приділено характеристиці 

догматичних вчень цих релігійних напрямків, видам та методам їх проповідницької 

діяльності. Автор дослідила вплив протестантів на формування національної 

самосвідомості українського населення, запропонувала періодизацію українського 

протестантизму, для означення руху в міжвоєнний період, використано термін «пізній 

протестантизм». 

Роман Соловій у своїх публікаціях простежив історію становлення і розвитку 

Української євангельсько-реформованої церкви (далі – УЄРЦ) в Західній Україні (1925-

1939), проаналізував соціально-політичні та духовно-релігійні передумови зародження 

кальвіністського руху в Галичині, з’ясував ідейно-доктринальне і суспільне підґрунтя 

суперечливого характеру стосунків УЄРЦ із урядовими чинниками, а також з 

традиційними у регіоні конфесіями. На основі аналізу кальвіністських віросповідних 

символів, церковних документів та релігійно-філософських творів він дослідив елементи 

світоглядно-доктринальної системи українського кальвінізму, вплив на її формування 

ідей класичного протестантизму, вивчив питання щодо співвідношення конфесійного та 

національного у віровченні УЄРЦ, з’ясувавши для цього зміст кальвіністських 

концепцій української реформації та національної церкви, з’ясував ідейне підґрунтя 

участі членів УЄРЦ у соціокультурних процесах західноукраїнського регіону, здійснити 

аналіз світоглядних засад позарелігійної практики провідних представників руху [4–10]. 

У публікаціях А. Леди проаналізовано основні напрямки та тенденції розвитку 

протестантського руху в Галичині, система взаємовідносин всередині протестантського 

середовища, специфіка участі протестантів у релігійному, суспільно-політичному та 

культурному житті суспільства. Дослідник проаналізував передумови та причини 

перенесення центру української протестантської активності з діаспори на українські 

етнічні землі, відродження традицій руху серед населення Галичини, розкрив провідну 

роль національного фактора у діяльності окремих протестантських організацій у 

міжвоєнній Галичині, оцінив рівень активності пропагандистів протестантських ідей та 

масштаби поширення руху серед місцевого населення стали причиною завзятого 

спротиву з боку представників домінуючої у міжвоєнній Галичині греко-католицької 

церкви [11–13].  

У працях Ліни Бородинської та Любові Галухи зроблено компаративний аналіз 

процесу становлення, утвердження та розвитку євангельських християн у Польщі 

упродовж 1918–1939 рр. у контексті державно-церковних та міжконфесійних відносин. 

Л. Бородинська прийшла до висновків, що євангельські християни набули найбільшого 
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поширення на території західноукраїнських та західнобілоруських земель. Вона 

констатує, що інституалізація євангельських християн включала в себе шлях від 

утворення окремих громад до об’єднання їх у союзи. У Другій речі посполитій 

легалізація євангельської спільноти супроводжувалася складнощами реєстрації громад 

та статуту органами влади. Окрім богослужбової діяльності євангельські християни 

займалися місіонерським, молодіжним, жіночим, музично-хоровим, видавничим та 

освітньо-виховним напрямами діяльності. Міжконфесійні взаємини характеризувалися 

боротьбою із православною, католицькою та протестантськими конфесіями за сфери 

впливу, а також взаємодією з метою узгодження місіонерської діяльності [14–15]. 

Лідія Федик проаналізувала умови проживання німецьких конфесійних спільнот 

Галичини, розглянула основні напрями їх діяльності для збереження національної 

самобутності та місце конфесійного чинника у цьому процесі. Автор зазначила, що 

німці-протестанти не здійснювали політичної діяльності, займаючись переважно 

релігійними та культурно-освітніми справами. Німці-євангелісти були скупчені у 

замкнені осередки, що жили власним, добре організованим життям. Німці протестанти 

були досконало усвідомлені з національної і релігійної точки зору, знаходились 

інтелектуально вище від католиків, мали значний політичний досвід, підтримували 

матеріальний і духовний контакт з Німеччиною, за посередництвом радіо, преси, 

книжок, екскурсій [16, с. 184]. 

Дослідниця проаналізувала ставлення польської влади до євангельського костелу у 

зазначений період. Вона зазначила, що проголошення незалежності польської держави 

зумовило зростання запитів польської меншості у євангельському костелі аусбурзького і 

гельвецького визнання. Польські євангелісти не хотіли підпорядковуватись німцям, які 

становили більшість у євангельському костелі. Незважаючи на лояльне відношення 

євангелістів щодо ІІ Речі Посполитої, вона не здійснила жодної ініціативи, яка б 

нормалізувала взаємини з цим віросповіданням. У взаєминах з владою євангелісти 

продовжували використовувати цісарський патент Австро-Угорщини від 1861 р. та 

уставом євангельського костелу аусбурзького і гельвецького визнання від 1891 р. Цей 

патент визнавав за урядом право загального нагляду у костельних справах, а також 

затверджувати чи оголошувати протест з приводу тих чи інших рішень тощо [17, с. 130].  

У статті О. Кравець проаналізовано державно-церковні взаємини в Польщі у 20–30 

рр. ХХ ст. на прикладі баптистських громад, вказано на особливості законодавчо–

правової бази, вплив домінуючих церков, міжконфесійні відносини. Автор, на нашу 

думку, приходить до вірного висновку, що державно-церковні відносини у Другій Речі 

Посполитій були досить складними та різновекторними. Держава у Конституції 

проголосила рівність усіх зареєстрованих конфесій, свободу вибору. Проте не 

розроблене єдине законодавство з питань державно-церковних відносин для всієї 

держави. У Галичині діяли правові норми Австро-Угорської імперії. В існуючому 

законодавстві не розроблені всі можливі норми державно-церковних відносин, зокрема, 

досить розмитою залишалася процедура реєстрації релігійних громад та 

неврегульованими на правовому рівні залишалися міжконфесійні взаємини [18, с. 216].  

Слід погодитися з думкою Н. Петріва, що євангельсько-баптистський рух 1920–

1930-х рр. у Західній Україні зберігав можливості повноцінного функціонування. Тут 

йому вдалося закласти фундамент початкової церковної інфраструктури та формування 

власного кадрового ресурсу. Це дозволило євангельсько-баптистським громадам у 

Галичині й на Волині стати елементом загальноєвропейського баптизму, а також 

підготувати передумови для свого подальшого розвитку в Україні в повоєнний і 

сучасний періоди [19]. 

Проаналізувавши поширення та розвиток баптистського руху у Галичині у 

міжвоєнний період, Г. Кирилів зазначила, що галицькі баптисти розпочали видавати свій 

релігійний журнал українською мовою »Післанець Правди». видавалися 
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співаники »Паломник», «Арфа Сіона», «Християнський співаник». Авторка робить 

висновок, що українські баптисти в Галичині упродовж міжвоєнного періоду набули 

значного впливу, до них почали прихилятися баптисти не лише з інших регіонів 

України, але навіть із-за океану – Канади і Сполучених Штатів Америки [20]. 

Таким чином, історія протестантизму міжвоєнного періоду на території Галичини в 

основному знайшла відображення у сучасних наукових дослідженнях. Проте у 

майбутньому потребує вирішення низка наукових проблем, зокрема взаємодії 

протестантів греко-католиками, їх повсякденного життя тощо. 
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Іван Зуляк  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТЕЧІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ 
ВОЄВОДСТВІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД 

У статті йдеться про функціонування протестантських течій у Тернопільському 
воєводстві в міжвоєнний період. Аналізуються їх статистичні показники, місце і роль у 

релігійному житті тогочасного соціуму. 

Ключові слова: Тернопільське воєводство, міжвоєнний період, польська влада, 
протестантизм, статистика. 

Цього року виповнюється 500 років з часу започаткування Реформації, в ході якої 

було змінено і суттєво доповнено не лише християнську релігійну карту світу, Європи, 

але й України. Історія християнства, засад його моральності й культури буде неповною й 

однобокою без вивчення і аналізу його важливої складової – функціонування 

протестантизму, на долю якого випало немало випробувань у складні часи міжвоєнного 

періоду, коли «… представники протестантських релігійних течій були носіями 

націотворчих ідей, активними учасниками суспільно-політичних і культурних процесів», 

«… виступили в ролі консолідуючої сили для значної частини корінного українського 

населення» [1, с. 3]. 

Актуальність задекларованої проблематики має безумовно важливе наукове 

значення, позаяк функціонування протестантських течій у Тернопільському воєводстві в 

міжвоєнний період практично не вивчалося науковцями. 

Наукова новизна публікації ґрунтується на тому, що автором статті зроблено спробу 

аналізу функціонування протестантських течій у Тернопільському воєводстві в 

міжвоєнний період із залученням неопублікованих архівних джерел Державного архіву 

Тернопільської області. 

Об’єкт дослідження – поширення пізнього протестантизму в Другій Речі посполитій 

в окреслений період. 

Предмет дослідження – особливості функціонування протестантських течій у 

Тернопільському воєводстві в міжвоєнний період. 

Мета статті – проаналізувати функціонування протестантських течій у 

Тернопільському воєводстві в міжвоєнний період. 

Завдання дослідження – дослідити історіографію і джерельну базу проблематики; 

проаналізувати статистичні показники протестантських течій у Тернопільському 

воєводстві; визначити їх місце і роль у релігійному житті тогочасного соціуму. 

Варто наголосити на тому, що загалом окремі проблеми досліджуваної тематики 

вже проаналізовано науковцями. Необхідно відзначити праці таких дослідників, як: 

С. Грелевського [2],Г. Домашовця [3], А. Леди [1; 4, с. 219–227; 5, с. 18–26; 6, с. 253–

267], Р. Сітарчука [7, с. 88–92], Н. Петріва [8–10], Г. Кирилів [11] та інших вчених. 

У п’ятому томі колективного видання «Історії релігії в Україні: у 10-ти томах» [12], 

авторський колектив намагався комплексно і цілісно проаналізувати розвиток 

протестантизму в Україні, однак досліджуваній проблематиці приділено доволі незначну 

увагу. 

Джерельну базу статті складають архівні матеріали Державного архіву 

Тернопільської області (далі – Держархів Тернопільської обл.) фонду 231 

«Тернопільське воєводське управління» [13–20], видання протестантських течій 

«Післанець Правди» [21, с. 24; 25, с. 2], «Баптист Украины» [22–23; 24, с. 46–49]. 

Підсумовуючи аналіз історіографії та джерельної бази варто зауважити, що, 

незважаючи на певний доробок дослідників, задекларована нами проблема ще не стала 

об’єктом окремого наукового вивчення й аналізу. 

Зародження євангельсько-баптистського руху в Західній Україні сягає 20–30-х рр. 

ХХ ст. Його початок був спричинений, з одного боку давніми протестантськими 
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традиціями в регіоні, закладеними ще в період Реформації, з іншого – ідейними 

впливами польських, німецьких, чеських баптистів, а також євангельських християн з 

Росії, котрі після Першої світової війни активізувалися на землях II Речі Посполитої. 

Баптистське вчення, наслідуючи висхідні протестантські принципи, проголосило 

відсутність національних чи станових кордонів, назвавши Царство Боже головною 

Батьківщиною для християнина. Тому перші баптистські громади в Західній Україні, як 

на всіх інших європейських теренах, виявляли індиферентність до політики й 

національних відносин [10]. 

Проте вже з кінця 1920-х – початку 1930-х рр. у діяльності пізньопротестантських 

спільнот Західної України, значною мірою під впливом національно-культурних 

процесів, формуються виразні національні тенденції – переважно у напрямку звернення 

до рідної мови в богослужінні, проповіді, релігійній літературі. Найбільш така 

українізація стосувалася громади в Галичині та Лемківщині, менше – на Волині. При 

цьому євангельсько-баптистський рух у Західній Україні зберігав свій міжнаціональний 

характер, залишаючись відкритим для різних культурно-релігійних впливів. 

Переконливим свідченням цього є історія перших національних структур баптистів та 

євангельських християн [10]. 

Таким прикладом може бути діяльність Івана Семенини, який з 1921 р. розпочав 

свою місійну працю на Тернопільщині, повернувшись зі США, куди він емігрував у 

пошуках кращої долі. Після свого навернення він закінчив Російський біблійний 

інститут В. Фетлера [12,c. 371], розумів місійну працю інакше, як його друзі, які були 

разом із ним у біблійному інституті пастора В. Фетлера. Започаткував служіння своєму 

народові рідною українською мовою [3, c. 182]. До речі, деякі лідери євангельсько-

баптистського руху, насамперед ті, що свого часу перебували за кордоном, здобули 

релігійну освіту в США (скажімо, не лише І. Семенина, але й В. Перетятко, І. Лукьянчук 

та інші навчалися у Російському біблійному інституті у Філадельфії, очолюваному 

В. Фетлером) і Європі – у Польщі (Варшава та Данциг), Латвії (Рига), Німеччині 

(Гамбург), Голландії (Лейден), Чехії (Прага) [10]. 

Закономірно, що протестантські громади відігравали певну роль у релігійному житті 

Тернопільського воєводства в міжвоєнний період, однак наголошувати на їх 

винятковому і домінуючому становищі не має підстав. Як свідчить аналіз списків 

духовенства євангельського віросповідання у Тернопільському воєводстві на 23 вересня 

1933 р. працювало 13 осіб, з них єпископ – 1 (Йозеф Дрозд), заступників єпископа –10 

осіб, адміністраторів парафій – 2 особи [13, арк. 4, 7]. Варто зазначити, що суттєвого 

зростання кількісних показників протестантського духовенства не зафіксовано. Як 

свідчать архівні джерела, воно залишалося на однаковому рівні практично весь 

міжвоєнний період. Наприклад, аналіз архівних джерел дає підстави вважати, що у 

1928–1933 рр. в Тернопільському воєводстві залишалася стабільною кількість 

протестантського духовенства. Їх нараховувалося 13 осіб [17, арк. 4]. 

Загалом, в Тернопільському воєводстві у міжвоєнний період протестантські течії 

були представлені баптистами, які були філією «Церкви Божої» зі США; 

євангельськими християнами (подекуди діяли їхні громади ще під назвою «Милість»); 

п’ятидесятниками; штундистами; адвентистами; Міжнародним товариством вивчення 

Святого Письма.Фінансування протестантських громад відбувалося за рахунок 

членських внесків вірян або ж матеріальної підтримки зі США і Швейцарії. Звичайно, 

що за кордону надходила і релігійна література, яку використовували під час 

богослужінь і для пропаганди протестантського культу. 

Доречно зауважити, що не завжди отримана протестантами за кордону 

богослужбова література позитивно і адекватно сприймалася органами місцевої поліції. 

Так, староста Зборівського повіту в листі від 14 вересня 1933 р. повідомляв воєводську 

владу про те, що 7 членів товариства вивчення Святого Письма у Поворожанах 
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поширювали релігійну літературу серед місцевого населення, чим порушили положення 

адміністративного кодексу про пресу від 17 грудня 1862 р. [19, арк. 5]. 

Окрім літератури, отриманої за кордону, значного поширення серед 

протестантських течій у Тернопільському воєводстві набули журнали, що видавалися 

саме у Західній Україні, у тому числі й російськомовні, – адже вони розкривали життя 

місцевих громад і надавали перевагу місцевим авторам. Значну популярність мав 

баптистський часопис «Христианский союз», що виходив у Кобрині [21, с. 24] упродовж 

1926–1928 рр. за редакцією К Ярошевича, Г. Буковича, Г. Сацевича. У першому ж 

номері цього періодичного видання підкреслювалося, що воно адресується українському 

читачеві. 

Доходили до протестантів, які діяли у Тернопільському воєводства, окремі номери 

російськомовного журналу «Баптист Украины», що виходив у Харкові, упродовж 1924–

1928 рр. На його шпальтах з’являлися й україномовні статті з української історії й 

культури, уривки з поезії Тараса Шевченка та Лесі Українки, матеріали, у яких 

висвітлювалося життя баптистських громад. Оглядачем релігійних подій був відомий 

баптистський діяч І. Кмета-Єфимович [22–23, 24, с. 46–49.]. 

Однак, найбільш авторитетним серед євангельсько-баптистських громад 

Тернопільського воєводства в міжвоєнний період був україномовний журнал «Післанець 

Правди», який почав друкуватися в Рава-Руській з січня 1927 р. Його редактором 

призначено С. Білинського [21, с. 24]. У перших своїх числах «Післанець Правди» 

проголошував: «Усім, хто живе у вільних країнах, може здатися дивним і незрозумілим 

суперечка про те, в якій мові проповідувати Слово Боже. Безумовно в тій мові, яка є 

рідною для віруючих… на Україні ж можливим є ще й досі зустрінути людей, що 

доводять, що українському народові треба нести світло Євангелії мовою російською. От 

призвичаїлися невільники до мови свого пана…» [25, с. 2]. У 1932 р. редакцію журналу 

перенесено до Львова. Його редактором відтоді став Л. Жабко-Потапович, який підписав 

останній номер часопису в червні 1939 р. 

Упродовж 1929–1939 рр., спершу у Львові, потім у Самборі, виходив ще один 

україномовний баптистський журнал «Євангелист», редагований П. Олишком. Оскільки 

його видавали баптисти, які брали активну участь у національно-культурному житті 

Східної Галичини, а чимало статей часопису присвячувалося суспільно-політичним 

подіям, які відбувалися у Західній Україні, частину його номерів конфісковувала 

польська влада. До нас дійшло лише декілька номерів, у яких проглядається бажання 

видавців запровадити українські національні традиції в побут євангельсько-

баптистських громад. Зокрема, йшлося про важливість святкування баптистами 

українських національних свят, використання української мови, звернення до здобутків 

українського господарського життя, що передбачало організацію християнських 

кооперативів тощо. 

Польська влада контролювала протестантські громади, воєвода щорічно повідомляв 

Міністерство внутрішніх справ про кількісні показники «сектантського релігійного 

руху». Традиційно такий звіт складався з п’яти основних пунктів [15, арк. 1], аналіз яких 

дає більш-менш точну характеристику зареєстрованих протестантських громад у 

Тернопільському воєводстві. Так, згідно із даними станом на 6 травня 1927 р. на 17 

повітів вказаного воєводства протестантські громади функціонували лише у 13 із них. 

Загальна кількість складала 989 осіб, в основному сконцентрованих у трьох повітах: 

Зборівському – 218 (в основному баптистів), Збаразькому – 147 (баптисти і євангельські 

християни), Радехівському – 146 (в основному євангельські християни). Загалом 511 

осіб [15, арк. 1]. 

У населених пунктах Тернопільського воєводства кількісні показники були такими: 

Скалат – 87 осіб, Золочів – 82, Тернопіль – 79, Підгайці – 72, Перемишль – 30, Бучач – 

30, Чортків – 27, Копичинці – 20, Броди – 19, Бережани – 19. До речі, у чотирьох повітах 
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– Борщівському, Камінці Струмиловій,Теребовельському, Заліщицькомуне зафіксовано 

жодного прихильника протестантизму і жодної громади [15, арк. 1]. Згідно із даними 

старости Борщівського повіту від 20 березня 1929 р. на вказаній території не 

зафіксовано жодної протестантської громади [18, арк. 5]. 

Певне зростання або зменшення протестантських громад відбувалося у 1928 р. в 

окремо взятих повітах. Так, у Збаразькому повіті протестантські громади діяли на 

підставі статуту, затвердженого Міністерством релігії і громадської освіти від 21 лютого 

1927 р., мали такі показники: Збараж – 96 осіб, Тернопіль – 99, Радехів – 47, Скалат – 37, 

Підгайці – 13. У Збаразькому і Скалатському повітах протестантами себе вважало 32 

поляки, усі інші були українцями [15, арк. 1 зв. – 2]. До речі, примірний зразок статуту 

«Зв’язок слов’янський зборів євангельських християн баптистів у Польщі» містив 23 

пункти [16, арк. 4–5]. 

Якщо більш конкретніше і детальніше проаналізувати протестантські течії, які 

функціонували в Тернопільському воєводстві у міжвоєнний період, то ситуація була 

наступною: на основі аналізу архівних матеріалів, цілком об’єктивно можна 

стверджувати, що в Тернопільському воєводстві в міжвоєнний період домінували 

баптисти, які нараховували 339 осіб у 8 повітах [15, арк. 1 зв.]. Статистичні дані в 

повітах були такими: Зборівський повіт – 218 осіб, з них 213 – українці, 5 – поляки; 

Збаразький повіт – 51 особа, усі українці; Чортківський повіт – 23 особи, з них 20 – 

українців, 3 – поляки; Радехівський повіт – 7 осіб – усі українці; Бережанський повіт – 

12 осіб – усі українці; Бродівський повіт – 3 особи – усі українці [15, арк. 5 зв. – 6 

зв.].Наприклад, у Зборівському – 218 осіб, Збаразькому – 6, інших повітах – 70 осіб. Ця 

протестантська громада не користувалася популярністю серед поляків, оскільки її 

членами було лише 18 осіб із 339 [15, арк. 1 зв.]. Баптисти також домінували у 

Зборівському повіті, зокрема у Кобиллі. Їх очолював диякон Петро Огороднік, функції 

касира виконував Василь Перетятков з Рави-Руської. Згадана протестантська течія у 

Чорткові була знана як «Церква Божа». Вона підпорядкувалася філії «Церкви Божої» у 

Болізорцях (Чехословаччина), що була філією вказаної структури у США. 

Пропагандистами баптистських ідей виступали Микола Ярославський з Гусятина, 

Кирило Павлик з Пирятина Бродівського повіту. Згідно з архівними даними, баптистська 

громада Чорткова нерухомістю не володіла, основу її прибутків складали членські 

внески вірян і допомога баптистів зі США [15, арк. 1 зв.]. 

Випадків масових припинень функціонування громад баптистів у силу фінансових 

або тих чи інших проблем не зафіксовано. Однак є свідчення повітового старости 

Зборівського повіту від 25 червня 1931 р. про занепад згадуваної протестантської 

громади під проводом Яна (Івана)Семенини, яка нараховувала 137 членів, за рахунок 

активного впливу греко-католицького духовенства і відсутності достатніх коштів на 

розвиток [20, арк. 25]. 

Євангельські християни мали одне зібрання у Гниличках Зборівського повіту, 

керівництво яким здійснював диякон Ігнатій Юзьвак, касиром був Михайло Вербицький 

з Печерної (ґмінаВишгородок Кременецького повіту).У Зборівському повіті, у Великих 

Гнилицях, до громади євангельських християн належала 81 особа, з них 68 – українців, 

13 – поляків; у Кошляках– 15 осіб, з них 13 – українців, 2 – поляки. Усього 96 осіб, 

українців – 81, поляків – 15 [15, арк. 4 зв.]. 

Євангельські християни (громади «Милість») в основному діяли у Радехівському, 

Підгаєцькому і Скалатському повітах. На 1928 р. загальна кількість осіб, які належали 

до цієї громади складала 312, з них поляки – 32 особи, українці – 280. Зокрема, у 

Радехівському повіті громади функціонували у Пирятині в кількості 41 особа, з них 

українців – 40, поляків – 1; у Барилові – 6 осіб, усі українці. У Підгаєцькому повіті в с. 

Багатківці було 13 осіб, усі українці; Скалатський повіт: в Городниці – 9 осіб (6 

українців, 3 поляки ); Новосілці – 4 особи (3 українці, 1 поляк); Мисловій – 2 особи (1 
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українець, 1 поляк); Підволочиську – 5 осіб (1 українець, 4 поляки); Заднічивці – 15 осіб 

(10 українців, 5 поляків) [15, арк. 4 зв.]. 

Більшість громад євангельських християн у Тернопільському воєводстві не володіли 

жодною нерухомістю, їм не належали будь-які інституції, а деякі із них, розташовані у 

Радехівському повіті, навіть утримувалися за рахунок коштів, що надходили зі США і 

Швейцарії [15, арк. 2]. Якихось особливих вимог до світської влади не висловлювали. 

Єдине, на що варто звернути увагу, так це те, що у Тернопільському повіті, вони 

пропагували заборону на носіння зброї, виступали проти служби у війську тощо[15, арк. 

2 зв.]. 

Євангельські християни, як і інші протестантські громади, обмежували свої 

контакти з польською владою виключно службовими питаннями. Таким прикладом 

може слугувати заява євангельських християн із Підволочиська до воєводсього уряду в 

Тернополі про отримання дозволу на проведення водного хрещення на річці в 

згадуваному місті. Власне, у відповіді польської воєводської влади йдеться про те, що 

вона «… не бачить перешкод щодо його отримання» [16, арк. 8]. 

Найбільше поширення протестантська течія п’ятидесятників мала у 

Тернопільському повіті. Керівництво здійснювали Дмитро і Марія Ординаси [15, арк. 1 

зв.]. Усього на території Тернопільського повіту громади п’ятидесятників нараховували 

119 членів, з них 117 – українців, 2 – поляки. У Тернопілі – 39 осіб, усі українці; 

Константинівці – 41 особа, з них 40 – українці, 1 – поляк; МаломуХодачкові – 4 особи, з 

них 3 – українці, 1 – поляк; Романівці – 1 особа – українець; Бучеві – 4 особи, усі – 

українці; Ігровиці – 2 особи – українці; Купчинцях – 1 особа – українець; Мшанці – 2 

особи – усі українці; Великому Глибочку – 245 осіб, усі українці [15, арк. 4 зв.].  

Доволі обмеженою у кількісному плані була штундистська громада. УБродівському 

повіті зафіксовано лише 8 осіб, з них 6 осіб – українці, 2 особи – німці і 7 осіб у 

Бережанському повіті [15, арк. 3, 7 зв.]. Якихось особливих протистоянь і протиріч між 

протестантськими громадами штундистів і римо-католицькими парафіями не 

спостерігалося. В архівних справах це певним чином не відображено, тим не менше такі 

конфлікти якщо і були, то вони носили локальний характер. Згідно з повідомленням 

тернопільського старости воєводського уряду в м. Тернополі (суспільно-політичний 

відділ) від 2 серпня 1935 р. мав місце конфлікт у с. Дітківці. Після проведення 

богослужіння штундистами в будинку Івана Горошія, один із присутніх, Максим Гусак, 

мешканець с. Башуки Кременецького повіту, в присутності 100 осіб агітував їх не 

відвідувати храми, не хрестити дітей у них, не сповідатися, мовляв це видумані обряди. 

Місцева влада відреагувала на подію належним чином. На М. Гусака подано звернення 

до прокуратури м. Тернополя за виступ проти католицької релігії «у невластивий 

спосіб», а на І. Горошія донесено тернопільському старості за проведення нелегального 

зібрання на його подвір’ї [14, арк. 3]. 

Громада адвентистів в основному в Тернопільському воєводстві у міжвоєнний 

період нараховувала 90 осіб. УСкалатському повіті – 50 осіб (з них 47 – українці, 3 – 

поляки); Перемишльському – 30 осіб (з них 29 – українці, 1 – поляк); Бродівському – 8 

осіб (усі українці); Радехівському – 2 (усі німці). З них за національною ознакою було 84 

українці, 4 – поляки, 2 – німці [15, арк. 2 зв., 6 зв., 7 зв.].  

Загалом «Міжнародне товариство вивчення Святого Письма» нараховувало у 

Тернопільському воєводстві у міжвоєнний період 253 осіб. УРадехівському повіті – 90 

осіб (з них 82 – українці, 8 – поляки), Золочівському повіті – 77 осіб (усі українці), 

Підгаєцькому повіті – 59 осіб (з них 49 – українці, 10 – поляки), Бучацькому – 27 осіб (з 

них 16 – українці, 11 – поляки). За національною ознакою можна так охарактеризувати 

його кількісний склад: 224 осіб – українці, 29 осіб – поляки. Загальне керівництво 

громадами в Тернопільському воєводстві здійснював Йосафат Боруський, який 

підпорядковувався центру, що знаходився в Брукліні (США). Як свідчили звіти 
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повітових староств, що зазначена протестантська громада «… не складаєжодноїшкоди 

для влади»[15, арк. 2 зв., 6 зв.].  

Таким чином, функціонування протестантських течій у Тернопільському воєводстві 

в міжвоєнний період свідчило про те, що цей рух набував поширення за рахунок 

підтримки в основному українців, позаяк поляки складали незначну його частку, а інші 

національні групи практично не були його прихильниками. 

Нерівномірність поширення протестантських течій у Тернопільському воєводстві 

окресленого періоду дає підстави вважати, що протестантський рух в основному 

розвивався, з одного боку, завдяки активності і пропаганді реформаційних ідей його 

лідерами, втраті популярності й авторитету серед місцевого населення традиційних 

релігійних громад, з іншого боку, важливим показником поступу протестантизму була 

фінансова підтримка за кордону. 

Загалом, що протестантські громади відігравали певну роль у релігійному житті 

Тернопільського воєводства в міжвоєнний період, однак наголошувати на їх 

винятковому і домінуючому становищі не має підстав. 
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Елла Бистрицька  

ЕКУМЕНІЧНИЙ РУХ 1940-Х РР.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ 
У статті на основі архівних документів з’ясовано окремі аспекти інституалізації 

екуменічного руху, його потужний вплив на процеси консолідації світового християнства під 
час та після Другої світової війни на противагу Російській Православній Церкві та Святому 

Престолу. Проаналізовано ставлення до Всесвітньої Ради Церков з боку Російської 

Православній Церкві та причини конфліктності її відносин з Англіканською Церквою.  

Ключові слова: екуменічний рух, Всесвітня Рада Церков, Рада у справах РПЦ, Англіканська 

Церква, Святий Престол. 

Протиприроднє розділення християн, що зпочаткувало три його основних напрями – 

католицизм, православя, протестантизм, впродовж століть спонукало до пошуків шляхів 

сопричастя. У відносинах між католиками і православними була застосована модель 

унії, яка через політичну заангажованість виявилася неприйнятною. З часу укладення 

Ліонської (1274 р.), Ферраро-Флорентійської (1439 р.) і Берестейської (1596 р.) уній 

православні патріархи звинувачували Святий Престол у прозелітизмі. Проте соціально-

політичні трансформації, що в ХХ ст. призвели до розв’язання двох світових воєн, 

спонукали християнські спільноти до пошуку прийнятних умов об’єднання, якщо не в 

межах всесвітньої Церкви, то, принаймні, на платформі спільного бачення шляхів 

розв’язання суспільних проблем людства.  

З кінця ХІХ ст. міжхристиянський діалог ініціювали протестантські конфесії. У 

1910 р. за участі американських протестантських Церков виник рух «Віра і церковний 

устрій». Його організаторам вдалося провести декілька всесвітніх конференцій, в яких 

брали участь представники Православних Церков, зокрема Російської Православної 

Церкви (далі – РПЦ). У 1930-х рр. активними учасниками екуменічного руху були три 

організації: «Лозаннські конференції» (учасники обговорювали питання єдності віри і 

церковного устрою; найбільш представницький рух, члени якого проводили конференції 

щорічно); «Стокгольмське співробітництво Церков» (пріоритетом учасників 

конференцій були питання практичного християнства); «Всесвітній Союз для здійснення 

співпраці народів через Церкви». Провідна роль у проведенні цих зібрань належала 

Англіканській Церкві. Кількість учасників конференцій щороку зростала й налічувала 

сотні осіб. Зокрема, Лозаннський керівний комітет налічував 134 члени [1, с. 622–624]. 

Серед православних, зокрема емігрантів з Російської імперії, екуменічні форуми мали 

позитивний відгук, насамперед з огляду на демократичну атмосферу їх проведення та 

відсутність диктату. Учасниками конференцій у Лозанні, Оксфорді, Единбурзі були 

також представники Константинопольської, Елладської, Сербської та Болгарської 

Церков. 

Святий Престол критично поставився до екуменічної діяльності протестантів. Папа 

Пій ХІ оприлюднив енцикліку «Mortalium animos» (1928 р.), в якій проводив думку, що 

об’єднання християнських Церков можливе лише за умови керівної ролі у цьому процесі 

Католицької Церкви. Відтак, заборонив католикам брати участь у некатолицьких з’їздах 

[2, с. 20, 22], однак надсилав своїх спостерігачів. Того часу, з огляду на нищівне 
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переслідування РПЦ у Радянському Союзі, ватиканські очільника більшою мірою 

сподівалися на об’єднання з православними, розгорнувши на теренах Польщі проект 

неоунії.  

Попри те, широке представницьке коло церковних інституцій, важливість 

обговорюваних проблем, засади демократичності та рівності учасників незалежно від 

конфесійної приналежності, уможливили об’єднання всіх екуменічних організацій. У 

1938 р. на конференції в Утрехті (Нідерланди) було створено Тимчасовий Комітет 

Всесвітньої Ради Церков (далі – ВРЦ), що мав діяти до часу скликання Асамблеї в 

1942 р.  

В роки Другої світової війни, що спричинила мільйони жертв, роль консолідованої 

діяльності християнських Церков незмірно зросла. А в умовах міжнародних 

домовленостей учасників антигітлерівської коаліції про повоєнне облаштування світу 

суб’єктність Церков набувала якостей потужного стабілізатора міжнародних відносин. 

Водночас уряди США і Великобританії залучали потужний ресурс релігійних 

організацій для боротьби з ідеологією націонал-соціалізму і фашизму та поширення 

свого впливу на контрольованих територіях. Політичний план утвердження першості 

Московського Патріархату у християнському світі з метою ретрансляції радянських 

цінностей у країнах Східної і Центральної Європи реалізовував кремлівський уряд. 

Таким чином, парадигма відносин у трикутнику «католицизм – протестантизм – 

православ’я» формувалася в контексті геополітичних устремлінь держав-переможниць у 

Другій світовій війні. 

Аналіз відомих нам документів з архівів Російської Федерації свідчить, що 

діяльність Англіканської Церкви, якій належала керівна роль в екуменічному русі, 

Тимчасового, а згодом постійно діючого Комітету ВРЦ, перебувала у полі прискіпливої 

уваги радянських органів влади. Тому в радянському уряді підтримували встановлення 

діалогу між керівництвом РПЦ і англіканськими ієрархами, маючи на меті залучити 

останніх до союзників у боротьбі з Ватиканом. Вперше делегацію Англіканської Церкви, 

очолювану архієпископом Йоркським С. Гарбеттом, приймали в Москві у вересні 1943 

р. напередодні Тегеранської конференції (28 листопада – 1 грудня 1943 р.) [3, л. 1–3]. 10-

денне англікансько-православне спілкування залишило позитивний враження у гостей і, 

безперечно, сприяло зміцненню міжнародного авторитету СРСР.  

Візит у відповідь РПЦ в особі митрополита Крутицького Ніколая (Ярушевича) та ще 

двох священиків до Лондона відбувся лише у червні 1945 р. На той час головним 

вектором діяльності Ради у справах РПЦ було перетворення Московського Патріархату 

на центр Вселенського православ’я та об’єднавчий центр християнського світу на 

противагу Святому Престолу. Відтак, розпочався процес створення антиватиканського 

блоку. Під час зустрічей з архієпископом Йоркським було виявлено спільну позицію 

протистояння щодо Ватикану, а також підкреслено ієрархами Англіканської Церкви 

майже повну ідентичність англіканського і православного віровчення [4, с. 141]. Подібні 

заяви створювали підґрунтя для участі РПЦ в екуменічному русі, а Англіканської 

Церкви – у заходах, спрямованих на послаблення Ватикану. Проте в оцінках 

екуменічного руху архієписком Ніколай був обережним, заявивши, що документи 

вивчаються [5, с. 161]. 

Після закінчення Другої світової війни діяльність протестантських Церков на 

теренах знекровленої Європи значно пожвавилась. У лютому 1946 р. у Женеві відбулася 

всесвітня екуменічна конференція, яка стала підготовчим етапом для скликання у серпні 

1948 р. в Амстердамі асамблеї Всесвітньої Ради Церков як законодавчого органу. На 

думку голови підготовчої комісії Генрі Дюссона, ця інституція була новим явищем у 

християнстві, що не мало аналогів у попередні дев’ятнадцять століть [6, л. 321]. Окрім 

організаційних питань, 87 делегатів від 32 країн зосередили увагу на проблемах, 

пов’язаних зі становищем в Німеччині. Вони вказали на необхідність пом’якшення 
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окупаційного режиму [6, л. 314]. З ініціативи архієпископа Кентерберійського була 

прийнята резолюція, що опротестовувала антигуманні методи переселення німців з 

Чехословаччини, Польщі та Угорщини. Вимоги ревізії рішень Потсдамської конференції 

стосувалися, зокрема, німецької промисловості і зовнішньої торгівлі. Єпископ Вурм у 

своєму посланні писав: «Те, що відбулося в окупаційних зонах у сфері денацифікації, 

мало нагадує принципи справедливості і людинолюбства; заводи, що ніколи не мали 

жодного стосунку до військової промисловості, тепер руйнуються, із заводів вивозять 

запаси сировини і машини. Яких розмірів досягла трагедія, яка зараз відбувається на 

сході Німеччини, неможливо описати» [6, 320]. 

На думку голови Ради у справах РПЦ Г. Карпова: «Усі рішення конференції 

просякнуті духом примирення з Німеччиною, пом’якшенням окупаційного режиму, 

надання допомоги Німеччині тощо. При цьому недвозначно мова йшла головним чином 

про радянську зону окупації» [6, л. 319]. Про це він писав в узагальнюючій довідці про 

екуменічний рух на ім’я В. Молотова 12 червня 1947 р. Г. Карпов констатував, що 

«екуменічний рух, як і політика римо-католицької церкви на сьогодні являють собою дві 

паралельні течії, спрямовані до єдиної мети – боротьбі з комунізмом» [6, л. 315]. 

У 1947 р. екуменічний рух об’єднував 99 Церков з 33 країн – майже усі християнські 

Церкви, за винятком Православних і Римо-Католицької. Учасниками руху було майже 

20 світових Союзів, що об’єднували представників різних віросповідань: Всесвітній 

Євангельський альянс (США), Всесвітній студентський християнський союз, Всесвітній 

християнський союз молодих людей (Женева), Протестантська федерація Франції, 

Федеративна рада євангеличних церков (Англія), Всесвітній баптистський альянс 

(США) та інші. 

Використовуючи значний фінансовий ресурс*, протестантські релігійні організації 

спрямували свою роботу на подолання наслідків нацизму та допомогу населенню у 

відбудові мирного життя. У 1945 р. у США, Канаді, Швейцарії, Великобританії та інших 

країнах для потреб ВРЦ було зібрано 4 742 000 доларів. У 1946 р. ВРЦ надала допомогу 

населенню Європи продуктами харчування, медикаментами, одягом на суму 870 млн 

доларів [6, л. 321]. Лише за 1947 р. Відділ взаємодопомоги Церков при постійно 

діючому Комітеті ВРЦ витратив на допомогу потребуючим 14,5 млн доларів, що на 1 

млн більше, ніж у 1946 р. [8, л. 82]. Г. Карпов звертав увагу свого керівництва, що 

федеральна американська Рада Церков, яка була однією із найактивніших членів 

екуменічного руху, підтримала спеціальну «Програму допомоги Європі», затверджену 

сенатом США.  

Діяльність екуменістів дисонансувала з політичними намірами Кремля, щодо 

утвердження радянського впливу в Європі. З одного боку, участь РПЦ у роботі ВРЦ 

була бажаною, проте за умови домінувального контроль Православних Церков у цій 

інституції. З іншого боку, вступ до ВРЦ Г. Карпов та ієрархи РПЦ вважали передчасним, 

оскільки своїм членством могли зміцнити екуменічний рух і залучити до нього своїм 

прикладом інші Православні Церкви. РПЦ опинилася у двозначній ситуації, яку влучно 

окреслив патріарх Алексій, у відповідь на запит патріарха Константинопольського у 

1947 р.: «спостереження за екуменічним рухом впродовж років не надали Російській 

православній церкві повної впевненості в істинності цього шляху, тому Російська церква 

не зважується сама, без забезпечення собі підтримки з боку братських церков, ні увійти 

в ряди співробітників екуменічного руху, ні висловити цьому рухові обґрунтовану 

відмову» [6, л. 323]. 

                                                        

 
*Г. Карпов доповідав, що тимчасовий Комітет Всесвітньої ради церков має у своєму розпорядженні значні 

кошти — 250 тис. ф. ст., наданих свого часу Джоном Рокфеллером, і планується зібрати ще 3 – 4 млн доларів, 
переважно у США, для потреб постійно діючого Комітету ВРЦ [7, л. 132]. 
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Рада у справах РПЦ комплекс заходів для розблокування ситуації. У звіті на ім’я Й. 

Сталіна від 6 травня 1946 р. Г. Карпов писав: «Беручи до уваги загальну міжнародну 

церковну обстановку і враховуючи активну діяльність англійців у бажанні об’єднати всі 

християнські церкви, а також по об’єднанню всіх опозиційних церковних сил за 

кордоном проти впливу російської православної церкви, Рада пропонувала б своєчасним 

і необхідним через російську православну церкву провести ряд нових заходів» [7, л. 

133]. Критикуючи невигідні для радянської політики вимоги протестантських Церков, Г. 

Карпов пропонував Й. Сталіну перехопити ініціативу в Англіканської церкви, 

позбавивши її керівної ролі в екуменічному русі. З цією метою вважав доцільним 

«включитися російській православній церкві в «екуменічний рух». Мотивація зводилась 

до таких причин, як: необхідність протистояти намаганням Англіканської Церкви 

використати екуменічний рух у «потрібному їй напрямі світової церковної політики»; 

небезпека інтенсивного поширення екуменічного руху, активних форм роботи, що 

сприяють залученню дедалі більшої кількості Церков, зокрема, Православних; 

необхідність об’єднати усі Православні Церкви світу на чолі з РПЦ з метою 

протиставлення консолідованої позиції у ВРЦ [7, л. 133].  

Г. Карпов вважав доцільним з’ясувати ставлення до цього питання глав 

автокефальних Православних Церков і, за позитивної відповіді на пропозиції РПЦ, 

провести навесні 1947 р. нараду їх глав. Для ознайомлення з матеріалами екуменічних 

з’їздів і конференцій, також переговорів з архієпископом Кентерберійським планувалося 

відправити представників від МП у Женеву і Лондон [7, л. 134]. На переговорах з 

архієпископом Кентерберійським Г. Карпов ставив перед керівництвом РПЦ завдання 

спонукати екуменістів відмовитись від політичних виступів, зосередивши роботу лише 

на релігійно-церковних проблемах і значно розширити кількість представницьких місць 

для Православних Церков на чолі з РПЦ. Тільки за таких умов, доповідав Г. Карпов 

Й. Сталіну, РПЦ може стати членом ВРЦ [6, л. 126] .  

Узгодити ці питання сторонам не вдалося. Серед протестантських конфесій, 

представлених в екуменічному русі, більшість становили американці. У Раді вважали, 

що залучення Православних Церков керівниками постійно діючого Комітету ВРЦ є 

складоваю плану Маршалла, «як канал, з допомогою якого можна підготувати вибух 

зсередини небажаних для американських «політиків долара» режимів». Щодо РПЦ, то 

план, на думку Г. Карпова, передбачав «повну її ізоляцію... і протиставлення їй блоку 

православних церков, об’єднаних і «розчинених» у екуменічному русі» [9, л. 221–222]. 

Таким чином, саме політична домінанта, яка зумовлювалася протистоянням двох 

систем, стала причиною ігнорування екуменічного руху російським духовенством і 

погіршенням відносин з Англіканською Церквою.  

Окреслене протистояння у сфері релігійно-церковних відносин, яке поглиблювалося 

політичним протистоянням колишніх союзників, ускладнило завдання з перетворенню 

Московського Патріархату на «третій Рим». Проведення Всеправославної наради з 1947 

р. перенесли на літо 1948 р., приурочивши до відзначення 500-ліття автокефалії РПЦ. 

Оскільки східні патріархи проявили самостійність і приїзду значної частини не 

очікували, було вирішено на нараді створити європейський блок Православних Церков. 

Перехід від вселенських масштабів до європейських відбувся в січні 1948 р., коли на 

засіданні комісії (29 січня 1948 р.) патріарх доповідав про нові терміни скликання 

наради предстоятелів автокефальних Православних Церков. 
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Тарас Дідух  

ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-
БАПТИСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1953–1958 РР. 
У статті аналізуються зміни в конфесійному житті Євангельських Християн-Баптистів 

на території Дрогобицької області у 1953–1958 рр. Основну увагу в дослідженні приділено 

висвітленню особливостей взаємовідносин між органами радянської влади та Євангельськими 

Християнами-Баптистами у період лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР. 

Ключові слова: Євангельські Християни-Баптисти, Дрогобицька область, громади, 

державно-церковні відносини, лібералізація. 

У сучасній історичній науці дедалі більше дослідників спрямовують свою увагу на 

вивчення державно-церковних відносин, зокрема особливостей та тенденцій, які 

стосуються діяльності протестантських релігійних об’єднань у радянський період. Тому 

значний науковий інтерес складає проблема державно-правового становища громад 

Євангельських Християн-Баптистів (далі – ЄХБ) на території Дрогобицької області в 

період лібералізації у 1953–1958 рр. 

Особливості релігійного життя та діяльності ЄХБ, їх взаємовідносини з органами 

радянської влади висвітлені у наукових працях таких дослідників, як: В. Войналович [1], 

А. Колодний, П. Яроцький [8, 9], А. Моренчук [11], Я. Стоцький [12] та інші. Проте 

вказані дослідники лише частково розглядали питання державно-правового становища 

ЄХБ на території Дрогобицької області, характер їх взаємовідносин з органами 

радянської влади в період лібералізації. Відтак ця проблема потребує подальшого 

наукового дослідження. 

Основу джерельної бази склали документи Державного архіву Львівської області, 

які дозволили провести комплексне дослідження становища громад ЄХБ та 

проаналізувати характер їх взаємовідносин з органами радянської влади на території 

Дрогобицької області у зазначений період. 

Метою статті є дослідження й аналіз взаємовідносин між євангельськими 

християнами-баптистами та органами радянської влади на території Дрогобицької 

області у 1953–1958 рр.  

Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання наступних завдань: визначити 

роль євангельських християн-баптистів у релігійному житті Дрогобиччини, 

проаналізувати характер їх взаємовідносин з органами радянської влади в контексті 

політики лібералізації. 

Після смерті Й. Сталіна (5 березня 1953 р.) та приходу до влади М. Хрущова (1953–

1964 рр.) в історії Радянського Союзу розпочався новий період. Його характерними 

рисами були зменшення масштабів політичних репресій, вибіркова реабілітація і 
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звільнення з ув’язнення більшої частини громадян, засуджених під час сталінського 

правління, певна лібералізація суспільно-політичного і релігійного життя, значне 

послаблення державного тиску та ідеологічного контролю над населенням. Безумовно, 

політика лібералізації у сфері державно-церковних відносин позитивно вплинула на 

становище ЄХБ і сприяла активізації релігійної діяльності її громад на Дрогобиччині в 

досліджуваний період. 

У 1953 р., згідно з даними уповноваженого Ради у справах релігійних культів (далі – 

РСРК) А. Буріка, на території Дрогобицької області офіційно зареєстровано 7 релігійних 

громад ЄХБ, служіння здійснювало 7 пресвітерів. Загальна кількість усіх віруючих 

складала 226 осіб. Розташування громад та чисельність віруючих у них були такими: у 

м. Борислав – 82 особи; м. Стрий – 30 осіб; с. Переможне Комарнівського району – 22 

особи; с. Раденичі Крукеницького району – 21 особа; м. Миколаїв Миколаївського 

району – 30 осіб; с. Києвець Миколаївського району – 21 особа; с. Дидятичі Судово-

Вишнянського району – 20 осіб [2, арк. 59–61]. 

Аналіз звітів уповноваженого РСРК свідчить про значну міграцію членів громад 

ЄХБ. Щороку від 2 до 20 осіб могли вибути з громад у зв’язку з переїздом. Натомість, 

баптистські громади Дрогобиччини поповнювалися віруючими з інших регіонів СРСР. 

Іншим джерелом поповнення громад було навернення неофітів. Наприклад, у 1953 р. 

водне хрещення прийняли 14 осіб. Відбувався також зворотній процес виходу віруючих 

з громад через тиск і шантаж з боку влади, незгоду з керівництвом Церкви ЄХБ і перехід 

в інші громади, зокрема п’ятидесятників, міжособистісні конфлікти тощо [3, арк. 3, 10]. 

У цей час віруючі ЄХБ остерігалися можливих утисків з боку нового державно-

партійного керівництва СРСР, оскільки пам’ятали переслідування і терор з боку влади 

стосовно протестантських релігійних об’єднань у 30-х рр. ХХ ст. Тому, щоб зберегти 

право легально проводити богослужіння, євангельські християни-баптисти намагалися 

демонструвати свою лояльність до радянської влади. Наприклад, у звіті за перше 

півріччя 1953 р. А. Бурік, аналізуючи релігійне життя на території області, відзначав, що 

офіційно зареєстровані громади ЄХБ та іудейського віросповідання відправляли 

богослужіння за здоров’я Й. Сталіна у період його хвороби і панахиду після смерті. 

Особливо активно в цьому питанні себе проявляла єдина зареєстрована на території 

області у м. Дрогобич іудейська громада, віруючі якої під час кожного богослужіння 

молилися за здоров’я радянського уряду, згадуючи персонально голову Ради Міністрів 

СРСР Г. Маленкова. У той же час, на думку уповноваженого, «Римо-католицька церква 

в даному питанні не реагує» [2, арк. 60; 9, с. 394]. 

У поточному році до А. Буріка звернулися віруючі ЄХБ із с. Ваньковичі 

Рудківського району з проханням дозволити їм відкрити у своєму населеному пункті 

новий молитовний будинок. Проте облвиконком, розглянувши на своєму засіданні це 

питання, у проханні віруючим відмовив [2, арк. 109; 3, арк. 52]. Зазначимо, що громада 

ЄХБ у с. Ваньковичі Рудківського р-ну була офіційно зареєстрована і діяла з 1947 р. Але 

у 1952 р. їхній молитовний будинок згорів. А. Бурік, заручившись підтримкою місцевих 

органів влади, вирішив використати цю обставину для офіційного зняття громади з 

реєстрації, при цьому він порушив діюче законодавство про релігійні культи, яке 

дозволяло громаді відкрити новий молитовний будинок [4, арк. 74–76]. Таким чином, 

незважаючи на певне послаблення тиску з боку держави на легально діючі релігійні 

об’єднання, політика атеїзації суспільства залишилася незмінною. Тому місцеві органи 

влади використовували усі можливі засоби для обмеження релігійної активності 

віруючих, при цьому навіть порушуючи діюче радянське законодавство про релігійні 

культи. 

Станом на 1 липня 1954 р. на території Дрогобицької області й надалі діяли 7 

офіційно зареєстрованих громад ЄХБ, якими опікувалося 7 пресвітерів. Загальна 

кількість віруючих ЄХБ у порівнянні з попереднім роком зросла і складала 297 осіб. 
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Значне зростання кількості віруючих пояснюється тим, що, крім 7 офіційно 

зареєстрованих громад, на території області діяли ще 4 незареєстровані. Загальна 

кількість віруючих у них складала 83 особи. Розташування незареєстрованих громад і 

чисельність віруючих у них була такою: с. Жабокруки (сучасна назва – с. Квітневе) 

Новострілищанського району – 15 осіб; с. Библо Нижанковицького району – 38 осіб; с. 

Воля Кобилянська Старосамбірського району – 12 осіб; с. Ваньковичі Рудківського 

району – 18 осіб. Попри те, що у вищевказаних громад не було офіційно зареєстрованих 

молитовних приміщень і віруючі відкрито не проводили зібрання, все ж у кожній 

громаді був неофіційний рукопокладений пресвітер, а старший пресвітер Всесоюзної 

Ради Євангельських Християн-Баптистів (далі – ВРЄХБ) у Львівській і Дрогобицькій 

областях В. Грітченко підтримував з ними тісні стосунки [3, арк. 51, 62]. Отже, 

незважаючи на адміністративні обмеження з боку влади, яка не реєструвала фактично 

діючі громад ЄХБ, релігійна активність у них не зменшувалася. 

Значний вплив на релігійне життя в Дрогобицькій області мали партійні постанови 

від 7 липня та 10 листопада 1954 р. У постанові ЦК КПРС «Про значні недоліки в 

науково-атеїстичній пропаганді і заходи її поліпшення», прийнятій 7 липня, радянське 

керівництво визначило основні завдання та методи посилення антирелігійної 

пропаганди для проведення партійного курсу на побудову атеїстичного суспільства. У 

документі вказувалося, що через незадовільне керівництво науково-атеїстичною 

пропагандою серед населення, «ця важлива ділянка ідеологічної роботи знаходиться у 

запущеному стані» [10, с. 502–503]. Положення постанови свідчать про зростання 

релігійності серед громадян. 

З метою вирішення цієї проблеми ЦК КПРС зобов’язав партійні комітети союзних 

республік, крайкомів і обкомів «розгорнути науково-атеїстичну пропаганду, приділяючи 

особливу увагу проведенню її серед найбільш відсталої частини населення, що 

перебуває в полоні релігійних вірувань і забобонів» [10, с. 504]. Необхідно було «рішуче 

покінчити з пасивністю по відношенню до релігії, викривати реакційну суть релігії і ту 

шкоду, яку вона завдає, відволікаючи частину громадян нашої країни від свідомої і 

активної участі у комуністичному будівництві» [10, с. 504–505]. Вважалося, що до 

науково-атеїстичної пропаганди потрібно залучити кращих партійних і комсомольських 

пропагандистів, інтелігенцію і наукові сили [10, с. 505]. Ця постанова скеровувала 

радянські органи влади на боротьбу з релігійними переконаннями громадян. 

Наслідком постанови стала публікація статті у газеті «Правда» від 24 липня 1954 р. 

за № 205, яка закликала «ширше розгорнути науково-атеїстичну пропаганду». У зв’язку 

з цим активізували свою роботу, спрямовану на боротьбу з релігійними конфесіями, 

профспілкові, комсомольські, культурно-просвітницькі організації. Для цього вони 

використовували засоби ідеологічної роботи: лекції, доповіді, бесіди, радіо передачі 

тощо [4, арк. 13]. 

Проте розгортання чергової масштабної антирелігійної кампанії та численні 

порушення прав віруючих на вільне відправлення релігійних обрядів, які допускали 

органи радянської влади, викликало значне незадоволення у суспільстві. Відтак, 10 

листопада 1954 р. ЦК КПРС ухвалив іншу постанову – «Про помилки у проведенні 

науково-атеїстичної пропаганди серед населення». Врахувавши незадоволення громадян 

посиленням антирелігійної пропаганди, ЦК КПРС прийняв рішення: «Зобов’язати 

обкоми, крайкоми КПРС, ЦК компартій союзних республік і всі партійні організації 

рішуче усунути помилки в атеїстичній пропаганді і надалі ні в якому разі не допускати 

будь-якого зневажання почуттів віруючих і церковнослужителів, а також 

адміністративного втручання в діяльність церкви» [10, с. 517]. Наголошувалося, що 

боротьба проти релігійних забобонів повинна розглядатися «як ідеологічна боротьба 

наукового, матеріалістичного світогляду проти антинаукового, релігійного світогляду» 

[10, с. 519]. У постанові радянські керівники, зважаючи на численні скарги від 
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духовенства та віруючих, оголосили, що «партія вважає необхідним проведення 

глибокої систематичної науково-атеїстичної пропаганди, не допускаючи при цьому, 

однак, образ релігійних почуттів віруючих, а також служителів культу» [10, с. 520]. 

Очевидно, що постанова від 10 листопада 1954 р. підтверджувала свободу 

віросповідання, сприяла деякому заспокоєнню віруючих і духовенства. Наприклад, про 

настрої серед віруючих ЄХБ уповноваженого РСРК А. Буріка повідомив під час свого 

візиту пресвітер громади м. Борислав М. Федоренко. У бесіді з уповноваженим М. 

Федоренко зазначав: «Тепер у нас в релігійній громаді все спокійно, а було таке 

становище, що окремі віруючі перестали відвідувати молитовні зібрання, наближалася 

велика смута в нашій церкві. Молодь, котра повинна була вступати в шлюб, 

утримувалася від виконання релігійних обрядів, очікувала кращого часу. Тепер всі 

заспокоїлися» [4, арк. 24]. 

У 1955 р. на Дрогобиччині кількість офіційно зареєстрованих громад ЄХБ, у 

порівнянні з попереднім роком, не змінилася, їх налічувалося 7. Духовну опіку цих 

діючих громад здійснювало 7 пресвітерів. Загальна кількість усіх віруючих складала 

304 особи. Розташування громад та чисельність віруючих у них була такою: у м. 

Борислав – 90 осіб; м. Стрий – 75 осіб; с. Переможне Комарнівського району – 21 особа; 

с. Раденичі Крукеницького району – 22 особи; м. Миколаїв Миколаївського району – 28 

осіб; с. Києвець Миколаївського району – 30 осіб; с. Дидятичі Судово-Вишнянського 

району – 38 осіб [5, арк. 41]. 

У той же час, крім 7 офіційно зареєстрованих громад, на території області діяли ще 

6 незареєстрованих, загальна кількість віруючих у них складала 105 осіб. Розташування 

незареєстрованих громад і чисельність віруючих у них була такою: с. Жабокруки 

Новострілищанського р-ну – 24 особи; с. Довгомостиська Судово-Вишнянського р-ну – 

8 осіб; с. Гашево Рудківського р-ну – 10 осіб; с. Ваньковичі Рудківського р-ну – 15 осіб; 

с. Воля Кобилянська Старосамбірського р-ну – 10 осіб; села Библо і Боршевичі 

Нижанковицького р-ну – 38 осіб [5, арк. 44–45]. 

Зростання кількості незареєстрованих, але фактично діючих громад 

обумовлювалося тим, що у поточному році віруючі ЄХБ, скориставшись сприятливою 

політичною ситуацією в країні, значно активізували свою релігійну діяльність. Вони 

проводили активну агітацію серед громадян, закликаючи їх вступати до своїх релігійних 

громад. Крім цього, керівництво громад ЄХБ у випадках конфліктних ситуацій з 

місцевими органами влади негайно зверталося до центральних органів влади зі скаргами 

на порушення своїх прав. Така активна діяльність віруючих ЄХБ, спрямована на захист 

своїх прав, на думку А. Буріка, була «обдуманим методом боротьби на захист інтересів 

віруючих, в результаті чого релігійна громада хоче створити таке становище, при 

котрому члени її церкви не можуть бути звільнені підприємством з роботи і це би 

створило авторитет релігійній громаді, чим би, звичайно, і був викликаний ріст 

громади» [4, арк. 26–29]. 

Підкреслимо, що активна релігійна діяльність євангельських християн-баптистів 

сприяла зростанню числа віруючих в офіційно зареєстрованих громадах. Так, упродовж 

поточного року в трьох релігійних громадах ЄХБ у містах Борислав і Стрий та с. 

Дидятичі Судово-Вишнянського району прийняли водне хрещення 15 осіб [5, арк. 41]. 

Станом на 1 січня 1956 р. на території Дрогобицької області діяли 7 офіційно 

зареєстрованих громад ЄХБ, духовну опіку яких здійснювало 7 пресвітерів. Загальна 

кількість усіх віруючих складала 302 особи [5, арк. 20]. 

Зазначимо, що віруючі ЄХБ проводили активну роботу, яка сприяла залученню до 

своїх громад нових членів. Зокрема, члени громад сприяли наближеним у 

працевлаштуванні, допомагали з житлом, а також надавали їм іншу матеріальну та 

організаційну допомогу. Крім цього, значну увагу віруючі приділяли утриманню в 

належному стані молитовних приміщень, проведенню урочистих зібрань, на які 
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запрошували якомога більше людей. Наприклад, пресвітер релігійної громади ЄХБ м. 

Стрий С. Фуцевич звернувся до уповноваженого РСРК з проханням допомогти отримати 

у користування в якості молитовного будинку приміщення недіючого римо-

католицького костелу. Своє прохання він мотивував тим, що для віруючих його громади 

приміщення діючого молитовного будинку було недостатньо великим для проведення 

богослужінь [5, арк. 20–27]. Безумовно, на це прохання С. Фуцевича А. Бурік відповів 

відмовою. 

Згідно із даними А. Буріка, керівництво громад і пересічні віруючі ЄХБ 

відповідально ставилися до діючого радянського законодавства про релігійні культи і 

намагалися його не порушувати. Вони ретельно виконували всі постанови та 

розпорядження радянської влади, завдяки чому в уповноваженого і місцевих органів 

влади не було жодних формальних підстав для використання адміністративних методів 

тиску проти офіційно зареєстрованих громад [5, арк. 32]. 

У 1957 р. на Дрогобиччині знаходилися вже 8 офіційно зареєстрованих громад ЄХБ, 

духовну опіку яких здійснювало 8 пресвітерів. Загальна кількість усіх віруючих 

складала приблизно 320 осіб [6, арк. 148]. Зростання кількості офіційно діючих громад 

обумовлювалося тим, що уповноважений, врахувавши численні звернення від віруючих, 

був змушений офіційно зареєструвати фактично діючу громаду у с. Ваньковичі 

Рудківського району та дозволив їй відкрити новий молитовний будинок [6, арк. 153]. 

У поточному році активна діяльність віруючих ЄХБ сприяла зростанню кількості 

членів діючих громад, зокрема, прийняло водне хрещення 9 осіб, а загальна кількість 

віруючих у громадах зросла до 347 [6, арк. 186]. 

Зауважимо, що в цей час віруючі ЄХБ почали частіше звертатися до влади з 

проханнями відновити діяльність громад, знятих з реєстрації в попередні роки. Так, з 

проханнями офіційно зареєструвати та дозволити відкрити у своїх населених пунктах 

молитовні будинки до А. Буріка звернулися віруючі ЄХБ із с. Воля Старосамбірського 

району та с. Волчищовичі Судово-Вишнянського райоу. Заяви від віруючих 

уповноважений відхилив. У першому випадку через те, що, на думку А. Буріка, ця група 

була «штучно створена». У другому – підставою для відмови стало те, що 

с. Волчищовичі знаходилося на відстані в 1,5 км. від с. Дидятичі Судово-Вишнянського 

р-ну, в якому діяла офіційно зареєстрована громада ЄХБ з молитовним будинком, до 

якої офіційно належали і віруючі ЄХБ з с. Волчищовичі [6, арк. 149]. 

У 1958 р. на території Дрогобицької області кількість офіційно зареєстрованих 

громад ЄХБ, у порівнянні з попереднім роком, зросла до 9, оскільки влада дозволила 

реєстрацію громади у с. Воля Кобилянська Старосамбірського району. Духовну обслугу 

цих громад здійснювало 9 пресвітерів. Загальна кількість усіх зареєстрованих віруючих 

складала 390 осіб. Розташування громад та чисельність віруючих у них була такою: у м. 

Борислав – 103 особи; м. Стрий – 80 осіб; с. Переможне Комарнівського району – 21 

особа; с. Раденичі Крукеницького району – 24 особи; м. Миколаїв Миколаївського 

району – 30 осіб; с. Києвець Миколаївського району – 27 осіб; с. Дидятичі Судово-

Вишнянського району – 55 осіб; с. Ваньковичі Рудківського району – 27 осіб; с. Воля 

Кобилянська Старосамбірського району – 23 особи [7, арк. 119]. 

Крім офіційно зареєстрованих громад, в області продовжували свою діяльність два 

незареєстрованих релігійнмх об’єднання ЄХБ. Загальна кількість віруючих у цих 

громадах складала 76 осіб. Зокрема, у селищах Библо і Боршевичі Нижанковицького 

району – 28 осіб; Жабокруки Новострілищанського району – 48 осіб [7, арк. 119]. 

Загалом, на території області проживали 466 віруючих ЄХБ. 

У другій половині 50-х рр. ХХ ст. спостерігалося значне зростання кількості 

віруючих ЄХБ, зокрема за рахунок дітей, які досягли відповідного віку в сім’ях, їхніх 

родичів, а також віруючих, які перейшли у громади з інших конфесій. Ще одним 
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джерелом поповнення громад були віруючі, які переїхали на постійне місце проживання 

в Дрогобицьку область з інших регіонів СРСР [7, арк. 120]. 

Підкреслимо, що упродовж 1953–1958 рр. ставлення радянських органів влади до 

євангельських-християн баптистів на території Дрогобицької області було доволі 

лояльним. Причиною такого ставлення з боку влади до ЄХБ була наявність на території 

області активного підпілля п’ятидесятників, яким штучно протиставлялися легально 

діючі релігійні об’єднання. Проте у 1958 р. новий уповноважений РСРК у Дрогобицькій 

області Ф. Муковоз, взявши до уваги зміну урядової політики в релігійній сфері, свою 

діяльність спрямував на обмеження релігійної активності ЄХБ. Так, для зменшення 

чисельності віруючих у всіх протестантських релігійних об’єднаннях, зокрема ЄХБ, він 

пропонував своєму керівництву «відмежувати нашу молодь від розбещуючого впливу 

сектантів, вирвати молодь із під впливу віруючих батьків, серйозно зайнятися 

індивідуальною роботою з кожним юнаком і дівчиною в цілях ізоляції їх від 

різноманітних релігійних сект» [7, арк. 120–122]. Таки чином, місцеві органи влади мали 

використовувати адміністративні методи впливу на віруючих з метою змусити їх 

припинити релігійну діяльність. 

Отже, в результаті політики лібералізації суспільно-політичного життя в СРСР, яку 

упродовж 1953–1958 рр. проводило радянське державно-партійне керівництво, 

відбулося зростання релігійної активності ЄХБ на Дрогобиччині. У цей час ЄХБ, 

скориставшись сприятливою політичною ситуацією в країні, активно зміцнювали 

матеріально та організаційно свої громади, намагалися поповнити їх якомога більшою 

кількістю віруючих. Характерно, що у досліджуваний період активізації релігійної 

діяльності ЄХБ сприяла радянська влада, яка намагалася штучно протиставляти 

легально діючі протестантські релігійні об’єднання забороненим спільнотам, зокрема 

п’ятидесятникам. Однак, у 1958 р. у результаті зміни урядової політики в релігійній 

сфері значно посилився тиск з боку держави на всі фактично діючі релігійні об’єднання, 

у тому числі й ЄХБ. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕГАЛЬНИХ І НЕЛЕГАЛЬНИХ БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД У 
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР. 

У статті досліджено діяльність зареєстрованих громад ВРЄХБ і незареєстрованих 
громад РЦЄХБ, вплив на їхнє служіння органів державної влади та методи репресивного тиску 

атеїстичної влади на підпільні баптистські парафії з метою виведення їх із підпілля, реєстрації 

та встановлення контролю над ними. 

Ключові слова: релігія, баптизм, громади, реєстрація, нелегальність, віруючі, органи 

державної влади. 

Наприкінці 1964 р. у західноукраїнських областях (Львівська, Тернопільська та 

Івано-Франківська області) сумарно діяли 77 зареєстрованих громад Всесоюзної Ради 

Євангельських християн-баптистів (далі – ВРЄХБ), які здійснювали богослужіння у 77 

молитовних будинках, а духовну опіку для цих громад здійснювали 79 пресвітерів. Але 

також ще діяли 16 незареєстрованих баптистських громад оргкомітету. Натомість 

віруючі Церкви Християн Віри Євангельської (далі – ХВЄ), які не належали до ВРЄХБ, 

а тому органи державної влади їх не реєстрували, налічували 74 пресвітери та мали 74 

молитовні приміщення. Третя протестантська конфесія–Церква Адвентистів Сьомого 

Дня (далі – АСД), налічувала 8 релігійних громад (із них 5 – легальних, але 

незареєстрованих), 8 молитовних будинків, 7 пресвітерів, але, окрім того, ще діяли 5 

нелегальних, а відповідно, також незареєстрованих груп із кількістю 47 віруючих[1, 

c. 442]. 

Детальна характеристика цих деномінацій у зазначених областях була наступною: у 

Львівській області діяли 33 зареєстровані громади ВРЄХБ, у яких нараховувалося 2695 

віруючих [2, арк. 54], 6 нелегальних баптистських громад оргкомітету чисельністю 

понад 200 віруючих, 6 нелегальних громад ХВЄ із чисельністю 352 віруючих [2, арк. 

77], 2 зареєстровані громади АСД до яких належали 178 віруючих [1, c. 418]. Але поза 

межами цих громад ще діяли кілька десятків віруючих АСД, які не побажали увійти в 

зареєстровані громади, щоб не бути під контролем атеїстичної влади; в Івано-

Франківській області діяли 7 зареєстрованих громад ВРЄХБ кількістю 405 віруючих та 7 

незареєстрованих баптистських громад оргкомітету із чисельністю 165 віруючих, 7 

незареєстрованих громад ХВЄ кількістю 178 віруючих та 21 незареєстрована група 

п’ятидесятників кількістю 180 віруючих [3, арк. 1], 5 незареєстрованих громад і груп 

АСД кількістю 78 віруючих[4, c. 306]; у Тернопільській області діяли 37 зареєстрованих 

громад ВРЄХБ кількістю 2933 віруючих, 3 незареєстровані баптистські громади 

оргкомітету чисельністю 175 віруючих, 40 незареєстрованих громад ХВЄ з кількістю 

660 віруючих [5, арк. 38], 1 зареєстрована громада АСД кількістю 55 віруючих [5, арк. 

38] і 5 незареєстрованих груп адвентистів кількістю 47 віруючих[6, арк. 141–142]. 

Наведені статистичні дані та аналіз життєдіяльності цих деномінацій, зокрема, у 

стосунках із державною владою у наступні роки, зумовлює необхідність з’ясувати 

основні віхи їхньої історії у 1944 – 1964 рр. (див. назву праці під приміткою 1). 

Зазначимо, що, 26–29 жовтня 1944 р. в Москві відбувся з’їзд-нарада представників 

євангельських християн і баптистів, де було вирішено із двох союзів (Союзу 

євангельських християн і Союзу баптистів) утворити один союз – Союз євангельських 

християн і баптистів із Всесоюзною Радою євангельських християн і баптистів, яка вже 

до цього існувала як керівний орган, головою якого було обрано Якова Жідкова, а 

секретарем Олександра Карєва. До керівних органів увійшли очільники цих деномінацій 

в регіонах, зокрема уповноваженим ВРЄХіБ в Україні призначено А. Андреєва. 

Із 1 січня 1946 р. в назві Ради знято сполучник «і», відповідно нову назву – 

«ВРЄХБ» прийняли Церкви, які до неї належали. 24 серпня 1945 р. між представниками 

ВРЄХіБ та ХВЄ була підписана т. зв. «серпнева угода», тобто до ВРЄХіБ приєдналися 
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п’ятидесятники, таким чином, вже на 17 квітня 1946 р. із 200 громад ХВЄ до ВРЄХБ 

приєдналися 116 громад, а також невеликі групи п’ятидесятників [7,c. 184]. Приєдналися 

також і 70 громад Союзу Церков Христових із Західної України і Білорусії 

п’ятидесятницького напрямку у процесі приєднання п’ятидесятників шмітівського 

напрямку, які знаходилися на зазначених територіях. Але, якщо п’ятидесятники 

Білорусії повністю приєдналися до ВРЄХБ, то на березень 1954 р. в Україні ще 

знаходилися 328 груп (6537 віруючих), які ще не приєдналися [7,c. 188]. Їх у 1955–

1956 рр. об’єднав А. Бідаш та поставив питання про вихід усіх п’ятидесятників зі складу 

ВРЄХБ. Але відокремлення не відбулося, бо існувала небезпека бути 

незареєстрованими, а отже – нелегальними, тому що на початку 1949 р. реєстрація 

протестантських громад атеїстичною владою була призупинена.  

Отже, ті громади, які з різних причин не були зареєстровані до 1949 р., опинилися в 

нелегальному статусі, тобто, поза законом, під дамокловим мечем органів державної 

влади. Так виникли два типи п’ятидесятницьких громад: зареєстровані у складі ВРЄХБ і 

незареєстровані, нелегальні, але об’єднані під керівництвом А. Бідаша. Але почасти 

зверхність у поведінці щодо своїх братів по вірі старших пресвітерів ВРЄХБ викликала 

негативну реакцію до них у віруючих громад, що часто ставало причиною розколу 

всередині громади і утворенням самостійних громад баптистів чи п’ятидесятників, що 

негативно відображалося на авторитеті керівництва ВРЄХБ. Незадоволеність діями 

старших пресвітерів, що призвело до внутрішнього напруження в громадах, 

непоодиноких розколів, а, відповідно, утворенням нових незареєстрованих, нелегальних, 

або діючих легально громад, – ще не сягнуло критичного становища в громадах ВРЄХБ. 

Апогейним стресом стали грудневі, 25–27, дні 1959 р. Тоді, під тиском Ради в справах 

релігійних культів при Раді Міністрів СРСР (далі – РСРК РМ СРСР), відбувся пленум 

Президії ВРЄХБ, який прийняв два фатальних для спільноти документи: «Положення 

про Союз ЄХБ в СРСР» та «Інструктивний лист старшим пресвітерам ВРЄХБ» про 

суворе дотримання усіх пунктів «Положення» помісними громадами. Ці документи 

стали причиною розколу в євангельсько-баптистських громадах у наступних 

десятиліттях. Не всі віруючі, відповідно й громади, прийняли ці документи, бо деякі 

аспекти їхніх змістів викликали у них занепокоєння і сприймалися як загроза ліквідації 

Церкви або, як її повне підпорядкування державній владі. Зокрема, не передбачалися 

з’їзди представників помісних Церков як вищого органу братства; старшим пресвітерам 

не дозволялося брати участь у богослужбових зібраннях як пресвітерам місцевих 

Церков, а тільки спостерігати; членами громади могли бути тільки особи повнолітнього 

віку, які пройшли не менше 2–3 річний випробувальний термін; хрещення у віці 18–30 

років необхідно було звести до мінімальної кількості; від осіб, які навчалися або 

перебували на військовій службі, заяви про вступ у громаду було заборонено приймати; 

до проповідей допускалися тільки пресвітер і члени виконавчого органу громади; 

зібрання мали проводитися тільки в молитовних будинках зареєстрованої громади; діти 

дошкільного і шкільного віку на богослужбові зібрання не допускалися [7, c. 203–204]. 

Через рік після прийняття цих документів реакція громад була такою: із усіх 1959 

громад 743 громади (38 %) прийняли «Положення» та «Інструктивний лист», хоча з 

деякими зауваженнями; 1053 (54 %) не дали жодної відповіді; 163 (6,5 %) висловили 

незгоду із найбільш суттєвих пунктів; 30 (1,5 %) заявили свій протест і обурення [7, c. 

207]. 

Отож, сумарно, 8 % були незгідні. Також незареєстровані громади, що складали 

більшу частину євангельсько-баптистських громад, не прийняли ці документи. У 

багатьох зареєстрованих громадах відбулися розколи та утворилися самостійні групи, 

які не визнавали ВРЄХБ. В Україні до цього розколу доєднався рух т. зв. «чистих 

баптистів». 
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13 серпня 1961 р. в канцелярії ВРЄХБ з’явилися пресвітер Олексій Прокофьєв і 

Геннадій Крючков – пресвітер незареєстрованої громади в м. Узлова Тульської області, 

які заявили секретарю ВРЄХБ О. Карєву, що вони утворили ініціативну групу ЄХБ із 11 

членів для скликання надзвичайного Всесоюзного з’їзду ЄХБ, щоб розглянути 

становище в євангельсько-баптистському братстві, яке виникло внаслідок прийнятих 

документів: «Положення» та «Інструктивного листа». Члени ініціативної групи заявили, 

що ВРЄХБ: 1) знищив божественні принципи устрою Церкви; 2) здійснював 

призначення служителів без участі Церкви (громади – авт.); 3) штучно розділив Церкву 

на зареєстрованих і незареєстрованих та розіслав суперечні Євангелію «Положення» та 

«Інструктивний лист» [7, c. 210]. 23 серпня 1961 р. ініціативна група на адресу Президії 

ВРЄХБ надіслала послання від 13 серпня 1961 р. із зазначеними пропозиціями. Але на 

зустрічі 26 листопада 1961 р. керівництва ВРЄХБ із керівниками ініціативної групи 

останнім було заявлено, що ні Рада у справах релігійних культів, ні Президія ВРЄХБ на 

проведення згаданого з’їзду не погоджуються, жодного дозволу не дають. Тоді 

керівники ініціативної групи запропонували братству відокремитися від ВРЄХБ. Щоб 

призупинити цей процес, тим більше, що 25 лютого 1962 р. ініціативна група 

трансформувалася в «Оргкомітет із скликання з’їзду церков ЄХБ», органи державної 

влади почали проводити із лютого 1962 р. арешти активних членів ініціативної групи та 

їхніх прихильників. До кінця 1962 р. в ув’язненні опинилися 94 віруючих, в т. ч. 

О. Прокофьєв [7,c. 215]. 

Оргкомітет, після арешту О. Прокофьєва, очолив Г. Крючков, який уникнув арешту, 

а згодом перейшов на нелегальне становище. Оргкомітет заявив, що не визнає ВРЄХБ і 

переймає на себе керівництво Церквою ЄХБ в СРСР. РСРК РМ СРСР не визнала 

оргкомітет, але прагнучи не допустити масового розколу в євангельсько-баптистському 

середовищі, 24 червня 1963 р. дала дозвіл Президії ВРЄХБ на проведення Всесоюзної 

наради, але не з’їзду, усіх помісних Церков, на якій замість «Положення» та 

«Інструктивного листа» мав бути прийнятий статут Союзу ЄХБ. Ця нарада-з’їзд 

відбулася 15–17 червня 1963 р. в Москві, у якій взяли участь 450 осіб, в т. ч. усі старші 

пресвітери. Також були від оргкомітету без офіційного запрошення А. Шалашов, 

Г. Майборода і Г.Вінс [7, c. 227]. Внаслідок рішень, прийнятих на з’їзді, органи влади 

змушені були, по суті, визнати свою поразку, бо, зокрема, «Інструктивний лист» та 

«Положення», були відмінені, а натомність прийнято новий статут у редакції 

запропонованій оргкомітетом. У ньому, зокрема, була відмова від пресвітеріанської 

структури Союзу ЄХБ. Виконавчим органом стала ВРЄХБ, а це означало, що тиск на неї 

з боку РСРК РМ СРСР зменшувався, бо ВРЄХБ вже не була керівним органом, 

втратилася централізація управління, яке вже перейшло до місцевих (обласних, 

республіканських) об’єднань, якими керував старший пресвітер, обраний помісними 

громадами. 

Але парадоксально те, що оргкомітет стосовно статуту у своєму посланні з’їзду 

заявив, що він не підтримує ВРЄХБ і не братиме жодної участі у будь-яких нарадах і 

з’їздах, які будуть проводитися ВРЄХБ, чітко не пояснивши чому [7, c. 229]. 

До 1964 р. із ВРЄХБ вийшло понад 4 тис. віруючих, згодом, станом на 1 січня 

1965 р. із підпорядкування ВРЄХБ перейшли у відокремлене братство 281 громада і 

група із чисельністю 8686 віруючих, а до кінця 1965 р. – ще 25 груп із 1329 віруючими 

[7,c. 230]. 20 вересня 1965 р. на Всесоюзній нараді служителів церков відокремленого 

братства ЄХБ відбулося перетворення оргкомітету в Раду Церков ЄХБ (далі – РЦЄХБ), 

яка до 1970 р. поступово стала керівним органом. Громади РЦЄХБ прагнули легального, 

офіційного служіння, але РСРК РМ СРСР у реєстрації відмовляла, а без реєстрації не 

визнавала, хоча керівництво РЦЄХБ мало позицію категоричної відмови від державної 

реєстрації помісних Церков, напевно, тим самим боячись бути в полі зору обласних 

уповноважених РСРК. Водночас, зустріч 23 березня 1966 р. керівництва ВРЄХБ із 
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керівниками РЦЄХБ, як спроба об’єднання цих релігійних організацій, зазнала невдачі, 

тож ці дві Ради діяли окремо, але у різному статусі: громади ВРЄХБ були зареєстровані, 

а громади РЦЄХБ – незареєстровані, але діяли легально або нелегально, а тому 

підлягали репресіям, арештам та ув’язненням карними органами. Але того ж року 

органи державної влади все ж таки дозволили реєстрацію для нових громад, хоча 

пріоритет у ній мали громади, які приєднувалися до ВРЄХБ [8, c. 80]. 

Натомість, щодо громад п’ятидесятників в контексті серпневої угоди, то слід 

відзначити, що до ВРЄХБ на середину 1946 р. приєдналися 25 тисяч п’ятидесятників із 

майже 400 громад у СРСР, але не всі. Особливо це стосувася п’ятидесятників України, 

де їхня незначна частина відмовилася від такого об’єднання [9, c. 117]. У цій угоді було, 

зокрема, зазначено щодо догмату глосолалії у п’ятидесятників, що «обі сторони 

прийшли до згоди утримуватися від незнайомих мов у громадських зібраннях» [9, 

c. 118].  

Фактичне злиття п’ятидесятницьких громад із баптистськими розпочалося з 

листопада 1945 р. Тоді почалася їхня реєстрація до структури ВРЄХБ, але на практиці 

під час молитовних зібрань і надалі здійснювалася глосолалія. Інша, менша частина 

громад, вичікували, а тому злиття не здійснювали. Загалом, на 1 липня 1947 р., коли 

обласні уповноважені РСРК РМ СРСР провели точніший облік діючих 

п’ятидесятницьких громад, то виявилося, що із 626 громад приєдналися до ВРЄХБ 545, 

тобто неприєднаними залишалися 81 громада [9, c. 132–133], із них 12 громад та стільки 

ж груп у західних областях України. Неприєднанні громади 16–17 березня 1948 р. у 

м. Дніпродзержинськ провели нелегальний з’їзд, на якому були очільники громад ХВЄ 

із Західної України, ХЄВ із Східної України, а також п’ятидесятники із Буковини. 

Учасники з’їзду висловили скарги на порушення «серпневої угоди» з боку керівників 

баптистських громад і прийняли рішення звернутися до ВРЄХБ і РСРК РМ СРСР із 

цього питання. Вони застерегли, якщо змін не буде, то п’ятидесятницькі громади будуть 

виходити із ВРЄХБ і домагатимуться утворення свого легального союзу, в який, 

ймовірно, увійшли б неприєднанні громади. Та вже 18 березня карні органи розпочали 

тотальний арешт учасників з’їзду. Особлива нарада МДБ за проведення такого з’їзду, 

спробу створення союзного керівного центру та антирадянську діяльність за ст. 54 ККУ 

засудила 6 учасників з’їзду терміном до 10 років позбавлення волі, 6 – до 8 років і 4 – до 

5 років ув’язнення [9, c. 151]. Арешти активістів п’ятидесятницьких громад 

продовжувалися і в наступні роки, але не зупинили процесу виходу ХВЄ із ВРЄХБ та 

утворення ними нелегальних громад. Всередині 1950-х рр. такі громади надсилали заяви 

у керівні органи СРСР із проханням про офіційну їхню реєстрацію. Але у такому 

клопотанні їм РСРК РМ СРСР відмовляла та рекомендувала приєднатися до 

зареєстрованих громад ВРЄХБ. 

Відбувши терміни ув’язнення, керівники п’ятидесятників 2 червня 1956 р. 

зустрілися із головою РСРК РМ УРСР П. Вільховим і зачитали йому послання, 

підготовлене на з’їзді в Дніпродзержинську в 1948 р. П. Вільховий вважав це послання 

незаконним документом та застеріг делегацію від організації і проведення нелегальних 

з’їздів, бо такі дії вважатимуться незаконними. ВРЄХБ на надіслане їй таке ж послання 

жодної відповіді не дала. 

Проблема залишалася невирішеною. Тому єпископ п’ятидесятників П. Бідош зі 

своїми однодумцями провели 15 серпня 1956 р. в Харкові черговий нелегальний з’їзд. 

На ньому було прийнято допрацьоване віровчення п’ятидесятників, єдину назву для 

п’ятидесятників України – ХВЄ, проголошено відновлення незалежного Союзу ХВЄ, 

вироблено шляхи його активізації та прийнято спеціальну відозву до одновірців [9, 

c. 165]. Згодом керівниками Союзу ХВЄ до РСРК РМ СРСР було надіслано офіційного 

листа із проханням про реєстрацію п’ятидесятницьких громад – т. зв. «помісних 

Церков» – що сприяло б легальному відновленню Союзу ХВЄ. Але органи державної 
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влади заявили, що громади ХВЄ реєстрації не підлягають, а їхня діяльність є 

забороненою діючим законодавством про релігійні культи. Та це не зупинило відкритих, 

легальних молитовних зібрань і місіонерського служіння п’ятидесятників, що 

державною владою розцінювалося як незаконні дії. Тому найактивніші п’ятидесятницькі 

служителі та П. Бідош незабаром були заарештовані та засудженні на терміни 

ув’язнення від 3 до 10 років. Таким чином, органи державної влади репресивними 

методами вчергове зупинили процес утворення і діяльності Союзу ХВЄ. Але в 1969 р. 

державна влада дала дозвіл на реєстрацію помісних Церков-громад ХВЄ, але не їхнього 

Союзу чи об’єднання, із застереженням, не проводити т. зв. «бузувірських обрядів», 

зокрема, глосолалії. Це був крок вперед у нормалізації відносин держави із релігійними 

конфесіями, в т.ч. із п’ятидесятниками. Така автономна реєстрація громад ХВЄ 

відкривала їм шлях до офіційного служіння та до зменшення репресивного тиску на них 

держави, що набуло всесоюзного масштабу.  

В зв’язку з цим в Україні встановилися тісніші зв’язки між помісними Церквами 

ХВЄ, наслідком чого стали проведені у 1970–1971 рр. неофіційні з’їзди ХВЄ у Києві, 

Маріуполі, Запоріжжі, на яких був вибраний керівний центр Союзу автономно 

зареєстрованих церков ХВЄ – Рада Пресвітерів та вироблені такі нормативні документи, 

як: «Віровчення церкви ХВЄ», «Типовий статут церкви ХВЄ» та «Положення про Раду 

Пресвітерів». Але «Раді Пресвітерів» державна влада юридичного статусу не надала, але 

фактично, неофіційно вирішувала із нею багато різних питань життєдіяльності 

п’ятидесятницьких громад. Таким чином, наприкінці 1960-х рр. діяли три групи 

п’ятидесятницьких громад: перша – зареєстровані у структурі ВРЄХБ, друга – 

зареєстровані, автономні у структурі Ради Пресвітерів, третя – незареєстровані, 

неприєднанні ні до ВРЄХБ, ні до Ради Пресвітерів Союзу автономних Церков. 

Щодо висвітлення діяльності громад АСД, то це проблема дещо іншого аспекту. 

Тому в процесі нашого дослідження спершу зупинимось на життєдіяльності 

баптистських і п’ятидесятницьких громад у західних областях України в зазначений 

період. 

Подана на початку дослідження статистика, власне, відображає увесь 

неоднозначний й різноманітний спектр діяльності баптистських і п’ятидесятницьких 

громад та їхні відносини із органами державної влади. Відштовхуючись від цих причин і 

наслідків, розкриємо служіння і відносини зазначених громад із органами державної 

влади у наступних роках. 

У західних областях України опозиція в громадах баптистів до грудневих 1959 р. 

рішень ВРЄХБ почала формуватися у 1962–1963 рр., спочатку в громадах міст Львова, 

Бродів, Стрия, Борислава, де виявилося багато послідовників О. Прокофьєва і 

Г. Крючкова. Після жовтневого 1963 р. з’їзду ВРЄХБ ці громади баптистів, які стали на 

бік оргкомітету, активізували свою діяльність, зокрема зміцнювалися організаційно та 

проводили роз’яснювальну роботу в громадах ВРЄХБ, посилюючи свій вплив на 

віруючих, а особливо на молодь щодо їхнього виходу із приналежності до ВРЄХБ. Ті 

віруючі, які виходили із неї, діяли нелегально, боячись репресій карних органів. Слід 

зазначити, що тоді в СРСР було утворено сім таких округів для керівництва 

нелегальними громадами ЄХБ, в т.ч. на нелегальній нараді, яка відбувалася наприкінці 

грудня 1963 р., утворено Всеукраїнську раду нелегальних баптистських громад (далі – 

ВРНБГ) і призначені представники в області України [2, арк. 100]. 

Щоб посилити свій вплив у баптистських громадах, а також у суспільстві, 

оргкомітет нелегально виготовляв і розповсюджував різні документи (послання, 

звернення і т.п.), зокрема: «Короткий виклад ходу наради служителів ВРЄХБ, яка 

проходила упродовж 15–18 жовтня 1963 р. в м. Москві»; «Роз’яснення Оргкомітету 

щодо нового Статуту про Союз ЄХБ»; лист ув’язненого О. Прокофьєва на ім’я Голови 

Ради Міністрів СРСР; «Звіт про роботу Всесоюзної наради родичів в’язнів ЄХБ, яка 
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відбулася 23 лютого 1964 року». У документах висвітлювалися відносини держави і 

релігій в СРСР, а саме: порушеннядержавними органами таких суспільних цінностей, 

задекларованих у законодавчих нормативних актах і Конституції СРСР, як свобода 

совісті, свобода віровизнання, відокремлення Церкви від держави тощо. Ці документи, 

через зв’язки оргкомітету із баптистськими центрами за межами СРСР, потрапили на 

Захід, що непокоїло державні органи, бо в них розкривалося реальне становище 

баптистів в СРСР. 

Управлінням КДБ у Львівській області, щоб не допустити діяльності громад 

оргкомітету у Львові, Бродах, Бориславі, використано декілька підготовлених ним 

авторитетних служителів баптистських громад, внаслідок чого було здійснено 

профілактичну роботу із керівниками громад оргкомітету Корсунем, Олійником, 

Маголою та ін., через що останні відмовилися від активної діяльності. Чи це була повна 

відмова, чи часткова, фактична, чи тільки вербальна – спонукає до запитань. Але 

зрозумілим є те, що над ними навис дамоклів меч арешту та ув’язнення.  

Залякування і репресії були одним із методів КДБ щодо нелегальних громад 

оргкомітету, як, зрештою, і до нелегальних громад, віруючих і духовенства інших 

конфесій і релігій, які діяли в СРСР. Іншим методом боротьби комуністичної влади із 

такими релігійними спільнотами, була масова атеїстична пропаганда, але як зазначав 

начальник управління КДБ у Львівській області В. Шевченко: «… Агітатори почасти 

відносяться до виконання таких доручень формально, нечасто проводяться вечори та 

інші антирелігійні заходи» [2, арк. 102]. Іншими методами боротьби КДБ із 

нелегальними громадами були компрометація керівників громад, перехоплення 

нелегальних каналів зв’язку із зарубіжними релігійними центрами, виявлення та 

конфіскація поліграфічної техніки, якою підпільно володіли нелегальні спільноти. 

Але ці методи не зупиняли намірів баптистських громад оргкомітету вибороти в 

органів державної влади право на проведення ними легального з’їзду, реєстрації 

оргкомітету як центрального органу для своїх помісних Церков, звільнення своїх 

віруючих братів із ув’язнення. Свідченням цього був намір проведення 29 серпня 1965 р. 

в м. Львові міжреспубліканської наради, у якій мали взяти участь майже тисячу 

віруючих. Як повідомляли уповноваженого РСРК у Львівській області М. Савічєва 

старший пресвітер громад ВРЄХБ у Львівській області Григорій Горошко і голова 

виконавчого органу громади ВРЄХБ м. Львова Микола Чмихало, учасники 

міжреспубліканської наради запланували на залізничному вокзалі Львова організувати 

співи релігійних псалмів під музику струнного оркестру, а потім демонстративно із 

піснями здійснити ходу проспектом В. Леніна. Місцем для проведення такої наради мав 

бути один із цвинтарів Львова або ліс за містом [2, арк. 104]. М. Савічєв доповів про цю 

інформацію заступникові уповноваженого РСРК РМ СРСР в УРСР Швайку. Останній  

довів цю інформацію до відома ЦК КП України, а ті дали вказівку уповноваженому не 

допустити проведення такої наради. 

Згадані зв’язки із зарубіжними баптистами мали й громади ВРЄХБ. Так, на Пасху 

(25–26 квітня 1965 р.) громаду ВРЄХБ м. Львова відвідали два американських туристи: 

Данило Пейс і Юзеф Копиланд за дозволом Г. Горошка і М. Чмихала. Вони виступили 

перед громадою, подарували їй навіть п’ять Біблій і п’ять Євангелій від Івана, записали 

на магнітофон декілька пісень церковного хору громади, щоб згодом їх транслювати по 

радіо для віруючих світу, зробили декілька світлин молитовного зібрання громади, а 26 

квітня також зустрілися у поїзді до Києва із баптистом оргкомітету Петром Олійником, 

мешканцем Львова, який їм передав інформацію про справжнє становище баптистів (як 

бачимо, т. зв. «профілактична робота» агентів КДБ із П. Олійником не змусила його 

відмовитися від активної діяльності) в радянському суспільстві, яка була виявлена під 

час митного огляду Д. Пейса і Ю. Копиланда на кордоні [2, арк. 89]. За допуск Д. Пейса і 

Ю. Копиланда до виступів на молитовному зібранні М. Чмихало, Г. Горошко, члени 
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виконавчого органу і ревізійної комісії громади ВРЄХБ Львова, були строго 

попереджені уповноваженим М. Савічєвим. 

Дії П. Олійника свідчать про те, що різноманітні методи державних органів влади не 

зупинили активності членів громад оргкомітету. У Львівській області в листопаді 

1964 р. громади, які до нього належали, були структуризовані. Власне, тоді у Львові під 

керівництвом члена оргкомітету Г. Вінса утворено «Обласну раду баптистів 

розкольників». Так подає назву цього утворення уповноважений М. Савічєв [10, арк. 

117]. У склад цієї Ради увійшли авторитетні священнослужителі: Олександр Мальцев, 

Григорій Лук’янчук, Стефан Фуцевич, Федір Михальчук, Микола Магола та ін., всього 

дев’ять осіб Її керівником став О. Мальцев. На своєму першому засіданні Рада прийняла 

такі рішення: активізувати роботу в громадах ЄХБ області, щоб привернути до себе 

віруючих і організовувати серед них збір підписів під заявами, які потім будуть 

скеровані у державні органи із вимогою про скликання з’їзду баптистів СРСР під 

керівництвом оргкомітету та про звільнення із місць ув’язнення братів-одновірців. Ці 

рішення мали виконати члени Ради, які не відтерміновували його, а роз’їжджалися у 

райони області, де зуміли в місцевих громадах знайти своїх прихильників. Зокрема, у 

восьми громадах із такими рішеннями погодилися 247 віруючих, які підписалися під 

заявами. Тож у державні органи було відправлено вісім заяв. У громаді Львова 

підписалися 44 віруючих, у Рава-Руській – 46, в решту шість – 157 віруючих [10, 

арк. 118]. 

Активізація в громадах баптистів непокоїла уповноваженого М. Савічєва. Тож, щоб 

не допустити її розширення та детальніше зʼясувати діяльність громад оргкомітету та 

громад ВРЄХБ, М. Савічєв скерував до них старшого пресвітера Г. Горошка. Під час 

його примусової інспекції було з’ясовано внутрішню життєдіяльність у громадах. 

Наприклад, пресвітер ВРЄХБ у Львові Ілля Сівчук, який був прихильний до 

оргкомітету, зумів залучити на свій бік понад 100 віруючих, які здійснили т. зв. бунт в 

громаді та зайняли усі її керівні органи. Таким чином, громада вийшла з під контролю 

місцевих органів влади. Інша частина віруючих громади опинилася між оргкомітетом і 

ВРЄХБ, а ще інша залишилася на позиції ВРЄХБ разом із старшим пресвітером 

Г. Горошком. Останнім вдалося деяких прибічників І. Сівчука повернути на свій бік, але 

цього виявилося замало. Тому, згодом у Львів приїхав старший пресвітер в Україні 

О. Андріїв, який на зібранні громади усунув від пресвітерства І. Сівчука та викрив його 

прибічників, внаслідок чого в опозиції до ВРЄХБ залишилися тільки 25 віруючих, решта 

повернулися до громади [10, арк. 119]. 

Подібне, але більш ускладнене становище, було всередині 1965 р. в громаді ВРЄХБ 

м. Рава-Руська, де член «Обласної Ради баптистів розкольниів» Григорій Лук’янчук, за 

згодою колишнього пресвітера громади Іонича, схилив на свій бік понад 20 віруючих 

цієї громади, за що уповноваженим М. Савічєвим Іонич й був знятий з реєстрації, як 

пресвітер. Замість нього пресвітером було обрано Михайла Рудого. Але через декілька 

тижнів прихильники оргкомітету, за вказівкою Г. Лук’янчука, відвідали цю громаду і 

відсторонили пресвітера М. Рудого, а замість нього вибрали свого однодумця Йосифа 

Луцика. У таку напружену ситуацію втрутився обласний уповноважений М. Савічєв, 

який наприкінці червня разом із представником Нестеровського райвиконкому і 

головою міської Ради відвідали громаду та роз’яснили віруючим радянське 

законодавство про культи і «шкідливу діяльність розкольників…» [10, арк. 120]. Відтак, 

27 червня 1965 р. громада обрала новий склад виконавчого органу і пресвітера громади. 

Але в липні група віруючих оргкомітету на чолі із Й. Луциком від імені громади 

скерувала у вищі органи влади телеграму про становище в громаді. За це прихильники 

ВРЄХБ виключили із своєї громади 22 віруючих, зокрема й Й. Луцика [10, арк. 120]. 

Щоб ситуація не переросла у ще гострішу конфронтацію, контроль за діяльністю 

громади зобов’язався здійснювати виконком міської Ради м. Рава-Руська. 
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Зазнавши невдачі у громаді ВРЄХБ м. Рава-Руська, Г. Лук’янчук разом із своїми 

однодумцями 1 серпня 1965 р. спробували опанувати громаду ВРЄХБ с. Стремінь 

Сокальського району, відсторонивши від пресвітерства громади Бурка, а замість нього 

обрали свою людину. Опору такому рішенню у віруючих громади не було, так як 

Г. Лук’янчук впродовж першого півріччя 1965 р. прихилив на позиції оргкомітету майже 

80 віруючих, які за віровизнанням належали до ХВЄ, та у 1964 р. приєдналися до цієї 

громади [10, арк. 121]. Але т. зв. «роз’яснюючі розмови» уповноваженого та місцевих 

функціонерів органів державної влади із віруючими громади про незаконні дії 

прихильників оргкомітету жодних позитивних результатів для влади не принесли. 

Окрім зазначених громад оргкомітету, на серпень 1965 р. в Львівській області діяли 

ще дві громади, а вірніше групи: у м. Бориславі чисельністю 18 віруючих, яку очолював 

Микола Магола, та у м. Броди – чисельністю 12 віруючих, яку очолював Федір 

Михальчук. Одну групу із м. Стрий, яку очолював Стефан Фурцевич, як зазначав 

уповноважений М. Савічєв, «… в цьому році вдалося ліквідувати…» [10, арк. 121]. 

Таким чином, станом на 25 серпня 1965 р. в області продовжували діяти 5 громад 

оргкомітету чисельністю 157 віруючих [10, арк. 121]. Але чи відмовилися від 

прихильності до позицій оргкомітету виключені із громад ВРЄХБ його прибічники із 

м. Стрий, – невідомо. Напевно, що – ні, бо архівні джерела не свідчать про повернення 

цих віруючих, а це – разом кілька десятків, у легальні зареєстровані громади ВРЄХБ. 

Тому слід очікувати, і це – логічно, що вони, якщо не утворили свої нові нелегальні 

громади, то поповнили уже діючі. 

Натомість, станом на 1 січня 1966 р. в Львівській області діяли 33 зареєстровані 

громади ВРЄХБ, які налічували 2579 віруючих та 34 пресвітери. Ці громади 

знаходилися у таких населених пунктах і містах: Львів – 805 віруючих, Борислав – 76, 

Броди – 51, Миколаїв – 86, Стрий – 56, Золочів – 51, Рава-Руська – 58; у селах 

Нестерівського району: Артасів – 41, Волиця – 67, Гійче – 135, Забір’я – 41, Луцики – 44, 

Н. Кам’янка – 49, Сулимів – 78, Грибовичі – 46, М. Підліски – 61; у селах Бродівського 

району – Комарівка – 34, Пониква – 80, Пониковиця – 48, Ясенів – 38, Гутис.-Тур’янське 

– 52; с. Глинна Наварія Пустомитівського району – 39; с. Ушковичі Перемишлянського 

району –44; с. Стремінь Сокальського району – 35; с. Путятичі Городоцького району – 

40; у селах Золочівського району: Бортків – 30, Підлісся – 58, Ремезівці – 107; 

с. Острівчик Буського району – 19; у селах Кам’янсько-Бузького району: Батятичі – 100, 

Дернів – 43, Жовтанці – 29, Острів Красний – 38 [11, арк. 39, 56–57]. У 1965 р. в 11 

громадах відбулося чисельне збільшення віруючих на 43 особи, які здійснили тайну 

хрещення, із них 17 були віком до 25 років, 12 – старші 50 років, решту – від 25 до 50 

років, а за освітою: 19 із них мали незакінчену середню освіту, решту – початкову; за 

національністю – усі українці, за професією: 17 робітників, 13 колгоспників, решту –

домогосподарки і пенсіонери; за статтю: 10 чоловіків і 33 жінки [11, арк. 46]. 

Одночасно, за увесь 1965 р. із громад ВРЄХБ Львівщини вибуло 282 віруючих, із 

яких 226 перейшли до громад оргкомітету, з 20 вересня 1965 р. – у РЦЕХБ [11, арк. 46]. 

Здійснюючи порівняльний аналіз чисельності віруючих ВРЄХБ Львівської області 

станом на 1 січня 1965 р., котрих налічувалося 2695 осіб, до чисельності станом на 1 

січня 1966 р. – чисельність 2575 осіб, бачимо, що зменшення становить 116 осіб. Але у 

своєму інформаційному звіті за 1965 р. уповноважений зазначав, що вибуло із громад 

ВРЄХБ за 1965 р. 282 віруючих, тобто чисельність віруючих на 1965 р. мала бути 2857 

осіб. Таким чином, за рік мало б бути зростання, що для уповноваженого було б 

недоліком його роботи, але в звіті у вищі інстанції він чисельність занизив, тобто 

достовірність таких даних уповноваженого, особливо щодо чисельності віруючих у 

громадах і, до речі, незалежно яких конфесій, викликає сумнів та вимагає додаткових 

досліджень. 
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І, якщо віруючі ВРЄХБ свої молитовні зібрання проводили легально у молитовних 

будинках, які відвідували понад 90 % одновірців, то віруючі РЦЄХБ свої зібрання 

проводили нелегально, під «відкритим небом», не боячись порушувати діюче 

законодавство про культи. Зазначений намір цих віруючих провести у серпні 1965 р. в 

Львові міжреспубліканську нараду, про що хоча й знали державні органи та були 

зобов’язані не допускати її проведення, але все ж таки не змогли. Нарада відбулася 29 

серпня 1965 р. У ній прийняли участь одновірці із багатьох областей України і, навіть, із 

союзних республік, а також духовний оркестр із Брестської області, під музику якого 

віруючі виконували релігійні пісні. Органи влади розцінювали таку акцію, як спробу 

демонстрації авторитету опозиційними баптистами із метою прихилити на свій бік ще 

більше віруючих. 

На цій нараді, а фактично, богослужінні, що проходило у місцевості «Погулянка» на 

окраїні Львова, як повідомляв Львівський обком КПУ в своєму «Враженні», присутній, 

ймовірно, за вказівкою обкому, завідувач кафедри наукового атеїзму Львівського 

держуніверситету ім. І. Франка доцент М. Куц, взяли участь понад 800 осіб. Керував 

зібранням та виступав із проповідями Йосиф Бондаренко, допомагали йому декілька 

пресвітерів, а також брати Лук’янчуки – Григорій і Михайло. Переважна більшість 

віруючих були віком до 40 років, дітей шкільного і дошкільного віку – до 100 осіб. Після 

зібрання її учасники гуртом пообідали. А також провели збір коштів. Й. Бондаренко у 

своїх проповідях висвітлював не тільки морально-богословські аспекти, але й ознайомив 

із становищем баптистських громад оргкомітету в СРСР та його відносин із державними 

органами влади. У своєму «Враженні» про це зібрання, яке тривало із 10 год. – до 17 

год., М. Куц зробив такі висновки: богослужіння віруючих оргкомітету є не стільки 

релігійного змісту, скільки політичного; віруючим на них нав’явався антисуспільний 

настрій, особливо молоді; вони шкодили вихованню радянських людей в дусі 

інтернаціоналізму, дружби народів, патріотизму, вірності Батьківщині, тому такі 

зібрання не можна дозволяти; до організаторів таких зібрань, як до провокаторів і 

наклепників, які очорнюють радянську дійсність, підбурюють віруючих до недовіри 

органам радянської влади і КПРС, краще було б застосувати не заходи виховного 

характеру, бо вони на них не діють, а заходи кримінальні; гуманне помірковане 

ставлення органів державної влади до віруючих оргкомітету, останніми розцінювалося, 

як слабкість діючого законодавства, як поступка цьому баптистському напрямку. Тому, 

висновкує М. Куц, групи оргкомітету, які відкололися від ВРЄХБ і, таким чином, не 

дотримувалися діючих законів, необхідно повсюдно заборонити, а керівний склад 

ізолювати від віруючих [2, арк. 110–119]. Такі погляди та побажання були властиві не 

тільки М. Куцу, партійно-державним функціонерам в контексті їхніх атеїстичних 

завдань і дій, але й, загалом, хоча й не масово, у суспільному середовищі, бо за 20 років 

радянської влади в Західній Україні комуністично-атеїстична ідеологія таки впустила 

коріння у суспільну свідомість, особливо молоді, через такі щаблі її виховання як 

жовтеняцькі, піонерські та комсомольські організації із «вимиванням» релігійної 

свідомості і, загалом, релігійності. 

Загалом, у 1965 р. прихильники оргкомітету провели у Львівській області 7 великих 

зібрань,найбільшими із яких були львівське і бориславське. В них брали участь 300–700 

осіб. Станом на 1 січня 1966 р. в Львівщині діяли 6 громад РЦЄХБ чисельністю 252 

віруючих. Ці громади знаходилися у містах Львів (30 віруючих), Борислав (40), Броди 

(18), Рава-Руська (38), Самбір (26) та у с. Стремінь Сокальського району (100) [11, арк. 

51, 56–59]. У порівнянні із серпнем 1965 р., коли під тиском уповноваженого 

М. Савічєва перестала діяти громада у м. Стрий, і тоді цих громад стало лише 5, то через 

півроку, їх знову стало 6, бо їхня мережа збільшилася на одну громаду, яка утворилася у 

м. Самбір. Це свідчить про те, що уповноважений та інші органи влади не змогли 
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призупинити динаміку зростання громад і віруючих РЦЄХБ, а також про активну їхню 

діяльність, яку очолювали 7 незареєстрованих пресвітерів. 

Опозиційними до ВРЄХБ та діяли нелегально, були 6 громад віруючих ХВЄ, які 

відмовилися від приєднання. Свої молитовні зібрання вони проводили у приватних 

помешканнях. Значногозбільшення в них не було, навпаки, у 1965 р. 53 їхніх одновірців 

приєдналися до львівської громади ВРЄХБ. Тож станом на 1 січня 1966 р. вони 

налічували 300 осіб і 6 пресвітерів. Чисельність віруючих у громадах була такою: у м. 

Львів – 98 віруючих, с. Княже Сокальського району – 62, с. Грицеволя – 50 та с. Кустин 

Радехівського району – 44, с. Мацошин Нестеровського району – 21, с. Сугрів 

Жидачівського району – 25 [11, арк. 58]. Метою уповноваженого було вивести цих 

віруючих ХВЄ із нелегального становища і приєднати до легальних громад ВРЄХБ. 

Але активізація віруючих РЦЄХБ, яка набрала динаміки у 1965 р. і не припинялася в 

1966 р., призвела до того, що деякі віруючі ВРЄХБ почали переходити у 

підпорядкування РЦЄХБ цілими громадами. Так, наприклад, у першому півріччі 1966 р. 

перейшли три громади: с. Ясенів Бродівського району – 38 осіб, сіл Нова Кам’янка – 49 і 

Луцики – 41 Нестеровського району [11, арк. 75], разом – 128 віруючих. Таким чином, 

станом на 1 травня 1966 р. уже налічувалося 9 громад РЦЄХБ із загальною чисельністю 

380 віруючих. Але активізація віруючих цих громад не обмежувалася територією 

Львівщини. 16 травня 1966 р. шість їхніх віруючих відвідали Москву, де спільно із 500-

ма одновірцями інших областей і республік зібралися перед будинком ЦК КПРС, де 

ними було оголошено і від їхнього імені сімома із них підписано заяву на ім’я 

Л. Брежнєва із проханням, щоб державні органи влади припинили репресії віруючих 

РЦЄХБ. Заяву передано в приймальну Л. Брежнєва. Але ні того дня, ні наступного 

демонстранти відповіді не отримали. А, навпаки, співробітники міліції, КДБ і охорони 

будинку ЦК розігнали демонстрантів, багатьох на три доби ув’язнили в Лефортівську 

в’язницю, деяких оштрафували, ще інших відпустили. Згодом за місцем їхнього 

проживання деяких із них заарештували, засудили і ув’язнили, як також керівників 

РЦЄХБ: Г. Крючкова, М. Батуріна і Г. Вінса, яким винесено вирок: три роки 

позбавлення волі. Загалом, до кінця травня заарештовано 30 віруючих, а до кінця літа – 

ще128, загальна кількість засуджених у справі т. зв. «травневої демонстрації» становила 

202 віруючих РЦЄХБ [7,c. 235]. 

Та все ж на локальному рівні місцеві партійніі радянські органи влади, знаючи про 

нелегальну діяльність-служіння незареєстрованих громад, в цьому контексті, віруючих 

РЦЄХБ і ХВЄ, якихось надто радикальних дій до них, щоб призупинити їхню діяльність 

чи хоча б обмежити зростання їхньої чисельності, не використовували, ніби змирилися 

із таким становищем, що й сприяло активізації цих громад, яких налічувалося 

наприкінці 1966 р. майже 20 чисельністю з понад 800 віруючих. Наприклад, якщо у 

1965 р. громада РЦЄХБ м. Самбір налічувала 26 віруючих, то наприкінці 1966 р. – уже 

коло 50, відповідно, у с. МацошинНестерівського району – налічувався 21 віруючий, то 

стало – понад 30 [11, арк. 80]. І така тенденція спостерігалася в інших населених 

пунктах. Особливо активізували місіонерську роботу щодо залучення нових членів до 

своїх конфесій громади РЦЄХБ і ХВЄ у містах Червонограді і Соснівка, де налічувалося 

47 віруючих ХВЄ і понад 50 віруючих РЦЄХБ, в с. Княже Сокальського району, де 

проживали понад 70 п’ятидесятників, у селах Кустин і Грицеволя Радехівського району, 

де діяли дві громади ХВЄ чисельністю понад 120 віруючих, у м. Львові, де мешкали 

понад 150 віруючих ХВЄ [11, арк. 81]. 

Діяльність громад цих конфесій у підпіллі непокоїла органи державної влади, бо 

вони не мали контролю над такими громадами, але прагнули мати. Бо невипадково ще 

наприкінці 1965 р. РСРКРМ УРСР видала документ-роз’яснення «Про реєстрацію 

релігійних об’єднань», затверджений постановою РСРК РМ СРСР від 16 жовтня 1965 р. 

№ 21, який стосувався реєстрації тільки баптистських об’єднань, «які відкололися від 
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офіційно діючої Церкви ЄХБ», тобто ВРЄХБ. У нашому випадку, це роз’яснення не 

стосувалося нелегальних громад, наприклад, ХВЄ, чи інших (нелегальних: АСД, 

покутників, Свідків Єгови, УГКЦ, ІПЦ і т.п.). Але, якби нелегальні громади ХВЄ 

побажали приєднатися до ВРЄХБ, згідно умов серпневої угоди 1945 р., як це здійснила 

більшість п’ятидесятників, то державні органи влади безперечно схвалювали б таке 

рішення. 

Роз’яснення, накладом в 300 примірників розіслано уповноваженим в справах 

релігійних культів (республіканським, крайовим, обласним) із приписом «циркулярно» 

для практичного застосування. У ньому, зокрема, пояснювалося, що «реєстрації 

підлягають усі баптистські релігійні об’єднання і групи віруючих за умови 

беззастережного визнання і дотримання ними радянського законодавства про релігійні 

культи та інших законів держави. Невизнання віруючими церковної влади і авторитетів, 

мала чисельність того чи іншого релігійного об’єднання, відсутність спеціального 

молитовного будинку не можуть бути підставою для відмови в реєстрації релігійного 

об’єднання.… Якщо місцеві органи влади не можуть надати віруючим у користування 

спеціальне молитовне приміщення, то вони не повинні чинити перешкоди для 

улаштування молитовних зібрань та виконання обрядів в інших приміщеннях, 

придбаних віруючими у встановленому порядку або наданих їм приватними особами чи 

місцевими органами на правах оренди» [7,c. 308]. 

Незважаючи на це роз’яснення, віруючі нелегальних баптистських громад й надалі 

залишалися в підпіллі, тому що керівництво РЦЄХБ перебувало на позиції категоричної 

відмови від державної реєстрації місцевих громад, щоб не потрапити під контроль 

органів державної влади. Тільки із 1967 р. деякі місцеві баптистські нелегальні громади 

вирішили зареєструватися, тобто узаконити свою діяльність, але незалежно від ВРЄХБ 

чи РЦЄХБ, також були громади, які зареєструвались, повернулися до структури ВРЄХБ. 

Наприклад, у 1966–1967 рр. до ВРЄХБ повернулося 4 тис. віруючих із усіх нелегальних 

баптистських громад в СРСР, чисельність у яких на 1966 р. становила понад 14 тис. 

віруючих [7, c. 230]. 

Державна влада була зацікавлена у такому поверненні-приєднанні,бо релігійна 

діяльність цих віруючих і громад ставала підконтрольною владі, тому їй необхідно було 

самій активізувати процес виходу із підпілля нелегальних громад із подальшою їхньою 

реєстрацією, а, відповідно, контролем, наприклад, щодо обмеження зростання їхньої 

чисельності, розширення мережі, блокування вступу в громади чи участі у молитовних 

зібраннях неповнолітніх. Але на практиці, місцеві органи влади до такого процесу 

ставилися пасивно, не активізували вихід нелегальних баптистських громад із підпілля. 

По суті, громади самі вирішували реєструватися їм чи –ні. 

У Львівській області, станом на 1 жовтня 1966р., уповноваженим в справах релігій 

М. Вінніченком, обліковано 8 громад(груп) віруючих РЦЄХБ загальною чисельністю 

коло 300 осіб [12, арк. 143]. Ці громади знаходилися: у м.Львів чисельністю 28 

віруючих, яку очолював пресвітер М. Дацько; у м. Броди – 18 віруючих, очолював 

колишній пресвітер громади ВРЄХБ Ф. Михальчук; у с. Ясенів Бродівського району – 38 

віруючих, очолював колишній пресвітер громади ВРЄХБ Г. Юрків; в м. Бориславі – 40 

віруючих,очолював колишній регент громади ВРЄХБ Микола Магола; у м.Самбір – 35 

віруючих, очолював пресвітер Адам Сергеєв; у м. Рава-Руська – 40 віруючих, очолював 

Й. Луцик; в с. Стремінь Сокальського району – 100 віруючих, очолювали пресвітери 

Петро Годись і Григорій Лук’янчук –колишній старший пресвітер ВРЄХБ Хмельницької 

області; у с. Луцики Нестеровського району – 40 віруючих,очолював колишній пресвітер 

ВРЄХБ Дмитро Сало [12, арк. 144]. Керівництво цими громадами здійснювала 

нелегальна «Обласна Рада баптистів розкольників», яку очолював пресвітер Микола 

Дацько. 
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У цьому обліку громад РЦЄХБ не зазначено громаду с. Нова Кам’янка 

Нестерівського району чисельністю 49 віруючих, про реєстрацію якої, як самостійної, 

тобто не приєднаної ні до ВРЄХБ, ні до РЦЄХБ, чи знову приєднаної до ВРЄХБ, чи 

надалі нелегальної, чи такої, що розпалася, – в архівних документах за 1966–1969 рр. не 

згадується. А з цього випливає, що уповноважений М. Вінніченко або не володів 

повним, достовірним обліком нелегальних громад РЦЄХБ у Львівській обл., або 

навмисно не увів її в інформаційну записку для свого вищого керівництва – голови 

РСРК РМ СРСР В. Куроєдова та уповноваженого РСРК РМ СРСР УРСР К. Литвина, 

щоб показати у такій формі чисельне зменшення громад РЦЄХБ та ефективність своєї 

боротьби із громадами РЦЄХБ. До цього зумовлювала й назва записки: «Про хід 

виконання плану заходів щодо припинення діяльності прихильників «Ради церков 

ЄХБ». 

Всередині 1966 р. представники місцевих органів влади, де діяли громади РЦЄХБ, 

зустрілися із їхніми пресвітерами і, погрожуючи їм кримінальною відповідальністю за 

порушення діючого законодавства про культи, намагалися їх схилити до припинення 

нелегальної діяльності. Інструментами тиску органів влади на релігійні громади, в т. ч. 

на нелегальні, зокрема, були: постанова Ради Міністрів СРСРвід 16 березня 1961 р. 

№ 263 «Про посилення контролю за виконанням законодавства про культи», Указ 

Президії Верховної Ради Української РСР «Про адміністративну відповідальність за 

порушення законодавства про релігійні культи»від 26 березня 1966 р.; Указ Президії 

Верховної Ради Української РСР «Про внесення доповнень до статті 138 Кримінального 

кодексу Української РСР» від 26 березня 1966 р., Постанова Президії Верховної Ради 

Української РСР «Про застосування статті 138 Кримінального кодексу Української РСР» 

від 26 березня 1966 р., Постанова Ради Міністрів СРСР «Про затвердження положення 

про Раду в справах релігій при Раді Міністрів СРСР» від 10 травня 1966 р. № 361. Ці 

заходи дали деякий результат, наприклад, більшість віруючих самбірської громади 

РЦЄХБ погодилися перейти до ВРЄХБ й подали відповідні документи в органи влади 

для реєстрації; у Львові шість віруючих громади РЦЄХБ вирішили повернутися у 

громаду ВРЄХБ, так само відбувалося у громаді РЦЄХБ м. Рава-Руська, де в попередню 

громаду ВРЄХБ повернулися вісім віруючих [12, арк. 145]. 

Знаючи про таку тенденцію, актив віруючих громади РЦЄХБ с. Ясенів на чолі із 

пастиром Г. Лук’янчуком організували у вересні 1966 р. біля молитовного будинку, на 

якому закликали присутніх не підкорятися органам влади та добиватися повної свободи 

нелегальної діяльності. Щоб такі заклики не набули поширення в інших громадах, 

місцеві органи влади, а саме – адміністративні комісії при виконкомах міських і 

районних Рад, застосували до активних керівників громад Г. Лук’янчука, М. Дацька, 

Г. Юрківа та інших санкції Указу Президії Верховної Ради УРСР від 26 березня 1966 р. 

шляхом накладанням штрафів [12, арк. 145]. Цим указом був передбачений штраф у 

розмірі до 50 крб. Слід відзнасити, що за неповними даними союзної РСР у всіх 

республіках було притягнуто до адміністративної відповідальності за порушення 

законодавства про культи 1300 віруючих, із них – 800 віруючих ВРЄХБ і РЦЄХБ [13, 

арк. 19]. Щоб боротьба органів влади із громадами РЦЄХБ була ефективнішою, 

уповноважений РСР вирішив до неї залучити пресвітерів громад ВРЄХБ, які були 

підконтрольні державним органам влади. 

Але пресвітерні, зокрема, старший пресвітер ВРЄХБ в Україні, активності у такій 

боротьбі не проявляли, тому фактично цю боротьбу вели тільки органи місцевої влади, 

що було недостатньо для того, щоб деактивувати діяльність нелегальних громад РЦЄХБ. 

Тому роз’яснювальна робота із наверненням віруючих цих громад у структуру ВРЄХБ 

очікуваних успіхів не приносила. Проте, на середину 1968 р. уповноважений РСР у 

Львівській обл. у довідці про діяльність громад РЦЄХБ подав дані, що в області 

налічувалося уже тільки шість таких громад чисельністю 220 осіб, в т. ч. 20 віруючих 
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активу і керівного складу [14, арк. 21]. Вони підтримували зв’язок із керівництвом Ради 

Церков ЄХБ через А. Ковальчука, який проживав у м. Червоноармійську Рівненської 

області. Від нього вони отримували організаційні вказівки і літературу, яку згодом 

підпільно, друкарським способом, розмножували та розповсюджували серед своїх 

одновірців. 

Щоб призупинити таку діяльність до цього вже підключилися органи МВС та КДБ і 

на початку січня 1968 р. в квартирі А. Ковальчука провели обшук, внаслідок якого було 

виявлено багато адрес віруючих РЦЄХБ із інших областей, в т. ч. й адресу Василя 

Петлехи із м. Львова. Спецслужби провели обшуки в помешканнях віруючих РЦЄХБ 

м. Львова: М. Дацька, Олійника, Л. Пепловської, В. Петлехи та І. Януш. Під час тих 

обшуків вилучено значну кількість нелегальної літератури, видрукованої підпільно. У 

будинку В. Петлехи та І. Януш було виявлено і вилучено понад 20 кг віддрукованих на 

склографі у 1960–1968 рр. журналів «Братський вісник», «Вісник спасіння», різних заяв, 

звернень, «відкритих листів» антирадянського змісту, серед них: «Звернення Всесоюзної 

ради родичів в’язнів ЄХБ», «Генеральному секретареві ООН від Ради родичів в’язнів», 

«Звіт про роботу Всесоюзної наради родичів в’язнів», «Надзвичайне повідомлення Ради 

родичів в’язнів ЄХБ», скарга ув’язненого П. С. Оверчука, «Відкритий лист А. І. 

Ковальчука», «Протест віруючих ЄХБ м. Москви і Московської області», «Заява 

Київської громади ЄХБ», а також брошури із звітами про судові процеси над 

керівниками Ради Церков ЄХБ Г. Крючковим, Г. Вінсом, М. Хорєвим та іними [14, арк. 

21–22].  

Конфіскована у В. Петлехи та І. Януш література призначалася для місіонерської 

роботи серед жінок і дітей, це такі брошури: «Десять бесід з дітьми», «Матері за серцем 

Божим», «Старозавітні жінки», «Збірник дитячих пісень», «Збірник духовних віршів для 

дітей і юнацтва» та ін. У квартирі також знайшли та конфіскували друкарську машинку, 

копіювальний і друкарський папір, картон, типографські хімічні речовини, що свідчило 

про намагання створити підпільну оперативну друкарню. Також понад 10 кг нелегальної 

літератури подібного змісту було виявлено і конфісковано в помешканнях Олійника і 

Пепловської [14, арк. 23]. Усі ці конфіскати згодом використовувалися для дій 

покарання зазначених осіб. 

Проведені заходи адміністративними органами викликали розгубленість в 

середовищі віруючих РЦЄХБ Львівщини, тому їхні керівники тимчасово призупинили 

активне служіння, місіонерську та організаційну діяльність. Тим часом, як органи 

державної влади широко-масштабно використали результати обшуків, деяких віруючих 

притягнули до адміністративної відповідальності. Матеріали, які знайшли при обшуках, 

також використовували для компрометації керівників громад в пресі, по радіо і 

телебаченню та, одночасно, намітили через товариські суди винести на публічне широке 

обговорення діяльність найбільш активних віруючих [14, арк. 23]. 

Наприкінці 1960-х рр. органи державної влади використовували будь-які можливі 

методи до непідконтрольних їм віруючих громад, і не тільки РЦЄХБ, щоб їх очорнити в 

очах суспільства, а також, до речі, й до віруючих і духовенства зареєстрованих, офіційно 

діючих баптистських громад. Ідеологізація, в т. ч. й атеїзація радянської держави у всіх 

сферах суспільного життя, розбудила в 1960-х рр. інакодумство, несприйняття 

нав’язаного владою мислення. Початковий мовчазний опір дисидентів перейшов у 

відкритий. Це яскраво проявилося у діячів культури, які за це поплатилися тривалими 

роками ув’язнень у таборах ГУЛАГу, інших за це звільнили із закладів праці чи 

навчання, прирікаючи на злиденність, а декого пожиттєво вигнали з Батьківщини. Серед 

таких були непіддатливі до компромісів із комуністичною владою керівники, подекуди і 

рядові віруючі як зареєстрованих, так і незареєстрованих конфесій та їхніх громад, 

наприклад, у Раді Церков ЄХБ: Г. Крючков, Б. Здоровець, Г. Вінс, М. Батурін, 

П. Румачек, М. Храпов [7, c. 245]. 
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Жодні репресивні методи органів державної влади як до політичного, так і 

релігійного інакомислення не могли його загасити. Тож у другій половині 1960-х рр. у 

Львівській області діяли у різних умовах два євангельсько-баптистських братства: 

зареєстроване, легальне – ВРЄХБ чисельністю 35 громад і 2985 віруючих, та 

незареєстроване, нелегальне – РЦЄХБ чисельністю 6 громад і 280 віруючих[15, арк. 1]. 

Ні в перших, ні в других чисельного зменшення віруючих не спостерігалося. 

Список використаних джерел 
1. Стоцький Ярослав. Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті 

державної політики 1944-1964 років: монографія. К.: ФАДА, ЛТД, 2008.510 с. 2. Державний архів Львівської 
області (далі – ДАЛО). Ф.П. 3. Оп. 9.Спр. 85. 3. Державний архів Івано-Франківської області (далі – ДАІФО). 

Ф.Р. 388. Оп. 2. Спр. 94. 4. Андрухів І.О. Релігійне життя на Прикарпатті: 1944–1990 роки. Історико-правовий 
аналіз. Івано-Франківськ, 2004. С. 343. 5. Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО). Ф. П. 3239. 
Оп. 2. Спр. 72. 6. ДАТО. Ф.П. 1. Оп. 1. Спр. 3325. 7. Савинский С.Н. История евангельских христиан-баптистов 

Украины, России, Белоруссии. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2001. Часть ІІ: (1917–1967). 440 с. 8. Шаптала 
М. Какэто было. Черкассы: Смирна, 2011. 164 с. 9. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. // Редколегія: А. Колодний 

(голова) та ін.. Пізній протестантизм в Україні. Т. 6. (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови) // За ред. П. 
Яроцького. Київ–Дрогобич: видавець Сумра С., 2008. 632 с. 10. ДАЛО. Ф.Р. 1332. Оп. 2. Спр. 37. 11. ДАЛО. Ф. 

3. Оп. 9. Спр. 231. 12. ДАЛО. Ф. Р. 1332. Оп. 2. Спр. 38. 13. ДАЛО. Ф. Р. 1332. Оп. 1. Спр. 37. 14. ДАЛО. Ф. Р. 
1332. Оп. 1. Спр. 36. 15. ДАЛО. Ф. 3. Оп. 59. Спр. 196. 

Yaroslav Stotskyi 

THE OF LEGAL AND ILLEGAL BAPTIST FELLOWSHIPS’ PRACTICE IN LVIV OBLAST 

IN SECOND HALF OF 1900-S. 

The article deals with the practice of registered fellowships of The United Union of Evangelical 
Christians and unregistered fellowships of Church Council of Evangelical Christians, influence on their 

service by government authorities and methods of oppressive enforcements by atheistic authorities on 

underground Baptist parishes in order to make them show out, to register and to set under control. 

Key words: religion, baptism, fellowships, registration, illegality, followers, government 
authorities. 
 

Володимир Кіцак 

РЕФОРМАЦІЯ В АНГЛІЇ В ХVІ СТ. 
У статті проаналізовано причини виникнення та специфіку розвитку англійської 

реформації впродовж ХVІ ст. Розглянуто роль у її проведенні Генріха VІІІ та Єлизавети І. 

Також порівняно догмати Англіканської та Католицької церков. 

Ключові слова: англійська Реформація, протестантизм, Католицька Церква, Генріх VІІІ, 

Єлизавета І. 

Ставши в епоху середніх віків світовою релігією, потужною моральною доктриною 

та вирішальним чинником суспільного життя численних народів Європи та інших 

континентів Старого й Нового світу, християнство зазнавало характерних для цих 

земель богословських, обрядових, національних та культурних впливів. Тому цілком 

очікуваною була поява наприкінці середньовіччя нових напрямків християнської 

релігійності, які узагальнено називають протестантизмом.  

В ХVІ ст. Європа стояла на порозі нової буржуазної епохи. Її охопили складні 

процеси політичних, соціальних, релігійних та культурних перетворень. Католицька 

Церква, відіграючи унікальну роль своєрідної «наддержави», прагнула не тільки 

контролювати духовне життя християнських общин, але й набути небуденної політичної 

ролі. Водночас важко назвати Католицьку Церкву цієї епохи взірцем морального 

авторитету. Торгівля індульгенціями, симонія характеризували церковне життя не з 

найкращого боку.  

Одним із перших богословів, який виступив із вимогами реформування релігійного 

життя та обмеження світських впливів Католицької Церкви, був англієць Джон Уілкліф 

(1320–1384 рр.). Він, як і Ян Гус, виступив за повернення до традицій раннього, 
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апостольського християнства, за відновлення справжньої рівності усіх християн перед 

Богом. Одним із результатів його діяльності була поява великої кількості послідовників 

його вчення – лоллардів [1, с. 179].  

Разом із поширенням реформаційного руху в Європі, лютеранство та кальвінізм 

поступово проникали і на Британські острови. Проте, з огляну на політичні та соціально-

економічні умови, англійська Реформація набула тут специфічного вигляду. Англійські 

монархи з династії Тюдорів розглядали реформу Церкви як важливий засіб зміцнення 

абсолютизму. Генріх VІІІ шляхом реформування Церкви сподівався розірвати її зв’язки 

з Римом, нівелювати політичні впливи папства та секуляризувати церковні землі. 

Суттєвим стимулом для розірвання було бажання корони отримувати церковну десятину 

та інші податки, які щорічно відправлялись в Рим.  

Приводом для проведення Реформації стала відмова папи Римського розірвати 

шлюб короля Генріха VІІІ із його першою дружиною Катериною Арагонською, що була 

родичкою імператора Карла V Габсбурга (зробити це папа не міг з огляду на 

безсумнівне політичне і військове домінування Карла V в Італії. Саме імператорські 

війська в 1527 р. пограбували Рим) [2, с. 215]. У відповідь на цю заборону в 1534 р. 

англійський парламент, підтриманий авторитетними теологами із Оксфордського та 

Кембриджського університетів, звільнив англійську Церкву від підпорядкування 

папській курії та «Актом про супрематію» проголосив главою Церкви короля [3, с. 295-

297]. Ідея Джона Уілкліфа про те, що підпорядкування Риму не дає Англії жодної 

допомоги і, навпаки, лише економічно послаблює країну, швидко стала популярною 

серед вищих кіл суспільства. Саме через цей визиск, вважалося, папа не має морального 

права керувати духовним життям англійського народу. В 1536 р. була цілковито 

відкинута папська юрисдикція [4, с.396]. Навіть замість традиційної молитви за папу 

Римського відтепер в Британії виголошувалась подяка Господу за визволення від 

«тиранії Римських єпископів» [1, с. 180; 7, с. 296]. При цьому було збережено абсолютну 

більшість католицьких обрядів та догматів, а також структуру самої Церкви.  

Причиною радикального реформування Церкви без участі широких верств 

суспільства, як це було в Німеччині та Швейцарії, було прагнення короля 

підпорядкувати собі церковні власті й перетворити їх в одне із знарядь посилення 

королівської влади на противагу значним впливам найпотужнішої на той час у Європі 

династії Габсбургів. Також король і англійська аристократія прагнули заволодіти 

церковними майном та землями. Тому протягом 1536-1539 рр. англійським парламентом 

були прийняті акти про закриття всіх монастирів у державі та конфіскацію їх майна на 

користь корони. Завдяки цій конфіскації з 1536 р. до 1545 р. Генріх VІІІ отримав понад 

1,5 млн. фунтів стерлінгів прибутку [5, с. 317]. Загалом було закрито близько 3000 

монастирів. Секуляризовані володіння Церкви склали ¼ всіх сільськогосподарських 

земель тогочасної Англії. Секуляризація супроводжувалась грабунком церковного 

майна, знищенням ікон та гробниць католицьких святих. Були розігнані всі чернечі 

ордени, закриті монастирські школи та шпиталі. Типовими були також наруга над 

релігійними почуттями прихильників католицизму [7, с. 297; 3, с. 313–315]. 

Впровадження Реформації відбувалось доволі жорстким шляхом. Жителів Англії 

змушували визнавати нову Церкву, а заперечення її каралось смертною карою. Прагнучи 

контролювати широкі верстви населення й не допустити поширення різноманітних сект, 

Генріх VІІІ заборонив самостійно читати й тлумачити Біблію людям, що не отримали 

спеціальної богословської освіти. Тлумачити Святе Письмо залишилось привілеєм 

Церкви. 

В часи короля Генріха VІІІ в догматиці Англіканської Церкви було досягнуто 

певного компромісу між протестантизмом і католицизмом. Опубліковані у 1539 р. «39 

статей» та у 1542 р. «42 правила віри» були доволі оригінальним синтезом 

лютеранського та католицького віровчення. Зокрема, догмат про спасіння особистою 
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вірою, про Біблію як єдине джерело віровчення, були запозичені з протестантизму. 

Також відкидалась роль індульгенцій, не вшановувались мощі святих та ікони, різко 

зменшувалась кількість свят. Богослужіння велося англійською мовою. Церква стала 

національною й поступово перетворилась в одну з важливих опор формування 

англійської нації. Із колишніх догматів католицизму була збережена доктрина про 

рятівну силу Церкви й апостольську спадкоємність єпископату. Незмінною залишилась і 

сама структура єпископальної Церкви, характерної для католицизму. Збереглось також 

визнання таїни хрещення та причастя, залишилась літургія та ряд інших обрядів. Як і 

колись, віряни сплачували церковну десятину, але тепер її отримували король і нові 

власники монастирських маєтків. Справа в тому, що більшість монастирських земель 

були продані чи передані англійським аристократам. Одночасно з одержанням землі 

вони отримали право збору церковної десятини й інших податків [6, с. 227]. 

Остаточне оформлення державної Церкви в Англії відбулось у 1547-1553 рр. в часи 

правління короля Едуарда VІ, коли були затверджені офіційні катехітичні та 

богослужбові документи. В 1547 р. навіть перший парламент Едуарда VІ відкрився 

месою, що відправлялася англійською мовою. Теологічні питання Англіканської Церкви 

вирішував Томас Кранмер, архієпископ Кентерберійський [5, с. 318; 7, с. 299].  

Після короткої й доволі кривавої епохи контрреформації, що проводилась Марією 

Тюдор (1553–1558 рр.), коли відбулась спроба відновити католицизм, до влади прийшла 

дочка Генріха VІІІ від шлюбу з Анною Болейн – Єлизавета І [3, с. 337-346]. Вона 

відновила реформовану Церкву. В 1559 р. парламент підтвердив верховенство 

англійського монарха в церковних справах. В 1571 р. був складений англійський символ 

віри, що складався із 39 розділів, серед яких співіснували католицькі й кальвіністські 

догмати: визнавали спасіння людей через віру в спокутну жертву Христа і в Святе 

Писання як джерело віри; визнавалося таїнства хрещення і причастя; богослужіння 

велось англійською мовою; заперечувалась влада пап, індульгенції, вшанування ікон; 

зменшувалась кількість свят; зберігалась ієрархія духовенства; суворо карались 

католики, що відмовлялись визнати верховенство королеви над Церквою [7, с. 301]. 

Водночас із посиленням Англіканської Церкви в Англії поширилася своєрідна 

форма кальвінізму – пуританізм. У середні ХVІ ст. пуритани відкрито виступили проти 

Англіканської Церкви, пропонуючи натомість Церкву, яка б керувалась виборним 

духовенством. Пуритани засуджували розкіш та розваги, характерні для феодальної 

аристократії, й протиставляли їм помірність, ощадливість, працьовитість та практицизм 

нового англійського дворянства [4, с. 398-399].  

Проте надії пуритан на толерантне ставлення влади після коронації Єлизавети І 

виявились помилковими – урядові репресії стали частим явищем. Більш радикальна 

течія пуритан, індепенденти, вимагали навіть повного відокремлення Церкви від 

держави, вважаючи, що сам монарх, як християнин, має не керувати Церквою, а 

підпорядковуватись їй [5, с. 322; 3, с. 406-415]. Пуритан об’єднувала ідея Церкви, що 

складається тільки із вірян, що живуть у згоді з Богом та один з одним. Вони прагнули 

до незалежності від контролю з боку централізованої структури Церкви. На їх думку, 

Церква мала б трансформуватись в мережу незалежних громад віруючих [4, с. 398-399]. 

Пуританська ідеологія, сформована в ХVІ ст. у вигляді двох течій – пресвітеріанства 

і індепендентства – стала в ХVІІ ст. основою англійської революції, що цілковито 

змінила суспільство. Пуританізм об’єднав релігійну і політичну опозицію абсолютизму. 

Загалом ми можемо зробити висновок, що ХVІ ст. було вирішальним у формуванні 

основних засад Англіканської Церкви. Будучи однією із протестантських Церков, вона 

за своїм укладом стояла найближче до Католицької Церкви. Паралельно із нею на 

Британських островах зародились і поступово поширювали свій вплив інші течії 

протестантизму.  
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Тетяна Лахманюк  

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА 
ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ У КИТАЇ 

Здійснено комплексний аналіз місіонерської діяльності протестантів у Китаї, показано 
історію проникнення протестантизму в цю країну, висвітлено становище протестантів, 

подано особливості функціонування протестантських церков у Китаї. 

Ключові слова: протестантизм, Китай, місіонерська діяльність, протестанти, «домашня 
церква», конфесія. 

У країні з такою величезною кількість населенням, як Китай, можна знайти, 

напевно, прибічників усіх релігій світу. Основними ж вважаються буддизм, даосизм, 

іслам і християнство. Представники буддизму, ісламу та християнства підтримують 

постійний контакт із своїми релігійними організаціями і в інших країнах (хоча 

китайський уряд і не вітає подібні зв’язки). Принцип свободи віросповідання 

закріплений у Конституції Китаю, а будь-який вплив релігії на життя китайського 

суспільства набагато менший, ніж в інших країнах [1]. При Держраді КНР існує 

спеціальний орган, що забезпечує допомогу всім конфесійним групам Китаю [2]. 

Метою дослідження є аналіз основних подій історії формування конфесійних 

особливостей та інституалізації протестантських конфесій у Китаї. 

Китай був великою імперією Далекого Сходу. Християнство неодноразово 

намагалося пустити там коріння, але кожного разу відступало із-за суворих гонінь й 

ізоляції [3]. 

Судячи з китайської історії, християнство, починаючи з династії Тан до династій 

Мін і Цін, тричі проникало до Китаю, проте ніхто не зміг у Китаї добитися стрімкого 

розвитку. В 1801 р. Лондон готував місіонерів для відправки до Китаю, однак до 1807 р. 

британці змогли відправити тільки Роберта Моррісона. Він був першим 

протестантським місіонером, який прибув до Китаю, тому що після «суперечок про 

ритуали» китайський уряд здійснював політику заборони християнської релігії і не 

дозволяв іноземним місіонерам приїжджати до країни. Прибуття Р. Моррісона в 1807 р. 

до Китаю традиційно вважається точкою відліку початку місіонерської діяльності. 

Р. Моррісон не ставив основною метою своєї діяльності проповідь християнства. 

Переважно він займався науково-теоретичною діяльністю і перекладом християнської 

літератури на китайську мову. Проте, через проблеми у «суперечці про ритуали» 
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китайські дослідники дають негативну оцінку діяльності Р. Моррісона, побачивши в 

його діяльності підтримку колоніальної політики західних держав [4]. 

Шотландець Р. Моррісон влаштувався у Кантоні й присвятив життя перекладу Біблії 

та інших книг на китайську мову. Пройшло сім років, перш ніж у нього з’явився перший 

її зразок і те, що вже існував китайський переклад Писання, підтримували мрію 

принести в цю величезну країну послання християнства. Труднощі полягали у тому, що 

китайський уряд нетерпимо ставився до присутності іноземців на території імперії. 

Лише не багатьох із тих, кого китайці вважали «західними варварами», допускали на 

певні чітко зазначені території, і саме через них здійснювалися торгівельні зв’язки. 

Несподіваним, опосередкованим наслідком християнської проповіді стало 

Тайпінське повстання зі створенням «Небесного царства». Засновником руху був 

шкільний учитель, що прочитав декілька християнських трактатів і вирішив, що 

прийшов час для встановлення «Небесного царства великого благоденства», царем якого 

стане він. У цьому царстві все буде спільним, не буде дискримінації за статевою 

ознакою і будуть прийняті закони, скеровані на викорінювання проституції, 

перелюбства, рабства, носіння дівчатами колодок, вживання опіуму, тютюну й 

алкоголю. У 1850 р. рух вилився у відкрите повстання і війська «Небесного царства» 

отримали низку вражаючих перемог. У 1853 р. повстанці зробили Нанкін «Небесною 

столицею» та погрожували навіть імператорському Пекіну. Зрештою, імператорська 

армія за допомогою західних держав подавила повстання. Воно тривало п’ятнадцять 

років і забрало двадцять мільйонів життів. 

Саме під час Тайпінського повстання в Китаї вперше з’явився Хадсон Тейлор. 

Незабаром через слабке здоров’я він був змушений повернутися до Англії і там 

зосередити свої зусилля на створенні Китайської внутрішньої місії та її керівництві. 

Потім, як її представник, він повернувся до Китаю. Метою цієї організації була 

євангелізація Китаю, що не припускала привнесення різних течій європейського й 

американського протестантизму. Китайська внутрішня місія приймала місіонерів із усіх 

конфесій, і завдяки цьому виникли сотні релігійних громад у різних частинах країни [3]. 

Основними сферами діяльності протестантських місіонерів, як англійських, так і 

американських, були медицина, педагогіка, політика. Вказуючи на те, що протестантські 

місіонери велике значення надавали медицині й освіті, китайські дослідники вважають, 

що для місіонерів це був якнайкращий спосіб зближення із місцевим населенням. 

«Протестантські місії в Пекіні повсюдно скуповували нерухомість, реконструювали 

храми, засновували релігійні співтовариства, відкривали школи та лікарні. У будь-яких 

районах Пекіна всі ближні й дальні райони мали релігійні співтовариства і храми. 

Основна мета релігійної діяльності протестантів – будівництво шкіл, лікарень та інших 

культурно-благодійних установ. В очах місіонерів школа – перш за все установа для 

проповіді, й тільки потім установа для освіти. Вони надіялися, що через школу 

примусять китайців у побуті та в усіх сторонах життя керуватися християнською 

культурою. Через лікування отримати симпатію китайського народу, тим самим 

проклавши дорогу проповіді християнству. Тому кожна протестантська місія звертала 

особливу увагу на медицину» [3] . 

Прибулі місіонери були видатними вченими і сприяли розвитку науки у східних 

країнах. Наприклад, в 1679 р. місіонер Фердинанд Вербієст у палаці імператора Кінсі 

створив першу в світі машину з гальмом, компас, кермо автомобіля, який міг зупиняти і 

рухати машину, паровоз. 

Інтенсивніше проникнення західного християнства, особливо протестантизму, 

розпочалося після «опіумних війн» (1839–1842 рр. та 1856–1860 рр.). Перемігши в 

«опіумних війнах», іноземні держави змусили китайський уряд підписати низку 

договорів, у яких іноземцям, у тому числі й місіонерам, надавалися виняткові права. 

Найбільш важливі пункти договору свідчили про наступне: 1) екстериторіальність (на 
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іноземних громадян, які потрапили до своїх консульських установ, не підпадали під 

китайську юрисдикцію для будь-якого роду злочинів або інших правових дій); це 

стосувалося всіх іноземців; 2) положення гарантувало французам у 1844 р., що 

християнство більше не є юридично поза законом. Відкриття п’яти прибережних міст 

для торгівлі та проживання іноземців, включаючи можливість будувати церкви, 

місіонерські резиденції, школи тощо для потреб християнських громад, давало 

іноземцям право вимагати для використання колишні церковні будівлі, які раніше були 

під забороною 1724 р., і не важливо, що в даний час використовуються як нерухомість. 

Це положення принесло користь лише католикам, звичайно; протестанти не мали такої 

власності. 

Особливістю протестантської місії було те, що протестанти зосереджені були в 

основному в місті, на відміну від католиків, які переважно вели місіонерську діяльність 

у сільських районах. Проте серед протестантів було мало китайців і кожен з них ніс 

пастирське служіння в декількох общинах [4]. 

Упродовж 1842–1932 рр. в Китаї створено понад 100 протестантських сект, що 

перебували під впливом Англії, США, Франції, Німеччини й інших держав. Після 

«боксерського» повстання 1900 р. протестантські місії перемістилися у найбільш 

розвинені райони, де відкрили школи, лікарні та інші заклади. 

Оскільки іноземні місіонери домінували в китайській ієрархії і відали всіма 

практичними справами, вони викликали гостре невдоволення з боку китайського народу 

та патріотів-християн. На початку XX ст. декілька далекоглядних китайських лідерів 

спробували створити власну Церкву, прищеплюючи любов до своєї країни і релігії. 

Проте, бажання позбавитися контролю західних місіонерів на той час ще було 

неможливо здійснити. 

Влітку 1950 р. 40 відомих китайських християн під керівництвом У Яоцзуна 

підписали декларацію «Зусилля, які повинні прикласти китайські християни для 

створення нового Китаю». Декларація закликала як протестантське духівництво, так і 

мирян самим управляти своєю Церквою, підтримуючи її проповідуванням і фінансово. 

Ці принципи пізніше стали відомі, як «потрійна незалежність». Вони отримали жвавий 

відгук серед китайських християн, і незабаром патріотичний рух за «потрійну 

незалежність» широко поширився по всій країні. У липні 1954 р. в Пекіні проведено 

Національну конференцію китайських християн. Вона проголосила утворення комітету 

патріотичного руху за «потрійну незалежність» у Шанхаї та вибрала головою комітету 

У. Яоцзуна. 

Згідно зі статистичними даними, опублікованими незадовго до звільнення, в Китаї у 

той час нараховувалося 700 тис. протестантів [5]. 

До часу утворення КНР у 1949 р. в Китаї нараховувалося приблизно 1,8 млн. 

християн, із яких 750 тис. були протестантами. Ставилася мета створення безкласового 

суспільства, для досягнення якої була необхідна відміна релігій, на які згодом 

здійснювався тиск. До середини 1950-х рр. були вислані усі іноземні місіонери, кількість 

яких складала приблизно 6200 осіб. Церквам у Китаї забороняли підтримувати 

відносини з установами й об’єднаннями за кордоном. Під час так званої «китайської» 

культурної революції (1966–1976 рр.) відправлення релігійних обрядів було повністю 

припинене. Церква в Китаї пішла у глибоке підпілля. 

Під час правління Ден Сяопіна розпочався новий період, і, починаючи з 1979 р., 

відправлення релігійних обрядів було знову дозволене [3]. 

Після закінчення «культурної революції» було відроджено політику свободи 

віросповідання, відреставровані церкви, відновлена їхня діяльність. Кількість 

протестантів у країні досягло 1 млн осіб. У 1950-х рр. Китайське біблейське товариство 

підготувало та здійснило видання Біблії. У 1980 р. і пізніше комітет патріотичного руху 

«за потрійну незалежність» неодноразово перевидавав Біблію, яка за часів «культурної 
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революції» була заборонена. У 1981 р. знову відкрився Нанкінський об’єднаний 

теологічний семінарій. Крім цього, комітет патріотичного руху за «потрійну 

незалежність» субсидував журнал «Тяньфен» («Євангеліє») і видав декілька інших 

релігійних книг. 

У жовтні 1980 р. в Нанкіні відбулася 3-тя Національна конференція китайських 

християн, яка заснувала Китайську християнську асоціацію, – орган, відповідальний за 

роботу Церкви, на чолі з Дін Гуансюнем [5]. 

У сучасному Китаї знаходиться 12 тис. протестантських Церков і 25 тис. парафій, в 

яких служать 18 тис. протестантських священиків. 

Одна з протестантських Церков – так звана «домашня церква». Члени якої 

проводять свої богослужіння в одному із приватних будинків. Згідно з релігійним 

законодавством Китаю проводити неофіційні богослужіння заборонено, але молитися у 

будинках парафіян – дозволено. Ця Церква виникла на початку 70-х рр. XX ст.  

Є й великі церкви-храми, які працюють із дозволу держави. Така церква може 

одночасно вміщати до 1 тис. осіб під час молитви. Домашні ж церкви – це, зазвичай, 

невеликі приватні будиночки, де є всього декілька стільців і Біблія. 

Проте, найпоширенішою релігією Китаю є буддизм. Сьогодні буддистів у Китаї 

більше 100 млн. Така значна кількість не може не тіснити представників інших релігій, в 

тому числі й протестантів Китаю. 

У східному Китаї християн особливо багато – майже 10 % населення. Це 

пояснюється тим, що тут напередодні комуністичної революції перебували західні 

місіонери. 

Згідно з офіційними оцінками, протестантів у Китаї близько 12 млн осіб. Проте, ці 

дані занижені, тому що статистику не потрапляють особи, які здійснюють богослужіння 

у домашніх церквах. 

Основа віри протестантів – це Біблія. Тому відмінності між офіційними та 

неофіційними протестантами насправді не такі вже й значні. 

У Китаї існує як офіційно-визнана Церква, що знаходиться під контролем держави, 

так і «підпільна», що не охоча йти на компроміс із владою. 

У Китаї, щоб діяти легально, протестантські Церкви повинні реєструватися в TSPM і 

Християнській раді Китаю (ССС). TSPM/CCC – це урядовий орган, який ставить 

підпорядкування державній владі на той же рівень (якщо не вище), ніж підпорядкування 

владі Христа. Тому домашні церкви відмовляються бути частиною TSPM/CCC, тому що 

стверджують, що Христос – голова Церкви, а не уряд. 

Протестантські Церкви є єдиними, де служба ведеться на мові народу. І в Китаї 

недавно перевершено своєрідний рекорд: випущено вісімдесятимільйонна Біблія 

китайською мовою. 

З 80-х рр. XX ст. у Китаї щороку відбудовують 600 церков. Для віруючих 

протестантської Церкви в Китаї відкрито 17 богословських шкіл, які закінчили більше 

3000 осіб. Щоб задовольнити потреби релігійної діяльності на селі, підготовлено 50 тис. 

проповідників із числа віруючих [1]. 

Роль агентів євангельської місії у Китаї значною мірою покладається на китайських 

студентів, що навчаються у вузах зарубіжних країн. Зазвичай, з такими студентами 

прицільно працюють місцеві протестантські громади. 

Китайська влада чудово розуміє характер загроз, пов’язаних із поширенням 

євангельської місії з-за кордону та приймає відповідні заходи. Іноземних місіонерів 

періодично висилають із країни, члени підпільних Церков піддаються репресіям, 

зокрема, за звинуваченням у «використанні шкідливого культу для порушення закону». 

Природно, що застосування такого роду заходів, дає привід західним політикам 

порушувати тему прав і свобод віросповідання осіб у Китаї [6]. 
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Отже, християнство з’явилося у Китаї лише на початку XIX ст. В основному його 

поширювали протестантські священики після закінчення так званих «опіумних воєн» 

[1]. Країною з найбільшим зростанням християнства в світі у даний час є Китай. 

Збільшення чисельності християн в цій країні цілком обґрунтовано можна оцінити 

цифрою 3,5 млн. щорічно. 
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 ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ 
НАУКИ, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ  

 
Петро Кралюк  

РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ 
У статті показано вплив Реформації на суспільні, економічні й політичні процеси в Європі. 

Автор, загалом дотримуючись поглядів Макса Вебера, показує, що Реформація сприяла 

розвитку ринкових, т. з. буржуазних відносин, в тих країнах, де вона утвердилася. Також 
показано, що Реформація в XVI-XVIIст. мала певне поширення в Україні, справила вплив на 

українське суспільство, зокрема в сфері культурній. 

Ключові слова: Реформація, Макс Вебер, культура, соціальні групи, Україна.  

2017 року виповнюється 500-ліття Реформації. Україна теж відзначатиме цю дату, 

зокрема на офіційному рівні. Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про 

відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Щоправда, такий його крок сприймається 

не усіма. Дехто навіть вбачає в цьому кроці президента «поклоніння перед Заходом». 

Поняття Реформації в нас здебільшого асоціюється з конфесіями пізнього 

протестантизму, які поширені в сучасній Україні. Це – баптисти, адвентисти, 

п’ятидесятники, різноманітні харизматичні течії тощо. Їхніми адептами вважають себе 

близько одного відсотка українців. Ставлення до протестантів серед українців 

неоднозначне. З одного боку, їх цінують як відповідальних, трудолюбивих людей, з 

іншого, маємо на рівні побутовому певну неприязнь. Іноді їх образливо називають 

«штундами». Хоча така побутова неприязнь не є поширеним явищем. 

Однак, Реформація – це не лише пізньопротестантські конфесії. Це важливе явище 

європейської культури, що змінило хід історії. Мартін Лютер, обнародувавши в жовтні 

1517 р. свої «95 тез» і започаткувавши Реформацію, поклав початок релігійним і 

культурним змінам у Німеччині та за її межами, які мали своїм наслідком соціальні, 

економічні й політичні трансформації. 

Загалом вказаний час – це період важливих змін у Європі, час поступового 

руйнування традиційного, т. зв. феодального суспільства, натурального господарства, 

інтенсивного розвитку ринкових відносин, географічних відкриттів, колонізації 

європейцями Америки. Вказані процеси не лише помітно змінили Європу, а й привели 

до змін у світових масштабах. 

У деяких європейських країнах формуються монархічні держави з сильною 

централізованою владою. Відбуваються трансформації існуючих соціальних інституцій 

та виникають нові структури. У таких умовах не могло не постати питання про 

кардинальні зміни в християнських Церквах, які на Заході, так і на Сході відігравали 

помітну роль у суспільстві. 

Ці питання, власне, й вирішувала Реформація – широкий суспільно-релігійний рух, 

який продемонстрував на духовному та культурному рівнях кризу феодалізму та 

початок становлення нових буржуазних відносин. Коли на зміну феодальній прийшла 

буржуазна еліта, представники останньої починали все більше надавати значення не 

стільки традиційним суспільним цінностям (становим привілеям, місцю людини в 

соціальній ієрархії), скільки новим якостям, а саме: ініціативності, енергійності, 

здатності діяти нетрадиційно тощо. Це не могло не викликати переоцінки цінностей, у т. 

ч. релігійних. 

Якщо в період Середньовіччя домінуючим став стереотип, згідно з яким Церква 

вважалася своєрідною корпорацією, завдяки якій можна досягати небесного блаженства, 

а священики виконували роль посередників між людьми та Богом, то молоді буржуа, 
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котрі, передусім, цінували індивідуальні якості, такий погляд уже не сприймали. Їхнім 

настроям більш співзвучною була думка, що вони отримають спасіння, тобто потраплять 

у рай не завдяки комусь, а самостійно. Подібне світосприймання служило ґрунтом для 

поширення реформаційних ідей.  

Відомий соціолог Макс Вебер у роботі «Протестантська етика і дух капіталізму» 

доводив, ніби саме протестантизм, як породження Реформації, став головним чинником 

становлення й розвитку капіталістичних відносин. «…протестанти… – писав він, – чи то 

як панівні, чи то як гноблені верстви населення, чи то як більшість населення, чи то як 

його меншість – виявляють специфічний нахил до економічного раціоналізму…» [1, 

с. 40]. 

Протестантизм, як, до речі, і юдаїзм, був зорієнтований на книжкову релігійну 

культуру. Віруючий мав оволодіти грамотою й читати Біблію, котра вважалася 

протестантами єдиним джерелом віровчення. Систематичне ж читання книг, як довели 

дослідження, орієнтує людину на раціоналістичне сприйняття дійсності. Тому в 

протестантських країнах є розвинутою книжкова культура. Відповідно, люди 

раціоналістично, розумно ставляться до життя. Цю тезу детально обґрунтував Маршал 

Маклюен у своїй відомій роботі «Галактика Гутенберга» [6].  

Протестантизм, орієнтуючи віруючих на постійне читання Біблії, також сприяв 

розвитку шкільництва. Створювані протестантами школи змусили і католиків, і 

православних інтенсифікувати освіту в своїх середовищах. Серед католиків 

популярними стають єзуїтські школи-колегіуми. На теренах України й Білорусії 

з’являються школи при міщанських братствах. Можна говорити, що Реформація стала 

стимулом для «освітньої революції» в Європі.  

Вебер наголошував, що релігія визначає світоглядні орієнтири людини та її 

поведінку. Протестантизм націлював людей на відповідальне ставлення до праці. Адже 

праця, на думку адептів цієї течії, є служінням Богові. Пишучи про ставлення М. Лютера 

до цього питання, М. Вебер зазначав: «…повсякденна діяльність у рамках професії 

оцінюється ним як найвищий прояв християнської любові до ближнього; Лютер 

обґрунтовує це способом, досить далеким від мирських понять…» [1, c. 71]. Лютерани 

виходили з того, що «найкращим способом здобути внутрішню впевненість у спасінні 

вважається невтомна праця в рамках своєї професії. Вона і лише вона розвіює будь-які 

релігійні сумніви і дає упевненість в обраності до спасіння» [1, c. 127]. Відповідно, на 

думку М. Вебера, «Результатом Реформації як такої насамперед було не лише те, що 

значення релігійної винагороди за мирську працю в рамках професії набрало, порівняно 

з католицьким розумінням, набагато більшої ваги» [1, c. 72]. Це стосувалося й праці, яка 

вважалася «непрестижною». Не дивно, що в протестантських країнах заможні люди та 

їхні діти не цуралися «чорнової роботи». Чого, наприклад, не скажеш про наше 

українське «православне суспільство». Загалом же, як зазначав М. Вебер, чимало 

протестантів вбачали у «праці та інтенсивній підприємницькій діяльності свій обов’язок 

перед Богом»[1, c. 179]. 

Не всі дослідники сприймали міркування М. Вебера щодо ролі протестантизму в 

утвердженні капіталістичних відносин. Мав він чимало критиків. Але факт залишається 

фактом: ті країни, де утвердився протестантизм (більшість регіонів Німеччини, Англія, 

Скандинавія, США), у період Нового часу стали на шлях динамічного суспільно-

економічного розвитку. Й сьогодні вони залишаються світовими лідерами. Натомість 

країни, де зберігався католицизм, а тим паче православ’я, втрачали свої позиції. 

Безперечно, культ праці, її раціоналізація, притаманні лютеранству і протестантизму 

загалом, відіграли тут надзвичайно важливу роль. Цей культ знайшов несвідоме 

відображення навіть у секулярних ідеологіях, які сформувалися в Німеччині, наприклад, 

у марксизмі. Карл Маркс у своїй праці «Капітал» розглядав працю як джерело 
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додаткової вартості й загалом багатства [див.: 5]. Його соратник Фрідріх Енгельс навіть 

вів мову про роль праці у перетворенні мавпи в людину [див.: 4]. 

Загалом Реформація утверджувала думку про богоугодність світської, мирської 

діяльності. Лютеранство відкинуло католицьку «скарбницю добрих справ» як єдиний 

засіб для спасіння, вказавши на простий і дешевий шлях спасіння особистою вірою без 

якихось посередників. Полегшуючи фаталізм догмату про наперед визначену долю 

людини (чи до спасіння в раю, чи покарання в пеклі), кальвінізм дав можливість 

кожному здогадуватися про неї. Ознакою обраності до спасіння вважалася успішна 

діяльність, у т. ч. в бізнесовій сфері. Ідеологи кальвінізму, йдучи далі в реформуванні 

Церкви, проголосили принцип «світського покликання», «мирського аскетизму», 

щоденної заощадливості як способу накопичення багатства. Людське життя належало 

сприймати як виконання обов’язку та рух до мети, поставленої Богом перед людиною. 

Реформація також стала важливим чинником становлення в Європі національних 

культур. У період Середньовіччя в Європі (як, зрештою, і в інших частинах світу), 

незважаючи на етнічні відмінності населення, існували надетнічні конфесійні спільноти 

зі своєю сакральною мовою та відповідною культурою. У цей час можна говорити про 

латинську, грецьку, старослов’янську «Європи». Водночас у межах етнічних спільнот 

кожен соціальний стан мав свою культуру. Культура селян помітно відрізнялася від 

культури міщан-ремісників, не кажучи вже про землевласників-феодалів чи 

духовенство. У процесі генезису буржуазних відносин надетнічні конфесійні спільноти 

починали руйнуватися. На їхнє місце прийшли спільноти національні зі своєю 

національною мовою та культурою. І тут протестантизм, безперечно, відіграв важливу 

роль. Новоутворені протестантські Церкви не претендували на «вселенськість». Вони 

були партикулярними, зорієнтовані на певні державні чи етнічні спільноти. 

Реформація сприяла становленню в Європі держав національного типу. 

Протестантизм дав потужний імпульс цивілізаційного розвитку низки європейських 

країн, зокрема скандинавських. Зрештою, Сполучені Штати Америки створили 

переважно релігійні дисиденти-протестанти, які втікали в Новий Світ від переслідувань 

у Старій Європі.  

Мовами релігійної комунікації в протестантських Церквах стали не сакральні мови, 

а місцеві говірки, котрі перетворилися в національні мови. Показово, що М. Лютер, 

переклавши німецькою мовою Біблію, заклав основи німецької національної 

літературної мови. Не усвідомлюючи цього, цей релігійний реформатор став творцем 

німецького «національного проекту», який, щоправда, був остаточно реалізований у 

другій половині ХІХ ст. Саме протестантизм стимулював переклад біблійних текстів 

народними мовами. А це, своєю чергою, вело до появи й світської літератури цими 

мовами. 

Також із руйнуванням традиційного феодального суспільства йшло зближення 

культур різних соціальних станів у межах «національних проектів». Для національної 

культури характерним є те, що вона, вбираючи певні цінності «старих» надетнічних 

культур і різних станових культур у межах етносу, стає зрозумілою й близькою для 

«всього народу». Так, у період Середньовіччя християнство (не лише як релігія, але і як 

система культурних цінностей) у повному обсязі було лише надбанням духовенства. 

Формування національних культур потребувало, щоб ця релігія (звісно, в оновленому, 

«демократичному» варіанті) стала здобутком усіх соціальних верств. Це завдання й 

виконувала Реформація, а також частково видозмінений під її впливом 

посттридентський католицизм і навіть окремі інституції в Православній Церкві. В 

певному сенсі, саме Реформація започаткувала «справжню християнізацію» Європи.  

Реформація також стала важливим елементом геополітичної гри на західно- й 

центральноєвропейських землях у часи раннього модерну. Розколовши «латинську» 

Європу на дві частини, вона інспірувала численні військові конфлікти, котрі часто 
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отримували релігійне ідейне оформлення. Вершиною протистояння між протестантами 

й католиками стала Тридцятилітня війна (1618–1648 рр.), яка завершилась 

Вестфальським миром. Останній науковці вважають подією, що заклала підвалини 

сучасного світового порядку – поділу на суверенні держави, які різнилися від держав 

імперського типу, й появу пов’язаних з цим принципів міжнародного права. Цей мир де-

юре зрівняв протестантські Церкви з римо-католиками. Був визнаний принцип – «чия 

держава того й віра». А в міжнародній політиці з’явилось поняття Вестфальська 

система, що передбачала забезпечення суверенітету держави на своїй території. Ця 

система сприяла політичній роздробленості німецьких земель, стала чинником 

зростання впливу Франції в Західній Європі. Натомість у Центральній Європі 

домінуючою силою стала католицька імперія Габсбургів (Австрія) [див.: 2]. 

Вестфальська система зберігалася до кінця XVIII – початку ХІХ ст., коли настав час 

наполеонівських воєн.  

Реформація також використовувалася Османською імперію в її геополітичних іграх. 

Ця держава була зацікавлена в тому, щоб християнська Європа в конфесійному і, 

відповідно, політичному плані була роздробленою й не могла виступати проти неї 

єдиним фронтом. Тому турецькі правителі в деяких випадках надавали підтримку 

протестантам. Наприклад, протестантизм усіляко толерувався в залежному від 

Османської імперії Семиградді(Трансільванії). У цьому князівстві діяли різні 

протестантські течії, в т. ч. й радикального характеру.  

Загалом Реформація була складним явищем, яке стосувалося не лише релігійної й 

культурної сфери. Вона також справила вплив на економічні, соціальні, політичні й 

етнічні процеси в Європі. Наслідки її часто були «непередбачувані». Принаймні 

релігійні реформатори, певно, не могли передбачати, які наслідки матимуть їхні діяння.  

Поняття Реформації переважно асоціюється з німецькою Реформацією, котра 

здебільшого сприймається як еталон. Справді, німецька Реформація – зразок прояву 

буржуазних змін у суспільній свідомості й становленні національних культур. Поставши 

в Німеччині як масовий суспільно-релігійний рух, вона поширилась у Західній та 

Центральній Європі (передусім у германомовних регіонах), щоправда, набуваючи 

своєрідних національних форм. 

У деяких країнах реформаційні тенденції виявилися в некласичних формах. У 

романських та окремих слов’янських католицьких країнах вони знайшли вияв у 

діяльності нових чи оновлених інституцій католицизму, зокрема в діяльності ордену 

єзуїтів. Те саме можна сказати й про слов’янські православні країни, де реформаційні 

тенденції спостерігаємо в діяльності братств, окремих видатних церковних та 

культурних діячів.  

Класична Реформація, зазнавши певних трансформацій, поширилась у Королівстві 

Польському й Великому князівстві Литовському, до складу яких входила значна частина 

українських етнічних земель того часу. Протестантські конфесії стали впливовими на 

теренах Семиграддя. Під владою цієї держави знаходилися українські землі за 

Карпатами. Відповідно, тут стали популярними реформаційні ідеї, що знайшли 

відображення навіть у протестантській літературі. З деякими відголосками Реформації 

зустрічаємося і в Молдавському князівстві, де на той час проживало чимало українців.  

Реформаційний рух став реальністю в Україні. Щоправда, тут він набув 

специфічних рис, які не завжди відповідали класичним зразкам. 

У XVI – першій половині XVII ст. постало питання про необхідність змін у 

Православній Церкві України. Ці зміни частково інспірувалися реформаційними 

впливами, що переважно йшли із Заходу, – впливами гуситів та їхніх наступників 

«чеських братів», лютеран, анабаптистів, кальвіністів, різних течій унітаріїв, зокрема 

соцініан тощо. 
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Учасниками класичних реформаційних рухів було чимало українців. Окремі з них 

стали знаними фігурами в історії протестантизму. Передусім, це стосується Станіслава 

Оріховського та Юрія Немирича. 

Не без впливу протестантів на українських землях набула поширення практика 

вільної інтерпретації біблійних текстів, у т. ч. світськими людьми. З’явилися біблійні 

переклади розмовною мовою. Світські люди почали втручатися в релігійні справи. 

Набула поширення ідея світського патронату над Церквою. Вона навіть почала 

реалізовуватися на українських землях. 

Також інші реформаційні ідеї, зокрема ідея спасіння власною вірою, у відкритій чи 

прихованій формах стають набутком тогочасних православних мислителів. 

Щоправда, Реформація в Україні не вилилась у «відкриті» форми. Протестантські 

громади на українських землях, переважно кальвіністські та унітарські, фактично були 

маргінальним явищем. Багатьма українцями вони сприймалися як «чужі». 

Захоплення протестантизмом, популярність його ідей у православному середовищі, 

що спостерігалося наприкінці XVI ст., після укладення Берестейської унії 1596 р. почала 

поступово зникати. Це було пов’язано як із занепадом протестантизму в Речі 

Посполитій, так і з посиленням консервативних тенденцій у Православній Церкві в 

Україні, де в 30–40-х рр. відбувалися зміни під керівництвом київського православного 

митрополита Петра Могили. Але це були зміни не в дусі Реформації, а переважно в дусі 

посттридентського католицизму.  

Україна не змогла реалізувати свій «реформаційний шанс». На це були різні 

причини – реакція католицька й православна, переслідування протестантів владою Речі 

Посполитої в XVIІ ст., Хмельниччина, у вогні якої загинуло чимало протестантських 

громад в Україні.  

І все ж зерна, посіяні протестантами, дали результати й сприяли внутрішньому 

реформуванню Православної Церкви в Україні. Хоча цю внутрішню реформаційність 

постійно обмежували, однак вона давала про себе знати протягом тривалого часу – аж 

до середини ХІХ ст. Так чи інакше вона знаходила вияв у діяльності й творчості 

представників релігійно-філософської думки XVIIIст. – Феофана Прокоповича, Григорія 

Сковороди та інших.  

Внутрішня реформаційність українського православ’я була одним із імунітетів, що 

не давали з’явитися в Україні XVII-XVIII ст. власним опозиційним православ’ю сектам, 

як це було, наприклад, у Росії. 

Лише остаточна русифікація українського православ’я в ХІХ ст., яка 

супроводжувалася, зокрема, усуненням мирян із церковного життя, призвела до 

популяризації в Україні течій пізнього протестантизму, передусім баптизму. Проте, як 

бачимо, це був протестантизм західного зразка, а не зразка російського. Це 

опосередковано свідчить, що Реформація в Україні була внутрішнім явищем і загалом 

відповідала західноєвропейському типу.  

Звісно, в нинішніх умовах ми не можемо повернутися на 500 років назад і 

зреалізувати свій «реформаційний шанс». Зрештою, світ за 500 років помітно змінився. 

Однак, до деяких реформаційних цінностей могли б звернутися українські Церкви. Це й 

«жива», а не формалізована релігійність, і шанування книжності, зокрема рідною мовою, 

і культ праці. Хотілося, щоб саме на ці моменти ми звернули увагу, коли в жовтні 2017 

р. відзначатимемо 500-ліття Реформації. Окрім того, цей ювілей може стати приводом 

для осмислення наших минулих діянь, так само як і діянь нинішніх. 
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THE REFORMATION IN EUROPE AND UKRAINE: COMMON AND DISTINCTIVE SIDES 

The article studies the influence of the Reformation on social, economic and political processes in 

Europe. Influence the Reformation ideas to the development of the market relations and Ukrainian 
society (XVI-XVII) have been shown on the basis of Max Weber’s doctrine. 

Key words: Reformation, Max Weber, culture, social groups, Ukraine. 

 
Ірина Преловська  

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930): ВПЛИВИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ ЧИ 

СПРОБА РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я? 
Статтю присвячено особливостям формування та устрою Української Автокефальної 

Православної Церкви (1921–1930 рр.). Головну увагу звернуто на звинувачення в ухилах до 
протестантизму з боку проросійських діячів в Україні. Причиною обвинувачень стали 

намагання побудувати національну Церкву, запровадити українську мовудо богослужіння та 

демократизувати церковне життя. Для аналізу проблеми залучено документальні джерела, 
зокрема, апологетичні та публіцистичні праці Благовісника УАПЦ Володимира Чехівського 

(1876–1937 рр.) та гомілетичні твори мирополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937 рр.). 

Ключові слова:документальні джерела, Українська Автокефальна Православна Церква 
(1921–1930 рр.),українізація, Реформація, протестантизм, демократизація, В. Чехівський, 

митрополит В. Липківський. 

Проголошення Української Автокефальної Православної Церкви (далі – УАПЦ) на 

початку 1920-х рр. і ті зміни в церковному житті, які відбулися впродовж церковно-

визвольного руху 1917–1921 рр., продемонстрували, що реформування українського 

православ’я має певні ознаки, які в цілому схожі на ті, що виявилися в країнах Європи 

під час Реформації. Але, якщо у XV–XVІ ст. це було намагання частини європейських 

народів позбавитися від всебічної опіки Римо-Католицької Церкви і набути рис 

національної Церкви у своїй країні, то цей процес у ХХ ст. в Україні скеровувався проти 

Російської Православної Церкви (далі – РПЦ) і відбувався цілком в рамках православ’я. 

Незважаючи на те, що УАПЦ проіснувала нетривалий час, ця Церква встигла 

утворити комплекс апологетичних і полемічних джерел. УАПЦ позиціонувала себе як 

Православна Церква, але утворені її провідними ідеологами богословські тексти мають 

певну специфіку і дещо відрізняються від інших православних церковних напрямків 

цього періоду. Першою ознакою таких джерел є український національний характер. 

Головний акцент у тематиці зроблено на тому, щоб УАПЦ відповідала народному 

уявленню про національну Православну Церкву. Соборноправність і демократизм також 

є характерними ознаками творів ідеологів УАПЦ. 

У період 1917–1921 рр. учасники автокефального руху увійшли в конфлікт з 

єпископатом Православної Церкви в Україні. У процесі протистояння поступово 

випрацювалась така церковна модель, яка принципово не змінювала церковну 

структуру, але заперечувала абсолютну владу в Церкві єпископату, як це склалося в 

РПЦ. 

Революційні впливи також спричинили до радикальних змін в церковному устрої 

УАПЦ. Поява у церковному діловодстві, текстах промов, листуванні учасників 

автокефального руху 1917–1921 рр., а потім діячів УАПЦ, мовних зворотів та термінів, 

притаманних розбурханому революціями суспільству, зумовлювалися кількома 

чинниками, зокрема, вони підтримували українізацію церковного життя і знаходилися у 

стані конфлікту з «тихонівцями» і, проголосивши свою Церкву «народоправною», вони 

вважали, що Церква має жити одним життям з народом. 
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Передумови до Реформації (від лат.»reformatio») в Європі визрівали упродовж XIV–

XV ст., коли рух із церковного поступово переростав в суспільний через невтіленні надії 

на церковну реформу після рішень Констанцького (1414–1418 рр.), Базельського 

(1431 р.) і Ферраро-Флорентійського соборів (1437–1449 рр.), а також віденського 

конкордату (1448 р.) щодо Німеччини між римсько-німецьким кайзером Фрідріхом ІІІ і 

папою Миколаєм V. Реформаційний рух XIV–XV ст. поступово став явищем 

загальноєвропейського масштабу. 

Безпосереднім початком Реформації вважається публікація 25 жовтня 1517 р. у 

м. Віттенберзі заклику до теологічної дискусії у вигляді 95 тез, в яких заперечувалася 

першість папи Римського в Католицькій Церкві, критикувалися целібат, меса, інститут 

чернецтва та аскетизм, торгівля індульгенціями. Йшлося про демократизацію 

церковного управління, скасування залежності німецької Церкви від папи Римського та 

очолюваної ним курії, обмеження християнських таїнств лише хрещенням та 

євхаристією, а також здійснення масового видання Біблії Мартіном Лютером (1483–1546 

рр.) – реформатором Церкви, засновником протестантського руху. 

Реформація, як церковно-релігійна і політично-соціальна течія, розпочалася 

наприкінці XІV ст. у Західній Європі, звідки поширилася й на Україну, пробудивши 

національну свідомість і розвиток культури окремих народів та витворивши декілька 

протестантських Церков. Реформація скеровувалася проти догм і устрою, економічного і 

політичного становища Римо-Католицької Церкви. На відміну від понаднаціонального 

характеру Католицької Церкви, що вживала у богослужбі латинську мову, діячі 

Реформації вводили живі мови у Церкві, а тим самим і в літературу багатьох народів, 

зміцнюючи їхню національну свідомість і культурний розвиток. 

У тогочасній Речі Посполитій широкого поширення набували освіта, наука й 

культура. В Україну Реформація проникла у XV ст. з Чехії через студентів з України, на 

яких впливали ідеї Яна Гуса і гуситські війни, а також через емігрантів-гуситів у Польщі 

й Литві, де у XVІ ст. реформаційні течії ширилися серед магнатів і шляхти: Радзівіли, 

Воловичі, Кишки, Любинецькі, Морштини, Фірлеї, Сапіги, Гойські, Ходкевичі, Сенюти, 

Холоневські, Чапличі, Немиричі були захоплені ідеями Реформації. 

Реформаційні рухи в Україні не охопили усього обширу українських земель і всіх 

прошарків населення. Однак, поруч з іншими чинниками, Реформація активізувала 

православну шляхту, міщанство, козацтво й духовенство, для яких загрожена 

католицьким наступом, особливо після Берестейської унії 1596, «руська» віра набрала 

ознак національної ідентичності. Чималий відгук Реформація мала у церковно-

культурній ділянці. Чеські переклади Св. Письма були знані на українських землях у 

XV ст., з’явилися перекладені на тогочасну українсько-білоруську мову такі твори, як 

«Новий Заповіт» В. Негалевського (1581 р.), Євангеліє В. Тяпинського у XVІ ст., 

Пересопницьке Євангеліє (1556–1561 рр.), базовані переважно на протестантських 

текстах. Ці переклади вживано не тільки для приватного читання, але й при 

богослужбах. Одночасно ширилася проповідь живою мовою, а у релігійній полеміці 

брали участь і протестанти. 

Під впливом Реформації, поряд з традиційною в Україні церковно-слов’янською та 

польською, почала вживатися книжна українсько-білоруська мова, як мова письменства. 

Це стало свідченням подолання на практиці теорії «трьох священних мов» в контексті 

скинення «римських ланцюгів». 

Реформація посилила традиційну рису української Церкви – її соборноправність, що 

виявилося у діяльності церковних братств XVІ–XVІІ ст. Братчики практикували читання 

Св. 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.). Єпископи не погоджувалися з такими широкими повноваженнями 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1431
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світського елементу, і їхній перехід на унію з Римом 1596 р. був у деякій мірі 

спричинений реформаційними впливами у православних громадах. 

Але вплив і успіхи Реформації в Україні не були тривалими. Пов’язана з 

прогресивними релігійними течіями, Реформація опинилася між двох протилежних сил 

– католицькою Польщею й православною Україною, ворожих між собою, але й ворожих 

до протестантизму. Успішна боротьба Римо-Католицької Церкви (особливо ордену 

єзуїтів) і польського уряду проти протестантизму й негативне ставлення Православної 

Церкви до «люторів», позбавили Реформацію певної соціальної бази. 

Поява і розвиток полемічної літератури в Україні припадає на кінець ХVI ст. 

Полеміка в церковному середовищі була спричинена появою унійних ідей та 

протистоянням між православними та католиками в богословський площині. Але 

наприкінці ХVIІ ст.ця полеміка припинилася – Лівобережна Україна, а згодом, 

наприкінці ХVІІІ ст., майже вся територія знищеної Російською імперією Речі 

Посполитої увішли в поле потужного впливу трансформованої Петром І Православної 

Церкви, яка за іронією долі управлялася на кшталт протестантських країн, після 

утворення Святійшого урядуючого Синоду, замість патріаршества, у 1721 р. 

Після періоду політики русифікації та запровадження в Україні імперської 

російської моделі Православної Церкви в усіх галузях церковного життя, 

несподівано,під час розгортання церковно-визвольних змагань в Україні 1917–1921 рр. 

за українізацію та реформування церковного устрою, розгорнулася гостра полеміка в 

середовищі самої Православної Церкви між прихильниками УАПЦ та прибічниками ідеї 

неможливості реформування Церкви з метою збереження її зв’язку з Московським 

Патріархатом. 

Особливе місце у дослідженні джерел, у яких викладено ідеологічні підвалини 

УАПЦ [9–14], ґрунтованих на християнських і соціал-демократичних засадах, є праці 

Благовісника цієї Церкви Володимира Чехівського (1876–1937 рр.) [15–19]. Свої праці 

він підписував псевдонімом «Ілля Побратим» або «Ілля Братерський» і всі вони мають 

соціал-демократичний ідейний ухил і відповідну термінологію. Пізніше, коли 

В. Чехівський став провідним ідеологом УАПЦ у 1921 р., він підписував свої роботи 

«Вірний В. Чехівський» [12, с. 175–180]. 

Апологетичний характер має робота «За церкву, Христову громаду, проти царства 

тьми» [16–19]. Це спроба богословського обґрунтування пресвітерської хіротонії 

митрополита УАПЦ Василя Липківського за зразком Олександрійської Церкви ІІІ ст а 

також джерело для вивчення не тільки аргументації на користь відокремлення від РПЦ 

але й для вивчення розвитку богословської думки часів церковно-визвольних змагань в 

Україні 1917–1921 рр Тут поєдналися міркування про походження християнства та 

першохристиянських громад з соціал-демократичними переконаннями автора Історію 

Христової Церкви представлено як боротьбу малоімущих із «князями віку цього» 

Підпорядкування Київської митрополії у 1686 рпотрактовано як переведення панування 

московських духовних і світських владик шляхом підкупу силою припинено діяльність 

українських братств «Московська ієрархія» кваліфікується як «організація панування 

господствуючих верств а не організація братерського церковного служіння» [16, с. 7–8] 

Капітальну богословську працю апологетичного характеру В. Чехівський написав 

через кілька років після Першого собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. з метою 

ідеологічного і богословського обґрунтування позиції УАПЦ. Фрагменти тексту праці 

В. Чехівського «Основа визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–

13)» [11, с. 295-321.] було надруковано частинами у часописі УАПЦ «Церква і Життя» за 

1927–1928 рр. Віднайдено 9 частин апологетичної праці В. М. Чехівського «Основа 

визволення церкви від князівства тьми віку цього (Ефес. 6:10–13)»: 3 частини праці за 

1927 р. і 6 частин за 1928 р. 
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Посилаючись на Новий Заповіт та твори св. Отців, В. Чехівський порівнював 

боротьбу за часів первісного християнства з періодом боротьби за проголошення УАПЦ: 

«Отже, Українській Церкві довелось найперше визволяти священне служительство від 

гнобительської неправдивої ієрархії, що її настановили «князі світу цього», московські 

царі, бо ця неправдива ієрархія служила не Христу, не Святому Духу любові і 

братерства, а духу гнобительства, хижацтва (Мф. 4:8–11)» [15, арк. 79]. 

Автор обґрунтовував тезу про відступництво тихонівської ієрархії від Христа: «Так 

наука Христова стверджує, що визнання поза церквою екзарха Тихоновського на 

України Михайла [Єрмакова], а разом з ним і всієї Москвинської ієрархії, яка не 

поєдналась з церковним наступництвом, є ділом волі Христа Спасителя, а також, що 

обрання Українською церквою й молитовне висвячення церквою нової ієрархії на 

Соборі України [19]21 року цілком відповідає ученню Євангелія» [15, арк. 87]. 

Розрив з єпископатом РПЦ він вважав позитивним явищем: «Свята УАПЦ, після 

відходу від неї в бік «світу цього» єпископату стародержавного наступництва на чолі з 

екзархом московського патріархата, вжила і мала церковне право вжити цей канонічний, 

апостольський спосіб висвяти єпископів Православної Апостольської Олександрійської 

Церкви на Першому Всеукраїнському Церковному Соборі [1921 р.]» [13, с. 321]. 

Особливістю богословської полеміки 1920-х рр. було спрямування дискусії не на 

римо-католиків, уніатів, протестантів, а на представників інших православних 

церковних напрямків, які виступили з критикою УАПЦ на чолі з митрополитом 

В. Липківським. Головним об’єктом критики з боку представників Українського 

екзархату патріарха Московського в Україні та Обновленської Церкви став акт 

пресвитерської хіротонії протоієрея В. Липківського 23 жовтня 1921 р., а також саме 

богословське обґрунтування цього акту, автором якого був В. Чехівський. 

Іншим автором, який відгукнувся на звинувачення УАПЦ в протестантських 

впливах був митрополит Київський і всієї України УАПЦ В. Липківський (1864–1937 

рр.) – редактор і автор статей часопису УАПЦ «Церква і Життя» автор перекладів 

українською мовою Божественої Літургії Св Іоана Золотоустого богослужбових книг 

проповідей на неділі і свята та на Апостольські послання історичних праць про 

Українську Церкву епістолярію. 

Ставлення протоієрея В. Липківського, а згодом і очільника УАПЦ у 1921–1930 рр. 

до російської Церкви аж ніяк не можна назвати агресивним чи відверто ворожим. Але в 

контексті наведеної цитати прослідковуємо відхилення від приналежності до РПЦ, а тим 

більше намагання відокремитися від неї і побудувати окрему національну Православну 

Церкву з українською мовою богослужіння до цієї пори російськими церковними і 

світськими істориками визначаються як «церковний націоналізм» і сепаратизм і 

відповідно засуджуються як «неканонічні». 

Документальні джерела, які свідчать про ставлення митрополита УАПЦ 

В. Липківського до російської Церкви, представлені кількома видами джерел. В усіх 

варіантах його творів простежується чітке розуміння різниці між українським і 

російським сприйняттям подій. Особливо відзначається підступність російського 

єпископату в Україні, який переважно зберігав корпоративну єдність у протистоянні 

українському рухові за автокефалію Української Православної Церкви, аніж дбав про 

слідування духу Євангелія і дійсне дотримання канонів. 

Митрополит В. Липківський детально описав як дійшло до повного розриву з 

проросійським єпископатом в Україні, причому влучно охарактеризував прикривання 

антиукраїнської політики намаганням дотримуватись церковних канонів. Під час 

Першого Всеукраїнського собору УАПЦ 14–30 жовтня 1921 р. було багато разів згадано 

РПЦ, в т. ч. і у виступах протоієрея, а з 23 жовтня – митрополита УАПЦ Василя 

Липківського. Прийняті цим собором канони УАПЦ містять нові засади церковного 
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устрою, які руйнував усталені засади церковної політики в Російській імперії щодо 

православ’я, а також нищівну критику діянь тих єпископів, які відступили від 

новозаповітного вчення, вважаючи служіння російській Церкві і державі критерієм 

істини [8, с. 375–400]. 

У своїй звітній доповіді ІІ Всеукраїнського собору УАПЦ в засіданні від 21 жовтня 

1927 р. він дав характеристику попередньому стану Правсославної Церкви в Україні: 

«Що уявляла собою Православна Церква на Україні до відродження УАПЦ: 1) 

Славянська мова в богослужінні й російська в промовах і бесідах; 2) мертва 

заскорузлість обрядів без жодного поступу й просвіту в майбутньому; 3) темрява й 

безправність та убогість Церкви-громади; 4) самовладство свавільство й велике 

багатство вищого духовенства та манастирів; 5) повна підлеглість державі російській й 

рабське виконання її завдань; 6) величезна пропасть між зовнішньою величністю і 

внутрішньою нікчемністю Церкви, яка трималася підтримкою державною поліцейською. 

От та дійсно «мерзость запустіння» на св[ятому] місці, про яку й Христос говорив» [1, 

с. 276–277]. 

Окремий напрямок для дослідження гомілетичних джерел з історії УАПЦ складають 

твори одного з найвидатніших діячів автокефального руху – о. митрополита 

В. Липківського [13, с. 337–346]. Через нетривале існування УАПЦ в УСРР у 1920-ті рр. 

його церковні твори, в т. ч. написані для церковної проповіді в храмі під час 

богослужіння, не були опубліковані за його життя. Лише після 1991 р. в Україні 

з’явилися окремі публікації [3] та дослідження з цієї проблеми [2]. 

В останнє десятиліття свого життя (1927 р. від 1937 р.), коли митрополит 

В. Липківський поневірявся і був відлучений від церковного служіння, ним було 

написано цілу низку богословських праць, зокрема, проповідей. Можна висловити 

припущення, що щось подібне за змістом він виголошував в Софійському соборі в Києві 

та інших храмах під час богослужіння, але тексти проповідей, які були оприлюднені в 

діаспорних виданнях в післявоєнний час, писалися митрополитом як церковно-

літературні твори без сподівання на те, що вони пролунають в храмі. 

У вступному слові до видання листів митрополита УАПЦ Василя Липківського 

о. Петро Маєвський повідомляв, що одержав від нього загалом 19 листів, в яких 

надійшло близько 110 проповідей (разом вийшло 150 проповідей на євангельські теми і 

50 – на апостольські) [4]. Священик П. Маєвський вперше видав ці проповіді у 1934–

1935 рр. в м. Вінніпезі. 

У своїх проповідях митрополит відгукувався на актуальні проблеми життя 

Наприклад, аргументи проти звинувачень у протестантських та унійних ухилах УАПЦ 

містять проповіді В. Липківського, який критикував діяльність римських пап з 

навернення українського народу в унію Джерелом інформації щодо відпадіння УАПЦ 

від православ’я і приєднання її до Уніатської Церкви завдяки діяльності митрополита 

Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького, були представники монархічних 

православних осередків. 

«Проповіді на неділі і свята. Слово Христове до українського народу» були написані 

як літературні твори, хоча не можна виключати, що певні записи велися В. Липківським 

тоді, коли він впродовж своєї пресвітерської, а потім архієрейської діяльності 

виголошував проповіді в храмі. Ці промови упорядковані згідно з річним колом 

богослужінь (в підзаголовках до проповідей вказано в яку неділю її виголошено). Кожна 

з них має тему, яка пов’язана з Святим Письмом і має певне тематичне спрямування. У 

тексті проповіді «Страждання Божої Матері і важка доля українського народу», 

самодержавницькі стремління папського престолу, унійну діяльність Польщі у ХVІ ст. 

[6]. 

Щодо протестантських Церков, таких, як «лютерани, кальвіністи, методисти, 

євангеліки» (проповідь «Проти партійності в Церкві й на захист єднання і Хреста 
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Христового»), ні про які теоретичні чи практичні запровадження протестантської 

ідеології не йдеться. Навпаки, митрополит УАПЦ В. Липківський критикував їх за відхід 

від Христової істини, народних традицій. Він також заперечував твердження про те, що 

український народ прийняв християнську віру часів князя Володимира Великого від 

Риму [7]. 

У одній з проповідей митрополит писав: «Керівники Церков – князі і владики їхні – 

вони ні на яке замирення не здатні, бо вони засвоюють Христа і Його благодать навіть 

не Церкві своїй, а особі своїй. От римський папа оголосив себе заступником Христа на 

землі і твердить, що лише за ним Христос і Його благодать, і хто не з ним, той не має ні 

Христа, ні Його благодаті […] От єпископи інших Церков оголосили лише себе 

заступниками апостолів і твердять, що лише з ними Христос, що лише через їхні руки 

подає Він свою благодать Церкві. Чи можуть же ці руки від такої власности 

відмовитись?» [5]. 

Таким чином, РПЦ у Синодальний період сформувала цілісну концепцію засад 

існування Православної Церкви в Російській імперії, повністю прийнявши шовіністичні 

ідеї щодо кваліфікування будь-яких національних проявів, окрім власне російських, 

всередині самої Церкви як «церковного націоналізму» і «сепаратизму». Діяльність 

церковних очільників або представників духовенства інших національностей, яка після 

революцій 1917 р. скеровувалася на утвердження національного типу православ’я в 

межах колишньої Російської імперії, спонукала владу до створення системи 

шельмування або замовчування імен тих, хто стояв на чолі церковного національного 

відродження, звинувачень у різноманітних ухилах. Але після згортання діяльності всіх 

церковних напрямків і подальших репресій УАПЦ на теренах УСРР була ліквідована.  
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FEATURES OF FORMATION AND STRUCTURE UKRAINIAN AUTOCEPHALOUS 

ORTHODOX CHURCH (1921–1930): PROTESTANT INFLUENCE OR ATTEMPT TO 

REFORM THEUKRAINIAN ORTHODOXY? 

The article deals with the peculiarities of formation and structure of the Ukrainian Autocephalous 
Orthodox Church (1921–1930). The main attention is paid to accusations of bias to Protestantism by 

pro-Russian activists in Ukraine. The reason charges were attempts to build a national Church, to 
introduce ukrainian language in worship and democratization of church life. To analyze the problems 

involved in documentary sources, particularly apologetic and publicist works of an Evangelist of 

UAOC Volodymir Chekhovsky (1876-1937) and works of homiletics myropolyta UAOC Vasyl Lypkivsky 
(1864-1937). 

Key words: documentary sources, Ukrainian Autocephalous Orthodox Church (1921–1930), 
ukrainization, Reformation, рrotestantism, democratization, V.M.Chehivsky, Metropolitan Vasil 

Lypkivsky. 

 
Віталій Докаш 

РЕФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: УРОКИ ІСТОРІЇ ДЛЯ 
УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ 

У статті проведено аналіз Реформації як процесу, що змінив світогляд та суспільно-
політичне обличчя Європи XVI-XVII ст. Досліджується ідейна спадщина та реформаційна 

діяльність творців Реформації, висвітлюються їх революційні погляди та антифеодальний 

характер і морально-ціннісний потенціал діяльності. Визначається роль Реформації для 
суспільно-політичних трансформацій та формування Європи Нового Часу. 

Ключові слова: Реформація, національно-визвольні рухи, секуляризація, теократія, 

політичні свободи, протестантизм. 

Світове товариство,зокрема й Україна, відзначають 500 років Реформації не тільки 

як релігійного руху за оновлення Церкви, але й як соціально-культурного процесу, який, 

за вдалим висловом класика соціології релігії М. Вебера, на засадах протестантської 

етики започаткував «дух капіталізму» та дав життя сучасній цивілізації. 

Про роль Реформації в історії людства написано багато, є різні бачення цього 

процесу. Спробуємо розглянути деякі з них та запропонувати свою, можливо, й 

суб’єктивну точку зору. 

Реформація, читаємо в «Релігієзнавчому словнику», «національно-визвольний та 

суспільно-політичний рух в Європі ХVI-XVII ст., який знаменував перехід від 

Середньовіччя до Нового часу, від феодального до буржуазного ладу». Тут зазначено, 

що завдяки Реформації утворилися національні Церкви, виник протестантизм. Словник 

також визначає детермінанти цього широкого трансформаційного процесу-ересі ХІІ-

ХІVст., ідеї Дж. Вікліфа, Я. Гуса, німецьку містику,ренесансний гуманізм. Пов’язуючи 

початок Реформації з виступом М. Лютера (95 тез), що підштовхував антифеодальний 

рух у Німеччині (Селянська війна),кальвіністські війни в Нідерландах, визвольні 

процеси у Швейцарії, Швеції, Шотландії,буржуазну революцію в Англії, Нідерландах, 

автори словника акцентують на центральній проблемі цього феномену – Реформація 

охопила всі соціальні стани, якірозумілиїї як радикальну суспільну перебудовуз 

відміною приватної власностіта соціальної нерівності (революційна діяльність 

Т. Мюнцера,Цвінглі, анабаптистів) або зміцнення економічного і політичного статусу 

(бюргерство, шляхта в Східній Європі) або утворення абсолютної монархії (Англія, 

північні німецькі князівства) чи бюргерської (Швейцарія) республіки [9, с. 286]Пізніше 
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ми зупинимось саме на окремих проявах Реформації як соціально-культурного 

руху,залишивши теологам право на роздуми про релігійні зміни в рамках цього процесу. 

Зауважимо,що білоруські автори «Енциклопедії» [10] трактують Реформацію як 

«суспільно-політичний і релігійний рух в Західній і центральній Європі в ХVI ст., 

основним сенсом і змістом якого виступала боротьба за оновлення західно-

християнської церкви проти католицизму і союзних йому феодалів» [10, с. 725]. 

Увага акцентується, у першу чергу, на релігійних змінах як на основній меті. 

Щоправда, слід віддати належне авторам видання, вони відзначають дієву роль 

Реформації в боротьбіза національну незалежність, формування національної свідомості, 

звертають увагу на її глибоко національний характер, характеризують, посилаючись на 

М. Лютера та Цвінглі, характеризують як рух, що проходив на континенті під «знаком 

симбіозу» реформаторів і державної (чи громадянської) влади. Мабуть, мають рацію 

автори енциклопедичного видання, які вважають, що застосування терміну Реформація в 

релігійно-богослівському значенні включає аналізяк лютеранства, кальвінізму, 

цвінгліанства, анабаптизму, так і контрреформації [10, с.727 ].  

Своє розуміння процесів і ролі Реформації подає протестантський теолог Люїс 

В. Спіц, посилаючись на думки знаних історичних постатей. На його думку, історик 

XIX ст. Дж. Фруд характеризував Реформацію як петлі, на яких обертається вся сучасна 

історія; Вольтер же розглядав ії як зіткнення між монахами на окраїнах Саксонії, яке 

привело тридцять народів до злиденності». Монтескьє, на його думку,цінував 

Реформацію за «культурні явища, які її супроводжували», а французький державний 

діяч та історик Франсуа Гізо називав Реформацію реалізацією устрімлінь людського 

розуму до свободи і «великої спроби розкріпачити людську думку». Відомий мислитель 

XIX ст. Бертран Рассел,на думку Л. Спіца, сказав, що Реформація принесла людям 

релігійну свободу, однак їм ще потрібно завоювати собі політичну і економічну 

незалежність» [11, c.10–11].Слід віддати належне цьому теологу, він зробив спробу 

визначити причини Реформації як процессу. 

Першою причиною виникнення Реформації Л. Сліцназиває реакцію на зловживання 

в церковному житті (корумпованість духовенства, відсутність вільнодумства, претензії 

на єдиноістинність). Другою причиною теолог вважає доктринальні відхилення, або так 

звану теологічну невпевненість (боротьбасхоластів нового виміру релігійної думки). 

ТретюпричинуСпіц пов’язує з соціальними коренями (виникнення нових реалій-

буржуазії, нових технологій, робітників як классу та нездатність католицької церкви 

забезпечити моральне керівництво і задовільнити духовні потреби людей), що й привело 

до нового «вихлюпу» в Європі релігійного ентузіазму [11, с. 16–20]. 

Оцінити значення Реформації, як ми думаємо, можна тоді, коли проаналізуємо ті 

зміни, які відбулися в процесі соціокультурних трансформацій в європейському 

просторі під впливом людей, які стояли у її витоків. 

На думку Л. Спіца, мало хто зумів потрясти світ так, як вдалось М. Лютеру (1483–

1546 рр.). У своїй особі він поєднав обидві реформаторські тенденції, що мали місце в 

Німеччині: вимоги зовнішніх реформ, які покінчили б з порушенями і устремліннями до 

істинного духовного оновлення [11, с. 39 ] 

Слід зауважити, як свідчить аналіз праць реформатора,що початковий період 

діяльності М. Лютера характеризувався досить різкими випадами проти Католицької 

Церкви. Щоправда, його соціальні ідеї більше тяжіли до помірного реформаторства, що 

можнасформулювати як непротивлення і всезагальне примирення [1, с. 199–200]. 

М. Лютер був переконаний, що влада та духовенство повинні турбуватися про благо 

підданих [5, с. 81]. 

М. Лютер навіть створив своєрідний «моральний кодекс» для урядовців, головний 

принцип якого – турбота посадовця про людей і служіння їм [11, c. 313–315].Князь, 

вважав він, повинен охороняти і захищати своїх підданих за допомогою стійкого миру. 
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Лютер навіть допускав застосування зброї, якщо потрібно було захищати національні 

кордони від нападу [5, с.146, 206-207]. Існує думка, що посилання на «Божественне 

правило»,які були в Біблії 1521 р. перекладу Лютера стали невід’ємною частиною 

більшості програм Селянської війни в Німеччині, в тому числі і так званих 72 статей. 

Тому то в німецькій літературі 1521–1522 рр. Лютер зображувався ворогом всіх, тих хто 

мав владу і захисником всіх стражденних і пригнічених [5, с. 271–273]. 

В «Заклиці до миру» (1525 р.), наприклад, написанномущодо Селянської 

революційної програми «12 статей», реформатор звертався до князів з викриттям їх 

експлуататорської сутності та буквально умовляє їх для власного блага поступитися 

претензіям селян [3, с. 127] Тому лідери повсталих селян вважали М. Лютера своїм. 

Його ім’я називали першим серед справедливих третейських суддів. Селяни надихалися 

поезією реформації, яка звучала в ранніх лютеранських творах [1,с. 259]. Існує думка, 

що селяни в Німеччині, розуміючи принцип християнської свободи М. Лютера, як 

соціальну свободу, повстали протии гноблення в 1524–1525 рр. [11, с.62]. В цьому 

контексті на особливу увагу заслуговує думка відчизняних представників українськогго 

реформаційного руху, що ідея природнього права дозволила лідерам Реформації 

критикувати феодальні порядки як такі, що суперечать природній справедливості [6, 

с. 29]. 

Визначаючи соціальні позиції М. Лютера, все жтаки відзначимодуалізм його 

поглядів, оскільки основною своєю метою він бачив реформацію Церкви, а вже потім 

соціальної проблеми. 

Враховуючи протирічність поглядів М. Лютера щодо соціальних змін ми зробимо 

ряд зауважень. По-перше,інує думка, що небажання реформатора приєднатися до 

Селянської війни 1524–1523 рр. виправдовується його вченням про владу 20-х рр. та 

неприйняттям бунту проти неї (принцип непротивлення – авт.) [4, с. 18–19]. По-друге, не 

слід плутати реформаторське розуміння Євангелія М. Лютера і соціально-політичну 

ідеологію, яку він не сприймав. До того ж ряд дослідників вважає, що якби М. Лютер 

став вождем селян, справа Ревормації (церкви –авт.) потерпіла б крах [4, с.89–91]. 

Слід відмітити ряд ідей М. Лютера, які носили морально-ціннісний потенціал і 

зіграли свою роль в тому, що М. Вебер назвав «духом капіталізму» Так, розробляючи 

ідею побудови Царства Божого в земних умовах, М. Лютер розробив вчення про 

мирське покликання християнина, яке отримало подальший багатоплановий розвиток у 

творах 30-х рр. З одного боку, воно несло антифеодальний потенціал; з іншого – 

реформатор тут відстоював новаторське уявлення про Бога,який понад усецінує в 

людині старанного, наполегливого і підприємливого працівника (якраз в цих якостях 

пізній М. Лютер бачив втілення протестантської віри – авт.).  

Зауважимо, що М. Лютер першим в середньовічній Європіговорив про значимість 

будь-якої праці, а лінощі вважав прикметою безвір’я та невдячності [7, с.52]. Якщо М. 

Лютер був прибічником поміркованих реформ, то кардинально-протилежні погляди 

сповідував інший лідер Реформації – Ульріх (Хульдрейх) Цвінглі (1484–1531 рр.), якого 

за його соціальний радикалізм можна зарахувати до представників радикальної 

Реформації. 

Слід зазначити, що У. Цвінглі вважається засновником швейцарського 

протестантизму, представником «цюріхської реформації». Його протестантський 

світогляд та переконаннясформувалися майже одночасно з М. Лютером, але незалежно 

від нього. На Цюріхському диспуті 29 січня 1523 р., будучи членом магістрату міста, він 

виступив зі своїми знаменитими «67-и тезами», після чого влада обрала протестантизм 

релігією кантону, а У. Цвінглі став «народним проповідником», що дало йому 

можливість провести реформи в дусі уявлень про Царство Боже. Розглядаючи погляди 

У. Цвінглі,відзначимо що він був прибічником соціальних змін шляхом збройної 

боротьби [1, с. 213]. 
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Вважається, що У. Цвінглі був третьою людиною Реформації (після Лютера і 

Кальвіна) і з освіченого гуманіста став церковним реформатором, а йогопрограма 

реформ визначила розвиток швейцарської історії, і альпійська держава стала прообразом 

моделі, в напрямку якої повинна була розвиватися роз’єднана Європа [11, с. 128–129]. 

Як і М. Лютер, У. Цвінглі відстоював ідею, що влада повинна турбуватися про 

підлеглих. Про це він говорив в 41-й тезі, зазначаючи, що владу навіть можна 

зміщувати, якщо вона цього не робить. Його радикалізм видно із 42-ої тези, де він 

говорив про можливість знищення влади, якщо вона поступає протизаконно [8, с. 41]. 

У. Цвінглі,які Т. Мюнцер, був прибічником поглядів про Царство Боже (як ідеал 

держави – авт.),яке можна побудувати в земних умовах, за рахунок республіканської 

форми правління. Він вважав, що Євангеліє Христа не спрямовано проти влади, 

навпаки, воно служитьїї підсиленню, наставляючи на шлях істинний,об’єднуючи їїз 

народом до тих пір, поки влада діє по-християнськи, тобто не вступає в конфлікт з 

вимогами євангелізму. Правителі, що не виконують цієї постанови, за У. Цвінглі, 

можуть бути зміщені, але не шляхом повстання (як у Т. Мюнцера), а з добровільної 

згоди всього народу [1, с. 215]. 

Реалізацію свох реформаційних поглядів, що включали як релігійні, так і соціальні, 

У. Цвінглі розпочав десь після 1515 р. Для реформаторської програми швейцарця 

особливо характерні, як стверджує історик теології Б. Хегглунд, строга етика та 

теократичний ідеал держави. Реформатор уявляв цей ідеал як створення у Швейцарії 

єдиної Євангельської держави на чолі з Цюріхом і Берном, де католицькі канони 

повинні були підкорятися силі зброї. 

На відміну від М. Лютера, У. Цвінглі не розмежовував духовну і світську сфери і 

визначав можливість при певних умовах політичних і соціальних змін. Обов’язки ж по 

їх реалізації реформатор покладав не на народ, як у Т. Мюнцера, а на світський уряд. 

Елементи справедливості Царства Божого та реалізації ідеалу теократії були, в певній 

мірі, реалізовані ним в Цюріху,коли під впливом його реформаційних ідей, починаючи з 

1523 р.,почала проводитися секуляризація монастирської власності, й прибутки з 

духовних закладів та монастирів йшли на соціальні потреби. Реформаційні 

нововведення Цвінглі – використання церковної маєтності для громадської освіти та 

благодійництва розпочалися після того, коли капітул Цюріха їх затвердив в 1525 р. На 

кошти від секуляризації церковного майна була створена ціла система благодійницьких 

закладів (магазини з продуктами, богодільні, готелі для бідних, лікарні та чумні 

госпіталі [8, с. 215–216]. 

Розуміючи залежність успіху реформ від виховання молоді, У. Цвінглі написав 

працю із трьох частин – «Деякі правила про виховання юнаків», де в першій частині 

йшла мова про релігійне виховання, а в третій про обов’язки по відношенню до інших та 

правила співжиття. 

Щодо реформаторської спрямованості поглядів У. Цвінглі є різні думки, інколи – 

діаметрально протилежні. Одні дослідники вбачають в ньому радикала, схильного до 

реалізації навіть збройним шляхом, а інші роблять акцент на його принципахмирного 

євангелізму. За переконаннями історика Франсуа Баумана, цвінгліанське вчення 

сформувалося як ідеологічна основаселенських вимог у верхній Швабії в ході селянської 

війни 1525 р. Однак, на його думку, при всьому радикалізмі соціальних поглядів 

реформатора, в цій ідеологічний програмі центральним залишається принцип У. Цвінглі 

про необхідність мирного шляху соціальних перетворень і підлеглості суспільних 

питань ідеям євангелізму. Думку Ф. Баумана про організуюче-ідеологічне начало як і 

централізаторську тенденцію в селянській війні однієї з гілок цвінгліанства 

підтримувало і ряд інших істориків. Однак, вони також схилялися до думки, що 

цвінгліанство прагнуло спрямувати селянський рух в русло мирного євангелігму і не 

мало нічого спільного з революційним курсом Селянської війни [1, с. 217–218]. 
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Аналіз процесу Реформації не буде повноцінним, якщо не розглядати спадщину ще 

одного реформатора, якого слід віднести до трійки тих, хто був у витоків реформування 

Європи і якого Л. Спіц називає другою особистістю в цих трансформаціях – Жана 

Кальвіна (1509–1564). Вважається, що він став одним із тих, хто чинив значний вплив на 

розвиток західної історії і формування образу західної людини. Як писав британський 

письменник і державний діяч лорд Морлі, виключити Кальвіна із великої кількості 

діячів західної цивілізації рівнозначно тому, як дивитися на історію, закривши одне 

око»[1,c. 175]. 

Ж. Кальвін відомий, у першу чергу тим, що заклав основи реформаторського 

богослов’я,які визначені у праці «Настанови у християнській вірі (писалася і 

редагувалася з 1536 р. до 1558 р.), яку ще називають підручникомвойовничого 

протестантизму» та справжньою енциклопедією реформованого християнства. 

Ж. Кальвін, як і М. Лютер вимагав безумовного підкорення владі підданими, але 

допускав непослух їй в тому випадку – коли остання вимагає від підданих чогось 

протиправного Богу [11, с.207, 222]. 

Разом з тим, на відміну від У. Цвінглі, реформатор в такому випадку визнавав 

можливість не тільки пасивного, але й активного спротиву.Ж. Кальвін, як і М. Лютер 

був послідовним у поглядах на ставлення до держави. З одного боку, богослов 

зауважував про божественність будь–якої державної системи, з другого – він допускав 

божественне покарання тиранічних режимів руками їх же підданих. Правда, тут 

реформатор робивзастереження, що насильницькі методи боротьби можливі лише тоді, 

коли вичерпані легальні форми. 

Визнаючи необхідність існування держави, реформатор бачив її лише як 

теократичну. Релігія і страх – ось ті основи, на яких, за Ж. Кальвіном, повинно було 

будуватися державне життя. При цьому Ж. Кальвін вважав демократію «найгіршою 

формою правління», тяжіючи до аристократичної моделі, адже вибрані – аристократи 

духу.Аристократична республіка, на думку Ж. Кальвіна, повинна була відповідати тій 

формі правління, що була у давніх юдеїв. Найважливішим принципом її правління була 

сліпа покора підданих владі, за винятком, коли це суперечило Слову Божому [7, с. 236–

237]. 

В коментарі до «Послання до Римлян»13, женевський реформатор визначав основні 

принципиіснування держави: принцип угодиміж владою і підлеглими;погляд на будь-

яку форму політичної влади як богом встановленої; орієнтація на змішану 

аристократично-демократичну форму. Абсолютну демократію, як принцип рівності, він 

відкидав, але ставив у центр уваги політичну свободу. Однак, Ж. Кальвіну були 

абсолютно не прийнятні ідеї рівності, релігійної терпимості, суверенітету народів, право 

на політичний супротив [4, c. 290–293].  

Свої уявлення про ідеал держави – Царство Боже Ж. Кальвінспробував реалізувати у 

так званому женевському експерименті двоетапно: вперше в 40-х рр. XVI ст., коли він 

був переконаний, що Женева повинна стати Божим містом на землі; вдруге в 1941 р., 

коли він був запрошений до Женеви її магістратом для проведення реформ. Останній 

факт науковці сприймають по-різному, але схиляються до його негативного 

трактування. В соціальному і культурному розрізі негативним можна назвати наступне: 

підпорядкування світської влади духовній; ніяких демократичних 

свобод;інквізиторський трибунал; доноси та катування; релігійна нетерпимість; 

заборона світських заходів. Ця модель теократичної держави проіснувала у Женеві у 

XVI ст. впродовж 20-ти років. Тому не випадково Женеву назвали «військовим центром 

протестантизму» [11, с. 192–201].  

Критично оцінюючи женевський експеримент Ж. Кальвіна, звернемо увагу і на його 

позитивний бік. Як вважають історики Ф. Кантценбах та Й.Штедтке,створення в Женеві 

дияконату дало змогу розподілити церковні кошти між бідними, нужденними і хворими, 
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оскільки в його структурі знаходилось управління лікарнями, домами для бідних, 

сирітськими будинками, притулками для мандрівних бідняків, «чумним будинком». 

Опікунство над цією категорією людей практично знищувало злиденність. 

Запровадження в життя церковних норм, на думку істориків, дозволило Ж. Кальвіну в 

певній мірі реалізувати ідеї духовної конституції Церкви та підготувати її відокремлення 

від держави. У 1555р. консисторія отримала незалежність від держави. На 1566 р., як 

результат реформаційної діяльності в соціальній сфері, припало й зростання морального 

клімату у місті: загальна зайнятість, контроль цін та знищення корупції, обмеження 

розкоші, ліквідація проституції й антисанітарії. 

Вінцем кальвіністської реформації вважається створення Женевської Академії (5 

червня 1559 р.), в якій працювали медичне, юридичне і філологічне відділення, що 

дозволило перетворити її в елітний університет зі 1500 слухачами. Багато істориків 

переконані, що модель женевської громади стала ґрунтом, на якому вперше почали 

реалізуватися принципи рівності, братерства та свободи. Церковно-суспільна структура 

Женеви, вважають дослідники, підняла місто на високий духовний і моральний рівень та 

забезпечила її економічне зростання і благополуччя [4, с. 217–295]. 

Історичні розвідки свідчать, що наявність низки реформаційних угрупувань 

(лютерани, кальвіністи, тринітарії) була також характерною для межових із Заходом 

територій України XVI–XVII ст. 

На завершення скажемо, що виразниками західних реформаційних ідей на 

українських землях, у першу чергу, були антитринітарії (з XVII ст. вони почали 

називатися социніанами), які у своєму вченні відзначалисярелігійним і соціальним 

радикалізмом. Вони мали схожі до західних радикалів –реформаторівпогляди: виступали 

проти кріпацтва, приватної власності, вимагали реалізації засад рівності на кшталт 

ранньохристиянських громад [6, с.125–132]. 

Аналіз реформаційних процесів в Європі вXVI–XVII ст. дозволяє зробити наступні 

висновки: 

Реформація як процес була антифеодальним,релігійним та суспільно-політичним 

рухом за оновлення Європи на нових світоглядних основах. 

Біля витоків реформаційних процесів стояли М. Лютер, У. Цвінглі та Ж. Кальвін, чиї 

революційні погляди сприяли як активізації національно-визвольних рухів, так і зміні 

соціальних порядків. 

Реалізація ідей великих реформаторів є свідченням того, як спільна діяльність 

релігійних організацій та держави може трансформувати соціум та розв’язувати 

соціальні проблеми. 

Історична спадщина Реформації може послужити уроком для України по 

формуванню суспільства на засадах ціннісного потенціалу християнської етики. 
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ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
Досліджено вплив реформаційних ідей на розвиток освітніх закладів на території України. 

Доведено, що в період з середини XIV ст. – до початку XVIII ст.протестантські 

течії,зокрема,соціани та кальвіністи займали важливе місце в наданні освіти українському 
населенню через початкові, середні та вищі школи.  

Ключові слова: Реформація в Україні, зжидовілі, соціани, кальвіністи, протестантські 

школи. 

Згідно з указом президента України Петра Порошенка, наша країна разом із іншими 

державами відзначає в 2017 р. 500-річчя Реформації. Більшість дослідників доводять, що 

Реформація не лише реформувала релігійний світ, але й суттєво вплинула на розвиток 

суспільства, економіки, культури, науки в багатьох країнах світу. Внаслідок 

реформаційного процесу з’явилися такі напрямки, як кальвінізм, лютеранство, 

англіканство, анабаптизм, цвінгліанствота інші. Проте,згодом із цих реформаційних 

напрямів сформувалися постреформаційні релігійні течії – адвентизм, баптизм, 

методизм п’ятидесятники, харизмати та багато інших. Реформаційні та протестантські 

конфесії ще з часів Мартина Лютера мали поширення на теренах України.У наш час 

вони займають важливе місце в релігійному житті українського народу, впливаючи на 

формування духовних і культурних цінностей українців,розвиток освітнього та 

наукового процесів.  

Мета даної роботи полягає в дослідженні впливу реформаційних ідей на освітній 

процес на території України та охоплює хронологічні межі від серединиXIV ст. – до 

XVIII ст. Дослідженням поширення реформаційних ідей на території України займалося 

чимало відомих істориків, зокрема О. Левицький, Н. Любович І. Огієнко, М. 

Грушевський, В. Нічик, В. Литвинова, Я. Стратій, С. Падокшина, І. Малишевський, О. 

Драгоманов та інші.На думкуІвана Огієнка,передвісниками реформації в Україні були 

зжидовілі: «Безумовно, ці наші жидівствуючі були в Україні провісниками Реформації, і 

це вони підготували грунт для поширення гуситства й реформаційних ідей, що скоро 

прийшли сюди» [1]. Вони успішно підготували ґрунт для релігійної течії соціан, котрі 

особливу увагу приділяли освіті українського населення. «Ще на початку ХІХ ст. 

Н.Руднев, з’ясовуючи питання про зміст цієї єресі, зазначавпереплетення у ній вчення 

євреїв та раціоналізму, наголошуючи на домінуванніраціонального елементу. Під 

раціоналізмом жидовілих автор розуміє «вольномислія». Отвержение таїнства Троицы, 

Божества Іисуса Христа,необходимостивоплощенія, иконопочитанія, неправильныйвзор 

на книги Св. ПисаніяНовагоЗавета и писаніяОтеческія» [2, 146-147]. Більшість 

дослідників схиляються до думки, що саме зжидовілі є попередниками сучасних 

протестантських течій. Наприклад, Л.Андрюсів в своїй роботі відзначає: «Вже на 

початку ХУІ ст. відомості про єресь жидовілих губляться. Деякі дослідники вважають, 

що вона асимілюється з іншими протестантськими течіями, якіна той час активно 

поширюються на наших теренах, – антитринітаризмом,кальвінізмом, соціанством, 

елементами аріанства» [2, с. 149]. 
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М. Грушевський досліджуючи реформаційні рухи в Україні зазначив, що зжидовілі 

ще в XV ст. в своїх освітніх закладахвикористовували підручники з Логіки, Біблійні 

книги, Псалтир та багато інших білорусько-українською мовою. В розділі про т. 

зв.зжидовілих він пише: «…переклади біблійних книг, заховані в однім збірнику 

віленської бібліотеки, білорусько-українського письма XVI в. Вони не всі обслідувані 

докладно, але зроблені пробні досліди показують, що ці книги почасти виправлені згідно 

із староєврейськими текстами, почасти наново з них перекладеш. Вони заховують і у 

своїй перекладеній формі синагогальний поділ на читання, багато задержали з 

єврейської термінології і транскрипції імен, яка дуже відбиває від грецько-слов’янської 

транскрипції православних церковних текстів» [3]. 

Отже, зжидовілі не тільки є попередниками протестантських рухів, котрі згодом 

виникли і поширилися на українських землях, але й релігійною спільнотою, яка на 

думку М. Грушевського, розвивала та поширювала українську мову в XV-XVIст. [2]. 

Згодом до України докотилися хвиля гуситських ідей, носіями котрих були 

українські студенти, що навчалися в Празькому університеті. Повертаючись на 

батьківщину вони пропагували нові релігійні погляди: «…багато українських студентів 

їздило навчатися до Чехії. Коли вони поверталися на терена України, то привозили з 

собою духовну літературу і Святе Письмо на чеській мові, таке як «Новий Заповіт» В. 

Негалевського (1581), Євангеліє В. Тяпинського, Пересопницьке Євангеліє»[4, с. 

25].Такої ж думки І. Огієнко, котрий в «Нарисах історії Української православної 

церкви» в розділі «Реформація в Україні» зазначав: «Що ідеї гуситства справді сильно 

поширилися серед українського народу, про це красномовно свідчить лист короля 

Ягайла 1423 р. до львівської шляхти й усього Руського воєводства. В листі цьому Ягайло 

скаржився, що коли треба було йти на поміч гуситам, то галичани охоче пішли (з 

Сигізмундом Корибутовичем), навіть не сподіваючись на платню; коли ж тепер він 

кликав їх проти гуситів на поміч королю та папі, то ніхто не пішов, хоч король 

пропонував платню, а папа давав відпущення гріхів» [1]. 

Розвиток освіти на українських землях в часи Реформації тісно пов’язаний з 

діяльністю Яна АмосаКоменського – видатного чеського педагога й мислителя, котрий 

неодноразово відвідував Україну: «Він неодноразово відвідував українські землі, 1628-

1641, 1648-1650, 1654-1656 рр. працював у Лешні. Тут були написані відомі твори 

Я. А. Коменського «Велика дидактика», більшість розділів «Пансофії», збірка 

проповідей «Лабіринт душі і рай серця», ряд посібників для шкіл. Під його 

керівництвом у Влодаві 1638 р. проходив між протестантський з’їзд, де було вирішено 

питання про об’єднання «чеських братів» із кальвіністами» [5, с. 18].Своєю чергою, 

праці Я. Коменського мали поширення в Україні. Більшість його творів знаходилися в 

бібліотеках, а також уКиївському колегіумі.Праці відомого реформатора та педагога 

високо цінували не лише протестантські освітні заклади, але й широко використовували 

в православних навчальних закладах. «Твори Коменського знаходились у багатьох 

приватних бібліотеках, православних навчальних закладах, зокрема Києво-

Могилянськомуколеґіумі. Їх високо цінували просвітителі Симеон Полоцький, Кирило 

Ставровецький, ЄпіфанійСлавинецький, Григорій Сковорода; погляди мислителя 

покладені в основу твору Іннокентія Гізеля «Мир з Богом чоловіку» [6].Також, однією з 

найголовніших умов шкільної освіти для Я. Коменського було: «оволодіння рідною 

мовою і культурою, що допоможе людині найуспішніше втілити набуті знання у 

культурному і суспільному житті, у майбутньому служінні Батьківщині» [6]. 

Я. Коменський зумів за час свого перебування в Україні «налагодити у Шарош-Потоцi 

друкарню при кальвiнiстськiйшколi та опублiкувати тут бiльшiсть праць, написаних на 

Закарпаттi. Також Я. Коменьський підготував до друку на Закарпатті «перший 

iлюстрованийпiдручник «Свiт в малюнках», але, нажаль, педагогу не вдалося знайти 

здібних ілюстраторів, щоб надрукувати працю. В 1657 р. вона була видрукувана у 
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Нюрнберзi, а за кiлькарокiв була передрукована у багатьох країнах Європи. Більшість 

дослідників протестантизму в Україні відзначають, що на розвиток освітисуттєво 

вплинула соціанська релігійна течія, зокрема, О.Тимощук: «Социніани звертали багато 

уваги на поширення просвіти і піклувалися про влаштування шкіл…із 150 

социніанських польсько-руських громад рідко яка не мала своєї школи і рідко яка не 

була керована освіченішими пасторами, котрі пройшли закордонні університети» [7]. Є 

згадки про те, що Лжедмитрій мав дружні стосунки з соціанами, осередок яких був в м. 

Гоща на Волині: «..колиОтреп’єв (Лжедмитрій) съехал в Гощею в город к пану Госкому, 

да в Гощеиначескоеплатие с себяскинул и учинилсямиранином и учал в Гоще учитися в 

школепо-латински, и по-польски и лютеранскойграмоте». Про перебування Лжедмитрія 

в Гощі писав Януш Острозький в листі до короля: «Я знаю Димитрія вже декілька років, 

так як він жив досить довго в монастирі мого батька в Дермані, потім він пішов звідти і 

схилився до анабаптистів, виконуючи їх обряд» [7].Але переконливих доказів того, що 

він прийняв социніанське вчення немає, оскільки: «З одного боку, про Лжедмитрія 

говорять як про «ставленика Польщі», «клеврата єзуїтів», «маріонетку короля», 

авантюриста, що прагнув покатоличити Росію, з іншого – на матеріалах головним чином 

спогадів сучасників-іноземців – Самозванець характеризувався як людина європейської 

культури, сміливий реформатор, попередник Петра І. 1602 р. в оточенні К.Острозького 

Лжедмитрій познайомився з аріанами: при дворі князя служив маршалком аріанин 

Гаврило Гойський» [7].Серед социніанських вихованців були українці, вихідці з 

українських земель, особи, життя яких безпосередньо пов’язане з Україною. Це, 

передусім, волинський шляхтич Євстахій Кисіль, автор грецьких перекладів книги Фоми 

Кемпійського «Про наслідування Христа» (Франкфурт-на-Одері, 1626 р.) та підручника 

Я. А. Коменського (Амстердам, 1642 р. і 1649 р.). Є. Кисіль був ректором социніанської 

школи у Киселині, а перед тим – учителем у Ракові, знав кілька європейських мов, греку 

та латину, разом із П. Стоїнським та І. Шліхтингом входив до редакційної колегії 

польськомовного видання Нового Заповіту. В останні роки життя (середина 50-х рр. 

XVII ст.), перебуваючи на посаді вихователя у маєтку Мартіна Любенецького на Волині, 

працював над перекладом «Християнської конфесії» І. Шліхтинга українською мовою 

(твір не зберігся). 

Як зазначає А. Венгерський, в Україні першої половині XVII ст. існували 

протестантські початкові та середні школи, в котрих вивчали «риторику, діалектику, 

арифметику, геометрію, астрономію, музику, граматику – так звані сім вільних наук», а 

також школи вищого ступеню з п’ятирічною програмою навчання, в котрих, крім семи 

основних предметів, вивчали теологію, філософію, право та етику. Також відомо, що»у 

другій половині XVI – першій половині XVII ст. Реформація набула значного 

поширення й на території Речі Посполитої, до складу якої входили українські землі. 

Однією з головних причин швидкого поширення реформаційних ідей в Україні, було 

переслідування реформаторів в інших державах, яке викликало їхню еміграцію до Речі 

Посполитої, де був відносно високий рівень віротерпимості, що давало їм змогу без 

перешкод проповідувати свої ідеї» [6]. Наслідком міграції протестантів до Речі 

Посполитої стало поширення не лише ідей Реформації, але й бурхливий розвиток 

освітнього процесу в XVI– на початку XVII ст., котрий переважно був зосереджений на 

Волині та Київщині.  

Як зазначено в праці Д. Тазбора: «Найміцніші позиції тут утримувала социніанська 

течія протестантизму, яка надавала особливого значення освіті як засобу розумового і 

морального самовдосконалення – головного в очах социніан, або польських братів, 

шляху до подолання гріховності людської натури. Відтак скрізь, де виникали 

социніанські громади, створювалися й школи, загальне число яких, імовірно, 

перевищувало кілька десятків» [8, с. 494]. В Березьку «село в Рожищенському районі 

Волинської області» в 1638–1644 рр. існувала социніанська школа, котра була філією 
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Киселинської академії під керівництвом Луки Рупневського. Також відомо, що 

наприкінці XVI ст. за протекцією старости Луцького Олександра Пронського, 

католицький монастир перетворили на школу. Також діяли школи у Крилові (на межі 

Белзького воєводства і Холмської землі)» (1593–1612 рр.), Бабині (1633–1649 рр.), на 

Волині, в Ляхівцях (Білогіря) та на Поділлі (в Хмільнику). 

Варто відзначити, що матеріально підтримували згадані освітні закладатизаможні 

покровителі-магнати, котрі не лише власним коштом оплачували роботу викладачів, але 

й покривали інші витрати «шкіл та учнівських конвіктів». Наприклад, відомо «про роль 

Стадницьких і Потоцьких у функціонуванні Дубецької та Панівецької шкіл; 

Крилівський освітній заклад існував завдяки Остророгам; школу в Берестечку 

утримували власники цього містечка князі Пронські, а волинськими та київськими 

социніанськими училищами опікувалася пов’язана між собою родинними стосунками 

група впливового українського панства – Чапличі, Сенюти-Ляховецькі, Гойські, 

Немиричі. Під протекцією цих же людей знаходили притулок на віддалених «українних» 

землях переслідувані теологи і проповідники антитринітаріїв, як, наприклад, брати 

Стоїнські – у маєтках Юрія Немирича, одного з найвпливовіших покровителів 

української Реформації» [8]. 

Таким чином, розвитку освіти протестанти надавали першочергового значення. 

Освітніми закладами опікувалася панівна верства українськогосуспільства, а їхні 

нащадкинавчалися в протестантських українських та закордонних школах. 

Центром социніанського руху на початку XVII ст. було містечко Раків, неподалік від 

Сандомира. Тут також функціонувала школа, яку називали Раковецька академія. Після 

закриття Раківського осередку у 1638 р. школу перенесли у Киселин. Завдяки 

социніанським педагогам Матвію Твердохлібу, Яну Трембіцьком, Луці Рупневському 

вона перетворилась у вищий навчальний заклад, що зберігав раківський академічний 

рівень. Н. Яковенко, досліджуючи протестантські та католицькі школи зауважила: «…у 

Ракові панувала атмосфера пожвавленого інтелектуального життя, діяла одна з перших 

на теренах Речі Посполитої публічних бібліотек, а з 1600 p. і друкарня, яка за недовгий 

час свого існування (її було закрито 1638 р.) видала понад 200 позицій полемічної й 

теологічної літератури» [8]. 

Також міцні позиції серед українських освітніх закладів мали кальвіністи, котрі 

були поширені в Україні у XVII–XVII ст. у воєводствах Подільському: с. Панівці, 

таВолинському: Ляхівці, Берестечко, Корець, Лабунь, Мартинівці і тощо. Кальвінізм мав 

поширення в усіх регіонах України, проте збори, школи і друкарні були зосереджені 

переважно на теренах Західної України. Існувало від 100 до 300 реформатських 

громад.Скласти реєстр кальвіністських громад в Україні того часу досить складно, 

оскільки вітчизняні науковці беруть за основу підрахунки М. Грушевського, а вони, як 

відомо, є незавершеними. Проте, збереглися згадки в історичних джерелах про 

розташування та роки діяльності кальвіністських шкіл на території України, наприклад, 

у Крилові – фіксується між 1593–1612 рр. і Берестечку – між 1585 р. і початком 1640-х 

рр. 

Внаслідок поширення кальвінізму з’явилася низкаосвітніх закладів, в котрих 

здобули освіту відомі українськідіячі. Найвідомішоюіз них була «добре відома 

кальвіністська громада в Дубецьку, утворена в 1546 р. при підтримці могутнього 

землевласника Станіслава Стадницького. Проповідником у ній був Альберт із Ілжі. При 

цій громаді відкрили школу, яка в 1559–1562 рр. стала одним із найзначніших освітніх 

центрів у західній частині тодішнього Руського воєводства. У цьому навчальному 

закладі здобували освіту близько 300 юнаків. Керували школою Григорій Оршак та 

добре відомий серед кальвіністів теолог-реформатор ФранческоСтанкаро» [9].Ще одна, 

не менш популярна протестантська школа, котра почала свою діяльність на 26 років 

раніше, ніж Острозька академія, а саме в 1550 р., знаходиласяв містечку Ланцут. Його 
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заснував «Христофор Пілецький, який належав до піонерів протестантського руху на 

Галичині. Спочатку заклад був двокласний, та з 1578 р., при синові володаря Станіславі, 

набув вищого рівня. Заклад діяв до 1629 р., коли містечко перейшло у володіння 

католика С. Любомирецького.Внаслідок гонінь, котрі влаштувала традиційна 

католицька церква проти кальвіністів у другій половині XVII ст. в Західній Європі вс. 

Панівці виник протестантський освітній осередок, який з дозволу Яна Потоцького (в 

селі Панівці) облаштуваликальвіністи, збудувавши між двома південними баштами 

замку двоповерховий колегіум (вищу школу), нижчу школу і кірху. Збережений до 

нашого часу двоповерховий будинок по обидва боки надбрамної башти і є колишнім 

кальвіністським колегіумом» [10, с. 127]. Зазначимо, що в Панівцях для потреб 

кальвіністів та академії Ян Зигрович засновав першу на Поділлі друкарню. Управителем 

її запросили друкаря з Вільно Вавжинця (Лавріна) Малаховича. Скільки було 

видрукувано книг у Панівцях – достеменно невідомо. Сучасні науковці знать лише про 

сім видань 1608–1611 рр.: дві книги латиною та п’ять – польською мовою. Переважно, 

це – твори самого Я.Зигровича. Всі книги,окрім однієї, релігійного полемічного змісту. 

Серед них виокремимо «РароротреЗиґровіуса – чи не найгостріший протипапський 

памфлет з виданих в Речі Посполитій. Цей трактат (лютий 1611 р.) став не лише 

останнім панівецьким виданням, але й останнім протестантським твором, надрукованим 

в Україні в XVII ст. [11, с. 93]. 

Якщо для задоволення потреб кальвініської академії та інших шкіл необхідно було 

збудувати друкарню, можна зробити висновок,що учнівсько-студентський склад 

зазначених навчальних закладів був чисельний. Нажаль, після смерті Яна Потоцького у 

1611 р. його дружину змусили вигнати більшість кальвіністів із Панівців. 

Панівецькієзуїтизакрили кірху, колегіум і друкарню, експропріювали все майно, а всі 

видання друкарні спалили.  

Таким чином, Реформація та протестантизм вагомо вплинули на становлення та 

розвиток освітніх закладів на території України. В наш час в Україні існує свобода слова 

та релігійного сповідання, що зумовило подолання українськими протестантами 

упередженого ставлення до них не лише з боку державної влади, але традиційних 

Церков. Вони займаютьпомітне місце в розвитку культурних та духовних цінностей 

українського народу.  
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Ольга Недавня  

РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УГКЦ СЕРЕД ІНШИХ ЦЕРКОВ 
СУЧАСНОЇ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО СУСІДСТВА 

У статті проаналізованорелігійну та конфесійну ідентичність сучасної УГКЦ через 
призму можливого впливу сусідства протестантських спільнот, виявлено відповідні 

особливості та охарактеризовано з точки зору їхньої відповідності націєдержавним інтересам 

України, актуальним потребам її культурно-духовного й цивілізаційного розвитку. 

Ключові слова: релігійна та конфесійна ідентичність, Українська Греко-Католицька 

Церква, протестантські Церкви, сучасна Україна. 

Актуальність досліджень релігійної і конфесійної ідентичності українців посилилась 

останніми роками, після Майдану – 2013/2014 рр. та з початком (а радше – відновленням 

активної фази) російської агресії. І це зрозуміло, адже характерні кореляції таких 

ідентичностей та геополітичних симпатій наших громадян цілком очевидні, й ця 

проблема потребує як вивчення, так і оптимізації. Отож, закономірно активізувались 

відповідні релігієзнавчі дослідження. Поки вони здебільшого зосереджуються на 

моноконфесійному матеріалі, а досвід взаємодії різних Церков вивчається переважно в 

інших контекстах (їхньої співпраці та конкуренції, екуменічних шукань тощо). 

Натомість було б також корисно й цікаво проаналізувати релігійну та конфесійну 

ідентичність сучасних українців у їх еволюції, зокрема, під перехресними 

взаємовпливами різних Церков та релігійно-церковних традицій. 

Ми з подивом виявили, що саме такий предмет досліджень не підпав досі належній 

увазі колег; це питання, утім, згадується (зокрема, у працях А. Колодного, О. Сагана, 

П. Яроцького, М. Черенкова, В. Єленського, А. Киридон та інші), але побіжно і 

фрагментарно, не стаючи центральною темою відповідного аналізу. Тож наважимося 

провести таку наукову розвідку на прикладі УГКЦ, що діє серед інших Церков у 

сьогоднішній Україні, котра цього року відзначає 500-ліття Реформації. З огляду на 

останнє, спробуємо поглянути на сучасну релігійну та конфесійну ідентичність УГКЦ з 

урахуванням можливого впливу її протестантського сусідства. 

Насамперед мусимо бодай лаконічно уточнити поняття релігійної та конфесійної 

ідентичностей. В академічному вітчизняному релігієзнавстві конфесією визначається 

приналежність до певної Церкви, релігійної організації, яка має своє віровчення, 

культову практику та організаційну структуру [10, 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 

віросповідання, 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 самовизначення. Релігійна 

ідентичність на індивідуальному рівні визначається особливостями віри у надприродне 

та включає комплекс релігійних ідей, уявлень і переконань про світ, про місце й роль в 

ньому людини, можливості забезпечення її потойбічного життя та безсмертя її душі. 
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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). 

Зрозуміло, що в сьогоднішньому поліконфесійному, полісвітоглядному світі з його 

наскрізним інформаційним «серфінгом», та зокрема в Україні за умов свободи совісті та 

релігієвибору (як різних конфесій, так і власних орієнтацій серед різних конфесійних 

пропозицій, де особа може вибирати не одну конфесію, а близькі собі ідеї та практики з 

кількох), релігійна і конфесійна ідентичності віруючих українців можуть бути не лише 

тією чи іншою мірою нетрадиційні, але й – значно мобільніші та змінніші порівняно з 

усім попереднім досвідом людства. Така ситуація впливає і на Церкви, навіть більш 

консервативні, на їхніх очільників та їхній актив: релігійна і конфесійна ідентичність 

Церков також піддається помітній еволюції жвавіше, ніж це, як правило, бувало раніше. 

Хоча і в минулому різні Церкви переживали «тектонічні зсуви» своєї конфесійної 

ідентичності, як це було з Руською церквою, що її єпископат пішов 1596 р. на 

з’єдинення з Римом. Приклад Уніатської (згодом Греко-Католицької) Церкви є у 

вивченні подібних процесів дуже показовий (і ми вже розпочали відповідні історичні 

дослідження). Руська Церква ще на стадії визрівання унійної ідеї, котра втілилась в 

Бересті 1596 р., вже певний час тісно стикалась на вітчизняних теренах з 

представниками інших конфесій (та релігій), адже Берестейській собор готувався та 

проходив у буремну добу Реформації та Контрреформації (або ж, як наполягають 

католицькі автори, католицької Реформації). Активно точилася усна та писемна 

полеміка між представниками трьох основних гілок християнства: католиками, 

протестантами і православними, що згодом стало предметом ґрунтовного вивчення 

дослідників від класиків М.Грушевського [2, с. 51–64], М. Кояловича [4], О.Левицького 

[5, с. 1–80] і до наших колег В.Шевченка [15, с. 189–214], В. Литвинова [6, с. 107–110], 

В. Ульяновського [13, с. 43–45, 170–173] та інших. Тобто, вже від своєї інституалізації 

на Берестейському соборі (ба й від часу його підготовки) Уніатська Церква у 

формуванні своїх запитів щодо власної ідентичності (сформульованих у Берестейських 

артикулах) перебувала під багатьма іноконфесійними впливами різноманітного 

характеру: як теологічними, так і, сказати б, під впливами різних прикладів практичної 

організації функціонування інших Церков. 

Та Церква, котра наважилась на епохальний крок Берестейської угоди, вже 

генетично була «приречена» на певну конфесійну еволюцію та осмислення й 

«перетравлення» різних впливів. І це було як її потенцією, так і загрозою (що й 

проявилося протягом її подальшої історії. Так чи інакше, і тоді уніатська Церква щось 

могла, свідомо чи не вповні свідомо, «брати», перероблюючи під свої потреби, від інших 

конфесій та Церков (зокрема, протестантських), і така тенденція в різний спосіб та з 

різною очевидністю продовжувалася в ній і надалі. 

Прояви цієї тенденції в минулому і в сучасності УГКЦ, зазвичай, зауважували як 

певні запозичення від Римо-Католицької Церкви, або ж активізацію її східного 

конфесійного, літургічного, обрядового спадку, і це зрозуміло. Однак тим цікавіше 

виявити приклади тих чи інших протестантських впливів. 

Отже, розглядаючи релігійну та конфесійну ідентичність сучасної УГКЦ, по-перше, 

вичленимо основні блоки того, у що вірять українські греко-католики, і по-друге, 

окреслимо, як вони вірують і як організоване функціонування їхньої Церкви. 

У попередніх наших дослідженнях ми розібрали релігійну ідентичність, виходячи зі 

структури віри цієї Церкви від початку її інституалізації як уніатської, і сама ця 

структура залишилась мало зміненою: це блок загальнохристиянськихправд 

віри;віроповчальний блок, конфесійно інтерпретований; блок місцевих християнських 
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вірувань; блок повір’я/двовір’я, освоєні у християнстві чи «зміксовані» з ним язичницькі 

релікти. Також, на основі аналізу своєрідного компендіуму конфесійної ідентичності цієї 

Церкви того ж періоду (Берестейських артикулів) ми уточнили її тодішню «висхідну» 

конфесійну ідентичність – яксхіднохристиянську, хоч і не без місцевих особливостей та 

оригінального прочитання.  

Очевидно, що в Церкві, яка від Берестя– до сучасності пройшла довгий і складний 

шлях свого розвитку, відбулося чимало трансформацій.Якщо говорити про релігійну 

ідентичність, то перший означений її блок змістовно не зазнав помітних змін(хоч 

сучасні соціологічні дослідженняфіксують певні зсуви у повноті визнання його 

складових помітною частиною віруючих) [11], четвертий – «жив своїм життям», дещо 

змінюючись, а більше еволюцій зазнали блок другий та третій. Розберемо це на 

найбільш показових, як нам видається, прикладах, зауважуючи можливі впливи 

сучасного протестантського сусідства. Підкреслимо, утім, що йтиметься про робочі 

гіпотези, котрі у подальшихдослідженнях як наших, так і наших колег, можуть 

уточнюватися або ж спростовуватися. 

Так, тривалі польові спостереження за буттям УГКЦ в незалежній Україні 

дозволяють нам з обережністю констатувати помітну тенденцію серед віруючих, сказати 

б, більше «жити вірою сьогодні». не дуже прикликаючи для цього весь віроповчальний 

скарб отців Церкви та Передання в цілому. Припускаємо, що таке судження комусь не 

сподобається, але можлива контраргументація про друк цією Церквою творів отців 

Церкви (та досліджень про їхню діяльність) і вивчення їхнього спадку в наукових 

інституціях УГКЦ не спростовує того, що в повсякденній практиці її віруючі радше 

орієнтуються на базові чи тематичні катехези (а останні, як от наприклад для підготовки 

до вінчання, побудовані досить актуально, що цілком доцільно) та проповіді сучасних 

священиків (які слушно стосуються передусім злободенних проблем). Звичайно, саме 

сьогоднішнє життя, з його проблемами, складним побутом та вічним поспіхом не сприяє 

зануренню у контекст Передання, однак все ж як для Церкви київської, східної традиції 

на таку ситуацію може впливати й ефект порівняння (з Церквами, котрі надають 

перевагу не Переданню, а сучасному прочитанню Євангелії). 

Не можна не відзначити також і певні «зсуви» у визнанні й вшануванні святих: крім 

головних з них, що їхні згадки особливо присутні на службах Божих, та крім 

всенародного улюбленика святого Миколи, інші святі, скажімо так, не користуються у 

греко-католиків такою увагою та пам’яттю, як це було раніше. Звісно, подібні зміни 

важко дослідитисоціологічно (якщо не проводити спеціальних тематичних 

соціологічних досліджень), однак існують опосередковані докази, доступні всім 

бажаючим: це практика освячення храмів на честь святих (а їх з’являється зовсім 

небагато), практика наречення немовлят ім’ям святого чи святої, народжених у день 

їхнього вшанування (а їх стає все менше, переконатися у чому легко, переглянувши 

списки груп у дитсадочках та класів у школах Західної України) та практика родинного 

святкування днів пам’яті святих (що її також меншає). І знов ж таки, такі зміни не можна 

пояснити виключно сучасною секуляризацією, адже, наприклад, у римо-католиків 

порівняно частіше досі зустрічаються згадані практики. Можна припустити, що, попри 

давню українську традицію вірити у допомогу святих та сподіватися на неї, 

протестантське сусідство продемонструвало більш-менш ефективне (а часто і досить 

заможне) життя по вірі без надії на святих та їхнє посередництво. 

Провідною, на наш погляд, тенденцією змін у місцевих християнських віруваннях 

греко-католиків є їхнє зменшення, за винятком хіба що місцевих чуд та явлень, котрі 

продовжуються. Якщо раніше частіше спостерігалися культи місцевих святих, якісь 

особливі набоженства, пов’язані з подіями євангельської історії тощо, то в сучасній добі 

уніфікація та інформаційна глобалізація витискає такі феномени або принаймні звужує 

їхню запитуваність. Однак, можливо, деяке «вирівнювання» предмету віри стається і під 
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впливом лаконічніших зразків (в середині однієї конфесії), як от протестантські, 

незалежно від того, викликають такі зразки захват, чи ні.  

У цілому ж, на нашу думку, можна сказати, що релігійна ідентичність УГКЦ, з її 

теологічними дослідженнями та пошуками в рамках її богословських інституцій, 

підпадала й підпадає впливам не лише виходячи з її «гібридного» генезису, тобто 

«східним» та «латинським», але й іншим, зокрема – протестантським, що може 

виразніше проявитися з часом. 

Що ж стосується конфесійної ідентичності, яка склалася в УГКЦ, то її вповні 

правомірно назвати феноменом «між християнськими Сходом і Заходом». Чи стала вона 

«містком» між ними, на що сподівалися адепти екуменізму як в минулому, так і в 

сучасності? Як на нашу думку, радше вона стала рухливим і вповні не завершеним 

експериментом, а таке проміжне становище несло й несе як проблеми, так і здобутки. 

Але, так чи інакше, воно виявилось сталим ферментом розвитку, шукань, проб, 

протидією до спокус консервації або «почивання на лаврах», мобілізувало не здатися у 

найскладніші часи історії цієї Церкви, увесь час доводити сенс та корисність свого 

існування. 

Безперечно, докладний аналіз всього історичного шляху розвитку конфесійної 

ідентичності УГКЦ має стати окремим дослідженням (що ми і плануємо), однак в 

даному разі зосередимося на тих сучасних особливостях конфесійної ідентичності цієї 

Церкви, котрі могли викристалізуватися не без певного протестантського впливу. 

І тут, здавалося б, матеріалу можна знайти значно менше, ніж у пошуці того, що в 

неї є спільного з православною та католицькою конфесійними ідентичностями й 

формувалося між відповідними впливами. Однак ті чи інші конфесійні особливості й не 

обов’язково мають бути виразно запозиченими, навіть із творчими «переробками» – 

вони можуть формуватися під впливом різних феноменів, в силу сусідства та взаємодії.  

Тож приглянемось, яких конфесійних особливостей УГКЦ це може стосуватися? 

Нижче виділяємо їх низку, застерігаючи, що не завжди можна однозначно відділити 

певні впливи саме протестантського сусідства від аналогічних з боку римо-католицького 

середовища, оскільки сучасні західнохристиянські Церкви мають чимало спільного у 

тих чи інших практичних прийомах і способах діяльності. 

Обрядові особливості. Скорочення часу буденної літургії можна вважати одним з 

триваючих загальних трендів у західному християнстві, як і актуальну проповідь із 

злободенних проблем сучасності, що їх переживає паства. Також можна відзначити 

активнішу участь на службі Божій мирян, зокрема – дітей та молоді (читання ними 

Біблії, виголошення принагідних звернень, публічно озвучувані персональні прохання 

до Господа), певні світські елементи – «неканонічний» спів, використання популярних 

музичних інструментів тощо. 

Особливості структури Церкви та організації взаємодії системних елементів. Крім 

акцентації на її функціональності, ми б виділили помітні «паростки» відповідних 

ініціатив «знизу» – як від «низових ланок» священства, так і мирянства (яскравий 

приклад – неформальна інституалізація «майданних капеланів» на під час Майдану 

2013–2014 рр. [9, с. 131–136], їх взаємодія як з церковними, у т.ч. йіноконфесійними, так 

і з різними світськими нецерковними структурами. 

Особливості функціонування церковних структур на місцях: чимало саме місцевих 

ініціатив можуть розповсюджуються в цілій Церкві, а можуть діяти самодостатньо, 

згідно місцевих потреб (як це бачимо на прикладі різних соціальних акцій в різних 

регіонах України). 

Особливості конфесійної освіти. УГКЦ розбудовує свою відповідну мережу в 

цілому по-західнохристиянському, при потребі запозичуючи досвід як римо-католиків, 

так і протестантів.  
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Особливості просвітницької та місіонерської роботи. Крім очевидного користування 

західнохристинським досвідом, в УГКЦ діють місцеві групи, сказати б, харизматичного 

характеру (як парафіяльні, так і міжпарафіяльні), котрі є досить активні, як і реалі, так і 

у віртуальному просторі ЗМІ. Наприклад, у міжнародній соціальній мережі Фейсбук такі 

групи та окремі харизматичні священики та миряни можуть успішно позмагатися з 

енергійністю та напором сучасних протестантів. 

Особливості роботи з різними соціальними та віковими групами. Аналогічно і в 

цьому питанні УГКЦ явно діє по-західнохристиянському (що особливо очевидно тим 

дослідникам, котрі регулярно проводять польові дослідження). У цьому Церква 

використовує сучасний потужний потенціал інформаційних технологій. Одних тільки 

відповідних Інтернет-ресурсів вона має приблизно стільки ж, скільки і протестантські 

Церкви в Україні[1; 3; 7; 12; 14]. 

Особливості роботи з новим контингентом поза Західною Україною. Хоч у цій 

ділянці УГКЦ поки ще не вистачає достатнього «схоплення» місцевої 

(незахідноукраїнської) ментальної та культурної специфіки віруючих, особливо 

неофітів, все ж, як і протестантські колеги, Церква намагається «зрозуміти і почути» 

тих, хто приходить до неї не з родинної чи родової традиції. Маємо відзначити, що в цій 

ділянці діяльності спільним між УГКЦ та протестантським Церквами є якраз деяке 

відповідне «гальмування».  

Однак наявний і зворотній певний вплив неофітів-незахідняків на розвиток 

конфесійної ідентичності, що також складає особливість сучасної еволюції конфесійної 

ідентичності УГКЦ. Цю проблему ми докладно досліджували раніше [8, с. 245–253], і 

можемо констатувати, що спільним з аналогічними процесами в протестантських 

Церквах є те, що неофіти з центральних урбанізованих регіонів, особливо з великих міст 

і передусім зі столиці, схильні привносити радше прагматизм та раціоналізм у 

конфесійну функціональність, ніж емоційні обрядові сантименти. 

Отже, серед конфесійних особливостей сучасної УГКЦ східнохристиянські риси 

характерні власне для обрядової її практики, хоч вона розвивалася оригінально і зараз 

має своє «індивідуальне обличчя», як це є і в інших східнохристиянських Церквах (та й 

тією чи іншою мірою у всіх інших).Серед обрядової специфіки західнохристиянські 

(зокрема і протестантські) впливиможна припустити стосовно літургії (скорочення її 

часу, актуальна проповідь, активніша участь мирян, зокрема – дітей та молоді, певні 

світські елементи – «неканонічний» спів, використанняпопулярних музичних 

інструментів тощо). Що стосується організації діяльності УГКЦ, її спрямування, методів 

та засобів – то тут можна констатувати, що в цій Церкві вони радше 

нагадуютьзахіднохристиянські аналоги, і є більш-менш сучасні та ефективні для 

розвитку УГКЦ. Важливо наголосити, що така тенденція еволюції конфесійної 

ідентичності УГКЦ є в тренді напрямку громадянського поступу українців, котрі 

вчергове виборюють своє право і можливість жити як повноправні й повноцінні 

учасники та спітворці європейського культурно-цивілізаційного ареалу, 

фундаментованого на західнохристиянськійтрадції. 

Тож можна виснувати: виявлена еволюція ідентичності УГКЦ, особливо помітна 

після її відродження в незалежній Україні, судячи з поточних наслідків буття цієї 

Церкви та у порівнянні з іншими традиційними для України конфесіями (й зокрема 

враховуючи типову громадянську позицію її вірних) є в цілому корисна як для самої 

УГКЦ, так і для націєдержавних інтересів України, котра повертається у природне для 

неї європейське цивілізаційне коло. 

Подальші дослідження в рамках даного предметного поля вартує продовжити 

вивченням порівняльних характеристик сучасних конфесійних трансформацій різних 

діючих в Україні Церков, а в самій УГКЦ детальніше прослідкувати зміни у наповненні 

та глибині усвідомлення структурних елементів релігійної ідентичності на 
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індивідуальному рівні (об’єктів віри у віруючих, аналізуючи відповідні дані 

соціологічних досліджень останнього десятиліття), що ми і плануємо. 
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In the paper, the religious and denominational identity of Ukrainian Greek Catholics is researched 
in the light of possible influence of Protestant communities. Respective features are defined and 

characterized from the point of view of their relevance to the nation and statehood interests of Ukraine, 

as well as actual needs of its cultural and spiritual, and civilizational development. 
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Людмила Штанько 

CУЧАСНА ПРОТЕСТАНТСЬКА ОСВІТА ЯК СПАДЩИНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
РЕФОРМАЦІЇ 

В статті розглянуто вплив європейської Реформації на освіту, поширення ідей Реформації 

українськими землями та сучасний стан протестантської освіти в Україні. 

Ключові слова: європейська Реформація, протестантська освіта, протестантський 
навчальний заклад, духовна компетентність. 

У 2017 р. відзначається 500-річчя Реформації – однієї із найважливіших подій 

світової історії, яка зумовила подальший розвиток культурно-цивілізаційних та 

релігійно-конфесійних процесів. Святкування початку Реформації спонукає до 

переосмислення її впливу та значення в різних сферах суспільного життя, зокрема в 

освітній сфері.  
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Особливий акцент в цьому дослідженні зроблено на вивченні сучасного стану 

протестантської освіти як наслідку розповсюдження реформаційних ідей у Східній 

Європі і, зокрема, території сучасної України. 

Важливими працями з історії Церкви на українських землях, в яких аналізується, 

зокрема, історія протестантизму, є: «Українська церква: Нариси з історії Української 

Православної Церкви» (або «Українська церква» у виданні 1942 р.) І. Огієнка [1], «З 

історії релігійної думки в Україні» та «Історія української літератури» М. Грушевського 

[2, 3], монографія «Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні (ХVІ – поч. ХVІІ ст.)» 

В. Нічик та ін., «Історія протестантизму в Україні» В. Любащенко [4], а також 

десятитомне видання Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди 

НАН України «Історія релігії в Україні» (зокрема, Т. 5 «Протестантизм») [5]. 

Метою дослідження є вивчення стану розвитку та фундаментальних принципів 

християнської освіти в Україні, яка є наслідком того, що ідеї протестантизму 

приймались на українських землях. 

Реформація у Західній Європі значною мірою вплинула на перетворення системи 

освіти. Це було спричинено основними її ідеями, таким як: рівність всіх людей перед 

Богом, а отже, рівні права та доступ до освіти; переклад Біблії на оригінальні мови 

різних народів, що призвело до підвищення рівня освіти людей, зокрема, простих верств 

населення. Реформація показала, що наука не протирічить Біблії, і це стало могутнім 

поштовхом для наукових досліджень. 

Україну не оминув вплив реформаційних ідей Західної Європи. Протестантизм 

посідав важливе місце на території Речі Посполитої. В період XVI-XVII ст. протестанти 

були одними з найактивніших в сфері освітньо-релігійного відродження і значно 

вплинули на тогочасну освіту, літературу, культуру та мови на території сучасних країн 

– України, Білорусі, Польщі та Литви. 

Однією з головних причин швидкого поширення реформаційних ідей в Україні, 

було переслідування реформаторів в інших державах, що викликало їхню еміграцію до 

Речі Посполитої, «де був відносно високий рівень віротерпимості, що давало їм змогу 

без перешкод проповідувати свої ідеї» [6, c. 340]. 

Про глибоке поширення реформаційного руху серед українського народу писали І. 

Малишевський, О. Левицький, М. Драгоманов та інші. 

Найбільшу роль на теренах Королівства Польського та Великого князівства 

Литовського відіграли такі протестантські течії: кальвіністи, польські брати (соцініани) 

та литовські брати (унітаріани), чеські брати, анабаптисти та лютерани. Діяльність цих 

братств часто носила просвітницький характер, спостерігались ініціативи відкриття 

освітніх закладів (шкіл). Хоча потрібно відзначити, що погляди протестантів Речі 

Посполитої на устрій церковної організації, догматику та суспільний лад перебували під 

значним впливом місцевих традицій і тому, певним чином, відрізнялись від класичного 

європейського протестантизму. В Україні, крім традиційних загальноєвропейських 

течій, реформаційні тенденції спостерігались в діяльності православних братств та 

багатьох видатних церковних і культурних діячів.  

Активно поширювали реформаційні погляди в Речі Посполитій місцеві жителі, які 

навчались у європейських університетах, і там, проживаючи в середовищі протестантів, 

захоплювалися ідеями Реформації [7, с. 341].  

На розвиток освіти на українських землях також значний вплив мала діяльність 

Яна Амоса Коменського. Праці видатного чеського педагога призвели до кардинального 

перетворення системи освіти та були сприйняті не лише протестантами, але в 

православними навчальними закладами. 

Іван Огієнко відзначав, що Реформація в українських землях захопила як 

інтелігенцію, так і доторкнулася серця простих українців. «Коли реформаційні ідеї 

докотилися до Польщі, вони дуже швидко поширилися й по українських землях. 
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Найперше на нові ідеї накинулася українська інтелігенція, що відразу глибоко 

захопилася ними». «Реформація принесла українському народові багато нових ідей, 

здійснення яких відразу підвищувало нашу духовну культуру; не всі ці ідеї були зовсім 

новими, але їх широке становлення й швидке поширення до самих народних низів були 

зовсім нові і принесли нам загальне зацікавлення тими питаннями, про які давніше 

тільки марили окремі одиниці» [1]. 

Історія розвитку реформаційних думок та їх впливу на систему освіти в Україні 

перервалася у зв’язку з тривалим атеїстичним періодом. Але з перших років сучасної 

історії незалежної України почали відкривати християнські школи, проте вони є 

малочисленими. Станом на 1995 р. їх налічувалося лише п’ять. Усі вони були 

зареєстровані як приватні школи та мали в якості засновників окремих фізичних осіб або 

благодійні організації. 

З 1999 р. розпочав роботу приватний вищий навчальний заклад «Український 

гуманітарний інститут», який став першим ВНЗ на теренах всього колишнього 

Радянського Союзу та до цього часу є єдиним в Україні, пщо функціонує за моделлю 

відомих протестантських університетів світу. Такі навчальні заклади в переліку своїх 

академічних програм мають традиційно широкий перелік, особливо спеціальностей 

гуманітарного профілю. 

Законодавче визнання протестантських навчальних закладів відбулося лише з 

прийняттям у 2014 р. і нового закону «Про вищу освіту» [8], який надав офіційного 

статусу духовним вищим навчальним закладам, уможливив отримання ліцензій для 

здійснення освітньої діяльності. Це надало можливості різним протестантським 

конфесіям фактично легалізувати свої духовні навчальні заклади – семінарії, інститути, 

університети. 

Продовженням цих законодавчих перетворень став закон України від 2 червня 2015 

р. «Про внесення змін до деяких законів України щодо заснування релігійними 

організаціями навчальних закладів» [9], який дав право християнським громадам 

засновувати християнські школи, коледжі, університети.  

Останнім кроком було прийняття постанови Кабінету Міністрів України від 19 

серпня 2015 р. № 652 «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, 

наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» 

[10]. Міністерство освіти і науки України розпочало процедуру державного визнання 

зазначених документів, виданих до 6 вересня 2014 р. вищими духовними навчальними 

закладами, статути (положення) яких зареєстровані в установленому законодавством 

порядку. 

Вивчення досвіду протестантських вищих навчальних закладів різних країн Західної 

Європи та США дозволило сформувати фундаментальні принципи, за якими вони 

побудовані, а саме:  

1. Інтеграція християнських принципів в навчальному процесі. Цей принцип 

включає в себе не лише вивчення Біблії як історичного, культурного та духовного 

джерела, але й передбачає включення основних моральних принципів, викладених у 

Святому Письмі в різні теми окремих дисциплін, а також до навчальних планів будь-

яких спеціальностей, дисциплін духовного компоненту.  

2. Індивідуальний підхід до кожного студента. Завдання викладача полягає не лише 

в тому, щоб передати інформацію до аудиторії, свої професійні знання, але й допомогти 

учню сформуватись як особистість, знайти сильні сторони учня, виявити його здібності і 

таланти та допомогти їх розвивати. Реалізувати це складно в умовах, коли академічна 

група або клас переповнені. Тому християнські навчальні заклади надають перевагу 

невеликим групам.  

3. Розвиток соціального волонтерства. Участь школярів та студентів у соціальних 

акціях, програмах можуть бути як частиною академічної програми християнських 
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навчальних закладів, так і складовою виховного процесу. Наприклад, в місії 

Українського гуманітарного інституту зазначено, що навчальний заклад готує студентів 

«до усвідомленого активного служіння Богу та суспільству шляхом реалізації своїх 

особистісних та професійних якостей, сформованих та набутих завдяки академічним, 

науковим, виховним програмам на основі християнської філософії освіти», девізом 

одного з протестантських університетів в РФ є «Учись, служи, надихай».  

4. Естетичне виховання. Естетичне виховання є важливою складовою цілісного 

підходу до виховання молоді. Тому в християнських навчальних закладах приділяється 

увага тому, щоб людина формувала не лише професійні навички, але й була культурною 

та інтелігентною.  

5. Підтримка здорового способу життя. Здоровий спосіб життя є обов’язковою 

складовою навчально-виховного процесу християнського навчального закладу. Він 

включає принципи утримання від шкідливих звичок, заохочення до фізичної активності. 

6. Режим і дисципліна. 

Перераховані принципи є лише частиною побудови системи християнської освіти в 

Україні. Важливим результатом навчання в протестантській системі освіти є 

формування духовної компетенції, яка включає в себе духовні здатності людини, що 

обумовлюють її спроможність до самопізнання, саморозвитку; виражають її мораль, 

дозволяють вибудовувати свої життєві принципи та цінності. Перед вчителями, 

викладачами, науковцями стоїть завдання сформувати духовні компетенції учнів, 

студентів у кожному навчальному предметі, в кожній темі. 

Морально-духовне виховання в освітньому процесі УГІ відображається у вивченні 

дисциплін духовно-морального спрямування. Дані дисципліни підібрані таким чином, 

щоб відобразити всі основні складові християнської моралі. Організація вивчення 

дисциплін духовно-морального спрямування відбувається наступним чином: одна з 

дисциплін викладається кожного семестру; обсяг дисципліни – 3–4 кредити; викладання 

здійснюється для студентів будь-якої спеціальності навчального закладу; робота в 

групах студентів різних спеціальностей; вимоги до викладача – спеціальна та духовна 

освіта; в кожній дисципліні присутній соціальний компонент, який виконується в рамках 

соціальних проектів навчального закладу. 

Однією з проблем здійснення інтеграції християнських принципів в освітній процес 

є те, що педагог сам має бути носієм християнської моралі. Адміністрації освітніх 

установ мають реалізовувати заходи щодо підтримки духовності в педагогічному 

колективі. Для цього здійснюється планування духовно-морального виховання, що 

проводиться відповідно до місії протестантських навчальних закладів, що полягає у 

сприянні розвитку християнського характеру студентів та викладачів, допомозі у їх 

духовному, інтелектуальному, культурному, професійному, соціальному і фізичному 

розвитку. 

Метою цього плану є вдосконалення процесу духовно-виховної роботи серед 

студентів та викладачів. Важливість комплексного підходу у вихованні впливає на 

майбутній успіх випускників, їх плідне церковне служіння, майбутнє нашої країни. При 

складанні плану враховуються основні цінності і вірування, що передаються студентам, 

а також сфери, де цей план може бути здійсненим, а саме: церковне і соціальне 

служіння, дозвіл, відновлення та інше.  

В цьому плані духовного розвитку зроблено акцент на співпрацю студентів і 

викладачів у різних сферах життя. З досвіду наставницької роботи відомо, що студенти 

мають потребу в неформальному спілкуванні з викладачами. Саме це спілкування, 

незалежно від того, де б воно не відбувалося: в навчальному корпусі чи в гуртожитку, в 

пасторській кімнаті чи на спортивному майданчику, чи під час участі в соціальному 

служінні, маає вирішальну роль у вихованні і духовному становленні студентів. 
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Незважаючи на велику кількість цілей, що переслідуються в духовно-виховній 

роботі, варто зазначити, що основна увага приділяється розвитку стосунків з Богом, як 

Особистості, що, без сумніву, відобразиться в будь-якій сфері життя людини. 

Невід’ємною частиною підвищення готовності науково-педагогічних працівників до 

духовно-морального виховання молоді є корпоративна культура протестантського 

навчального закладу. 

Формування та управління корпоративною культурою відбувається завдяки 

щоденній копіткій роботі. Так, спочатку бачення засновників та керівництва освітньої 

установи, воля і поведінка членів адміністрації та провідних фахівців є визначальними у 

формуванні культури навчального закладу, а з часом корпоративна культура стає 

невід’ємною частиною усвідомленої взаємодії його співробітників та студентства у 

процесі вирішення стратегічних та поточних завдань. 

Місія та цінності є фундаментальними положенням корпоративної культури 

закладу. Розглянемо систему цінностей УГІ: 1. Орієнтир УГІ – поєднання високого рівня 

духовного та професійного в роботі та навчанні. 2. В УГІ цінують та заохочують 

прагнення до поєднання всебічного самовдосконалення та практичного благочестя. 3. 

УГІ є частиною суспільства, де вітається дух особистої соціальної активності та 

відповідальності. 4. Корпоративна культура УГІ ґрунтується на високих християнських 

моральних принципах і нормах. 5. Здоровий спосіб життя – ознака гідності особистості 

студента та співробітника УГІ. 

В основу побудови кадрової політики УГІ покладено саме вищезазначені цінності та 

християнські принципи у діловому спілкуванні та формуванні взаємовідносин у 

колективі. Вимоги до ділових, професійних, особистісних якостей кожного науково-

педагогічного працівника та працівника будь-якого іншого напрямку діяльності 

розглядається з точки зору його прикладу для наслідування студентами. Саме ця 

складова корпоративної культури навчального закладу є однією з основних під час 

визначення напрямів роботи з персоналом, а також методів роботи, що сприяють 

формуванню високопродуктивного згуртованого колективу. 

Таким чином, в рамках кадрового планування працівників, коли вирішуються 

завдання визначення потреб навчального закладу в персоналі необхідної чисельності та 

якості, невід’ємним елементом вимог до якостей особистості претендента на вакантну 

посаду є дотримання ним принципів здорового способу життя незалежно від його 

світоглядної позиції або віросповідання. Завдяки цьому висококваліфіковані фахівці, які 

працюють зі студентами, не палять, не вживають алкоголю, ні в якому вигляді не 

використовують корупційних схем, а відтак, є добрим прикладом благочестя та 

наслідування. 

Важливою складовою системи управління персоналом протестантського ВНЗ є 

такий елемент як управління поведінкою персоналу. Поведінка працівника визначається 

поставленими перед ним завданнями, а також особливостями його професійної 

діяльності. Зважаючи на пріоритетність духовно-моральних засад у діяльності 

християнського ВНЗ, завдання професійної поведінки працівників навчального закладу 

полягає у тому, що його працівники повинні володіти трьома важливими 

компетенціями: орієнтованістю на сприяння духовно-морального розвитку особистості 

студента, орієнтованістю на потреби суспільства та орієнтованістю на результат.  

Таким чином, корпоративна культура протестантського вищого навчального закладу 

відіграє значну роль не лише в якісній професійній підготовці фахівців, але й в 

ефективному розвитку системи управління персоналом. 

Також варто зазначити доцільність запровадження системи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів щодо морально-духовного виховання учнів та інтеграції 

християнських принципів в освітніх процес. Прикладом такої системи підвищення 

кваліфікації є курси, започатковані ГО «Міжнародний альянс для розвитку 
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християнської освіти» [11]. Вони відбуваються регулярно для всіх вчителів 

християнських шкіл, а також педагогів-християн. Але необхідно, щоб така система 

підвищення кваліфікації отримала підтримку на державному рівні, та була введена в 

існуючу програму підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів. 

Одним із здобутків європейської Реформації на українських землях була 

просвітницька діяльність серед широких верств населення, перетворення системи освіти, 

впровадження принципу доступної освіти. Сучасним наслідком Реформації в системі 

освіти України є наявність християнських загальноосвітніх навчальних закладів та 

протестантського вищого навчального закладу. Ці навчальні заклади здійснюють 

формування духовно-моральної компетентності учнів (студентів) через інтеграцію 

християнських цінностей в освітній процес. Формування цілісної особистості учня 

готують підґрунтя для подальших суспільних перетворень в Україні, як це відбулось в 

свій час в Західній Європі. 

В контексті сучасних освітніх тенденцій необхідно: інтенсифікувати процес 

започаткування та розвитку християнських навчальних закладів (шкіл, університетів); 

здійснити процес ліцензування та подальшої акредитації духовних вищих навчальних 

закладів; запровадити систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів щодо 

духовно-морального виховання учнів. 
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Вадим Зверінський 

ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПРИНЦИПУ ВСЕЗАГАЛЬНОГО СВЯЩЕНСТВА 
НА ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ 

В статті проаналізовано вплив протестантського принципу всезагального священства на 

економічну сферу суспільного життя. Досліджено особливості економічного розвитку країн, в 

яких домінуючим є протестантизм та ідеї Реформації.  

Ключові слова: всезагальне священство, Реформація, суспільство, економіка, 

протестантизм. 

Людина і суспільство пов’язані між собою глибинними зв’язками. Проблема 

взаємовідносин людини і суспільства завжди була ключовою, оскільки ці два суб’єкти 

не можуть існувати один без одного. З давніх часів люди сприймали та осмислювали 

себе як органічну частку громади: роду, сім’ї, нації, етносу або народу [1, с. 220]. 

Звичайно, оскільки існує такий тип взаємовідносин як суспільство-людина, то 

неможливо оминути і обопільного впливу між ними. Вплив суспільства на становлення і 

розвиток людини як особистості є величезним, і применшувати його значимість не 

варто. Проте, якщо суспільство здатне впливати на людину, то і людина в значній мірі 

здатна формувати суспільну думку і впливати на всі сфери суспільного життя.  

Мета цієї статті полягає у висвітленні взаємовпливів економічної сфери суспільного 

життя та релігії, а також дослідженні впливу ідей Реформації на економічний розвиток 

країн, в яких домінуючим релігійним напрямком є протестантизм. 

Сфера життя суспільства – це система стійких відносин між соціальними 

суб’єктами. Традиційно виділяють чотири основні сфери суспільного життя: соціальну, 

економічну (виробничу), політичну та духовну [2]. Економічна сфера трактується 

багатьма як визначальна в структурі суспільства. Основою цієї сфери є матеріальне 

виробництво, без чого людське суспільство не могло б існувати взагалі, тим більше – 

розвиватися. В процесі матеріального виробництва люди відтворюють умови свого 

буття, виробляють засоби, необхідні для задоволення своїх потреб [3]. 

Проте, опираючись на український та світовий досвід економічного розвитку, варто 

зазначити, що потужність і стабільність цієї сфери залежить не тільки від матеріальних, 

технічних та фінансових ресурсів, а й від системи неекономічних чинників, що панує в 

суспільстві. Економічна поведінка суб’єктів господарювання зумовлює матеріальні 

цінності, що складають основу економічного добробуту. На формування економічної 

поведінки значною мірою впливає менталітет, основу якого складають так звані 

«неекономічні» чинники, що стосуються неформальних норм, правил, традицій. Свій 

початок неофіційні обмеження беруть від суспільно переданої інформації як частини 

спадщини, котру ми називаємо культурою. Як звичаї, так і норми поведінки залежать від 

культури. У свою чергу релігія є часткою культурної спадщини, яка пронизана 

морально-етичними принципами, переплетеними з релігійними догмами [4, с. 52]. 

Релігія існує в суспільстві не як чужорідне йому тіло, а в якості одного з проявів життя 

соціального організму. Релігія – частина суспільного життя, від якої вона не може бути 

ізольована, оскільки міцно вплетена в тканину соціальних відносин [5]. 

Історія світового християнства показує, що в соціальному й економічному плані 

найбільш розвиненими вважаються саме протестантські країни. До них належать: 

Америка, Німеччина, Франція, Англія, Люксембург. Католицькі країни – це країни, які 

мають дещо нижчі показники соціально-економічного розвитку: Іспанія, Італія, 

Португалія. І країни, що розвиваються – православні: Румунія, Македонія, Україна, 

Росія, Грузія, Вірменія, Білорусія, Молдова [4, с. 52]. 

Чому саме протестантизм став могутнім двигуном соціально-економічного 

розвитку? Аналізуючи історичний розвиток становлення протестантського руху як 
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окремої течії в християнстві, можна зауважити що крім вчення про виправдання вірою, 

ще однією центральною ідеєю протестантської теологічної концепції Мартіна Лютера 

був принцип всезагального священства вірян.  

Хоча поняття всезагального священства і ввів Мартін Лютер, але сама ідея 

вкорінена в Біблії, в книгах Старого Завіту: «А ви станете Мені царством священиків та 

народом святим… « (Книга Вихід 19:6) [6, с. 95] Бог заповів ізраїльському народу, що 

всі вони будуть священиками Божими. Лише пізніше, через їх непослух, вводиться 

інститут жерців-священиків, як посередників між Богом і людьми. Сама ця історія 

вказує на те, що так званий інститут «особливого священства» не був початковим 

задумом Бога щодо Його відносин зі Своїм народом.  

В книгах Нового Завіту відбувається оновлення і відновлення початкового задуму, 

що при детальному огляді простежується в книгах Дії Святих Апостолів, Послання до 

Євреїв та в Першому посланні Петра. «Але ви вибраний рід, священство царське, народ 

святий, люд власности Божої, щоб звіщали чесноти Того, Хто покликав вас із темряви до 

дивного світла Свого…» (Книга 1 Петра 2:9) [6, с. 1344]. 

Зрозуміло, що Бог, називаючи Ізраїль «царством священиків» не мав на увазі, що всі 

ізраїльтяни будуть тільки тим і займатися, що приносити жертви в Храмі! Здається, 

найбільш очевидною (хоча і не обов’язково найбільш правильною) є відповідь, що євреї 

були покликані Богом до того, щоб способом свого життя явити Бога іншим народам. 

Звідси випливає досить несподіваний висновок, що справжнім священнодійством в 

очах Бога є не стільки вчинення якихось ритуалів, як саме повсякденне життя вірян [7]. 

Згідно протестантського розуміння концепції священства, якщо таким був задум ще за 

часів Мойсея, тим більше він залишився таким і для християн. 

Відповідно до протестантського світобачення, справжній виклик Церкви – втілення 

цього задуму у реальність: навчити християн жити так, щоб їхнє життя, робота, 

відносини були свідченням тієї Реальності, яку вони звуть Богом. 

Уявлення тогочасних католицьких теологів щодо діяльності людини у світі 

будувалася на ідеї блаженного Августина про розмежування двох царств – царства 

Божого і царства земного. Виходячи із цього вчення середньовічна теологія поділила 

сфери діяльності людини на «сакральну» і «профанну». До першої належала та 

діяльність, займаючись якою, людина здійснювала своє спасіння та ближнього, а 

профанна діяльність – це та, якою не варто займатися, оскільки вона пов’язана із 

земним, із матерією. До категорії сакральної діяльності відносилося служіння церковної 

ієрархії, ченців, усіх тих, хто пов’язав своє життя із церквою. Вважалося, що лише ця 

діяльність може бути покликом від Бога та принести спасіння [8]. 

Якщо офіційний католицизм розглядав необхідність працювати «в поті чола свого» 

як розплату за первородний гріх, то протестантизм бачив у праці найважливішу цінність, 

священний обов’язок перед Богом і суспільством [9] 

Подальший розвиток протестантських країн і США створює враження, що принцип 

всезагального священства знайшов своє втілення в специфічному ставленні до праці і 

багатства, який пізніше отримав назву «протестантська трудова етика» [7] 

Поняття «протестантської трудової етики» було введене в науковий обіг німецьким 

соціологом і філософом М. Вебером в його відомій праці «Протестантська етика і дух 

капіталізму» в 1905 році. М. Вебер зауважив, що в Німеччині (яка населена як 

католиками, так і протестантами) найкращих економічних успіхів досягали протестанти; 

саме вони складали основу підприємців і висококваліфікованих технічних фахівців. 

Більш того, найбільш успішно розвивалися такі протестантські країни, як США, Англія і 

Голландія. Протестантська трудова етика – релігійно обґрунтована доктрина про 

чесноту праці, необхідність працювати сумлінно і старанно. 

Протестантська трудова етика має біблійне коріння. Тому в ній: 
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- Заборонена затримка заробітної плати – «Не будеш гнобити ближнього свого, і не 

будеш грабувати, і не задержиш в себе через ніч аж до ранку заробітку наймита» (Книга 

Левит 19:13) [6, с. 145] 

- Заборонені знущання і жорстоке панування керівників над підлеглими – «Не 

будеш володіти ним жорстоко» (Книга Левит 25:43) [6, с. 154]. 

- На думку протестантів, Бог Біблії заохочує чесне ставлення до споживачів і 

забороняє неправильні способи збагачення: «Набування майна язиком неправдивим це 

скороминуща марнота шукаючих смерти» (Книга Приповісті Соломона 21:6) [6, с. 730; 

9]. 

Протестантизм завжди мав певний вплив на розвиток економіки. Прусському 

королю Фрідріху Вільгельму I доводилося миритися з перебуванням менонітів в Східній 

Пруссії, незважаючи на їхню категоричну відмову від військової служби, тому що 

меноніти були головною опорою прусської промисловості [10, с. 69]. 

Таким чином, протестантський принцип всезагального священства і трудова етика, 

як похідна є важливим феноменом трудової свідомості, що характеризує готовність 

людей до ефективної і енергійної праці, що в процесі спричинило новий поштовх у 

розвитку суспільства. 

Поява протестантизму стала переломним моментом у всій європейській культурі. 

Підвищений інтерес протестантського руху до внутрішнього світу людини, пояснює 

його величезний вплив на європейську культурну традицію. Країни, в яких 

протестантизм є домінуючим, займають передові позиції у світовій економіці, науці, 

освіті. 

Ідеї Реформації несли в собі потенціал змін. Реформація була рухом, в якому 

релігійні ідеї відіграли провідну роль в економічній сфері суспільного життя.  
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МЕДІАТИЗАЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
У статті досліджено медіатизацію протестантських Церков Тернопільської області. 

Вивчено ідеологію комунікаційної діяльності протестантських лідерів регіону. Досліджено 

принципи, функції та ефективність протестантських медіа, зокрема їхнє заснування та 
розвиток у незалежній Україні. Охарактеризовано образ євангельських Церков краю у сучасних 

світських засобах масової інформації.  
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Діяльність засобів масової інформації пов’язана з політикою, культурою, 

економікою, а також релігією. У незалежній Україні медіатизація охопила не лише 

більшість традиційних Церков, а й протестантські. Світські засоби масової інформації 

постійно проявляють інтерес до релігійного життя країни. Активну позицію займають 

також релігійні медіа, які намагаються впливати на громадську думку. Відтак 

медіатизація має визначальне значення у комунікативному процесі Церкви і суспільства. 

З розвитком сучасних технологій, розширенням доступності Інтернету медіатизація 

почала активно проявлятися у віртуальному світі. Специфіку віртуальної медіатизації 

досліджував О. Добродуб. Науковець акцентує увагу на процесі збільшення ролі 

електронних ЗМІ у сучасному релігійному житті. «Реалії сучасного релігійного життя 

вже практично нерозривно пов’язані з використанням комунікаційних технологій, 

оскільки релігійна соціалізація й релігійне самовираження в наш час значною мірою 

здійснюються завдяки Інтернету, а інформаційні технології, у свою чергу, у 

всезростаючому ступені торкаються практично всіх аспектів життєдіяльності релігійних 

співтовариств» [4, с. 46]. 

Проблемі медіатизації релігійного життя незалежної України приділяє увагу 

М. Балаклицький. Зокрема, науковець визначає поняття «медіатизації протестантських 

церков» їхнім поверненням до публічного простору. Він наголошує, що цей процес 

особливо активізувався у ХХ ст. в постсекулярних і постатеїстичних державах. «Це 

явище не має прямої кореляції з громадською діяльністю релігійних організацій, 

релігійною активністю й моральним рівнем населення. Інтерес до релігійної тематики в 

медіа свідчить про вичерпання привабливості ідеологій Просвітництва, постмодерне 

«позачасове» мислення, увага до традицій минулого, пошук у ньому своєї ідентичності, 

закоріненості серед нівелюючими тенденціями глобалізації, вестернізації, споживацтва, 

ціннісної та світоглядної дезорієнтованості. Сучасне звернення аудиторії до відомостей 

про релігійне життя зумовлено доступністю інформаційного продукту, свободою 

вибору, широкою пропозицією релігійного ринку» [3, с. 3]. 

Специфіку створення образу протестантських громад у сучасних ЗМІ досліджено у 

посібнику «Церква і медіа: сім кроків до порозуміння» [2]. Автори цього видання 

виявили інформаційні потреби сучасних євангельських громад, а також дослідили образ 

протестантських організацій у ЗМІ незалежної України. «Часто ми бачимо, що Церкви 

недолюблюють журналістів, які постійно лізуть зі своїми камерами й диктофонами у 

«святая святих», а журналісти побоюються церковників, бо не завжди знають, де і як 

стати, як правильно звернутися і як називається та чи та річ у храмі. Проте Церква й 

журналісти потребують одне одного: журналісти пишуть для своєї аудиторії, яку серед 

усього іншого цікавить і релігія, а Церква потребує журналістів, щоб її голос лунав 

сильніше – люди не завжди йдуть до церкви, а ось медіа самі до них приходять у дім» [2, 

с. 10]. 

У сучасній науці приділено недостатньо уваги питанню медіатизації релігійного 

життя західного регіону. Хоча саме тут стартував розвиток перших протестантських ЗМІ 

в Україні. Відтак наше завдання – дослідити зародження і вплив протестантських медіа 

Тернопільської області на громадську думку, охарактеризувати прояви медіатизації 
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релігійного життя краю, а також дослідити формування образу протестантських Церков 

у сучасних світських ЗМІ.  

Представники простестанських громад часто стверджують, що суть християнства у 

комунікації. Оскільки Бог спілкується з людьми різними способами, зокрема за 

допомогою Біблії. Саме ця книга стала основною у вченні будь-якої протестантської 

громади. Внаслідок різних розумінь Святого Письма почали формуватися течії 

протестантизму: баптисти, п’ятидесятники, харизмати, адвентисти сьомого дня.  

Найбільш активні у заснуванні протестантської преси були баптисти. Одне з перших 

потужних видань «Баптист України» засноване у 1924 р. Цей журнал окреслював 

серйозні перспективи видавничої діяльності: видати Біблію, біблійний словник, 

настільний календар. Зі сторінок «Баптиста України» віруючі дізнавалися про 

видавництво духовних пісень, «Нового заповіту з Псалтирем». Там публікувалися статті 

духовного змісту, повчальні художні історії.  

У 20-х рр. ХХ ст. західному регіоні активно поширювалася періодика й інших 

протестантських конфесій: журнал християн віри євангельської «Християнин», газета 

адвентистів сьомого дня «Благовісник», дещо пізніше почали виходити друком журнали 

християн віри євангельської п’ятидесятників «Євангелист» та «Євангельський голос». 

Тематика основних рубрик протестантських видань залишалася незмінною: вивчення 

Біблії, гомілетика, поради проповідникам, історичні розвідки про апостольську Церкву, 

історія протестантської боротьби та мучеників інквізиції. Ці журнали видавалися поряд 

із виданнями Православної Церкви: «Церква і життя», «Український православний 

благовісник». 

Атеїстично заангажована частина суспільства становила небезпеку для існування 

протестантських видань. Також тогочасна державна політика змусила багатьох 

протестантських громад припинити свою видавничу діяльність. Нова редакція 

Кримінального кодексу УРСР від 1 липня 1927 р. стала юридичною підставою для 

наступу на видавничу діяльність протестантів. Виготовлення та розповсюдження 

протестантських видань загрожувало позбавленням волі.  

УСРР – одна з перших радянських республік, яка розпочала репресії проти 

віруючих; порушуючи права людини, обмежуючи свободу слова і преси. Також 

значного удару протестантським виданням завдали постанови секретаріату ЦК КПУ. Це 

стало точкою відліку прискореного занепаду багатьох газет і журналів протестантських 

громад.  

Деякий час протестантські видання діяли підпільно, проте переслідування 

радянської влади знищували будь-які спроби видавничої діяльності протестантів. До 

прикладу, в 1936 р. у м. Кременці Тернопільської області засновано журнал 

«Євангельський голос», який виходив друком щомісяця. У вересні 1939 р. випуск 

журналу припинився на 19 років. У цей період радянська влада знищила і його 

засновників: Григорія Федишина замучено у казематах Золочівської тюрми у 1941 році, 

а Михайло Вербіцький зник безвісти у 1945 році.  

У 1958 році «Євангельський голос» емігрував до Аргентини, там він видавався до 

1961 року. Далі за видавництво цього журналу взялися у Канаді. Завдяки ініціативі 

Петра Шелестовського, уродженця с. Огризьківці Кременецького району, журнал став 

офіційним органом п’ятидесятницьких церков у Канаді. На батьківщину «Євангельський 

голос» повернувся після здобуття Україною незалежності. 

З 1991 р. в Україні, а зокрема в західному регіоні, почали активно відновлюватися 

протестантські видання, засновані у 20–30-х рр. ХХ ст.: журнал адвентистів сьомого дня 

«Благовісник», євангельських християн баптистів «Баптист України», християн віри 

євангельської п’ятидесятників «Християнин». Крім відновлених видань почали 

з’являтися нові: «Джерело», «Нива», «Євангелист». 
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Увагу науковців привертає євангельський журнал «Віра і наука», заснований у 1921 

р. у Львові. Пізніше часопис поширився на весь західний регіон. Через переслідування 

радянської влади і це видання припинило свою діяльність більше, ніж на десять років.  

Розвиток протестантської періодики у Тернопільській області відбувався завдяки 

активній позиції лідерів місцевих євангельських Церков. Заснування баптистських 

громад на Тернопільщині пов’язане з діяльністю місіонера Івана Семенини. 

Утвердженню п’ятидесятницького руху в регіоні сприяла діяльність Григорія 

Федишина, Максима Нагорного.  

Джерелом богослов’я усіх протестантських конфесій є Біблія. Лідери євангельських 

Церков Тернопільщини стверджують: Святе Письмо є богонатхненим духовним 

письмовим твором; спасіння людини залежить від самої лише віри, а не від виконання 

ритуалів чи добрих справ. Протестантський культ відзначається відносною простотою. 

Вони відкинули поклоніння іконам, розп’яттю, мощам, заперечують культ святих; серед 

християнських свят відзначають переважно ті, що тісно пов’язані з іменем Ісуса Христа. 

Ідеологічний аспект протестантизму постійно відображається на сторінках духовної 

періодики.  

«Розповсюдження Інтернету створило нові можливості для інтеграції 

протестантських медійників і систематизації даних щодо церковних ЗМК. Інтернет-

євангелізм став у церковному середовищі найпопулярнішим напрямом громадянської 

журналістики» [3, с. 27]. Протестанти почали активно використовувати Інтернет-простір 

для поширення власної інформаційної продукції насамперед євангелізаційного 

спрямування. З’явилося ряд Інтернет-порталів, електронних газет, більшість Церков 

створили власні сайти, де висвітлюють свою діяльність. 

Наразі Інтернет у більшості протестантських конфесій Тернопільської області на 

першому місці щодо медійних пріоритетів. Друкована періодика перемістилася на друге 

місце, і на третьому перебуває радіо. «Радіо визнано найкращим засобом руйнування 

упереджень і формування початкового інтересу до релігійної інформації за умови 

подальшого супроводу зусиллями місцевих громад, а також каналом євангелізації 

населення тоталітарних держав» [3, с. 44]. У Тернопільській області на хвилі обласного 

радіо виходить програма «Сторінками Біблії», яку готують представники Церкви 

Християн Віри Євангельської. 

Телебачення – ЗМК, найменш освоєний протестантами. Серед причин – 

комерціалізованість, заполітизованість, висока конкуренція. Проте з розвитком 

супутникового телебачення, великі протестантські Церкви утворили власні канали: ТБН, 

CNL, «Надія». Протестанти Тернопільської області готують програму «Справжня ціна» 

на місцевому телеканалі tv4. 

Досліджуючи образ протестантів у сучасних ЗМІ, звертаємо увагу на проблему 

релігійної неграмотності окремих представників мас-медіа. До прикладу, висвітлюючи 

події з нагоди 500-річчя Реформації чимало ЗМІ України, а зокрема і Тернопільщини, 

називали протестантів католиками або ж сектантами. 

«Церква у ЗМІ представлена доволі суб’єктивно. Зокрема й тому, що журналістів 

релігія як специфічна сфера духовного життя сама по собі не цікавить. Релігія 

сприймається ними на рівні її зовнішніх проявів, діяльності її окремих носіїв або ж 

релігійних спільнот. Тому частіше підкреслюється соціально-значуща діяльність 

Церков. Сама Церква переважно зображується не як сакральна духовна інституція, а як 

соціальна спільнота, що задовольняє соціальні, психологічні й навіть матеріальні 

потреби людини. А про духовність як таку світські ЗМІ говорять мало або незрозуміло» 

[2, с. 22]. Досліджуючи образ церкви у сучасних ЗМІ, ми помітили, що нерідко вона 

постає у вигляді комерційної структури. Особливо це стосується новітніх 

протестантських спільнот. 
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Отже, у світських мас-медіа відображається переважно зовнішній бік життя 

протестантських Церков, майже нічого не повідомляється про благодійні проекти й 

місіонерську діяльність. Увага медійників в основному прикута до традиційних Церков, 

а також до конфліктних ситуацій, пов’язаних із церковною діяльністю.  

Відтак протестантам важливо активізувати інформаційну роботу задля створення 

правдивого образу. Для цього при Церквах необхідно створити інформаційні відділи, які 

б відповідали за поширення інформації про діяльність церкви у світських ЗМІ.  

У протестантській журналістиці немає конфлікту релігії і науки. Журнали 

богословських семінарій демонструють кореляцію наукового і публіцистичного 

дискурсів. Видання спрямовані на поширення теологічної думки протестантських 

Церков. 

Отже, нині медіатизація протестантизму в основному має євангелізаційне значення. 

Протестанти використовують власні та світські ЗМІ для проповідування Євангелії, а 

також поширюють інформацію щодо соціальних чи благодійних проектів.  
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THE MEDIATIZATION OF PROTESTANT CHURCHES IN THE TERNOPIL REGION 

The mediatization of Protestant churches in the Ternopil region has been analyzed in the article. 
Communication ideology of Protestant leaders in this region has been studied. The principles, functions 

and effectiveness of Protestant media have been examined. The image of evangelical churches of this 

territory in the secular media was characterized.  
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Ростислав Боришкевич  

ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

В статті досліджено поширення біблійного вчення у загальноосвітніх навчальних закладах 

України його передумови, висвітлено форми і методи навчання на уроках духовно-морального 

спрямування Здійснено порівняльний аналіз релігійного компоненту в державних навчальних 

закладах різних європейських країн  

Ключові слова освіта релігійний компонент християнська етика вчитель 

Сучасна українська освіта перебуває на порозі модернізації і покликана забезпечити 

нову якість надання освітніх послуг на всіх ланках системи [1, с 64] У цьому контексті 

ключового значення набуває завдання забезпечення сприятливого освітнього простору 

який би забезпечував умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації 

кожного громадянина України формування молодого покоління здатного навчитися 

впродовж життя створювати й розвивати цінності громадянського суспільства сприяти 

консолідації української нації інтеграції України в європейський і світовий простір як 

конкурентоздатної і процвітаючої держави  
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В наш час в Україні існує чимало проблем пов’язаних зі злочинністю широким 

розповсюдженням шкідливих звичок, особливо серед підлітків Неповнолітніми 

злочинцями стають як діти з неблагополучних сімей, так і вихідці із зовні абсолютно 

благополучних, повних сімей. Ця ситуація потребує змін. Дуже важливо, щоб молодь 

розуміла, що таке чесність, порядність, повага до закону, до батьків, до країни 

Дослідження виявило, що основними місцями, де можна придбати наркотичні 

речовини, є дискотеки та бари. На другому місці за популярністю – «точки» на вулиці 

або в парках, на третьому місці – вдома у торговців наркотиками, на четвертому – 

замовити через Інтернет, на п’ятому – навчальний заклад. 

Одним із головних завдань навчального закладу як організації що на постійній і 

безперервній основі здійснює освітній процес є реалізація виховної функції суть якої 

полягає в тлумаченні норм моралі, патріотизму, створення сім’ї на основі злагоди, 

любові, чесності та взаємопорозуміння. 

Важливу роль у вихованні моральних цінностей особистості відіграє Церква В 

Біблії написано: «Привчай юнака до дороги його, і він, як постаріється, не уступиться з 

неї» (Пр 22:6). Для успішного виконання своєї місії в суспільстві Церква мусить 

тримати в полі зору сучасну людину з усіма життєвими ситуаціями які її визначають 

Церква щоб промовляти до людини про неї саму про її завдання і мету сама 

мусить знати потреби людини обставини які визначають її ментальність і джерело 

кризи особистості Причиною такої кризи є негармонійність сучасного світу [2, с. 144] 

Релігія стала рушійною силою розвитку доброчинності яка визнається нормою 

християнської моралі й втіленням чеснот справжніх її представників 

Як бачимо, актуальність вивчення предметів духовно-морального спрямування 

обумовлена не тільки істотними змінами в ціннісних орієнтирах українського 

суспільства, що спостерігаються нині, а й загальним зростанням ролі моралі в житті 

людства в інформаційному суспільстві часів глобалізації. Саме тому в загальноосвітніх 

навчальних закладах вводять вивчення предметів духовно-морального спрямування, 

завданням яких є ознайомлення учнів з морально-етичними нормами особистості, 

виховання духовно розвиненої особистості з високою духовною культурою. 

Більшість дослідників цього питання пропонують виділяти три типи «релігійної 

освіти»: наставництво – викладання основ релігійних поглядів певної течії учням, які є 

послідовниками цієї течії, а курс читається священнослужителями. В державних школах, 

які мають відповідати свободі віросповідання, такі курси, які сутнісно є катехизацією, 

можуть викладатися лише за вибором; релігієзнавство – мова йде про викладання історії 

релігії або наукового огляду релігійних течії, що зазвичай забезпечується вчителями 

шкіл; етичне виховання – це виклад порівняльного огляду етичних норм та виховання, 

що забезпечується зазвичай у курсах за вибором, які викладаються вчителями шкіл. 

Відповідно, моделі викладання релігійного компоненту в державних школах також 

можна подати, керуючись цією класифікацією. Наставництво в одній релігії можливе 

лише в країнах з традиційним універсальним віросповіданням більшості жителів 

(наприклад, Греція, Іорданія, Італія, Польща). Зважаючи на норми свободи совісті, в 

школах пропонується або альтернативний курс етики, або ж цей курс за вибором.  

Іншою групою є країни, де наставництво проходить в одній з кількох релігій (за 

вибором). Зазвичай, це вибір між конфесіями християнства, християнством та ісламом 

або ж світською етикою. Наприклад, така система освіти функціонує в Австрії, 

Німеччині й Іспанії. Загалом, така схема не є дуже поширеною.  

Третьою групою є країни, де забезпечується викладання релігієзнавства та етики – 

Великобританія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Фінляндія. Здебільшого, це світський 

виклад вчителями шкіл з акцентом на християнстві та етичних цінностях. Нарешті, 
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четвертою групою є країни з виключенням релігійного компоненту з державної шкільної 

освіти (Албанія, Бельгія, Данія, Чехія, Швейцарія, Франція).  

Окремо варто виділити групу пострадянських країн, де на законодавчому рівні 

прописано відокремлення релігії від школи, але проходить активний процес 

впровадження таких курсів (Росія, Україна). 

Такі предмети як християнська етика література – предмети духовно-морального 

спрямування – є дисциплінами, передусім, світоглядного, культурного та освітньо-

виховного спрямування. Вони не є доктринальним вченням віри, не передбачають 

вивчення релігійних обрядів, і ставлять за мету залучення до певної конфесії. Вивчення 

цих предметів передбачає виховання в учнів поваги до свободи совісті, релігійних та 

світоглядних переконань інших людей; здатності до співжиття в полікультурному та 

поліконфесійному українському суспільстві. 

Предмети духовно-морального спрямування слід викладати в тісній співпраці з 

батьками, інформувати батьківську громадськість про особливості християнської етики, 

давати їм можливість відвідувати уроки і позакласні заходи з предмету [3]. 

Викладати Біблію на уроках літератури можна не лише впродовж трьох годин, 

відведених за програмою, а й під час інших занять, аналізуючи твір, в якому 

піднімаються філософські проблеми, чи автор переосмислює біблійний сюжет, мотив чи 

образ. 

Біблійні автори почувалися натхненними Святим Духом, і це є змістом як Біблії, так 

і величезного сегменту літератури, що створювалася майже два тисячоліття в її 

контексті. Ці твори заслуговують на увагу й вивчення [4].  

З метою формування у дітей та молоді високоморальних якостей та громадянської 

свідомості, ціннісних орієнтирів, які ведуть людину шляхом пізнання істини, добра, 

краси, вбачається необхідним вивчення предметів духовно-морального спрямування, 

складовою яких є спеціальний курс «Основи християнської етики» [5]. 

З початку 1990 рр. розпочалося викладання християнської етики у загальноосвітніх 

закладах на території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Зараз 

християнську етику викладають в більшості загальноосвітніх закладів України. 

Для належного підвищення кваліфікації вчителів етики та інших курсів духовно-

морального спрямування, обміну досвідом, підвищення якості викладання створюються 

районні (міські) методичні об’єднання вчителів, творчі групи, кабінети. Зміст курсів 

духовно-морального спрямування не передбачає катехизацію, неприпустимим є також 

нав’язування учителем дітям власних поглядів у ставленні до тих чи інших Церков, 

примусу дітей до молитви під час уроків, відвідування церковних служб тощо [6].  

Основною роботою на уроках християнської етики повинно бути знайомство учнів 

зі Святим Письмом. При цьому вчителям слід використовувати тексти, адаптовані для 

дітей: дитячу Біблію, Біблійні оповідання. Важливо при викладанні предмету не 

обмежуватись чисто текстуальним ознайомленням з біблійним сюжетом чи 

євангельською подією, а на їх підставі вміти дати оцінку вчинкам з точки зору етичної 

вартості, моральної правди, і ці вартості впроваджувати у життя дитини. Уроки 

християнської етики повинні передавати християнські традиції українського народу, а 

не народознавчі, які містять безліч язичницьких звичаїв та обрядів [7, с. 318]. 

У програми курсів духовно-морального спрямування введено категоріальний апарат 

етичних понять («совість», «чесноти», «гріх», «милосердя», «доброчинність», 

«відповідальність» та ін.), розкриття яких повинно здійснюватися відповідно до вікових 

психологічних особливостей учнів з урахуванням поступового розкриття основ 

релігійного життя. Вчитель повинен пояснювати етичні поняття з християнської точки 

зору, користуючись словниками релігійних понять. 

Різноманітними є і форми роботи на уроках При поясненні навчального матеріалу 

для учнів початкових класів вчитель може використати форму бесіди. Слід пам’ятати, 
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що для школярів 1–4 класів велике значення має ігрова діяльність, тому на уроках 

християнської етики потрібно використовувати навчально-розвивальні ігри: кросворди, 

ребуси, головоломки, загадки, акровірші. Доцільним буде використанням таких форм 

навчально-розважальної діяльності як малювання, розфарбовування, аплікації, ліплення. 

На допомогу вчителеві можна порекомендувати дитячу духовно-релігійну періодику.  

Під час організованої роботи учні мають можливість усвідомити почуття які 

виникають в реальних життєвих ситуаціях Коли та чи інша ситуація відтворюється в 

ігровій формі, учні сприймають інформацію більш емоційно та усвідомлено ніж під час 

лекції або читання книг [8, с. 49] 

У процесі викладання курсів учитель використовує такі методи проведення занять: 

переконання; пояснення; бесіди; метод прикладу; обговорення морально-етичних норм 

на прикладі текстів зі Святого Письма, а також української світової історії, літератури, 

життєвих прикладів; розв’язання задач та ситуацій морально-духовного спрямування; 

написання творчих робіт; використання аудіо- та відеоматеріалів 

Згідно із Законом України «Про загальну середню освіту», викладати предмети 

морально-етичного спрямування можуть учителі загальноосвітніх навчальних закладів, 

які пройшли відповідну курсову підготовку на базі інститутів післядипломної 

педагогічної освіти та мають моральний авторитет серед учнів, їхніх батьків, колег, 

орієнтуються у змістових особливостях і методиці викладання предмету, не чинитимуть 

у будь-якій формі тиску на своїх вихованців на релігійному ґрунті. 

Учитель курсів духовно-морального спрямування повинен бути взірцем для своїх 

вихованців Тому має дотримуватися відповідних правил неупереджено ставитися до 

учнів дотримуватися обіцянок ставитись до всіх учнів однаково лояльно уміти 

створювати атмосферу доброзичливості, довіри. 

Важливим досягненням сучасної освітньої системи України стало введення курсів 

духовно-морального спрямування Незважаючи на певні проблеми що виникають при 

викладанні християнської етики молоде покоління майбутніх громадян має вільний 

доступ до вивчення Слова Божого 
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Петро Сельський 

УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕФОРМАЦІЇ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ  
У статті запропоновано шляхи упровадження базисних реформаторських принципів 

протестантської етики праці та особистого священства у розвиток сучасної медичної освіти 

щодо якісної до- та післядипломної підготовки лікарів. Проведено аналіз руху доброчесності та 
його ефективність щодо етичних пріоритетів у вищих медичних навчальних закладах; 

висвітлено необхідність застосування компетентнісного підходу в сучасній освіті як вияву 

реформаційних ідей та однієї із засадничих умов модернізації професійної підготовки 
конкурентоспроможних фахівців.  

Ключові слова: Реформація, медична освіта, вища школа, етика праці, доброчесність, 

освітні технології. 

Особливо важливим для розвитку сучасної медичної освіти щодо підготовки лікарів 

є упровадження реформаторських принципів протестантської етики праці та особистого 

священства, зокрема, відповідальності та значення кожного у суспільстві, сприйняття 

своєї професії як певної місії перед Богом і людьми. Цю істину, що кожна людина 

створена Всевишнім для конкретної цілі, реалізації Божого плану, повернув 

християнству Жан Кальвін [1, 2]. Етика вищої школи, цінності, що лежать в основі її 

наукової та освітньої діяльності, принципи та правила взаємовідносин у кожному 

навчальному закладі, викладацьких колективах, взаємостосунках зі студентами є 

основою здатності академічної корпорації до дієвої саморегуляції та спроможності 

задовольнити запит суспільства. Таким чином, усвідомлений моральний вибір, турбота 

про репутацію стануть одним з основних механізмів внутрішньої саморегуляції 

професійної спільноти, зможуть визначити її етичні пріоритети, розстановку сил та 

логіку професійних комунікацій [3].Саме це може стати надійною основою для боротьби 

із різноманітними зловживаннями, корупцією у медичних університетах. 

Метою дослідження є встановлення шляхів упровадження базисних 

реформаторських принципіву розвиток сучасної медичної освіти щодо якісної до- та 

післядипломної підготовки лікарів. Надзвичайно важливим і значимим ув цьому зв’язку 

є рух упровадження принципів академічної доброчесності, який активно охоплює 

українські медичні виші. Слід зауважити, що сучасне розуміння поняття академічної 

доброчесності (academic integrity) сформульоване в документі Центру академічної 

доброчесності (The Center for Academic Integrity) 1999 р., що представляє собою 

Консорціум більше, ніж з 200 американських коледжів, університетів та громадських 

організацій. В основу визначення покладено сполучення наступних фундаментальних 

чеснот: чесності, довіри, справедливості, поваги та відповідальності [4], і пізніше, в 2013 

р., доповнено новою, шостою – мужністю [5]. 

Одним із головних напрямків підвищення якості підготовки майбутніх фахівцівє 

упровадження у навчальний процес інноваційних педагогічних технологій [6-8]. 

Важливе місце у медичній освіті має, зокрема, технологія педагогічного експерименту, 
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значення якого для розвитку науки відкрив англійський науковець-реформатор Френсіс 

Бекон (1561–1626 рр.).  

Педагогічний експеримент відкрив можливості для індивідуального та 

дистанційного навчання [9-11]. Своєю чергою допоміг оцінити досягнення студента-

медика й виявити прогалини в його знаннях і вміннях та визначити ефективність роботи 

викладача дозволяють адекватні педагогічні технології оцінювання [12]. Без ефективної 

системи оцінювання, яка має бути позбавлена впливу суб’єктивних чинників, 

неможливий і розвиток медичної освіти на принципах доброчесності [13–14]. 

В освітню практику активно впроваджуються методики комп’ютерного оцінювання 

знань та розробляються відповідні інструментальні засоби [15-16]. Проте, досі у системі 

контролю якості підготовки медичних фахівців у нашій країні переважають так звані 

«традиційні» форми оцінювання. Слід зазначити, що традиційний контроль знань зазнав 

значних організаційних змін, проте його суть не змінилася. Адже оцінювання знань у 

кожному випадку здійсню єлюдина-екзаменатор (або група екзаменаторів). До недоліків 

традиційної системи оцінювання, у першу чергу, відносять суб’єктивність оцінок [17, 

18]. Це вимагає розробки нових методів та засобів для проведення як щоденного, так і 

підсумкового контролю знань у вищих медичних навчальних закладах. 

У європейських медичних університетах активно впроваджується формат 

оцінювання, що передбачає використання запитань з багатьма варіантами відповідей 

[19]. Загальноприйнята методика стандартизованого оцінювання рівня професійних 

знань в Україні покладена в основу медичних лiцензiйних іспитів (МЛІ) «Крок», які 

впроваджені з 1995 р. У даній інформаційній системі також використовуються 

запитання із багатьма варіантами відповідей [20]. Широкого застосування у сучасній 

медичній освіті набуває і клінічне модeлювання із залученням до проведення іспиту так 

званих стандартизованих пацієнтів – акторів, навчених зображати пацієнтів. Зазначений 

метод використовують під час об’єктивних структурованих клінічних іспитів (ОСКІ, 

OSCEs – англ.) [21]. Основні тенденції нових наукових досліджень ефективних методик 

контролю знань спрямовані на оцінювання з використанням багатьох методів та 

конструктивного зворотного зв’язку [22, 23]. При цьому важливо використовувати як 

традиційні, так і інноваційні методики, залежно від виду контролю. 

Суттєво підвищить якість підготовки фахівців забезпечення організації взаємодії 

між підсистемами електронного навчання, засвоєння практичних навичок, поточного і 

підсумкового оцінювання. При цьому необхідне впровадження ефективних систем 

управління процесами передачі інформації на всіх етапах екзаменування з метою 

унеможливлення будь-яких суб’єктивних впливів [24]. Важливим є також широке 

застосування у медичних навчальних закладах критеріїв якості того чи іншого методу 

вимірювання: валідності, об’єктивності, надійності і точності [25]. 

Створення незалежної системи оцінювання знань студентів в університеті є 

важливим і тому, що «послідовне використання оприлюднених критеріїв, правил і 

процедур» є одним із семи Європейських стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього 

забезпечення якості у вищих навчальних закладах, розроблених Європейською 

асоціацією із забезпечення якості вищої освіти. У відповідності до цих стандартів та 

рекомендацій «очікується, що процедури оцінювання студентів матимуть чіткі і 

оприлюднені критерії виставлення оцінок; не покладатимуться на судження лише 

одного екзаменатора» [26]. 

Видатний реформатор, педагог і теолог із Нідерландів Ян Амос Коменський (1592–

1670 рр.) пропонував давати стільки знань, скільки учень може зрозуміти, засвоїти. Ця 

ідея дотепер має широкі можливості реалізації в українській медичній освіті. Адже 

низка дисциплін, які викладаються, у медичних університетах інформаційно 

перенасичені. При цьому бракує спрямованості навчання на розвиток у студентів вмінь 

здійснювати пошук необхідних даних у різноманітних джерелах. Це особливо 
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актуально, зважаючи на проблему інформаційної сингулярності, яка виникла у 

сучасному інтернет-просторі [27]. 

При цьому важливим є не лише набуття необхідних знань і вмінь, а й розвиток у 

майбутніх медиків як практичної, так і професійної компетентності. Компетентнісний 

підхід в освіті розглядається науковцями як одна із засадничих умов модернізації 

професійної підготовки конкурентоспроможного фахівця [28, с. 341–344] і на основі 

світового та вітчизняного досвіду визначає освітню політику держави [29]. Перше 

тлумачення компетентності було подано у праці Дж. Равена «Компетентність у 

сучасному суспільстві», яка побачила світ у Лондоні в 1984 р. Автор визначав 

компетентність як явище, що «складається із великої кількості компонентів, більшість 

яких відносно незалежні один від одного, ... деякі компоненти відносяться швидше до 

когнітивної сфери, а інші – до емоційної, ... ці компоненти можуть змінювати один 

одного у якості складових ефективної поведінки» [30, с. 253]. Орієнтована на 

компетенції освіта (competence-based education – CBE) формувалась у 60–70 рр. 

минулого століття у США. У цей період було закладено сучасне розуміння відмінностей 

між поняттями «компетенція» і «компетентність». Останнє трактується як заснований на 

знаннях особистісно-обумовлений досвід соціально-професійної життєдіяльності 

людини [31]. Компетенція – це здатність застосовувати знання, вміння, навики і 

особистісні якості для успішної діяльності у різних професійних ситуаціях. 

Компетентність визначають і як рівень володіння сукупністю компетенцій, ступінь 

готовності до застосування компетенцій у професійній діяльності. При цьому 

компетентність розглядається не як «просте додавання» сформованих компетенцій, а як 

певний результат, обумовлений взаємозв’язками, взаємовпливом між ними [32]. 

«Компетентність у медицині визначається як «звичне та виправдане використання 

спілкування, знань, практичних навичок, клінічного мислення, емоцій, значень та 

реакцій у щоденній практиці для блага індивідуумів та спільнот, які обслуговуються» 

[33, с. 36]. Компетентність не є досягненням, а радше здатністю до навчання впродовж 

усього життя [19]. 

Закордонний досвід показує важливість використання декількох складових 

компетентності. У США оцінювання лікарів, а також студентів-медиків головно 

ґрунтується на моделі, розробленій Акредитаційною радою для вищої медичної освіти 

(ACGME), яка використовує шість взаємопов’язаних доменів компетентності: медичні 

знання, догляд за пацієнтом, професіоналізм, комунікативність та навички спілкування, 

навчання та вдосконалення на основі практичного досвіду, системна практика [34]. 

Компетентність є контекстуальним відображенням взаємозв’язків між здатностями 

особистості та засвоєними знаннями, які cлід застосувати в певній реальній ситуації. У 

структурі компетентностей, які складають основу реалізації компетентнісного підходу в 

освіті, виділяють практичну, пізнавальну, творчу та соціальну компетентності. При 

цьому практичну компетентність визначають як компетентність, спрямовану на 

формування практичних вмінь та навичок [35]. 

Загальні контекстуальні компетентнісні чинники повинні охоплювати: 

налаштування на практику; локальне превалювання хвороби; природу симптомів, 

наявних у пацієнта; рівень освіченості пацієнта та інші демографічні характеристики 

пацієнта і лікаря. Причому такі аспекти компетентності як збір анамнезу та клінічне 

мислення не обов’язково узагальнюються на всі ситуації. Клінічне мислення студента 

може виявитися компетентним лише за умови добре організованої та доступної бази 

знань. Однак, деякі важливі навички (наприклад, вміння формувати терапевтичні 

взаємозв’язки) можуть значно менше залежати від контенту. При цьому процесс 

формування практичних навичок має включати не лише оволодіння фондом 

систематизованих знань, а й вільне оперування набутими знаннями та використання їх у 

вирішенні професійних задач [36]. Таким чином, компетентність відображає значення 
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традиційної тріади «знання–уміння–навички», інтегруючи їх в один комплекс. Окрім 

того, вона визначається як поглиблене знання предмета або засвоєне уміння [37]. 

Важливим є визначення адекватного методу перевірки професійної компетентності 

студентів-медиків і медичних працівників. Основною дидактичною функцією перевірки 

є забезпечення зворотного зв’язку між викладачем і студентом, отримання об’єктивної 

інформаціїпро ступіньзасвоєння матеріалу, своєчасне виявленняпрогалин у знаннях. Під 

час вибору інструментарію оцінювання зручно використовувати схему, запропоновану у 

1990 р. Д. Міллером [38], яку називають «піраміда Міллера». Ця схема розглядає 

клінічну компетентність на декількох рівнях: «Знає» (основа піраміди), «Знає як», 

«Покаже» і «Виконає» (вершина піраміди). Тобто кандидат спочатку повинен «знати», 

перш ніж перейти до «знати як». При цьому рівень «знати» є аналогом фактологічних 

знань, тоді як «знати як» є еквівалентом до побудови та розуміння концепцій. На 

вищому рівні кандидат «показує як», тобто розвиває професійну компетентність у 

напрямку «виконувати». На найвищому рівні кандидат «виконує», тобто насправді 

компетентно вирішує поставлені завдання у реальних життєвих ситуаціях. 

Інструментарій оцінювання має різнитися при тестуванні різних рівнів 

компетентності. Наприклад усне екзаменування, запитання з письмовими відповідями, 

запитання з багатьма варіантами відповідей є високоефективними під час тестування на 

рівнях «знає» або «знає як», однак їх використання під час оцінювання «покаже як» або 

«виконає» є значно обмеженим. Водночас оцінювання на основі спостереження 

впродовж певного періоду часу – ОСКІ, є ефективними в оцінюванні «покаже як», але 

виявляється непрактичним, якщо є необхідність протестувати значний обсяг знань на 

нижчому рівні «знає». Те ж стосується таких форматів оцінювання на рівні «виконає», 

як вправи міні-клінічного оцінювання, чеклісти та портфоліо. Тому під час планування 

системи оцінювання ефективним є вибір декількох інструментів, що мають різні рівні з  

метою створення комплексного аналізу здібностей кандидата [39]. 

Таким чином, у національній медичній освіті актуальним є впровадження 

системного і комплексного підходудо реорганізації навчального процесу, під час якого 

впровадження нових навчальних методик має реалізовуватись у тісному взаємозв’язку з 

інноваціями в оцінюванні із застосуванням сучасних освітніх інформаційних систем. 

При цьому важливо використовувати інформаційні моделі, які дозволять ефективно 

здійснювати вимірювання із значної кількості теоретичних, фундаментальних медичних 

та клінічних дисциплін із використанням спеціального апаратного та програмного 

забезпечення для багаторівневого захисту інформації на всіх етапах [40]. Це дасть 

можливість максимально мінімізувати вплив суб’єктивних чинників, домогтися 

об’єктивності проведення вимірювання та обробки даних. Важливим є проведення 

регулярного аналізу поточної успішності студентів, успішності за результатами 

підсумкового оцінювання з ефективним використання систем дистанційної освіти [11]. 

Результати такого аналізу необхідно доводити до всіх учасників навчального процесу, 

забезпечуючи дієвий зворотній зв’язок, що дозволить виявити ефективність роботи 

викладачів, оцінити досягнення студента, виявити прогалини в його знаннях і вміннях, 

визначити переваги та недоліки нових методів навчання з метою відповідної корекції 

[12]. Актуальною є розробка інтегральних показників якості підготовки фахівців, які 

можна застосувати до окремих студентів, курсу, факультету або університету в цілому 

[24]. 

З метою підвищення якості підготовки фахівців, впровадження новітніх 

інформаційних технологій у навчальний процес необхідна інформатизація та 

автоматизація роботи закладів охорони здоров’я шляхом використання сучасних 

інформаційних технологій, створення сучасних медичних інформаційних систем (МІС), 

баз даних та автоматизації робочого місця працівника. Інформатизація сфери охорони 

здоров’я та впровадження новітніх інформаційних технологій (медичні інформаційні 
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системи управління, госпітальні інформаційні системи, «хмарні» технології, 

комп’ютерні діагностичні системи, грід-технології, телемедичні системи, системи 

дистанційного доступу з можливістю оброблення інформації, Інтернет – навчання – 

дистанційна медична освіта) має бути спрямована на прискорення входження в 

інформаційний простір міжнародного медичного співтовариства з метою підняття на 

сучасний рівень управління охороною здоров’я, підвищення якості та доступності 

медичної допомоги, розвитку медичної освіти та науки [27]. Важливим етапом розвитку 

системи охорони здоров’я у зазначеному напрямку є і створення єдиного національного 

медичного інформаційного простору, який дозволить обмінюватися та спільно 

використовувати дані пацієнтів із різних лікувальних закладів [41]. При цьому 

зберігання, обробка та обмін медичною інформацією повинен здійснюватися з 

використанням єдиної системи класифікаторів і кодування. Єдиний інформаційний 

простір має включати загальносистемні компоненти обчислювальної, 

телекомунікаційної та інтеграційної інфраструктури, бази даних і електронні документи, 

сервіси доступу і обробки даних [41]. 

Лише за умови взаємосумісності та ефективного взаємообміну між медичними 

інформаційними системами та інформаційними системами вищих медичних навчальних 

закладів на національному рівні можливе раціональне використання ресурсів галузі та 

покращення якості надання медичної допомоги та доступності на усіх рівнях для 

кожного громадянина. Це практично допоможе реалізувати реформаторське розуміння 

значимості кожної особистості для суспільства. 

Особливим виявом реформаційних ідей щодо значимості і поваги до кожної 

людиниможна сміливо назвати і широкий розвиток доказової медицини, а, отже, 

необхідності навчання таким принципам майбутніх українських лікарів.Дуже важливо, 

щоб кожен лікар у своїй практиці керувався головними принципами доказової медицини 

– тобто використовував результати кращих клінічних досліджень для виборулікування 

конкретного пацієнта та інтегрував кращі наукові докази з індивідуальним клінічним 

досвідом і очікуваннями пацієнтів. При цьому повинен використовувати мета-аналіз – 

систематизований аналіз із статистичним узагальненням даних [42]. 

Важливим здобутком сучасної доказової медицини є Кокранівське співробітництво 

(The Cochrane Collaboration) – найбільш активна організація, створена у 1992 р. Дж. 

Чалмерсом, яка діє у вигляді мережі центрів у різних країнах. Головне завдання 

Кокранівського співробітництва – підготовка систематичних оглядів та аналіз клінічних 

досліджень. Усі результати роботи Кокранівського співробітництва містяться у шести 

окремих електронних базах даних:база систематичних оглядів (узагальнення результатів 

рандомізованих контрольних випробувань), кокранівський реєстр контрольованих 

випробувань (бібліографічна база даних публікацій контрольованих досліджень), 

реферативна база даних оглядів за ефективністю медичних технологій або лікарських 

препаратів(містить структуровані реферати й критичну оцінку систематичних оглядів і 

мета-аналізів, опублікованих у різних джерелах), кокранівський методологічний реєстр 

(бібліографічна база публікацій з методології та аналізу результатів клінічних 

досліджень), реферативна база даних з економічної оцінки медичних технологій та 

кокранівська база даних оглядів з методології [43]. 

Кокранівське співробітництво разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я 

(World Health Organization), Товариством критичної медицини (Society for Critical Care 

Medicine), Британським медичним журналом (British Medical Journal) є спеціальним 

експертним органом, що приймає рішення про ступінь доказовості клінічних 

досліджень. Дані організації створюють гайдлайни – керівництва для лікарів. Такі 

медичні рекомендації ґрунтуються на надійних наукових доказах і сприяють 

підвищенню рівня якості медичної галузі [42]. 
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Дуже важливим питанням сучасної освіти загалом та медичної освіти, зокрема, 

залишається такожпитання взаємовідносин Церкви (різних конфесій) та навчальних 

закладів. Це особливо актуально, виходячи із сучасних викликів у медичній науці щодо 

етики і моралі із таких питань як евтаназія, трансплантація, екстракорпоральне 

запліднення, клонування,генетичні дослідження та низка інших. Як відомо, корені 

сучасних університетів слід шукати у монастирях Оксфорда та Кембриджа, у яких до 

тепер залишились християнські девізи. Наприклад, девіз Оксфордського університету: 

«Господь – моє світло». Видатний учений епохи Реформації Йоганн Кеплер не бачив 

різниці між заняттями наукою і вірою, і тому щиро визнавав, що у своїх відкриттях 

просто слідує думкам Бога. А відомий мислитель, Аврам Кайпер (1837-1920 рр.), 

засновник Амстердамського вільного університету, і один із прем’єр-міністрів 

Нідерландів, говорив: «Немає ні одного квадратного сантиметра, про який би Ісус 

Христос, Владика всього, не проголосив: «Це – Моє» [44]. 

Проте упродовж останнього часу ліберальні богослови виступають за культурну 

асиміляцію Церкви в університетське середовище лише в контексті секулярної картини 

світу. Тим не менше, очевидною є потреба спільних заходів Церкви та вищих 

навчальних закладів у такій християнській країні як наша, не зважаючи на 

відокремленість Церкви від освіти на законодавчому рівні. Водночас необхідною є 

конструктивна позиція викладачів і студентів, які сповідують християнську віру. 

Добрим прикладом для наслідування у нашій країні є розвиток, зокрема, таких 

студентських товариств як Співдружність Студентів Християн України (ССХ), яка 

входить у склад всесвітнього студентського християнського союзу (IFES). IFES об’єднує 

студентські християнські рухи у більш, ніж 160-ти країнах світу [44]. 

Співпраця Церкви та медичних університетів, включно із взаємовідносинами між 

богословськими та вищим медичними навчальними закладами, однозначно має 

будуватись на принципах свободи вибору, взаємоповаги та поваги до представників 

інших релігій і людей з атеїстичними поглядами. Особливо важливими є спільні 

дослідження у розрізі вивчення гуманітарних дисциплін, біоетики та різноманітні 

проекти у культурному житті університетів.  

Основними реформаторськими принципами, упровадження яких у розвиток 

національної медичної освіти допоможе суттєво покращити якість підготовки фахівців 

єпринципи протестантської етики праці та особистого священства у контексті 

відповідальності та значення кожного у суспільстві. 

Ефективним щодо розвитку християнських етичних пріоритетів у вищих медичних 

навчальних закладах є рух доброчесності, який сприятиме боротьбі із різноманітними 

зловживаннями та корупцією. Для розвитку медичної освіти на принципах 

доброчесності важливе значення має упровадження інноваційних педагогічних та 

інформаційних технологій, зокрема систем незалежного оцінювання знань та рівня 

компетентності. 

Як вияв реформаційних ідей та одну із засадничих умов модернізації професійної 

підготовки конкурентоспроможних фахівціву сучасній освіті необхідно застосовувати 

компетентнісний підхід.  

У контексті впровадження принципів значимості і поваги до кожної людини у 

медичній освіті та лікувальних закладах доцільним є розвиток доказової медицини. 

Перспективною є співпраця Церкви, богословських та медичних навчальних закладів 

щодо спільних досліджень у розрізі вивчення гуманітарних дисциплін, біоетики та 

різноманітних культурних проектів.  
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Анатолій Телевʼяк 

ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РОЗВИТОК БІОЕТИКИ 
Стаття присвячена аналізу впливу протестантського світогляду на виникнення та 

розвиток біоетики як науки, що виокремилася в другій половині ХХ ст. внаслідок наукового 

прогресу в медичній та інших галузях. У статті йдеться про те, як теологія Реформації та 
богословські погляди її діячів знайшли відображення у специфічних особливостях 

протестантського підходу до вирішення проблем етики життя.  

Ключові слова: біоетика, біомедична етика, етика, медицина, протестантизм, 
Реформація. 

Сучасний український соціум знаходиться в процесі складних багатогранних змін, 

які охоплюють практично усі царини суспільного життя. Повсякденно у засобах масової 

інформації йдеться про необхідність глибоких докорінних реформ в різних галузях 

політичного, економічного, громадського та правового життя українського суспільства. 

Проте глибока переміна існуючого устрою неможлива без реформи в духовній та 

морально-етичній царині. Вірним є твердження про те, що духовна і морально-етична 

реформа передує значним змінам в решті сфер суспільного життя, що яскраво ілюструє 

протестантська Реформація у Європі у XVI ст. Зміни, які розпочалися в релігійній і 

морально-етичній сфері згодом поширилися на всі інші сфери життя тогочасної Європи: 

економіку, політику, освіту, науку, культуру, право, громадянське життя і тощо.  

Біоетика, як міждисциплінарна наука, знаходиться на межі багатьох наукових 

дисциплінта проходить певні етапи свого розвитку, істотно впливає як на формування 

морально-етичних цінностей суспільства, так і сама зазнає зворотного впливу.  

Важливість цього дослідження полягає в тому, що в нашій країні біоетика повинна 

дати відповіді на низку актуальних для суспільства проблем, які постають в усій своїй 

гостроті останніми роками – такі, як евтаназія, клонування, трансплантація органів і 

тканин, експерименти з людським геномом тощо. Розширення технічних можливостей в 

галузі біології і медицини залишає для суспільства не вирішеними до кінця питання 

щодо морального прийняття реалізації цілої низки таких можливостей. Тому в цій 

аналізується вплив протестантизму на розвиток і становлення біоетики. 

Протестантська Реформація, офіційним початком якої вважається 1517 р. і 

повʼязується з іменем Мартіна Лютера, справила величезний вплив не лише на теологію, 

богослужбову практику чи церковний устрій, але змінила практично усі сфери життя 

тогочасної Європи. Як християнські, так і світські історики визнають істотний вплив 

протестантизму на розвиток європейського і світового суспільства. Наука загалом і 

медична наука зокрема є однією з сфер, де визначний вплив протестантської 

Реформаціївиявив себе найбільш яскраво.  

Наукові дослідження в медичній галузі в Середньовічний період стримувалися 

тогочасною Католицькою Церквою. Лише окремі ентузіасти ризикуючи власним 

життям, наважувалися таємно проводитинаукові дослідження (наприклад, 

патологоанатомічні розтини тіл померлих). Проте вчення ранніх протестантів докорінно 

змінило ставлення суспільства до науки у Європі [6, с. 148-151]. Насамперед, це 
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виявилося у таких сферах науки, як медицина і астрономія. Згідно із поглядами ранніх 

реформаторів, природа і навколишній світ несуть в собі відображення слави Божої, то, 

на думку М. Лютера і Ж. Кальвіна, пізнання законів Всесвіту дає змогу краще зрозуміти 

і прославити її Творця [3,с. 3–8; 8, с. 222–223]. «Бог не лише посіяв в душах людей 

насіння релігії, але явив Себе в них, явив в цій прекрасній і вишуканій будові неба і 

землі»[2, с. 47]. Через те пізнавати Бога через Його творіння, на думку реформаторів, є 

великою і важливою справою. Пізнання Бога нерозривноповʼязане з самопізнанням 

людини [3,с. 3]. А оскільки Біблія вчить про те що людина є вінцем Божого творіння, то 

антропологія теж потрапила до сфери науки. Саме в постреформаційний період медичні 

знання у протестантській Європі почали швидко розвиватися, що спричинило 

величезний стрибок медичної науки в останні сторіччя.  

Від самого початку свого зародження протестантизм визнавав важливість вищої 

освіти в процесі підготовки своїх служителів. Заснування Женевської академії та 

Гарвардського колледжу є показовими прикладами. [6,с. 60].  

Вчення ранніх протестантів про все загальне священство всіх святих нівелювало 

відмінності між кліром і мирянами, наголошуючи на важливості кожної професії, 

включаючи професію ученого-дослідника, що також опосередковано сприяло розвитку 

медичних знань.Томупротестантські країни дали світові цілу плеяду видатних медиків-

науковців та практичних лікарів. Незаперечним фактом є високий рівень медичної науки 

та практичної медицини саме у протестантських країнах. 

Під впливом ідей англійського вченого і філософа Ф. Бекона, що відстоював засади 

емпіризму і ввів у науку експеримент, розвиток медицини призвів до 

диференціюваннязнань у цій галузі і виникнення цілого ряду вужчих медичних і 

біологічних дисциплін. Біоетика (включно з біомедичноюетикою) стала однією з тих 

дисциплін, яка зазнала значного впливу протестантизму. Значною мірою має 

завдячувати йому своїм виникненням. 

Саме з часу появи протестантизму змінилося етичне ставлення суспільства до 

патологоанатомічних досліджень, що призвело до швидкого накопичення медичних 

знань і багатьох нових наукових відкриттів. Хоча вважається, що біоетика, як окрема 

наука, виокремилась в 70-х рр. ХХ ст., проте існувала вона задовго до цього часу, 

розвиваючись в рамках загальної медицини та інших наук, оскільки питання повʼязані зі 

здоровʼям, життям і смертю людини чи стосунками в системі «лікар-пацієнт» завжди 

були актуальними. Слід відзначити, що біоетика є міждисциплінарною наукою, що 

виникла на межі медицини з іншими науковими дисциплінами, такими як біологія, 

екологія, філософія, етика, теологія. А оскільки протестантська теологія у цей період 

активно розвивалася в європейських країнах (особливо в Німеччині), тому здійснювала 

вплив на усі науки, включаючи медицину і біоетику. 

Виокремлення біоетики як окремої науки повʼязано з іменем американського 

онколога Вана Ранселлера Поттера [13, с. 127–153]. У біомедичному поступі він вбачав 

значну небезпеку для екології і здоров’я суспільства. Саме Р. Поттер увів термін 

«біоетика», що вперше з’явився у його статті «Біоетика. Наука про виживання». У ній 

вчений так визначає біоетику: «Людство нагально потребує нового знання, яке може 

допомогти зрозуміти, як саме використовувати знання для виживання та покращення 

якості життя. Цю концепцію знання як керівництво до дій або застосування знання для 

суспільної користі, можна назвати наукою виживання»[12, с. 23–48]. 

Р. Поттер розглядає етику навколишнього середовища у контексті охорони здоров’я 

людини, оскільки воно є частиною здоров’я усієї біосфери. Говорячи про назву нової 

науки, Р. Поттер писав: «Я вибрав корінь bio для символізації біологічного знання, 

науки про живі системи, і ethics для символізації пізнання системи людських цінностей» 

[9].Поттерівську концепцію біоетики можна охарактеризувати як екоцентричну, 
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оскільки вона ставить у центр уваги не окрему людину в її особистісному вимірі, а 

насамперед цілісну екосистему.  

Такий комплексний підхідз увагою до усієї екосистеми властивий саме для 

протестантського світогляду, який є пануючим в Північній Америці. На відміну від 

католицької чи православної теології, протестантська розглядає матеріальний світ не як 

щось негативне і зле, яке слід ігнорувати чи якому слід протистояти, а в позитивному 

світлі –як добре Боже творіння, щозаслуговує людської уваги і піклування [7]. 

Невипадково, що такий підхідв останні десятиліття знайшов своє відображення і в 

протестантській теології, а самеу виникненні і активному розвитку так званого 

«екологічного богослов’я», яке приділяє значну увагу збереженню довкілля і життя на 

планеті в усіх існуючих його формах у відповідь на проблеми швидкого зростання 

кількості населення планети, виснаження природніх ресурсів та забруднення 

оточуючого середовища [5, с. 303–317]. 

Розвиваючи ідеї Р. Поттера, П. Сінчер схилявся до біоцентричної біоетики у якій 

людина, онтологічно та аксіологічно знаходиться на одному рівні з усіма іншими 

живими істотами. У свою чергу католицький вчений Е. Згречча стверджував, що 

біоетика повинна бути антропоцентричною –в фокусі цієї науки має бути насамперед 

особа та проблеми, які стосуються життя людини, і лише опосередковано – проблеми 

навколишнього середовища[10]. Така відмінність у підходах не є випадковою і повʼязана 

з тим, що католицькі вчені більше зосереджені на особистості людини і індивідуальному 

рішенні та дії, в той час як сучасні протестантські дослідники етики (а 

північноамериканські наукові школи прямо чи опосередковано знаходяться під впливом 

протестантизму) приділяють значно більше уваги суспільним питанням і наголошують 

на впливі на соціальну політику і практику [5, с. 49]. 

По-різному розуміючи концептуальну роль біоетики, автори подають дещо відмінні 

визначення біоетики як науки. Зокрема В. Райх інтерпретує її так: «Біоетика – це 

наукове вивчення людської поведінки стосовно життя та здоров’я, що досліджуються у 

світлі моральних цінностей та засад» [15]. А. Згречча у визначенні біоетики більше 

акцентує увагу на моральних аспектах: «Біоетику можна сприймати як частину 

моральної філософії, яка розглядає законність втручання у життя людини і передусім 

втручання, що пов’язане з практикою та розвитком біомедичних наук» [16]. Головне 

гасло цієї науки можна сформулювати короткою тезою: «Не все, що технічно можливе, 

етично дозволене». 

Однією з важливих причин виникнення і розвитку біомедичної етики постає 

проблема обмеженого підходу до хворого у клінічних закладах. Основоположником її 

вивчення був американський лікар-гінеколог, засновник Інституту етики ім. Кеннеді А. 

Геллегерс [14, с. 45–56]. Він обґрунтував цілісний підхід до хворого як особистості, на 

противагу обмеженому – із зосередженням уваги тільки на хворому органі чи організмі. 

На думку вченого, біоетика є маєвтикою, тобто наукою, що здатна зрозуміти цінності 

шляхом діалогу між медициною, філософією та етикою. А. Геллегерс дав вагомий 

поштовх розвиткові біоетики як академічної дисципліни. До його концепції біоетики 

звертаються найвідоміші представники північноамериканської школи біоетики: В. Райх, 

Е. Пеллєгріно і Д. Томазма [10]. 

Окрім впливу на науку загалом і медицину зокрема, протестантизм здійснив 

специфічний вплив на етику, який і сьогодні продовжує відігравати суттєву роль в 

розвитку біоетики як науки. Цей вплив краще можна зрозуміти в порівнянні з 

католицьким впливом на етику і мораль. Варто відзначити, що основні проблеми 

біоетики на сьогодні є достатньо добре опрацьовані і в католицькій теології (а в останні 

рокибільш активно розробляються і православними богословами). По суті немає такого 

напрямку в біомедицині, де б католицькими біоетиками не були сформульовані 
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практичні рекомендації. Проте рекомендації Католицької Церкви носять для її вірян 

імперативний характер і не передбачають можливості широкого їх обговорення.  

Особливість впливу протестантизму на етику в значній мірі пов’язана з 

особливостями його виникнення і розвитку. Оскільки протестантизм зароджувався в 

період Ренесансу і формувався в умовах богословських дискусій та плюралізму 

поглядів, цей чинник мав фундаментальний вплив на розвиток усіх наук, особливо 

яскраво проявляючись саме в сфері біоетики. На відміну від католицького, особливістю 

протестантського підходу до проблем біоетики є відмова від імперативного розуміння 

моралі. Жан-Франсуа Колланж зауважує, що протестантська Церква не володіє жодною 

абсолютною владою, ні на рівні догматів (хоча її віровчення не обходиться без догм), ні 

тим більше на рівні етичних заповідей. Відсутність офіційних регламентуючих 

документів компенсується в протестантизмі відповідальним і наполегливим пошуком 

етичної істини, яка здобувається кожним безпосередньо і без посередників. [1, с. 273–

274]. Такий підхід дає змогу в атмосфері плюралізму думок постійно пропонувати нові 

підходи до вирішення нових біоетичних проблем, які безперервно виникають перед 

сучасним суспільством внаслідок науково-технічного прогресу, а тому позбавляє 

біомедичну етику статичності, даючи їй імпульс для розвитку.  

Богословський і філософський аналіз призвів до виникнення в протестантизмі 

різних напрямків етики, як-то: етика обов’язку, етика любові, ситуативна, 

абсолютистська, теоцентрична, євангельська етика – які впливають на формування 

моральних суджень в біомедицині. Саме існування дискусій в медико-етичній 

площиніміж різними напрямками етики сприяє тому що біоетика не лишереагує де-

факто на виникаючу проблему, а отримує змогу діяти на випередження. Отримані в 

науковій дискусії ідеї і концепції можуть випереджувати час, розглядаючи морально-

етичні виклики, які на сьогоднішній день ще технічно неможливі, але можуть стати 

такими у не надто віддаленому майбутньому (прикладами може служити проблема 

трансплантації головного мозку людини чи проблема створення штучного інтелекту).  

На всі гострі сучасні біомедичні виклики суспільства, такі, як проблема евтаназії, 

аборту, контрацепції, клонування, трансплантології, проблеми репродуктивної 

медицини і генної інженерії і т.п., протестантська біоетика також дає поради, але вони 

служать не стільки імперативом, а радше орієнтиром у прийнятті моральних рішень, де 

крім набутих розумом знань, кожен віруючий-протестант керується розумінням Біблії та 

власним сумлінням і досвідом. Тому для протестантської біоетики більш притаманний 

принцип моральної автономії, закладений свого часу видатним філософом Е. Кантом, 

який говорив про здатність кожної людини давати собі закон і досягати його реалізації 

без зовнішнього примусу [4, с. 278]. 

Будь-які етичні цінності є соціально обумовленими і можуть існувати, 

модифікуватись та розвиватись лише в соціумі. Релігійні переконання мають значний 

вплив на формування морально-етичних цінностей людини. Богословське вчення 

протестантизму про всезагальне священство всіх святих та рівність усіх людей перед 

Богом сприяло становленню в Європі такого типу суспільства, у якому найкраще здатні 

проявлятися такі риси кожного індивіда, як активність, творчість, відповідальність, 

ініціативність, чесність, сумлінність, принциповість, працелюбність, взаємодопомога. 

Такі риси характеру притаманні лише соціально зрілій особистості. Проблема 

становлення такого типу соціуму, в якому особистості з сильними внутрішніми 

морально-етичними переконаннями становлять переважаючу більшість, особливо 

актуальна в сьогоднішньому українському контексті.  

Протестанти завжди відрізнялися високими етичними стандартами, активною 

соціальною позицією і вмінням її відстоюватив усіх сферах, включаючи медицину та 

етику. На сьогоднішній день протестанти в усьому світі перебувають в авангарді 

соціальних рухів, які відстоюють збереження традиційних християнських морально-
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етичних цінностей, і це стосується також проблем біоетичного характеру. В країнах, де 

на законодавчому рівні легалізуються закони, які, на думку протестантів, є 

антихристиянськими і аморальними (наприклад легалізація права на евтаназію), 

протестанти, як і в давнину, висловлюють свій протест і борються з такими законами 

усіма доступними їм легітимними методами. 

Здавна Церква виявляла особливу турботу про тих, кого суспільство вважало 

покидьками і недостойними будь-якої уваги: страждаючих, хворих, знедолених, 

вмираючих. Климент Олександрійський писав: «Честь образу Божому в людині слід 

віддавати наступним чином: давати їжу голодним, воду спраглим, одежу роздягненим, 

догляд хворим, притулок блукаючим, відвідувати ув’язнених і помагати людям, чим 

можете». Протестантські громади в сьогоднішньому постмодерністському суспільстві 

висловлюють свою активну християнську громадянську позицію у питаннях евтаназії, 

абортів, клонування, медичних експериментів з людськими ембріонами і т.п.. 

Помираючий важкохворий пацієнт, престарілий, дитина з вадами розвитку, інвалід, 

психічно хворий, плід в утробі – є тими, хто особливо потребує підтримки і захисту 

суспільства [11,с. 296]. Важливою ланкою служіння протестантів суспільству в сферах 

біоетики стало відкриття хоспісів для важкохворих та помираючих пацієнтів. 

Також протестанти здійснюють активну інформаційно-просвітницьку роботу серед 

широких верств суспільства з біоетичних питань. Цілий ряд протестантських науковців, 

публіцистів, працівників мас-медіа, юристів, медиків, педагогів, психологів й інших 

спеціалістів популяризують концепції біоетики, які відповідають основним засадам 

християнського вчення, використовуючи усі сучасні засоби масової інформації. 

Богословські навчальні заклади протестантських деномінацій включають у свої 

програми підготовки християнських служителів такі предмети, як психологія, 

консультування, етика для донесення біблійних біоетичних концепцій до широкого 

загалу. Стверджуючи цінність людського життя як найбільшого Божого дару для 

людини, протестанти сьогодення активно сприяють розвитку біоетики. А 

демократичний підхід до формування морально-етичних цінностей у протестантизмі 

сприятиме побудові в нашій державі зрілого демократичного суспільства. 
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Anatolii Televiak 

THE INFLUENCE OF PROTESTANTISM ON THE DEVELOPMENT OF BIOETHICS. 

The article is devoted to the analysis of the influence of Protestant ideology of the origin and 
evolution of bioethics as a science, which became a separate discipline in the2nd half of the 20th 
century as a result of scientific progress in medicine and other areas. The article explains how the 

theology of the reformation and the theological views of its leaders have been reflected in the specific 

features of the Protestant approach to problem solving in ethics of life. The article is relevant due to a 

critical understanding of the impact of Protestantism on the respect for the value of human life in the 
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context of necessity to implement deep reforms in the modern Ukrainian society and to build a 

democratic society. 

Key words: bioethics, biomedical ethics, ethics, medicine,Protestantism, reformation. 

 
Світлана Филипчук  

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: 
ФУНКЦІОНАЛЬНА, ЖАНРОВА, ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА КОНТЕНТУ 

У статті поданий різноаспектний аналіз контенту й форм присутності протестантських 
конфесій в українському телепросторі.  

Ключові слова: протестантські конфесії, телевізійний канал, інтернет. 

Сучасна інформаційна епохасприяєрадикальним трансформаціям християнства. 

Виняткову роль у передачі та наданні інформації відіграють засоби масової комунікації 

(далі – ЗМК). Серед них комунікаційний канал телебачення – один із найпотужніших і 

найефективніших, завдяки забезпеченню ним безпосередньо-чуттєвого сприйняття 

телевізійних образів, персоніфікації інформації та можливості трансляції в будь-яку 

точку, де поширюється зона дії передавача. Ці та чимало інших обставини активізують 

дослідження інформаційної діяльності протестантських конфесій, які становлять 

близько 30 % від усієї релігійної мережі України. 

Актуальність роботи зумовлена потужним розвитком релігійних, зокрема 

протестантських медіа в Україні, що розглядаються самими конфесіями як засіб 

місіонерськоїта просвітницької діяльності.  

У сфері гуманітаристики працює чимало дослідників, які вивчають проблему релігії 

та медіа. Зокрема, А. Бойко досліджує багатовекторну сферу релігійної журналістики 

[3], М. Балаклицький вивчає медіатизацію протестантизму [2], Ю. Комінко відстежує 

релігійну тематику на сторінках провідних загальнонаціональних видань [4], О. 

Мокренчук аналізує здобутки і втрати в сфері протестантських медіа [5], І. 

Скленарстудіює сучасну церковну пресу України [6] та ін. 

Метою статті є різноаспектний аналіз контенту й форм присутності протестантських 

конфесій у телепросторі. Об’єктом розвідки є протестантські конфесії сучасної України, 

а предметом – соціальні комунікації протестантських конфесій в українському 

телесегменті. 

Авторка вже аналізувала позицію протестантських Церков України щодо соціальних 

комунікацій, відтак констатуємо, що в своїх документах еркви усвідомлюють важливість 

інформаційної роботи в сучасному глобалізованому світі й активно працюють у сфері 

засобів масової інформації (далі – ЗМІ). Новітні протестанти, особливо харизмати, місію 

ЗМК бачать у тому, щоб через цей ресурс змінювати подекуди упереджене та 

міфологізоване ставлення українців до конфесії, а також для активного проповідування 

Євангелії, основ віровчення, активної благодійної та соціальної роботи. 

Протестантські конфесії сучасної України активно виявляють свою присутність у 

телепросторі. На сьогоднішній день для українських телеглядачів є можливість 

перегляду телевізійних програм християнського змісту вкабельному і 

супутниковомуформаті та в мережі інтернет. У 1991 р. в Україні розпочав свою роботу 

міжнародний медіахолдинг «Емануїл» (філія CBN). Мета роботи асоціації – надання 

благодійної допомоги потребуючим, а також створення і розміщення духовно-

просвітницьких програм на телебаченні та в мережі інтернет [7, с. 2]. Здійснюючи 

різновекторну місіонерську, благодійницьку, соціальну роботу в Україні та в країнах 

пострадянського простору, в які також транслюються телепрограми «Емануїла», 

медіахолдинг використовує власний телепродуктяк канал поширення та пропагування в 

суспільстві християнських цінностей. 
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Зокрема,»Емануїл» працює в сфері антикризової допомоги сім’ям (проблематика 

всиновлення, консультування сімейних пар, робота з неблагополучними підлітками 

тощо), волонтерської та благодійної роботи (відділ соціальних проектів охоплює 

сегмент боротьби з бідністю (приміром, серед ромів Закарпаття), екстреної допомоги 

вимушеним переселенцям із зони АТО, сиротам, іншим потребуючим; відділ міських 

проектів спільно з фондом катастроф CBN і місцевими адміністраціями розпочав роботу 

з облаштування водних свердловин (м. Славянськ, с. Красногорівка та інші), 

зруйнованих будинків тощо [7, с. 4–5]. 

Аналізуючи контент телебачення «Емануїл», варто розпочати з нішевої сфери, яка 

практично відсутня на світському телебаченні – це програми для дитячої аудиторії. Так, 

2014 р.в Києві та понад 250 містах і селах України відбувся прем’єрний показ 

мультфільму «Суперкнига». Загалом його подивилися понад 28 тис. дітей, що у наслідку 

мало створення мережізі 135-ти Клубів Суперкниги. «Клуб Суперкниги» – пізнавально-

розважальна програма для дітей молодшого та середнього шкільного віку. Цей проект 

започаткували у 1996 р. як продовження пригод головного героя мультсеріалу 

«Суперкнига» робота Робіка. Сучасні декорації, гумор, невимушена атмосфера, яскрава 

анімація зробили програму улюбленою серед дитячої ауторії. За період близько 15-ти 

років виробництва створено та показано в ефірі понад 250 епізодів українською мовою 

(кілька років поспіль програму транслював Перший Національний; музичні кліпи з цієї 

програми популярні в інтернеті). Новий мультфільм не тільки заповнив пробіл у сфері 

дитячого телебачення, оскільки на загальнонаціональних та місцевих телеканалах через 

комерціалізацію та практичні інтереси власників каналів здебільшого відсутні якісні 

програми, які б враховували особливості та потреби дитячої аудиторії, але й виконує 

місіонерську та просвітницьку функції, адже знайомить юних глядачів із біблійними 

істинами в зрозумілій для них формі.  

Телепрограма «180 градусів» (перший ефір відбувся 2012 р.) – цесерія 

документальних програм. В основі кожного з епізодів покладені реальні події, центром 

яких є релігійний катарсис. У передачі є елементи ігрового кіно, коментарі психолога та 

священика, що роблять її доступною широкій глядацькій аудиторії (окрім власних 

трансляційних ресурсів ця програма знаходиться в сітці ранішнього мовлення 

загальнонаціонального 5 каналу).  

«Клуб 700 інтерактив» – аналітичний жанр ток-шоу. Глядацька аудиторія має 

можливість в режимі прямого ефіру долучитися до обговорення теми, поставивши 

питання ведучому та гостям студії. У грудні 2010 р. програма вперше вийшла в форматі 

молитовного марафону, а впродовж ефіру консультанти лінії довіри отримували 

щохвилини близько 20 дзвінків. Нині програма виконує два завдання: відповідати на 

духовні потреби глядачів, виконуючи просвітницьку та інтеграційну функції, а також 

надавати слово протестантським лідерам різноманітних служінь. 

Щотижня виходить в ефір інформаційний випуск «Світових християнських новин», 

програму виготовляє CBN, перекладає російською мовою та адаптує асоціація 

«Емануїл». Через цю програму організація намагається показувати біблійний погляд на 

події у світідля широкого кола глядачів, таким чином поширюючи християнські цінності 

та відстежуючи ситуацію зі свободою совісті, військовими конфліктами на релігійному 

ґрунті, розповідаючи про особливості сучасної християнської культури, про різноманітні 

форми соціальної та місіонерської роботи на різних континентах тощо [1, с. 12–13]. 

Студія «Емануїл» є лідером з виробництва, трансляції та архівування 

християнського відео. Для більшого покриття всіх сегментів цільової аудиторії, а також 

для вільного доступу до телепродукту всі програми зберігаються на 

відеохостингуYouTube, або ж мають окремі сайти в мережі. Зокрема, створена й 

підтримується відео-бібліотека телевиробництва студії «Емануїл» та партнерських 

організацій (video.emmanuil.tv). Особлива увага приділяється контенту для дітей, а 

https://www.youtube.com/?hl=uk&gl=UA
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також для людей із поганим слухом. Від 2014 р. були запущені мобільні додатки для 

Androidта iOS [7, с. 15]. Колекція християнського медіа-ресурсу для всієї родини 

Perekrestok.tv оновлюється практично щодня й містить ексклюзивні аналітичні коментарі, 

проповіді, мультфільми, музичні кліпи, документальне кіно й новини [1, с. 21]. 

Якість контенту асоціації «Емануїл» засвідчують своєю співпрацею з нею сі 

християнські конфесії України, а також світські телекритики. Так, два роки поспіль, у 

2014 р. і 2015 р.асоціація»Емануїл» здобувала престижну Національну премію 

«Телетріумф». 

Адвентистський супутниковий телеканал «Надія» був заснований 2012 р., а з 2013 р. 

розпочав цілодобову трансляцію. Цей канал також є в сітці місцевих кабельних мереж, 

що суттєво збільшує покриття цільової аудиторії. «Надія» – це один із 43 каналів 

всесвітньої мережі Hope Channel.  

Власне виробництво продукту, висловлене задекларованим гаслом «поглянути на 

все під кутом вічного і сучасного», забезпечує телеканал «Надія» великим розмаїттям 

програм за рубрикацією духовно-просвітницькі (музична, медична, освітня, культурна 

тематика тощо), дитячі і молодіжні, сімейні тощо. Ці численні україно- та 

російськомовні програми власного виробництва й високої якості телеканал «Надія» 

продукує в інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних жанрах: 

інформаційний випуск новин «Вісті надії», молодіжні ток-шоу «Поспілкуймося» й «Так 

чи інакше», інтерв’ю «Сила одного», «Ваша думка», бесіди «В центревнимания», «В 

контексті», «Под абажуром» тощо. Значний пласт соціально-просвітницьких програм 

(«Мозаїка батьківства», «Детонация», «Дорогами християнства», 

«Счастьевопрекивсему», «Дышитесвободно», «Диагноз: здоровье», «… є Любов» та ін.), 

музичних передач («Музична скринька», «Джем», «Грани музыки»), дитячих проектів 

(«Дружболандія», «В гостях у Добрячка», «Вечірні історії», «Малюваки», «ЛоМастер»), 

духовно-просвітницьких програм («Удивительныефакты», «Філософський камінь», 

«Вознесіння колісниці спасіння», «Пророцтва збуваються», «5 хвилин для вічності», 

«Евангелие в современноммире», «Так промовляє Біблія», «Познаемистину»), 

трансляцій адвентистських богослужінь («Богослужение в Храме на Подоле», 

«Богослужіння у Львові») засвідчує активне виконання функції місіонерства й 

просвітництва через цей ЗМК, тим більше, що глядачі мають можливість і через гарячу 

лінію, і через інтерактивність у мережі долучитися до обговорення актуальних для них 

тем і отримати зворотній зв’язок та консультативну допомогу. Відтак Церква 

Адвентистів Сьомого Дня потужно використовує цей телевізійний ресурс для донесення 

широкому загалу українського населення, не тільки воцерковленого, контенту, який 

здатний покривати сегментовані потреби цільової аудиторії.  

Сайт телекналу «Надія» (https://tv.hope.ua/) здійснює онлайнтрансляцію, містить 

програму, архів, мобільні додатки для Android та iOS, програми з сурдоперекладом, 

надає можливість волонтерам долучитися до соціальних та благодійницьких проектів, 

які ініційовані конфесією та пропагуються каналом. Усі програми зберігаються на 

відеохостингуYouTube. 

У 2016 р. був створений ще один телевізійний протестантський канал – «Новий 

християнський («Новыйхристианский»). Це міжнародний міжконфесійний 

супутниковий канал, який здійснює цілодобове мовлення в понад 50 країнах світу. 

Метою діяльності визначено проповідь Євангелії, популяризація християнських 

цінностей і способу життя, духовне оздоровлення суспільства, активне висвітлення 

соціально значимої роботи християн. В ефірі новоствореного каналу – авторські 

програми й проповіді знаних протестантських лідерів нового покоління (здебільшого 

харизматів), християнські конференції, мюзикли, вистави, семінари біблійних шкіл та 

коледжів, телемарафони на актуальні соціальні теми, дитячі і молодіжні,музичні й 

гумористичні програми, програми, які мотивують вести здоровий спосіб життя. 

https://tv.hope.ua/
https://www.youtube.com/?hl=uk&gl=UA
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Найактивніше заповнена рубрика новин, ток-шоув форматі дискусійного клубу 

«Краеугольныйкамень», кулінарне шоу «Семья на кухне», молодіжне шоу-бесіда 

«Пальцем в небо», духовне інтерв’ю «Три вопроса пастору». Зауважимо, що контент 

каналу винятково російськомовний, що зумовлено мовленням на широку аудиторію; 

архів зберігається на відеохостингуYouTube [8, с. 3, 6]. 

Телебачення є надзвичайно капіталомістким медійним каналом. Відтак, окремі 

конфесії, протестантські помісні Церкви, пастори тощо засновують свої каналина 

відеохостингуYouTube, де й зберігаютьсявсі програми.Наприклад, відомий український 

п’ятидесятницький пастор із Маріуполя, батько 33 усиновлених дітей «Республіки 

Пілігрім» Геннадій Мохненко, який є також активним громадянином і патріотом, 

завдяки своїй активній позиції щодо проблеми всиновлення, подолання негативних 

явищ нарко- та алкозалежностей, посиленому волонтерському та капеланському 

служіннях у зоні бойових дій на Сході України задля висловлення та висвітлення 

власної позиції й коментарів на щоденні події створив канал власного імені на YouTube. 

В авторській інформаційно-аналітичній програмі «Другая перспектива» (щоденний 

телевізійний проект від ТБН-Україна, ведучим якого, окрім нього, є Сергій Демидович) 

Г. Мохненко подає власний погляд, щедро пересипаний гумором та образністю, на 

актуальні події в суспільно-політичній і релігійній царинах.  

Отже, проаналізувавши найпопулярніші телеканали в релігійному сегменті 

українського телепростору, можемо констатувати: 

Змістова та функціональна специфіка телевізійного протестантського контенту 

характеризується використанням цього медійного каналу як засобу реалізації власної 

релігійної місії, донесення і тлумачення позиції протестантських конфесій щодо різних 

аспектів життя суспільства і людини до вірян та широкого загалу, потужне духовне 

просвітництво. Протестантськезаповнило ніші та сегментицільової аудиторії, які не 

зайняті світським телебаченням. Зокрема, через комерціалізацію та приватні інтереси в 

політико-бізнесовій сфері власників загальнонаціональних каналів практично відсутніми 

є дитячі, освітні, рекреаційні телепередачі. Відтак, протестантський телепростір активно 

заповнює цей сегмент, переслідуючи першочергово саме місіонерську мету. 

Протестантські телевізійні канали сприяють поглибленню індивідуалістичного й, 

подекуди,консюмеристичногопідходу сучасної людини до релігії, до власного 

релігієвибору та релігійної практики. Доступ до телевізійного продукту протестантських 

каналів у мережі інтернет та в додатках на мобільних пристроях підсилюють цей процес. 
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 РОЛЬ ОСОБИСТОСТЕЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА 
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ТА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛА ПЕРЕДМІРКА  

У статті через призму життєвого шляху першого пресвітера общини Євангельських 

Християн Баптистів с. Передмірка Лановецького району Тернопільської області Горошка Луки 
Денисовича висвітлено історію зародження та розвитку євангельського руху в північних 

районах Тернопільської області, а також гоніння на віруючих. 

Ключові слова: Лука Горошко, Передмірка, Євангельські Християни Баптисти, Християни 

Віри Євангельської. 

На півночі Лановецького району Тернопільської області розкинулося село 

Передмірка, яке розташоване на трьох довгих горбах, що протягнулися зі сходу на захід. 

Через село протікає річка Горинь, пологі береги якої поросли густим верболозом і 

високими тополями. З 20-х рр. ХХ ст. Передмірка відома багатьом віруючим, адже ще на 

початку євангелізації тут, на берегах річки Горинь, відбувалися багатолюдні водні 

хрещення. 

Багато років Церквою громади Християн Віри Євангельської та Євангельських 

Християн Баптистів невтомно керував Лука Денисович Горошко, «…маючи помазання і 

силу Духа Святого. Після його молитви хворі отримували зцілення, після його слів 

демони покидали недужих, від його проповіді каялися грішники» [1, с. 235]. 

Народився Л. Горошко 7 лютого 1897 р. у с. Передмірка Кременецького повіту 

Волинської губернії (сьогодні – Лановецький район Тернопільської обл.) в селянській 

родині. Серед дітей в сім’ї він був наймолодшим, мав старших шестеро братів і сестру. 

У семирічному віці Лука втратив батька. Сім’я проживала в бідності, але мама 

домоглася, що усі діти отримали грамоту, закінчили початкову школу. Лука теж 

закінчив 4 класи початкової школи, вчився дуже добре, мав гарний почерк. 

Два брати Луки Денисовича померли у молодому віці, інші створили сім’ї та 

проживали у Передмірці та навколишніх селах. Сестра Гапка на початку ХХ ст. 

емігрувала до Франції, де вийшла заміж, народила двоє синів. Сліди сестри на сьогодні 

загубилися. 

У 18-річному віці Л. Горошка призвали на службу до царської армії. Жовтневий 

переворот зустрів у Царицині. Як він згадував, під час перевороту війська стояли у 

повній бойовій готовності, але команди виступати на захист царського режиму так і не 

отримали. У 1917 р. чи, можливо, на початку 1918 р. повернувся зі служби додому.  

Після повернення з армії Лука став душею молоді села, адже був досить вродливий 

та ще й гарно співав і танцював, грав на скрипці. Без нього не обходилися жодні сільські 

вечорниці. 

У 1919 р. в Передмірку почали надходити повідомлення про євангельську віру. 

Родіон Шляпський, житель цього села, під час громадянської війни в Україні випадково 

опинився у містечку Біла Церква, що біля Києва. Війна змусила його на деякий час 

залишитися там. Господар, до котрого він влаштувався на роботу, був віруючим і часто 

вечорами та в недільні дні ходив на богослужіння. Помітивши Родіонове зацікавлення, 

господар з радістю запросив його на богослужіння, а також разом з ним став читати 

Євангеліє вдома. Пізніше Родіон розпочав поширювати Слово Боже у Передмірці [2, 

с. 95]. 
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Ось як описує події тих років пресвітер Передмірської громади Л. Горошко: «Коли 

Родіон Шляпський повернувся з Білої Церкви, то з захопленням розказував про 

віруючих, як вони в звичайній хаті збираються на Богослужіння, читають Святе 

Писання, співають духовні пісні та моляться. Дітей маленьких не тримають до хреста, а 

хрестять у воді дорослими, відповідно до їх віри. 

Мій сусід мав Євангелію, що йому подарував священик за відмінне знання в школі 

уроку Закону Божого. Ми з Родіоном почали читати її. Згодом до нас приєднався ще 

Конон Шимуда. Ми довго читали, вивчаючи ту Божу Книгу, яка привела нас до Христа. 

Господь відкрився нам. Ми знайшли спасіння і почали жити по-євангельськи. Мали 

бажання прийняти водне хрещення, але хто міг охрестити? 

У 1920 році до нас дійшла звістка, що в Старому Олексинці є віруючі. Ми негайно 

пішли туди на Богослужіння. Нас дуже радо зустріли. Там ми пережили великі Господні 

благословіння. Незабаром ми знову відвідали дітей Божих у Старому Олексинці. Ці 

зустрічі стали вирішальними у нашому навернені до Бога і послужили початком 

пробудження у нашому селі. 

На третій раз ми зустрілись з першими євангелістами-проповідниками 

Тернопільщини братами Порфирієм Ільчуком, Трохимом Нагорним і Йосипом 

Антонюком. Цих братів в той день привезли ми до Передмірки. В хаті Шляпського 

провели перше євангельське Богослужіння. Таким був початок проповіді Євангелії у 

нашому селі. З кожним днем слухачів Доброї Новини ставало все більше і більше, і за 

короткий час у нашому селі утворилася чимала громада спасенних душ» [2, с. 95–96]. До 

речі, Л. Горошко прийняв водне хрещення у 1921 р. в селі Старий Олексинець [2, с. 96]. 

Слід відмітити, що у 20-ті рр. ХХ ст. євангельських віруючих було ще порівняно 

мало, але між ними вже стали налагоджуватися зв’язки, особливо на Тернопільщині. 

Зазначимо, що не виникало жодного непорозуміння між баптистами та 

п’ятидесятниками – їх «тягло одних до одних» те спільне євангельське підґрунтя, що 

було у їхньому віровченні. Передусім, встановлювалися контакти між Євангельськими 

Церквами у селах Старий Олексинець, Ридомиль, Печірна, Очеретне, Передмірка [1, 

с. 234]. 

У 1922 р. віруючі з Ридомля, Старого Олексинця, Очеретного, Биковець зібралися 

провести євангелізацію у Передмірці. Бажаючих послухати проповідь Євангелії було так 

багато, що богослужіння вирішили провести надворі. У червні 1922 р. у Передмірській 

громаді відбулося перше хрещення на річці Горинь. Іван Герасевич описує ті події 

наступним чином: «… До нього приступили 59 душ. Це були переважно селяни. 

Хрещення здійснював проповідник Руцький з Рівненщини. Слід відзначити характерну 

обставину, яка супроводжувала цей світлий момент. Якраз тоді була довго засуха і коли 

миряни побачили урочисту ходу «євангелістів», які прямували до річки, то піднявся 

шум. Вони запевняли, що Бог карає людей засухою за те, що вони змінюють батьківську 

віру. Вони, мовляв, і є виною всіх бід. Яке ж було здивування і зніяковіння мирян, коли 

в момент виходу з води новоохрещених, раптом закрапав лагідний, всеоживляючий дощ. 

Думки вороже налаштованого натовпу змінилися, а може й зовсім помінялись, а для 

дітей Божих цей дощ став свідченням, що ласка Господня над ними…» [1, с. 235]. 

У Церквах п’ятидесятницького спрямування тоді ще не було рукоположених 

пресвітерів і допомога досвідченого служителя Григорія Руцького була важливою і 

своєчасною. На той час йому доручали проводити перші хрещення у новостворених 

громадах впродовж 1922–1924 рр. у селах Старий Олексинець, Передмірка та ін. 

[1, с.234–235]. 

Першими пресвітерами у Передмірці були Л. Горошко та К. Шимуда. У ті роки 

Сергій Каплун – пресвітер і диригент з Темногайців – організував у Передмірці хор [1, 

с. 235–236]. 
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Спочатку в Передмірці богослужіння проводили баптисти, однак, починаючи із 

1923–1924 рр. сюди стали приїжджати відомі проповідники-п’ятидесятники [1, с. 235]. 

Наприкінці 1929 р. на запрошення Східноєвропейської місії у Гданськ приїхав 

учитель Павло Стехлик (чех за національністю, який закінчив Біблейський університет у 

США) і 2 березня 1930 р. розпочали роботу тримісячні Біблійні курси, на яких навчалося 

25 осіб. Це була перша п’ятидесятницька Біблійна школа у Європі. Різні богословські 

предмети курсантам викладали суперінтендант місії Густав Шмідт, секретар місії Густав 

Кіндерман і викладач П. Стехлик. У числі перших слухачів курсів був і Л. Горошко [1, 

с. 271]. 

Курси у Гданську тривали шість місяців. Навчання проводилося згідно зі 

встановленим розпорядком. Щоденно, окрім суботи та неділі, учням читали три лекції: 

дві – до обіду, одна – після обіду. У вівторок та неділю учнями Біблійної Школи 

влаштовувалися зібрання під відкритим небом на площах міста, на яких вони почергово 

виступали.  

Спочатку члени Передмірської громади збиралися на свої богослужіння у будинках, 

але з часом проводити їх там ставало тісно. Тому в 1927 р. розпочато, а в 1932 р. 

закінчено будівництво Молитовного Будинку на вулиці Гірка, який стоїть донині. 

Громада віруючих села постійно збільшувалася. Так, 14 червня 1935 р. у Передмірці 

водне хрещення прийняли 181 особа, свідками на ньому були понад 1500 присутніх. 

Влітку 1936 р. охрещено ще 98 осіб. 

1 жовтня 1937 р. в Передмірці відбувся з’їзд Євангелістів Кременецького повіту, на 

якому серед гостей були Б. Андресен зі Швеції та А. Судерлінг з Естонії. З’їздом 

керував Михайло Вербицький – старший пресвітер районного об’єднання [1, с. 307]. У 

1937 р. Л. Горошко закінчив ще й музично-регентські курси. До 1939 р. богослужіння у 

Передмірці багаторазово відвідували проповідники Берхольц, Шмідт, Петерсон, 

Кіндерман [1, с. 236]. 

У цей час, крім роботи пастора громади Передмірки Л. Горошко займався 

місіонерською діяльністю. Разом з іншими проповідниками він відвідав громади у 

різних куточках Тернопільщини: Печірна, Огризківці, Синява, Гнилиці, Грибова, 

Юськівці, Красна Лука, Борсуки, Борщівка, Шумськ, Кременець, Андрушівка, Биківці, 

Мізюринці, Якимівці, Татаринці, Матвіївці, Гриньківці, Жолоби, Башуки, Хотовиця, 

Коханівка, Олексинець, Заруддя, Колодно, Витківці, Болязуби, Тернопіль, Глибочок та 

інші. На Рівненщині відвідували зібрання в Острозі, Стадниках, Вільгорах, Бугрині, 

Підлісках, Лині, Залізниці, Томахові, Подолянах та інших селах. У більшості випадків 

йшли пішки або їхали на возах, напередодні війни деякі пастори придбали велосипеди. 

Коли дозволяла погода, їздили на ними, коли заставала негода у дорозі – носили свій 

транспорт на собі, коли погода не дозволяла – ходили пішки. Часто проти них 

налаштовували інших віруючих, представників польської влад. Були випадки арешту, 

побиття, нівечення одягу тощо, проте пастори терпеливо зносили усі труднощі [1, 

с. 236]. А ще проповідники відвідали багато сіл сучасних Волинської та Івано-

Франківської областей. 

Л. Горошка знали у кожній громаді Тернопільщини та за її межами. Він був у тих 

громадах на початку їх заснування, подальшого розвитку, був також в часи занепаду, 

підбадьорюючи і підтримуючи віруючих. Ось, наприклад, свідчення з Аргентини: 

«Аргентина, Колонія Сан-Педро, 23 січня 1930 року. Мене знають деякі брати в Польщі, 

так, наприклад, Лука Горошко, брат Порфирій Ільчук та ін. Я сам із села Ридомля… 

Павло Горпініч [3, с. 5]. А в «Історії Церкви ХВЄ с. Башуки» Кременецького р-ну 

написано: «Почали приїздити до нас проповідники Горошко Григорій та Лука…». 

Як і всі віруючі, Л. Горошко відчував постійні гоніння. До 1939 р. його 

переслідували служителі Православної церкви, які викликали на розмову, постійно 

погрожували. Особливо ці погрози посилилися, коли весь церковний хор на чолі з дяком 
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перейшов в громаду. В 1939 р. Л. Горошка відправили у польський концентраційний 

табір Береза-Картузька, але не доїхавши туди, він повернувся із Кременця додому, 

оскільки розпочалася Друга світова війна. 

Пресвітерське служіння Л. Горошка перервала Друга світова війна. У 1944 р. його 

мобілізовано до армії. Він неодноразово подавав рапорти про відправку на фронт, проте 

цього зробити йому не дозволили через вік. Тому він службу відбував у Москві. 

Зарекомендував себе хорошим будівельником, і йому запропонували залишитися у 

столиці на роботі. Але, як згадував Лука Денисович, був такий голод, так хотілося їсти, 

що він постійно марив поверненням додому, щоб втамувати голод. Лука Денисович 

завжди говорив, що людині багато не треба, аби була гаряча вода і хліб. До кінця життя 

у нього збереглася звичка щовечора з’їдати скибку-дві хліба.  

«У воєнні роки в Москві радянською владою було прийняте рішення зігнати усі 

протестантські конфесії в один союз… У 1942 році за наказом Сталіна з ув’язнення 

звільняються керівники євангельських християн та баптистів… 26-29 жовтня в Москві 

відбулося засідання керівників цих конфесій, на якому було прийнято рішення про 

злиття цих євангельських напрямків… 

З 18 до 25 серпня 1945 р. в Москві відбулося засідання… 25 серпня була підписана 

так звана Серпнева згода про об’єднання п’ятидесятників з Союзом Євангельських 

християн-баптистів…» [1, с. 211–212]. 

Емігрувавши із Кременця до Польщі, пресвітер Йосип Черський так описував 

страхіття війни у листі до Івана Золотарьова, який проживав у Аргентині: «Ви не можете 

собі уявити, що ми пережили. Від міст залишились одні руїни. Багатьох братів уже 

немає в живих. Лука Горошко і Михайло Вербицький не знаю, чи повернулись з 

війни…» [1, с. 630]. 

У 1948 р. Л. Горошко повернувся з війни та відбудови Москви додому, в рідне село. 

Приступивши до виконання обов’язків пресвітера громади у Передмірці, він підготував і 

зареєстрував новий «Статут громади Християн віри Євангельської і баптистів». 

У 1949 р. в Передмірці створено колгосп. Лука Горошко вступив до нього і, оскільки 

він був освіченим, його обрали головою ревізійної комісії. Упродовж 1949–1950 рр. 

голова сільської ради підготував документи на виселення Л. Горошка у Сухобезводне 

Горьковської обл. Однак втрутився уповноважений райкому партії, який відмовився 

підписувати документи на виселення, мотивуючи це тим, що, будучи головою ревізійної 

комісії у колгоспі, Лука не вчинив нічого поганого і не заслуговував на виселення. 

У 1949 р. Л. Горошко одружився з солдатською вдовою Комаринець (Хом’як) 

Дарією Іванівною, яка народилася 2 березня 1911 р. Чоловік Дарії Іванівни загинув на 

фронті, а десятилітній син, будучи присутнім під час розбирання авіабомби, отримав 

важке поранення грудної клітки і помер. 5 березня 1952 р. у Луки Денисовича та Дарії 

Іванівни народилася дочка Євгенія. Дочка закінчила медичне училище та медичний 

інститут, працювала фельдшером та лікарем, сьогодні працює викладачем у 

Кременецькому медичному училищі імені Арсена Річинського. 

Дочка Євгенія теж відчула на собі гоніння радянської партійної системи. Так, ще у 

сьомому класі школи інструктор райкому партії запропонував їй відмовитися публічно 

від батька і його віри, на що вона не погодилася. Під час роботи завідувачем 

фельдшерсько-акушерським пунктом с. Осники, Лановецького району та навчання у 

Тернопільському державному медичному інституті за нею закріпили працівників КДБ та 

партійних органів, які вели постійне спостереження. Спостерігачі виявилися людьми 

совісними і в перші ж дні розповіли Євгенії Луківні про свою місію. 

Роки йшли і духовної праці в громаді ставало все більше. У 1956 р. громада 

налічувала 104 члени, до Церкви належали і віруючі із сіл Снігурівка та Ришківці. 

Навесні 1960 р. з Москви від Всесоюзної Ради Церков Євангельських християн-

баптистів надійшов лист, у якому йшлося про крайні обмеження свободи 
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віросповідання. Розпочалися утиски віруючих. У 1961 р. органи влади мали намір 

закрити Дім Молитви у с. Передмірка, але у Київ до уповноваженого у справах релігії 

УРСР поїхав диякон Церкви Василь Андрощук з відповідною заявою. Відтоді ніхто з 

місцевої влади не турбував віруючих. 

Як згадує дочка Л. Горошка – Євгенія, у 1960-х рр. батька постійно викликали у 

райцентр, в КДБ: «Пам’ятаю, що були дні, коли батька викликали в район. Кожного 

разу, їдучи в райцентр, батько прощався з родиною, але повертався». 

У 1961 р. до Церкви в Передмірці приєдналася громада с. Коханівка, яка 

нараховувала 52 члени і об’єднувала села Чайчинці і Гнидава. Коханівська громада була 

закрита через те, що своєчасно не оформила документів на перереєстрацію. Відтак 

уповноважений у Тернополі дав розпорядження закрити Дім Молитви [2, с. 97–98].  

Починаючи з 1968 р., була дозволена реєстрація п’ятидесятницьких Церков 

незалежних від Євангельських християн-баптистів. У 2004 р. п’ятидесятницьку Церкву 

перейменовано в Церкву Християн віри Євангельської України. 

У 1977 р. Передмірська громада налічувала 148 членів. У березні 1972 р. в 

«Християнському віснику» опубліковано ще один лист Й. Черського, у якому він писав: 

«Залишилось мало старих братів проповідників, ще живий брат Данило Биць, Лука 

Горошко» [1, с. 242]. 

Л. Горошко перебував на пресвітерському служінні до кінця свого життя. Помер він 

8 лютого 1985 р., через три тижні після смерті дружини. Похований на кладовищі 

с. Передмірка. 

Громада Церкви Християн Віри Євангельської с. Передмірка нараховує сьогодні 37 

осіб. Пресвітерське служіння здійснює Сергій Гудим. Богослужіння відбуваються в 

старому Домі Молитви на вул. Гірка, але на завершенні нове сучасне приміщення в 

центрі села. Громади сіл Чайчинці та Снігурівка чисельно збільшилися і побудували 

молитовні будинки в своїх селах. Зерна віри, які посіяв майже сто років тому Лука 

Денисович, приносять щедрі врожаї. 
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THE FIRST ELDER OF EVANGELICAL BAPTISTS AND CHRISTIANS OF EVANGELICAL 

FAITH IN THE VILLAGE OF PEREDMIRKA 
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the perspective of Luka Goroshko life’s journey, which was the first elder of Evangelical Baptists and 
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Надія Волік 

ПРЕСВІТЕРІАНСЬКА «НЕЗАЛЕЖНА ГРЕЦЬКА ЦЕРКВА» В КАНАДІ: 
ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА БОДРУГА 

У статті проаналізовано історію становлення «Незалежної Грецької Церкви» у Канаді, 
визначено особливості її організаційної структури. Окрема увага звернена на діяльність Івана 

Бодруга, як громадського і церковного діяча.  

Ключові слова: Незалежна Грецька Церква, Іван Бодруг, пресвітеріани, українська діаспора, 
Канада. 

Причиною появи «Незалежної Грецької Церкви» (далі – НГЦ), яка розгорнула свою 

діяльність у провінціях Манітоби, Альберти і Саскачевану, було те, що українські 

іммігранти залишилися без духовної опіки*. На відміну від американської імміграції, 

канадських українців не супроводжувало їхнє духовенство, однак це не завадило їм 

будувати церкви і збиратися на молитву без священика [19, c. 1]. Окремих місій 

священиків зі США було недостатньо, відтак «допомогти» українським іммігрантам 

намагалися духовенство Римо-католицької церкви (далі – РКЦ), Російської православної 

церкви (далі – РПЦ), протестантські пастори, а подекуди і самозванці, яким часто 

довіряли новоприбулі. Однією із таких була спочатку православна, а згодом 

пресвітеріанська НГЦ, з центром в Імміграційному Домі Вінніпегу. 

Окремі аспекти історії НГЦ досліджували П. Божик [2], Л. Білецький [1], 

М. Марунчак [6], О. Домбровський [4], М. Боровик [3], Ю. Мулик-Луцик [7], 

О. Мартинович [16–18], А. Маквей [19], Г. Рассін [20], О. Гунтер [14]. Проте, процеси 

становлення та переходу НГЦ до пресвітеріан, а також участь І. Бодруга у цих процесах, 

не стала предметом окремих наукових розвідок. 

Становлення НГЦ пов’язане з приїздом до Канади у 1903 р., Степана (Серафима) 

Уствольського. Свого часу він був придворним російським душпастирем у Петрограді. 

Однак, через зраду своєї дружини, покинув посаду, виїхав на Афонську гору, де 

постригся у ченці [16]. Як вважає М. Марунчак, Серафим приїхав на запрошення 

української громади [6, с. 486 ]. Відомо, що іммігранти прагнули організувати свою 

церкву, очолювану єпископом. Численні звернення до єпископів Греко-католицької 

церкви у Галичині, а також Константинополького патріарха з проханням висвятити для 

них єпископа, не давали результатів. Тому громада звернулися до духовенства 

Афонської гори, яка була автономною одиницею і не мало права вести будь-яку 

релігійну діяльність за межами своїх території. Тодішній патріарх Анфим відгукнувся на 

прохання і висвятив о. Серафима. У 1902 р. нововисвячений єпископ, разом із своїм 

помічником Макарієм Мончаленком (у П. Божика і Л. Білецького – Макарій Марченко) 

приїхали до США. Серафим позиціонував себе як «митрополит Православної Руської 

Церкви всієї Америки» [12]. Однак тамтешня українська громада їх не прийняла через 

русофільські погляди. Пробувши у Нью-Йорку півроку, на початку 1903 р. єпископ і 

його помічник виїхали до Канади на запрошення Кирила Геника, досвідченого 

протестантського пастора, який працював перекладачем в Імміграційному Домі 

Вінніпегу [11].  

Знаючи про те, що у Канаді є недостатньо українського духовенства, митрополит 

Серафим, розпочав висвячувати «наймудріших і найпорядніших з громади» на 

священиків за 25 дол. До кінця 1903 р. Серафим висвятив понад 50 душпастирів для 

українців [6, с. 491–492]. Самі ж іммігранти називали їх «викропленцями», бо жоден із 

них не мав теологічної освіти і були звичайними робітниками. Незважаючи на насмішки, 

Серафимова церква, згідно із даними американської газети «Свобода», об’єднала більше 

                                                        

 
* До 1911 р. кількість новоприбулих досягла 75 тис. осіб. [13, c. 8 ]. 
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60 громад [21]. До того ж її священики називали церкву «незалежною» від РКЦ і від 

РПЦ, що імпонувало українським іммігрантам.  

К. Геник розумів усю складність ситуації, тому звернувся по допомогу до І. Бодруга 

(двоюрідного брата) та Івана Негрича (односельчанина)*. Розповівши про Серафимову 

церкву, «березівська трійця» (К. Геник, І. Бодруг, І. Негрич) вирішила протидіяти його 

політиці. У квітні 1903 р. вони погодилися не входити у конфлікт із Серафимом а, 

навпаки, старатися формально співпрацювати з ним. Ось що говорила між собою 

«березівська трійця»: «Серафим може бути собі Серафимом, і ми його пошануємо, але 

взявши провід над його попами, ми візьмемо проповідувати не православіє, а правдиве 

християнство» [6, с. 493–494].  

На початку травня 1903 р. І. Бодруг та І. Негрич зустрілися із Серафимом, щоб той 

висвятив їх на священиків. На зауваження І. Бодруга, що вони є протестантами, єпископ 

відповів: «Ми вас сдєлаєм харошими православними. Протестантсткая Англиканская 

Церков ето дочь Православной Восточной Церкви» [7, с. 96]. Так, 1 травня 1903 р. 

вчителі були рукоположені Серафимом у священики. Будучи православними, однак 

пасторами Пресвітеріанської церкви, вони роздумували над подальшою організацією 

цієї тепер «псевдо-церкви», адже її хитке становище помічали самі ж іммігранти. 

І. Бодруг та І. Негрич, ще в період навчання у «Manitoba College», планували 

організувати на базі Серафимової церкви «Руську Незалежну Греко-Православну 

Церкву», яка буде міцною догматично та організаційно, а головне не 

підпорядковуватиметься духовенству РКЦ і РПЦ у Канаді. А фінансову підтримку 

церква отримуватиме від пресвітеріан. Як зазначав І. Бодруг, «Пресвітеріанська церква 

йшла назустріч із допомогою різним релігійним групам різних деномінацій на еміграції 

в степових провінціях Домінії» [6, с.495]. 

Відтак, пресвітеріанський пастор Вільям Патрік (Dr. William Patrick), у червні 1903 

р., скликав таємні збори в «Manitoba College», учасники яких погодилися з ідеєю 

заснувати церкву (про ці збори Серафим і його помічники нічого не знали). 

Запропоновану І Бодругом назву Церкви пресвітеріани не прийняли, оскільки вона 

позначала національну ідентичність і вирізнялася б серед інших деномінацій Канади, 

тому вирішили назвати її НГЦ («Independent Greek Church of Canada»)† [7, с. 100].  

Учасники зборів узгодили порядок богослужінь, а також затвердили її статут. Так, 

церкву очолювала консисторія, яка складалася із вибраного голови, писаря, скарбника, 

організатора, суперінтенданта. До членів консисторії входили також священики і 

делегати від кожної церковної громади, які обиралися на соборі. Церковною громадою 

керував священик із трьома старшими братами. Також вирішено на деякий час залишити 

літургію Івана Золотоустого та інші обряди, присутні у візантійському обряді, щоправда 

у скороченому варіанті. Церковне майно залишалося у власності громади [18, c. 192–

193]. Вперше в історії української діаспори, протестантська церква офіційно фігурувала, 

як православна. 

Активний розвиток НГЦ, будівництво катедри (збудованої за кошти іммігрантів і 

освяченої в кінці 1903 р.), а також присутність українських священиків-»викропленців», 

                                                        

 
* І. Бодруг та І. Негрич походили із с. Березів (поблизу м. Коломиї), мали педагогічну освіту і сповідували 

протестантизм. У 1897 р. приїхали до Канади й за сприянням К. Геника навчалися в Манітобському Коледжі 
(«Manitoba College»), заснованого у 1871 р. протестантами [14].  
† Слід зауважити, що у Канаді існували церкви, які називалися за національною ідентичністю або на честь святих, які 
походили з тієї місцевості, що були емігранти. До прикладу Ісландська Лютеранська церква, Німецька Баптистська 
церква, Скандинавська Баптистська Церква, Церква св. Стефана та ін. Однак, до сьогодні достеменно не відомо, яку 
мету переслідували пресвітеріани називаючи церкву «Грецькою», адже у науковій літературі вживається навіть 
окремий термін «незалежні греки» («Independent Greek»), тобто вірянами цієї церкви були незалежні греки, і чому 

було надано перевагу слову «грецька», а не «рутенська», якщо обидві позначають національну ідентичність [20, с. 
39-40]. Вважаємо, що ця назва означала не стільки приналежність до грецької нації, скільки церкву візантійського 
обряду. 
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сприяли збільшенню кількості її прихожан. Це спонукало Серафима поїхати до 

Російської імперії, похвалитися там своїми успіхами і просити грошової підтримки на 

подальший розвиток Церкви. Однак, прибувши туди у січні 1904 р., Синод РПЦ не 

прийняв його, а навіть більше того – не визнав єпископом і екскомунікував. Про цю 

подію писав синодальний видавничий орган «Світ» від 1904 р., якого читали 

православні вірні у США і Канаді. Серафим, намагаючись врятувати ситуацію, 

опублікував своє «Посланіє до вірних» у якому не визнав екскомунікації і засудив 

Синод, як не законний церковний орган РПЦ [2, с. 30–31]. 

У той час, як Серафим перебував у Петербурзі, в січні 1904 р. «березівська трійця» 

скликала Перший собор НГЦ, на якому прийнято вже затверджений пресвітеріанами 

статут та структурну організацію Церкви. Відтак, І. Негрича обрано головою 

консисторії, а секретарем – І. Бодруга [7, с. 104–105]. Тому, коли Серафим повернувся 

до Канади він вже був не потрібним, адже духовним провідником була «березівська 

трійця». 

Не маючи змоги врегулювати ситуацію, Серафим вирішив відлучити «бунтівників» 

від Церкви через їх злочинну поведінку, про що писав у газеті «The Evening Telegram» 

(1905 р). У свою чергу організатори нової Церкви у «Winnipeg FreePress» та «The 

Evening Telegram» опублікували текст, у якому йшлося про неправомірність діяльності 

Серафима, який був російським ставлеником. Згодом, суд НГЦ заборонив йому діяти від 

імені цієї Церкви і бути її учасником [6, с. 502–504]. 

Після відлучення Серафима, НГЦ продовжила свою діяльність, а навіть й поширила 

її на територію Саскачевану та Альберти. Цікаво, що І. Бодруг і його послідовники все ж 

наголошували на тому, що це «українська», «русинська» Церква. Це сприяло тому, що 

завдяки поєднанню цих слів, український іммігрант ототожнював зі своєю рідною й 

ставав її парафіянином. 

Варто зауважити, що НГЦ була організованою інституцією, до того ж за короткий 

проміжок часу (травень-липень 1903 р.). Впродовж 1905 р. Церкву поділено на три 

деканати: Манітобський, у якому служили І. Бодруг, І. Негрич, Т. Стефаник, 

І. Данильчук, А. Вільчинський, Д. Ярема; Альбертський – П. Зварич, П. Рудик; 

Саскачеванський – В. Вівчар, Л. Бойко [4, с.143]. Було унормовано плату священикам та 

їх помічникам (щомісячно вони отримували від 40 – до 100 дол.), засновано газети 

«Канадійський фермер» (1903 р.) та «Ранок» (1905 р.). І. Бодруг посприяв тому, щоб 

українські іммігранти отримували освіту. Так, у Манітобському коледжі навчалося 

близько 30 студентів, яким виплачувалася щомісячна допомога в сумі 14 дол. [8, с. 8]. 

Його стараннями у Західній Канаді організовано 36 українських шкільних округів, у 

яких навчалися діти із сімей іммігрантів. До того ж священики організували читальні й 

аматорські гуртки, у яких навчали новоприбулих [15]. Також, І. Бодруг упорядкував для 

іммігрантів русинсько-англійський словник на 3 тис. найбільш уживаних слів [10, 

c. 132]. Маючи зв’язки із діаспорою у США, в 1906 р. він запросив приїхати до Канади 

Максима Березовського, Василя Пинянського, Семена Симотюка, Онуфрія Харабуру, а в 

1907 р. приїхали Володимир Пиндиковський, Юліян Ситник, Яків Крет, Зигмонд 

Бичинський, які мали на меті допомогти у подальшій розбудові Церкви. Допомагали 

також і пресвітеріани східної Канади, які надсилали гуманітарну допомогу українським 

іммігрантам. На 1907 р. Церква налічувала 73 громади (близько 40 тис. осіб), 40 церков, 

30 священиків [19, c. 230]. 

Однак, в грудні 1907 р. в Церкві сформувалися дві течії – націоналістична 

(І. Бодруг) та пресвітеріанська (З. Бичинський). Останні форсували події, пов’язані із 

переходом українців у протестантизм, чого не поділяли прихильники І. Бодруга. Але, 

коли пресвітеріанська церква почала вимагати скасувати візантійський обряд, а разом з 

тим перестала фінансово підтримувати НГЦ через власні борги, які досягли 500 тис. 

дол., націоналістично налаштована група відійшла [9, с. 81–88]. Ті, хто залишився у 1912 
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р. скликали собор, на якому вирішували питання чи приєднатися до РПЦ в США, яка 

фінансувала своїх місіонерів у Канаді, чи все ж скласти богословські іспити в 

Манітобському коледжі і стати пресвітеріанами. Більшість підтримали другий варіант, 

відповідно 21 кандидат склав іспити і в червні 1913 р. їх зараховано до числа 

протестантських проповідників. Це був останній, так званий акт НГЦ, яка проіснувала в 

Канаді 10 років – до 1913 р. [5, с. 292]. Щодо І. Бодруга та його прихильників, то у 1912 

р. вони організували свою Церкву, яка у народі отримала назву «Бодругова». 

Таким чином, поряд з тим, що НГЦ була організована за короткий проміжок часу 

(травень-липень 1903 р.), у ній існував глибокий внутрішній конфлікт, пов’язаний із 

одночасною присутністю пресвітеріанських і православних священиків. Однак, 

незважаючи на це, українські іммігранти отримали те, чого не обіцяла їм жодна із 

релігійних деномінацій присутніх у Канаді. Безкоштовне навчання в Манітобському 

коледжі, гуманітарна допомога, організація українських шкільних округів, аматорських 

гуртків, читалень, стабільна заробітна зарплата для пасторів і активних учасників – це 

все заохочувало бути приналежним до цієї Церкви, а в подальшому вплинуло на 

розвиток української діаспори у Канаді. 
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Володимир Костишин 

ЗАПОЧАТКУВАННЯ БАПТИСТСЬКОГО РУХУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: 
ЗНАКОВІ ОСОБИСТОСТІ 

У статті проаналізовано особливості становлення баптистського руху на Тернопільщині, 
що був відповіддю на духовні запити українців Східної Галичини на початку ХХ ст. і сприяв 

релігійному просвітництву та формуванню толерантності серед українського громадянства. 

Ключові слова:баптистський рух, Вільгельм Фетлер, Іван Семенина, Тернопільське 
воєводство. 

Баптистський рух на Тернопільщині організовано почав поширюватися чи не 

найпізніше в Україні. Одна із причин цього – належність західної частини України до 

Австро-Угорської імперії, яка не зазнала значного впливу релігійних пробуджень другої 

половини ХІХ ст. Пробудження 1859 р. у Великій Британії поширилося на окремі країни 

Західної Європи і частково на теренах Російської імперії. Інша причина – це економічна 

відсталість, переважно аграрного регіону, яка спричинила міграцію у більш розвинуті 

частини імперії, Західної Європи та Американського континенту. Проте однозначно 

стверджувати, що до 1918 р. в Галичині не було українських баптистів напевно не 

можна. Відомо, що перша група українців-баптистів утворилася в Коломиї ще на 

початку 80-х рр. ХІХ ст. Існують також згадки про громаду у м. Львові [1, с. 245]. 

Перша світова війна не тільки зруйнувала імперії і докорінно змінила політичну 

карту Європи, але також сприяла поширенню євангельського вчення із Заходу на Схід. 

Солдати, які поверталися до своїх домівок із полів битв та таборів для 

військовополонених, нерідко були під враженням почутих проповідей євангельських 

проповідників, несли з собою унікальні «трофеї» – примірники Слова Божого. Біблії, 

Євангелії, брошури християнського змісту друкувалися для безкоштовного поширення 

серед військовополонених. Лише у Німеччині наприкінці війни налічувалося близько 

двох млн військовополонених. 1 лютого 1916 р. в США створено Комітет захисту 

військовополонених. За короткий час зібрано потрібну суму коштів і розпочато пресову 

пропагандистську кампанію на захист російських військовополонених. Християнські 

брошури і Новий Заповіт значними накладами розповсюджувалися серед 

військовополонених. Після закінчення війни тисячі новонавернених повернулися у рідні 

місця [2, с. 152]. Проте насправді першими баптистськими місіонерами в новітній історії 

нашого краю, були не колишні військовополонені. 

6 січня 1921 р., опівночі на станцію Зборів прибув потяг зі Львова. З нього вийшла 

сім’я з двома малолітніми дітьми. Їхнє вбрання видавало, що подорожують вони 

здалека, а валізи свідчили про серйозність їхньої мандрівки. На нічному пероні стояв 

Іван Семенина з дружиною Дорою і двома дітьми. Мало кому було відомо, що змусило 

їх залишити безбідне життя в Америці і приїхати у злиденну Східну Галичину. Ніхто з 

них не знав, що очікує їх у рідному краї.  

У 1911 р. 21 річний І. Семенина залишив своє рідне село Озерянка і в пошуках 

кращої долі подався до Америки. Молодеча цікавість, наполегливість і працьовитість 

допомогла швидко прилаштуватися до нового життя. Будучи національно свідомим, Іван 

долучився до праці секретаря в Українському Союзі міста Бетлегем. Але радикальні 

зміни у його житті сталися, коли він вперше почув євангельську проповідь, виголошену 

у місцевій Баптистській церкві українськими студентами Біблійного інституту з 

Філадельфії Олексою Аксючицем і Василем Перетятко. Через декілька місяців Іван та 

Дора Семенини приєдналися до Першої баптистської Церкви міста Бетлегем, 

прийнявши хрещення, яке надав їм пастор Вільгельм Фетлер. «Ми почувалися дуже 

щасливими і у всіх нас було бажання про наше щастя сказати й іншим. Тому зараз після 

хрищення, я залишив свою добру працю, залишив свої добрі матеріальні доходи і 

переїхав з дружиною до Філядельфії» [3, с.10].У Філадельфії І. Семенина навчався в 
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Інституті Біблії та Освіти, заснованому В. Фетлером у 1917 р. Навчання мало 

забезпечити майбутніх місіонерів необхідними знаннями пасторського служіння. 

Вочевидь, що саме пастор В. Фетлер, або як він ще себе називав – Василь Малов, 

вплинув на формування характеру майбутнього місіонера і пастора І. Семенини. 

Особистий приклад відданості Богові в проповіді Євангелії нужденним і потребуючим 

Спасителя людям, надихнув і спонукав його після закінчення навчання до повернення в 

Україну. Богословська позиція І. Семенини, методи просвітницької і місіонерської 

діяльності, форми соціальної роботи і навіть критерії стосунків із владою – в основному 

були сформовані під час його навчання в Інституті. Це варто пам’ятати, описуючи 

початок баптистського руху в Тернопільській області. 

В. Фетлер на той час вже був знаковою постаттю в протестантському світі загалом і 

в Російському баптистському братстві зокрема. Він народився у Латвії в 1883 р. у родині 

баптистського пастора. У віці 15 років пережив навернення і, незважаючи на небезпеку 

переслідувань, прийняв хрещення, став сміливо проголошував свою віру в Ісуса Христа. 

У 1903 р. був зарахований до Пасторського Коледжу Сперджена в Лондоні. Тут він за 

п’ять років навчання опановував англійську, грецьку, єврейську і латинську мови. На 

цей час він вже досконало володів німецькою і латвійською, швецькою і російською 

мовами. Вивчення мов було важливим для здобуття богословської освіти, без якої він не 

бачив свого майбутнього служіння у Китаї, куди сподівався поїхати після навчання. 

Однак, все змінив 1904 р. У цей час В. Фетлер став безпосереднім свідком пробудження 

в Уельсі, відомого також як «Валлійське відродження». Цей рух супроводжувався 

масовими релігійними наверненнями і широко висвітлювався у тогочасних ЗМІ. Саме 

пробудження тривало менше року, але кількість людей, які заявили про своє навернення 

і приєдналися до Церкви сягнула за п’ять місяців 100 тис. осіб. Саме у цей час В. Фетлер 

зрозумів, що його основним полем діяльності будуть не простори Китаю, а землі східної 

Європи і Росії. «Якщо Джон Нокс міг претендувати на всю Шотландію, чи не можу я 

претендувати на всю Росію? І непохитно зростаюча мольба його серця стала звучати так: 

«О, Боже, дай мені всю Росію, або я вмру» [2, с.151]. 

Пізніше Томас Спреджен, ректор коледжу, в якому навчався В. Фетлер, писав: 

«Якщо б пасторський коледж з часу смерті мого великого батька не зробив нічого, окрім 

навчання такої людини, як пастор Малов, то цього було б достатньо, щоб виправдати все 

його подальше існування» [4]. У 1907 р. В. Фетлер закінчив навчання і повернувся в 

Росію. Після указу імператора Миколи ІІ «Про зміцнення начал віротерпимості» від 17 

квітня 1905 р. та маніфесту «Про дарування населенню непорушних основ 

громадянської свободи на началах дійсної недоторканості особи, свободи совісті, слова, 

зборів і союзів» від 17 жовтня 1905 р., у питаннях вір та релігії відбулися певні зміни. 

Період з 1905 р. – до 1929 р. відомий, як «золотий вік» зростання євангельської 

діяльності в Росії [5, с.4].  

В. Фетлер використав релігійні свободи для проповіді Євангелії спочатку в своїй 

рідній Курляндії, потім в Санкт-Петербурзі, Новгороді, Архангельську і пізніше у 

Москві. Те, свідком чого він був в Уельсі, а потім практикував разом із іншими 

студентами коледжу в Лондоні, а саме – смілива і щира молитва, біблійна проповідь і 

активна соціальна позиція, втілювалися ним в Росії. Хоча релігійний ревайвалізм був 

його основною і активною практикою, поряд з цим він відкрив благодійну їдальню, 

санаторій для хворих, проводив антиалкогольну діяльність і через проповідь прагнув 

навернути п’яниць і тих, хто належав до соціального дна суспільства. В. Фетлер був 

одним із піонерів в організації недільних шкіл. Тільки в околицях Санкт-Петербургу на 

травень 1908 р. він організував фінансову підтримку для шести шкіл, у яких працювало 

60–70 учителів. У 1910 р. його обрано одним із віце-президентів Російського 

Баптистського союзу. Він також отримував значну підтримку своєї діяльності з боку 

«пашковців» – руху євангельських християн у середовищі аристократів. Вони 
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організовували його виступи у відповідних залах і аудиторіях, доступ до яких мали як 

заможні, так і бідні верстви населення. Зростання популярності молодого баптистського 

проповідника був серйозним викликом для Російської православної церкви. Після 

невдалої спроби схилити його на свій бік, запропонувавши посаду єпископа, 

розпочалася відкрита і брудна кампанія дискредитації: «Місто Москва зазнало нападу 

архієретика, ватажка демонів Василія Малова» [4]. Подібні висловлювання лише додали 

популярності проповіднику. Відтепер, щоб послухати проповідь В. Фетлера, люди йшли 

і через заборону, і з цікавості побачити «архієретика». 

Реальність Першої світової війни внесла свої корективи у життя В. Фетлера. У 1915 

р. його арештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини. Тільки 

втручання у справу Голови Ради Міністрів, змінило перспективу заслання до Сибіру на 

депортацію із Росії в Швецію без права повернення. За кордоном В. Фетлер активно 

долучився до допомоги військовополоненим із Східного фронту. Шість місяців активної 

діяльності принесли свої результати: 5 тис. військовополонених були охоплені 

проповіддю Євангелії, з них 872 особи пережили навернення і прийняли водне 

хрещення. У такий спосіб офіційно засновано першу в історії Баптистську Церкву в 

таборі для військовополонених. Усього за період Першої світової війни через служіння, 

започатковане В. Фетлером, 30 тис. військовополонених засвідчили про своє навернення 

[7, с.8]. В. Фетлер налагодив стосунки із баптистським братством у Німеччині та 

Польщі. Ці стосунки були особливо корисні для підтримки місіонерів у Східній Європі і, 

зокрема, Галичині вже після закінчення війни. У травні 1915 р. В. Фетлер разом із 

сім’єю переїхав до США, де за підтримки американських баптистів розпочав активну 

роботу серед російськомовного населення в Нью-Йорку. За короткий час створено Союз 

російських баптистів Америки. 1917 р. став роком радикальних змін у стосунках 

В. Фетлера із американськими баптистами, яким він небезпідставно докоряв у 

богословському модернізмі. Непорозуміння поглибилися через відмову Північної 

Баптистської Конвенції США підтримати плани В. Фетлера щодо євангелізації Росії [8].  

Зберігаючи вірність фундаментальним євангельським переконанням, він припинив 

співпрацю із ліберально налаштованими модерністськими об’єднаннями й організував 

Інститут Біблії та освіти, а також Російське Місіонерське Товариство. У червні 1918 р. в 

Чикаго проведена «Перша Генеральна конференція для євангелізації Росії». На 

конференцію приїхало 5 тис. делегатів, в основному, фундаменталістських спільнот. 

Зібрані під час конференції кошти призначалися для майбутньої місіонерської діяльності 

випускників Інституту Біблії та Освіти у таких країнах, як Польща, Бессарабія, Румунія і 

Радянська Росія. 30 листопада 1920 р. В. Фетлер з дружиною та 23 колишніми 

студентами, які стали місіонерами, на пароплаві «Олімпія» залишили береги Америки в 

напрямку Європи [6, с.121]. Тиждень морської подорожі і їхні ноги ступили на землю 

Великої Британії. Один місяць вони перебували в Лондоні, відвідуючи різні церкви, і, 

зокрема, Метрополітанську Скинію та Коледж Ч. Х. Сперджена.  

Після Лондона місіонери продовжили свій шлях в інші країни Європи. Сумна 

реальність очікувала на більшість з них, а особливо тих, хто їхав в радянську Росію. 

Майже усі вони зустріли мученицьку смерть за віру. В. Фетлер виїхав у Берлін, де 

створив Центр місіонерської діяльності серед російськомовного населення. Там він 

також заснував Біблійну школу, яку очолював впродовж двох років. Наступна штаб-

квартира російського місіонерського товариства В. Фетлера була організована у 

Варшаві. Тут він також відкрив сирітський притулок для дівчат. 

Саме Союз німецьких громад баптистів та Союз слов’янських баптистів Польщі 

будуть здійснювати основну підтримку розвитку і поширенню баптизму у Східній 

Галичині, і на Тернопільщині зокрема.  

Але вже наступного дня після приїзду І. Семенини з сім’єю, селом рознеслася 

новина про появу «американців». Люди з цікавістю йшли до їхньої хати, щоб на власні 
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очі побачити цих диваків. Вони слухали про Америку, а потім діти співали пісень, яких 

навчилися у Церкві. Це було мабуть перше баптистське зібрання в Тернопільському 

воєводстві – 9 січня 1921 р. 

Відтак, односельці збиралися у хаті І. Семенини, щоб почути проповіді Біблії, спів 

духовних пісень і молитву. Присутні переказували іншим про «дивних «американців», 

які оповідають такі речі, про які тут ще ніхто не чув» [3, с.17]. Зібрання відбувалися так, 

як часто практикували це студенти школи В. Фетлера у США – в приміщені та на 

вулиці. Вочевидь, було перейнято характерну для часу пробудження в Уельсі манеру. Це 

те, що робили студенти коледжу Сперджена у Лондоні, коли вони разом із духовим 

оркестром йшли вулицями Лондона, звертаючи увагу людей і закликаючи їх до 

слухання проповіді. Ті, хто переживав навернення, відкрито сповідували своє покаяння і 

віру, в такий спосіб засвідчуючи відданість Богові.  

Згодом опозиція з боку місцевої влади заявила про себе спочатку через дії 

повітового старости і поліції, а після обшуку вилучила всю духовну літературу і 

друкарську машинку. Було здійснено силовий розгін зібрань. Однак подібні дії влади не 

змогли стримати поширення баптистської проповіді і тих змін, які вона несла в життя 

людей. 22 червня 1921 р. в с. Озерянка відбулося перше водне хрещення. Воно було 

першим не лише у Зборівському повіті, але, мабуть, і у Східній Галичині. Хрещення 

прийняли сім осіб, а менш ніж за чотири місяці, 10 жовтня того ж року сім осіб 

прийняли хрещення. Навернення віруючих до баптизму посилило їхнє переслідування та 

неприязнь з боку Греко-католицької церкви (далі – ГКЦ). У с. Озерянка Львівська 

католицька консисторія організувала десятиденну місію з метою критики баптистського 

віровчення [3, с. 20]. Втручання священиків посилило протистояння у місцевих 

громадах і вилилося в жорсткі та безглузді переслідування новонавернених не лише в 

Озерянці, але й інших селах Тернопільського воєводства.  

У цей період духовну підтримку віруючим надавали інші служителі баптистського 

братства України, Польщі і Німеччини. Серед них Іван Петраш, Микола Лютий, Мирон 

Шегера, Василь Перетятко. Переслідування не змогло стримати зростання кількості 

новонавернених через водне хрещення. Сотні людей, і зокрема в північному регіоні 

нашого краю, ставали членами протестантських громад. Зауважимо, що на той час в 

Галичині звершували місіонерське служіння не лише баптисти, а також і євангельські 

християни та п’ятидесятники, а на півдні нашої області були великі громади Української 

Євангельської Реформованої Церкви. Вони проводили спільні заходи, наприклад 

хрещення чи євангелізації. 

Тиск з боку влади та ГКЦ спонукали І. Семенину звернутися до Всесвітнього Союзу 

баптистів за підтримкою, повідомивши про гоніння, які переживали віруючі в Східній 

Галичині. Незабаром до Озерянки приїхав воєводський комісар і особисто переконався у 

правдивості скарг, зустрівшись з місцевими жителями. Ще за кілька місяців повітовий 

староста повідомив, що Міністерство віросповідань Польщі «толерує баптистів по всій 

Галичині і тепер ви маєте право збиратися на ваші богослуження» [3, с. 24]. Наступного 

дня поліція повернула духовну літературу і друкарську машинку, вилучену в 

І. Семенини під час першого обшуку.  

І. Семенина неодноразово звертався до органів влади на захист прав віруючих. У 

радянський час він мав сміливість написати листа до Голови Ради Міністрів СРСР 

К. Ворошилова з проханням дозволу повернутися до США і, на диво отримав позитивну 

відповідь. Але про це вони з дружиною дізналися тільки за чотири роки, коли 14 березня 

1956 р. залишили Радянський Союз.  

У 1956 р. в баптистській громаді с. Озерянка відзначали 35 років свого існування в 

новому Домі Молитви. Приміщення церкви збудоване та тому місці, де стояла хата 

І. Семенини, у якій він проповідував Добру Новину своїм односельчанам. Він та його 

родина неодноразово переживали погрози і навіть фізичну наругу. Одного разу, 
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повертаючись зі Зборова, вони з дружиною побачили вогняне сяйво – горіла їхня хата. У 

1934 р. родина переїхала до Тернополя, де І. Семенина продовжив пасторське служіння. 

Він співпрацював із пастором Української Євангельської Реформованої Церкви 

Володимиром Федівим. У його домі кожної неділі вранці відбувалося служіння 

реформатської громади, а після обіду – баптистської.  

Зародження баптистського руху на початку ХХ ст. на Тернопільщині мало свої 

передумови і особливості. Східна Галичина загалом була аграрним краєм, більшість 

населення проживало у сільській місцевості, й було традиційно, глибоко релігійним з 

незначними статками. Перша світова війна призвела до глибоких трансформацій не 

лише в політико-економічній сфері,але скалічила долі мільйонів людей. 

Ідеї баптизму поширилися із країн Західної Європи і Америки. Його адептами були 

сміливі, патріотичні українці, які прагнули допомогти своєму народу усвідомити 

біблійні істини, змінити зміст і спосіб життя. 

 
Іван Семенина, після повернення у США в 1956 р. 
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Громада баптистів у с. Озерянці Зборівського повіту, Тернопільщина. Посередині серед 

віруючих сидять проповідники І. Семенина та В. Перетятко. Можливо 1930 р. 
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called to life by spiritual striving of Ukrainians of Eastern Galiciain the beginning of XXth century, and 
it’s role in implanting religious education and religious tolerance in Ukraine. 
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Назарій Петрів 

ДІЯЧІ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОГО РУХУ  
В УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ II РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ 

У статті проаналізовано життя і діяльність найвидатніших баптистських проповідників 
та місіонерів міжвоєнних десятиліть в західноукраїнських етнічних землях у складі Другої Речі 

Посполитої. 

Ключові слова: баптизм, місія, євангельське християнство, протестантизм, міжвоєнний 
період.  

У 20–30-х рр. ХХ ст. український євангельсько-баптистський рух виплекав плеяду 

проповідників, місіонерів, церковних і молодіжних лідерів, зусиллями яких йому 

вдалося вистояти і пустити тут своє коріння. Тому «особистісний» вимір у вивченні 

історії вітчизняного баптизму має важливе значення для розуміння перебігу подій.  

Передусім, звернімося до постаті Івана Підгорецького – піонера євангельсько-

баптистського руху в Галичині. Майбутній проповідник народився 1894 р. у Забір’ї. 

Його молоді роки пройшли у колишній німецькій колонії Вальдорф, де у 1920 р. від 

свого старшого брата Олекси вперше почув і «прийняв євангельську науку» [1, c. 91]. 

Роком пізніше він був охрещений проповідником євангельських християн Макаром 

Нечипоруком. У 1922 р. І. Підгорецький вступив на тримісячні біблійні курси до 

Баптистської семінарії у Лодзі. Після успішного завершення навчання повернувся в 

Галичину, де впродовж більше десяти років працював благовісником (місіонером-

проповідником). У 1922 р. І. Підгорецький отримав повноваження від баптистської 

громади Львова заступати у ній в екстрених випадках поставлених на служінні 

ординованих (які пройшли обряд рукопокладання) служителів. Ними в євангельсько-

баптистському середовищі були, зазвичай, пастори/пресвітери і диякони, попервах, 

головно німці і поляки. Отже, він міг виконувати обов’язки пресвітера, крім звершення 

обряду шлюбу [1, c. 92]. Будучи знаним місіонером-проповідником у Галичині, 

І. Підгорецького неодноразово запрошували у місійні поїздки на Волинь. Згідно з 
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оцінками І. Кубрина, можливо й дещо перебільшеними, І. Підгорецький «у всій Західній 

Україні, найбільше – на Галичині, охрестив понад 1000 осіб» [1, c. 93].  

У 1932 р. цей діяч очолив баптистську громаду у с. Плоскому на Волині. 25 березня 

1933 р. його ординовано на «проповідника Євангелія». Після смерті місцевого 

проповідника Володимира Перетятка, окружна рада баптистів Равщини запросила 

І. Підгорецького очолити місійну станцію у Рава-Руській, яка працювала для 

навколишніх сіл і містечок. Під час Другої світової війни проповідник разом із родиною 

емігрував до Німеччини, де він продовжував працювати серед українських баптистів. 

1948 р. він із родиною переїхав на служіння серед українців-емігрантів до Канади [1, 

c. 93]. Тривалий час він був проповідником у баптистській Церкві в Альберті, згодом – у 

Віндсорі. Чимало українських баптистських громад у Канаді своїм заснуванням 

завдячують саме І. Підгорецькому. Сьогодні ці громади надають матеріальну і моральну 

підтримку баптистським громадам в Україні, зокрема допомагають у відкритті на 

Батьківщині біблійних шкіл і семінарій, сприяють виданню релігійної літератури, 

проведенні молодіжних конференцій.  

Непересічною постаттю в історії євангельсько-баптистського руху у Західній 

Україні був також Іван Семенина, активний церковний діяч на Тернопільщині. Він 

народився у 1893 р. в с. Озерянка, ще замолоду виїхав до США, де й став баптистом. 

Теологічну освіту здобув у Руському біблійному інституті, заснованому для 

слов’янських проповідників у м. Філадельфія відомим баптистським діячем Східної 

Європи Вільгельмом (Василем) Фетлером [2, c. 174–179]. Після закінчення інституту 

І. Семенина набув статусу «проповідника Євангелія» [1, c. 93]. У 1921 р. разом з 

родиною він повернувся додому. Впродовж кількох років провадив євангелізаційні 

зібрання у рідному селі, згодом почав місійні подорожі, під час яких заснував чимало 

нових громад. Відомий також літературною діяльністю, зокрема у 1922 р. видав 

баптистський пісенник «Паломник» [3, c. 68]. На початку 1950-х рр., внаслідок 

сталінських репресій, І. Семенина змушений був емігрувати з родиною до США. 

Залишив по собі слід і невтомний баптистський проповідник Василь Перетятко, 

уродженець (у 1890 р.) с. Кам’янка Равського повіту [1, c. 93]. Виїхавши з рідного села у 

пошуках заробітку, він певний час працював у Німеччині, згодом подався до Північної 

Америки, де і познайомився із баптизмом. Після закінчення Руського біблійного 

інституту в Філадельфії довідався про «євангельське пробудження» у Галичині і 

вирішив повернутися. Тож був скерований в Україну В. Фетлером в якості 

баптистського проповідника. У 1926 р. В. Перетятко був делегатом Другої баптистської 

конференції Галичини [4], де його обрали головою місцевого братства. Він тривалий час 

виконував обов’язки адміністратора часопису «Післанець Правди». Помер на 

батьківщині ще відносно молодим у 1935 р. 

Миколай Лютий народився 21 травня 1902 р. у с. Батятичах в Галичині. До 

баптистів пристав у 1920 р., а 1921 р. прийняв водне хрещення у с. Гриковичах на 

Холмщині [1, c. 93; 5 с. 68]. У 1923 р. розпочав біблійні студії у Баптистській семінарії в 

Лодзі. Після навчання та військової служби повернувся у 1928 р. до Галичини [1, c. 93; 

6, c.75–120]. Проживав на Снятинщині і Коломийщині, поєднуючи трудову діяльність з 

церковною. У 1932 р. був ординований на служителя (пресвітера) і цього ж року очолив 

баптистську громаду в Львові, якою керував упродовж двох років. Згодом переїхав на 

Станиславівщину, де заснував нову громаду в с. Ганусівка. Помер тут у 1936 р. [3, c. 98]. 

Проповідник Ілля Кубрин також походив зі Станиславівщини, де народився у 1903 

р. в с. Станькова. У 1923 р. захопився баптистськими ідеями, через рік був охрещений 

І. Підгорецьким. У 1930 р. Ілля закінчив біблійні студії у Баптистській семінарії у Лодзі. 

У 1933 р. був ординований на служителя. Впродовж кількох років очолював баптистське 

молодіжне об’єднання у Станиславівському повіті, будучи водночас викладачем 

гомілетики кількох біблійних шкіл на Волині та у Галичині. 1948 р. разом з родиною 
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емігрував до Канади, ставши проповідником української баптистської громади в 

Альберті. Згодом заснував громаду у Торонто й баптистську радіопередачу «Голос 

Правди». З 1967 р. став головним редактором часопису «Християнська Правда». 

Тривалий час очолював Об’єднання Євангельсько-Баптистських Церков Східної Канади.  

Відомим баптистським проповідником, вченим і письменником був Григорій 

Домашавець, народжений 1895 р. у Забір’ї. У 1914 р., як австрійський 

військовослужбовець, потрапив до російського полону [3, c. 100], згодом був виселений 

у Східну Україну. У 1915–1922 рр. проживав в Мелітополі, де навчався у Народному 

університеті. Повернувшись до Галичини, у 1923 р. разом з 16-ма одновірцями прийняв 

у річці Рать водне хрещення. 1924 р. очолив баптистське братство Равського повіту, 

котре об’єднувало на той час 7 громад. У 1927 р. Г. Домашовець вступив до 

Баптистської семінарії у Лодзі. З 1930 р. він замешкав у Кам’янці Струмиловій, де 1933 

р. був ординований на пресвітера. Був співзасновником часопису «Дорога Правди», а 

також активним членом товариства «Просвіта». У останні роки Другої світової війни 

працював серед українців-репатріантів у Німеччині, звідки у 1947 р. емігрував до США 

[2, c. 189–192]. 

Сучасні баптисти в Галичині зберігають спогади про Івана Петраша, уродженця (в 

1871 р.) Борислава. У 1874 р. він разом з батьками переїхав на Херсонщину, де з 

молодих літ працював у маєтку аристократичної родини Потоцьких. На Херсонщині 

Іван здобув початкову освіту в школі німецьких колоністів, вірогідно менонітів. Згодом 

працював учителем початкової школи у с. Костянтинівка. Однак, весь час мріяв 

повернутися на Батьківщину. У віці 22 років вступив до францисканського монастиря на 

Станиславівщині, але не сприйняв чернечої «науки», переживши духовну кризу. У 

пошуках правди подався у мандри та опинився в Угорщині, де зустрівся з баптистами. У 

1890 р. прийняв у Будапешті водне хрещення, а 1908 р. був ординований там на 

пресвітера. Союз німецьких баптистів запропонував йому роботу проповідника серед 

німецьких і польських баптистів у Шленську та Познані. Внаслідок подій Першої 

світової війни І. Петраш переїхав до Львова, де працював спочатку серед польських 

баптистів, згодом перейшов до української громади. Невтомний мандрівник, І. Петраш 

здійснював місійні поїздки всією Галичиною, допомагаючи у створенні нових громад [3, 

c. 186–187]. Відомо, що у 1924 р. він зорганізував двотижневі біблійні курси для 

баптистської молоді і новонавернених [7]. 

Слід згадати також про Івана Угрина зі с. Дахнова Любачівського повіту. Народився 

він у 1913 р. У 1928 р. прийняв баптистську віру, через рік – водне хрещення. Студіював 

у багатьох протестантських семінаріях. Виконував функції секретаря і регента громади 

с. Дахнів. Згодом був місіонером у Любачівському і Равському повітах, працюючи у 

Городенці, Снятині, Коломиї, Надвірній. У 1936–1939 рр. був проповідником на 

Станиславівщині. Під час Другої світової війни примусово вивезений на роботи до 

Німеччини, де за сприянням секретаря місії «Світло на Сході» Ансельма Кіфера 

розпочав баптистське богослужіння [1, c. 105]. Під час війни йому вдалося заснувати 

першу українську євангельсько-баптистську громаду в Берліні, членами якої були понад 

500 осіб, переважно українців. У 1944 р. І. Угрин став місіонером у Відні, 1946–1950 рр. 

– проповідником у Мюнхені, де зайняв посаду адміністратора українського 

євангельсько-баптистського об’єднання у Німеччині. Емігрувавши 1965 р. до США, 

проповідував у Нью-Йорку [1, c. 106]. 

Та чи не найбільш знаною постаттю в українському євангельсько-баптистському 

русі – як в усій Україні, так і у діаспорі – був Лев Жабко-Потапович. Народився він у 

1890 р. у гетьманській столиці Чигирині, в родині українського шляхтича, колишнього 

кавалерійського полковника Сави Жабко-Потаповича та його дружини Ганни з роду 

Корибутів. Після закінчення гімназії в Лубнах Левко, згідно із родинною традицією, мав 

відслужити у війську, тому вступив до Першого Білгородського уланського корпусу.  
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Однак війська кар’єра, попри настійливі поради матері, його не вабила. Закінчивши 

військову службу, Левко вступив до Київського педагогічного інституту. Здобувши 

педагогічну освіту, він отримав посаду вчителя в жіночій гімназії у Проскурові, 

виконуючи водночас обов’язки інспектора Проскурівського шкільного округу. З 

початком Першої світової війни Л. Жабко-Потапович, як офіцер резерву, був 

мобілізований до австрійської армії і потрапив на австрійський фронт. Після важкої 

контузії, його перевели з уланів до гвардії. Після жовтневого перевороту в Петербурзі, 

він разом з іншими українськими жовнірами виїхав в Україну, прилучившись тут до 

визвольних змагань. Від 1920 р. служив ад’ютантом генерала Олександра Пількевича, 

командира Українського кордонного корпусу в Кам’янці-Подільському. Після 1924 р. 

учителював на Поліссі, де зустрівся з баптистськими проповідниками. Під їхнім 

впливом поїхав на місійну роботу до Галичини. Спочатку мешкав у Раві-Руській, потім 

Львові. Найбільшою справою Л. Жабко-Потаповича стали наукова і літературна робота, 

видання першого україномовного баптистського часопису «Післанець Правди». У 1947 

р. він емігрував з родиною до США. Цього ж року став пастором української 

баптистської громади у Честері. Разом з Павлом Бартковим відновив в еміграції видання 

часопису «Післанець Правди», ставши його головним редактором [1, c. 99; 8, с. 1]. Був 

також президентом Українського євангельсько-баптистського братства у США [9]. Перу 

Л. Жабко-Потаповича належать видання з історії світового та українського баптизму, 

аналізу баптистського вчення і практики. Ці праці є нині важливим джерелом вивчення 

сучасними українськими баптистами історії своїх громад, посібниками в євангельсько-

баптистських семінаріях України.  

Попри те, що більшості євангельсько-баптистських діячів, з якими пов’язаний 

розвиток пізнього протестантизму в Західній Україні міжвоєнного періоду, довелося 

залишити Батьківщину, а деякі через утиски і переслідування пережили чимало 

трагічних епізодів або досить молодими відійшли у вічність, їхня діяльність мала свої 

наслідки. Своєю працею в громадах, літературними і видавничими працями вони 

заклали основи діяльності для сучасних віруючих, були взірцем для наслідування 

майбутнім поколінням.  
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 ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВА: 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ 

 

 
Анатолій Колодний 

ПРОТЕСТАНТИЗМ В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ 
У статті коротко розкривається історія протестантизму на українських теренах і 

охарактеризовано його нинішню конфесійну мережу. 

Ключові слова: протестантизм, баптизм, адвентизм, п’ятидесятництво. 

Цього року всі протестантські конфесії відзначають 500-літній ювілей Реформації. 

До його відзначення прилучилася й уся українська громадськість. Пройшло 

півтисячоліття з часу з’яви першого документу, який започаткував «відпочкування» 

протестантських спільнот від півтисячолітнього на ті роки католицизму. Автором його 

був визначний німецький теолог Мартин Лютер. Його заслуга, насамперед, полягає в 

тому, що він акцентував увагу на значенні особистої віри в Бога, на духовному розумінні 

християнства, яке не зведено до чисельної обрядовості і сакралізованих церковних 

інституцій. Цій дематеріалізації католицького християнства мав служити також 

переклад Біблії національними мовами, документів семи Вселенських соборів й 

теоретичної спадщини «Отців Церкви». 

Завдяки входженню протестантизму в духовний світ багатьох західноєвропейських 

народів вони прогресували у своєму суспільному розвитку. Країни з домінуванням 

православ’я приречені були «пасти задніх» в процесах історичного поступу. То ж аналіз 

поступу протестантизму нині є актуальним. 

Протестантизм – є християнською течією, що динамічно розвивається. У його історії 

ми виокремлюємо декілька етапів, а саме – дореформаційний, реформаційний (або 

ранньопротестантський), пізньопротестантський і неопротестантський. Течії, характерні 

для кожного етапу з переходом до наступного механічно не зникали. Вони 

продовжували своє життя поруч з новими, взаємодіючи з ними, а частіше у 

протистоянні їм. Відтак, в одній країні водночас можуть по-своєму репрезентувати 

християнство декілька протестантських конфесій, з яких кожна претендує на 

єдиноістинність і єдиноможливість у житті вірянина.  

Якщо протестантизм дореформаційного періоду практично не залишив помітного 

сліду в більшості сфер світового соціуму, то течії реформаційного періоду знайшли свій 

вияв навіть на українських теренах у з’яві й поширенні деяких його конфесій і, 

насамперед лютеран. Вони поширювалися ще з часів Катерини ІІ. Проте, більш 

привабливими для українців виявилися конфесії пізнього протестантизму, а це баптизм, 

адвентизм, п’ятидесятництво й інші. 

У с. Білозір’я, що на Черкащині, з якого родом моя мама і де я вчився в місцевій 

школі, поширення набув саме баптизм. З дітьми із сімей цієї конфесії мені доводилося 

спілкуватися не тільки в школі, а й на вулиці в дитячих іграх, навіть у них вдома. Вони 

давали мені читати деякі баптистські часописи і книги. У них я «виудив» бажану нам 

для прочитання у ті роки «Повість про справжню людину» Бориса Полєвого про 

льотчика-героя Олексія Маресьєва. Виявляється, що вони читали ці книги, нас же лякали 

їхньою відстороненістю від світу. 

У селі баптистів називали «штундами», проте ніхто не знав, значення цього слова. 

Знали, що вони «в церкву не ходять», не п’ють, мають багатодітні й дружні сім’ї, 
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щонеділі обов’язково ходять на години молитви, дружні у міжсімейному й 

міжособистісному спілкуванні. 

Відтак, коли нині, в рік 500-літнього ювілею протестантизму, у мене з’явилися 

питання: як позначився протестантизм на долі українського народу?; в чому я вбачаю 

позитив для нас цієї течії християнства?, – то дати якусь узагальнюючу і лаконічну 

відповідь не можу.  

Протестантизм на теренах української історії, на відміну від європейських країн, не 

зміг розгорнути у нашому історичному соціумі свій духовний потенціал. Біблію 

самостійно ми як не читали раніше, так не змогли читати й опісля, бо ж ще мама мене 

застерігала, що той, хто її прочитає «з розуму зійде». Та й не мало Святе Письмо в ті 

роки широкого поширення. І в царські, і в радянські часи офіційно всілякими засобами 

обмежувалася діяльність у нас протестантських спільнот, пов’язувалося негативне 

сприймання їх як сектантських. Формувалася щодо них (переважно Православною 

церквою) негативна громадська думка. Протестантизм не став у нас масовою і докорінно 

знаною конфесією. 

Але попри це протестантські спільноти проводили свою діяльність, завдяки 

місіонерству чисельно зростали. Позитив протестантизму в житті українського соціуму 

я вбачаю насамперед в тому, що віряни цієї конфесії навчили своїм прикладом жити за 

християнськими принципами моралі, будувати міцну сім’ю, турбуватися про долю своїх 

дітей і виховувати їх високоморальними, як змістовно наповнювати йменування один 

одного «братом» чи «сестрою» тощо. Позитивом було також ігнорування алкоголю. 

Соціум тих років їх не сприйняв, але вони, діючи за принципом «будь-яка влада від 

Бога» та «кесареве – кесарю, а Боже – Богу», не створили будь-яких форм протидії 

державі, виявляли свою відстороненість і байдужість щодо неї. Проте, пам’ятаю (навіть 

візуально відтворюю) один із довоєнних журналів, який бачив у баптистів Демидинків, 

на обгортці якого на малюнку карти-терену Радянського Союзу було вміщено пащу 

оскаленого тигра. 

Працюючи в Чернівцях, я дізнавався, що в області трактували запрошення для 

виконання важливих і термінових робіт – чи окремими господарями, а чи ж якимись 

державними структурами – бригад працівників, які складалися виключно із членів 

протестантських спільнот. Працювали вони сумлінно, зорганізовано і якісно. Такі були, 

зокрема, у Бергометі. 

Відзначу насамперед, те, що жодна із нині діючих у нас протестантських течій не 

має українського походження. Усі вони привнесені різного часу із зарубіжжя і, як це не 

дивно, на початках переважно на терени сільської місцевості Причорномор’я. Почасти 

протестантські спільноти формувалися приїжджими німцями-колоністами, які 

з’являлися на запрошення імператриці Катерини ІІ. Перша хвиля їхнього приїзду 

припала на ХVІІІ ст., після зруйнування Запорізької Січі, друга ж – у другій половині 

ХІХ ст. Поширювався протестантизм у різноманітті своїх виявів місіонерами не лише по 

селах, але й містах. 

Наприклад, баптизм поширювався в другій половині ХІХ ст. в Херсонській губернії, 

а п’ятидесятництво потрапило в Одесу в 30-х рр. ХХ ст. З Америки його завезли Іван 

Воронаєв та Володимир Колтович.  

Історія протестантизму в Україні не рясніє якимись гучними подіями. Вона не дала 

своїх всесвітньо відомих діячів. Не помилимося, якщо наголосимо на тому, що 

простолюд, у масі своїй неосвічений, сповідуючи християнство через переважно свої 

православні обрядодіяння не збагнув протестантизм. Він не міг читати запропоновану 

зрозумілою мовою Біблію, інші протестантські видруки, перейняти пропоновані 

протестантизмом деякі священнодіяння в дні свят й зібрань. Критичне ставлення 

священиків до протестантизму формувало сприйняття його як єресі, а перехід у 

протестантські громади проголошувався гріхом. 
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Реформатські ідеї сприйняли й поширювали ті з українців, хто навчався у західних, 

насамперед німецьких університетах. Тут варто згадати Степана Оріхівського, який 

вважається шляхтичем українського походження. У його родині перепліталися 

католицьке й православне віросповідання, культивувалися польська й українська 

культурні традиції. Вчився він у Віттенбергському університеті, де ним опікувалися 

М. Лютер і Ф. Меланхтон. 

У контексті появи і поширення протестантизму на українських теренах цікавим було 

б дослідити формування поглядів Григорія Сковородию. Під час навчання в Києво-

Могилянській академії Г. Сковорода спілкувався близько із викладачем мов Симоном 

Тодорським, який належав до протестантської течії пієтиків. У роки свого перебування 

за кордоном він продовжив ці спілкування, що позначилося на його світобаченні. Гадаю, 

що саме це стало однією із причин відмови Г. Сковороди прийняти священичий сан, 

призвело до сприйняття ним молитви по-православному, як простого рукомахання, 

призвело до домінування у його світосприйнятті «богомислія» перед «обряд одіянням». 

Прикметно, що у працях із своєї історії баптисти відносять мислителя до своїх предтеч. 

Схвально ставився до протестантизму Михайло Драгоманов. На його думку, він 

уможливив утвердження людяності у громадському житті, національної мови в 

богослужбовій практиці, обстоював свободу розуму й виявляв прихильність до 

суспільного поступу. Вчений, навіть, мріяв після повернення в Україну використати 

протестантизм в процесі розбудови демократичної держави [1]. 

Історія протестантизму на українських теренах порівняно небагата не лише подіями, 

а й визначними діячами. Переслідування реформатів у Німеччині призвело до їхньої 

вимушеної в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. еміграції до Речі Посполитої, у складі якої 

тоді перебувала значна частина українських територій. Так, одна із анабаптистських 

спільнот навіть вимушена була провести зиму з кінця 1535 р. – початку 1536 р. у 

Володимирі Волинському. 

Особливістю поширення класичної Реформації в Україні, як і в Польщі, було те, що 

її соціальною базою були освічені, навчені у західноєвропейських університетах 

шляхтичі. Відповідно й Реформація набула на західноукраїнських теренах шляхетного 

вигляду і водночас просвітницького характеру. Також характерним є те, що 

реформатські, зокрема кальвіністські, церковні організації в умовах Речі Посполитої 

втратили свої первісні буржуазно-демократичні ознаки й набули прошляхетного 

характеру. Якщо течії лютеранського коріння ще зберігали свою певну залежність від 

державного керівництва, то кальвіністські характеризувала відстороненість від нього. 

Поширення на українських теренах набули інші ранньопротестантські течії – 

антитринітаризм та социніанство, Відомими діячами протестантизму були – Григорій 

Оршак, Фауст Социн, Матвій Твердохліб, Самійло Припківський, Андрій Вишоватий, 

Кодіян Чаплич, Стефан Зизаній та низка інших. Михайло Грушевський писав про 

діяльність в різні часи на українських землях понад сотню протестантських осередків, 

значна частина яких була кальвіністськими [2, с. 625–629]. Відомими були своєю 

активною діяльністю на той час протестантські громади в Дубецьку, Хмельнику, 

Крилові, Панівцях, Ракові, Киселині та інших. Варто ще віднайти ознаки-відгомін 

протестантського думання і діяння й у братських спільнотах ХІХ ст. 

Отже, ранньореформаційний рух в Україні не мав інтенсивного розвитку, що було 

зумовлено його конфесійною роз’єднаністю, ігноруванням його з боку більшості 

освіченого шляхетського стану. Зрештою, певну роль у ліквідації класичних 

ранньопротестантських рухів в Україні відіграла Національно-визвольна війна під 

проводом Богдана Хмельницького, яка утверджувала на українських теренах 

задогматизоване й обрядодійне православ’я. 

Не стану тут надто деталізувати історію раннього протестантизму, течії якого не 

отримали широкого розповсюдження в нашій конфесійній історії. Перебіг їхньої 
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діяльності лаконічно і водночас здеталізовано описано зокрема, у видруках нашого 

Відділення релігієзнавства [3]. 

На нашу думку, актуальним є аналіз сучасного стану протестантизму в Україні. 

Широко представленні в Україні кількістю течій і організацій протестантські Церкви 

пізнього протестантизму.  

Станом на 2016 р. маємо 8691 протестантську організацію, що становить 24,3 % 

всієї релігійної мережі країни. Офіційно зафіксовано 42 протестантські конфесії (поза 

увагою до позначених в статистиці як «інші»). Саме протестантизм, якщо брати до уваги 

лише його офіційно зареєстровані течії, формує в Україні найбільше конфесійно-

християнське різноманіття. 

До пізньопротестантських течій, поширених у нас, належать насамперед християни-

баптисти, що з’явилися на Півдні України в середині ХІХ ст. Переселенню німецьких 

колоністів на причорноморські землі, як зазначалося, всіляко сприяла імператриця 

Катерина ІІ, надаючи своїми указами й маніфестами їм пільги (значні земельні наділи, 

забезпечення свободи віросповідання, звільнення чоловіків від військової служби, 

податкові пільги тощо). Разом із переселенцями в ці краї «приїздили» й нові 

християнські конфесії, зокрема баптизм. У 1857 р. в с. Основа Херсонської губернії 

першим прийняв хрещення українець Федір Онищенко. У 1864 р. відбулися хрещення 

німецьких переселенців в р. Інгул в Єлисаветградському повіті. У 1867 р. в селах 

Карлівка і Любомирка того ж повіту з’явилися вже перші баптистські громади. Активно 

поширювався баптизм і на Київщині – Тараща, Звенигородка, Сквира. У 1878 р. в 

Київській губернії були села, де не залишалося жодного православного. 

Не стану переповідати подальші події історії баптизму в Україні, оскільки вони вже 

описані. Станом на 2016 р. баптисти загалом мають 3034 організацій, 2691 з яких 

належить до очолюваного нині старшим пастором Всеукраїнського Союзу Церков 

Євангельських Християн-Баптистів (далі – ВСЦЄХБ) В. Антонюком. Рада Церков ЄХБ 

(далі – РЦЄХБ) налічує 45 організацій, Братство незалежних Церков і місій ЄХБ – 26, 

організаційно невизначених в офіційній статистиці – 272. Відзначимо деяке гальмування 

у зростанні організацій баптистів в останні роки. В 2008 р. їх налічувалося 3025. 

Зростання на десяток за 8 років – надто невтішний для конфесії показник. 

Найбільше інституалізованою баптистською спільнотою є ВСЦЄХБ. У нього 39 

духовних навчальних закладів, що налічують 5504 слухачів, 1263 недільні школи, 23 

ЗМІ, з яких 14 друкованих і 9 електронних. ВСЦЄХБ має біля трьох тисяч пасторів-

служителів.  

Серед Євангельських Церков інші за своїми цифровими показниками є 

нечисленними. Наприклад, Асоціація Місіонерських Церков ЄХ налічує 22 організації, 

Собор незалежних ЄЦ – лише 10, невизначені у підпорядкуванні – 354. На мою думку 

варто було б вивчити цю «невизначеність», і з’ясувати їхній характер діяльності. 

Громади ВСЦЄХБ найбільш поширені у Чернівецькій (170), Київській включно з 

Києвом (231), Вінницькій (154), Одеській (158) та Черкаській (169) областях. РЦЄХБ, 

маючи 45 організацій, найбільшу кількість зосередила на Вінничині – 20. 

Потужно – 2815 організаціями, представлені в пізньому протестантизмі і кількісно 

зростають Християни Віри Євангельської – п’ятидесятники. У 2008 р. їх було 2517. То ж 

маємо зростання п’ятидесятницької мережі за 8 років майже на 300 організацій. 

У нашій науковій літературі історію п’ятидесятництва в Україні прийнято починати 

з року приїзду до Одеси Івана Воронаєва. А між тим варто говорити про два шляхи цієї 

християнської конфесії на наші терени. Населення західноукраїнських земель раніше від 

східних українців познайомилось із п’ятидесятництвом, виїзджаючи на заробітки до 

США. Прийнявши там нову для них віру, вони, повернувшись додому, ставали її 

проповідниками. Перша громада п’ятидесятників з’явилася у Биківцях 1919 р., згодом, у 

1923 р. – у Крем’янці. У 1924 р. під керівництвом І. Гериса відбувся з’їзд громад 
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п’ятидесятників. У 1928 р. засновано Союз Церков П’ятидесятників. Найбільше 

прихильників Християн Віри Євангельської (далі – ХВЄ) тоді мала Золочівщина. 

Інший шлях появи на Україні п’ятидесятництва – це Одеса. Течію ХВЄ тут 

започаткували представники американської п’ятидесятницької асоціації «Асамблея 

Божа» Іван Воронаєв та Володимир Колтович. Приїхали вони до міста в 1921 р., а вже в 

1924 р. провели перший з’їзд обласного союзу ХВЄ. У 1926 р. в Одесі відбувся Перший 

Всеукраїнський з’їзд Союзу ХВЄ. На Другий з’їзд, який відбувся в 1927 р., прибуло 65 

делегатів зі всіх регіонів країни. Вони представляли 2350 громад ХВЄ, що об’єднували 

17 тис. вірян. Ця цифра вражає, якщо її порівняти із нинішнім станом конфесії. 

Церкві ХВЄ, на відміну від баптистів і адвентистів, в радянські роки прийшлося 

зазнати всіляких переслідувань, гонінь, ув’язнень, заборони на діяльність. 

Конфісковували в сім’ях п’ятидесятників конфесійну літературу, насамперед Біблію. 

Очолюваний Михайлом Паночком Всеукраїнський Союз Християн Віри 

Євангельської (п’ятдесятники) (далі – ВСЦХВЄп) з 1706 організацій більше всього має 

нині їх у Рівненській – 272, Волинській – 203, Чернівецькій – 108, Львівській (107) та 

Тернопільській (111) областях. У 18 духовних навчальних закладах Церкви навчається 

1433 слухачів. Діяльність проводять 1009 недільних шкіл. Церква має 32 ЗМІ, з яких 22 

– друковані і 6 – електронні. Щоліта вже десь протягом 15 років ВСЦХВЄп проводить в 

своєму Малинському таборі півмісячні п’ятитисячні молодіжні табори. У молоді вона 

вбачає своє майбуття. Я відчув, побувавши влітку 2016 р. в таборі, той місіонерський 

настрій молоді, що постане гарантом зростання конфесії. Враховуючи, що сім’ї 

п’ятидесятників багатодітні, то цей чинник постане запорукою майбуття конфесії в 

Україні.  

Також відзначимо українськість, яка притаманна п’ятидесятництву. У цьому 

відсутнє входження в протестантський «русский мир» через рекламоване євроазійство, 

прихильність до якого характеризує наших баптистів і адвентистів й робить їх загалом 

байдужими до долі української державності, української перспективи.  

Душа українського народу – його рідна мова. Нею користуються п’ятидесятники у 

своєму повсякденні, богослужбовій, освітянській, місіонерській і видавничій діяльності. 

У канцелярії Президента Церкви М. Паночка я прочитав гасло із незнаною мною раніше 

думкою К. Маркса: «Якщо людина не знає мови народу, на землі якого проживає, то 

вона є або гостем, або найманцем, або ж окупантом». Я її тепер часто виголошую, 

зазначаючи де запозичив. Вона засвідчила відмінність згубної ленінсько-московської 

етнополітики від марксового вчення.  

Окрім ВСЦХВЄп в Україні мають місце й інші офіційно зареєстровані спільноти. 

Союз вільних церков ХВЄ нараховує 133 організації. Найбільше їх в Києві (20) і 

Полтавській області (19). Союз Церкви Божої України має 86 своїх організацій, Вони є у 

8 областях країни (найбільше на Донеччині – 23, Херсонщині – 18, Кропивниччині – 15). 

Центр Божої Церкви ХВЄ в пророцтвах нараховує 142 організації (найбільше на 

Кропивниччині – 29). 

В офіційній статистиці зазначено ще 737 організацій ХВЄ, інституційна 

приналежність яких не визначена. Найбільше їх у Вінницькій (105) та Черкаській (82) 

областях. В межах 50 громад віряни ХВЄ проводять діяльність у Дніпропетровській, 

Донецькій, Закарпатській, Київській, Полтавській, Харківській й Чернівецькій областях 

та в Києві. Всі ці «невизначені» мають 11 своїх навчальних закладів із 2130 слухачами, 

1373 недільні школи, 3341 пастора-служителя. 

Наголосимо, що для Департаменту у справах релігії та забезпечення свободи совісті 

(далі – Департамент у справах релігії) статистика релігійної мережі існує лише в її 

кількісних показниках. Ми не бачимо прагнення виявити конфесійний зріз в його 

відмінних особливостях, а, відтак, збагнути тенденції розвитку п’ятидесятництва в 
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країні. Відомо, що значна частина спільнот п’ятидесятників зрештою переросла в 

харизматизм. 

Першими пропагандистами адвентизму в Україні були Л. Конрад та Г. Перк. Перша 

громада адвентистів з’явилася у 1886 р. в Таврійській губернії. Структурно українські 

громади на початках входили в Середньоєвропейське місіонерське поле. Адвентисти 

листом царю Миколі ІІ висловили щодо влади свою лояльність, чим «заслужили» на 

адресу всіх губернаторів спеціальний урядовий циркуляр від 6 жовтня 1905 р., яким 

встановлено свободу їхньої діяльності в імперії. Ця «охоронна грамота» відіграла якусь 

свою роль зокрема і в радянські роки, коли адвентисти були серед спільнот, що офіційно 

зареєстрували органи влади. 

Серед адвентистських спільнот потужною нині є Українська Уніонна Конференція 

Церкви Адвентистів Сьомого Дня, яку очолює президент С. Носов. У 4-х навчальних 

закладах конфесії навчається 287 слухачів. Церква має свої 710 суботніх шкіл, 18 ЗМІ. 

Обслуговують організації 971 пастор. Громади Церкви відносно рівномірно розташовані 

на території Україні. Найбільша їх кількість у Вінницькій (105), Чернівецькій (101) та 

Черкаській (82) областях. У межах 50-ти громад адвентисти діють в Дніпропетровській, 

Закарпатській, Київській включно з з Києвом та Полтавській областях.  

Есхатологічний протестантизм представлений в Україні станом на 2016 рік 

адвентистами (1101 організація) і свідками Єгови (929). Окрім Церкви Адвентистів 

Сьомого Дня є ще Адвентисти Реформаційного Руху. Вони представлені – 41 

організацією, переважно в Чернівецькій (19) і Закарпатській (11) областях. Маємо також 

6 незалежних адвентистських громад. 

Свідків Єгови часто виключають із протестантських спільнот. А між тим у всьому 

вони зберігають вірність християнству і є більш близькими до раннього протестантизму, 

ніж пізньопротестантські течії. Те, що Свідки по-своєму розуміють Святу Трійцю, не є 

вагомим аргументом невизнання їхньої християнськості. Адже в жодній із 

християнських конфесій цей догмат не знайшов вичерпного і зрозумілого 

обґрунтування. Та й в Новому Завіті про нього мало сказано. У всякому разі, із Свідками 

можна солідаризуватися в тому, що не слід урівнювати Сина з Батьком.  

Із єговізмом українці познайомилися, перебуваючи в еміграції. То ж першими 

пропагандистами вчення Ч. Русселя поставали саме вони, повертаючись на рідні землі в 

окуповану поляками Галичину і словаками Закарпаття. У пропаганді цього вчення на 

українських теренах (окрім Галичини, Волині і Поділлі) помітна роль належала також 

місіонерам Товариства Вартової Башти, які щедро поширювали свої часописи й іншу 

духовну літературу. Незважаючи на заборону німецькою владою діяльності спільноти 

Свідків Єгови в роки Другої світової війни, вони, всупереч цьому, активізували 

місіонерство, що значною мірою сприяло розширенню їхньої мережі. Із заходу України, 

де нині в Брюховичах, під Львовом, знаходиться їхній центр, єговісти поступово 

«оволоділи» й містами Сходу України, особливо Донбасу. У роки радянської влади 

діяльність Товариства Свідків Єгови, як наголошувалося – «антидержавної організації», 

була заборонена. Лише із здобуттям Україною незалежності були створені умови для 

вільної діяльності організацій конфесії, їх активного місіонерства. 

Згідно з офіційною статистикою Департаменту у справах релігії станом на 2016 р. 

Свідки Єгови в Україні мають 929 організацій. Проте офіційна статистика самого 

Товариства нараховує в Україні 1566 організацій, що об’єднують майже 143 тис. членів. 

Єговістські громади діють переважно в Закарпатській (162), Донецькій (83), Харківській 

(90), Чернівецькій (63) та Львівській (50) областях. Вражає цифра вісників конфесії у 

світі – 8.220.105 і в Україні – 142.736. Свідки Єгови проводять інтенсивну місіонерську 

діяльність. Згідно з даними їхнього міжнародного центру лише в 2015 р. вони мали 

майже 2 млн годин служіння, середню кількість своїх піонерів щомісяця 1135210. До 

того ж, ще допоміжних піонерів щомісяця мали 43504. 
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Інколи з боку традиційних Церков звучать докори на адресу Свідків з причин їх 

місіонерської діяльності, зростання кількості вірян та організацій. Традиційники ж 

прагнуть, не виявивши дієвої активності, маючи місіонерську лінивість, за цих умов 

зберігати, а то й примножувати кількість своїх вірян. На мій закид одному із 

предстоятелів Православної церкви (свідомо не називаю якої) почув відповідь: «Ми не 

покликані до цього. Самі віряни мають відчувати потребу в своїй присутності в храмі на 

службі Божій». Проте, він погодився з моїм зауваженням про тижневу богослужбову 

бездіяльність священиків, слабку роботу недільних шкіл, яких Церква офіційно має 

менше, ніж парафій тощо. 

Ранній протестантизм представлений в Україні конфесіями з не чисельною 

кількістю громад. Лютерани, за загальної кількості у них 85 однозначно, мають у нас 31 

німецько-лютеранську організацію. Її громади рівномірно поширені в 17 областях 

країни. 

Пригадую, як під час перебування у Словаччині я відвідав теологічний факультет 

Братиславського університету. Домовилися із деканом, що наші лютеранські організації 

направлять до них на безкоштовній основі п’ять юнаків на початку навчального року. 

Приїхав, передав цю пропозицію главі українських лютеран, старшому єпископу 

В’ячеславу Горпинчуку. Розпочався навчальний рік, декан мені телефонує: де ж ваші 

люди? Звертаюся до В. Горпинчука і чую, що українські лютерани не можуть їхати на 

навчання у Братиславу, адже лютеранство в Україні відрізняється від німецького, 

зокрема збереженням східного обряду в богослужінні. Таким чином, німецьких, нині в 

Україні діє 34 організації українських лютеран, кількістю яких виокремлюється 

Тернопільщина – 6 громад, Житомирщина та Київщина – по 5. Українські лютерани в 

Тернополі мають свій навчальний заклад. В інформації Департаменту у справах релігії 

зафіксовано ще якихось 20 лютеранських спільнот. Зникли шведські лютерани, які мали 

свій осередок у с. Зміївка (колишній Шландердорф) на Херсонщині. 

Громади ранньопротестантської Реформатської Церкви (117 із 118) діють лише в 

Закарпатті. Їхніми вірянам є переважно угорці. Українська Євангелічно-Реформатська 

спільнота має 5 організацій (діють по дві в Рівненській і Луганській областях, одна – на 

Хмельниччині). 

Двома громадами представлена в Україні Англіканська Церква.  

Пресвітеріани мають в Україні 68 громад. Спільноті належать два духовні навчальні 

заклади із 93 слухачами, 21 недільна школа, наявний 81 священнослужитель-

пресвітеріан. Найбільша Кількість громад пресвітеріан у Київській включно з Києвом 

(24) та Миколаївській (10) областях. 

Ранній протестантизм в Україні презентують також меноніти 7 організацій (5 з них – 

на Запоріжжі), методисти (8 організацій). Цікавою, що у Полтаві діє одна організація 

Корейської Методистської Церкви. Порівняно чисельними в Україні є назаряни. Вони 

мають 26 організацій, 11 з яких – на Вінничині. Християни Суботнього Дня мають 6 

громад, 5 з яких – на Закарпатті. 

У статистиці Департаменту у справах релігії станом на 2016 рік зазначено 1380 ще 

якихось «окремих протестантських організацій», а відтак, конфесійно невизначених. 

1380 протестантських організацій чомусь не цікавих для державних органів в їхній 

конфесійно-інституційній окремішності. Для релігієзнавців конфесійне 

«розшифрування» цієї цифри має наукову цінність у контексті виявлення тенденцій змін 

в українському протестантизмі. 

До неопротестантських організацій, успішно діючих нині в Україні, належать 

Новоапостольська Церква, Церква Христа, Армія Спасіння та Церква Ісуса Христа 

Святих Останніх Днів. Новоапостольські спільноти (їх – 58) рівномірно поширені в 

областях України, зокрема у Запорізькій (7), Миколаївській (6) та Херсонській (5). 
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Активною є Церква Христа що має 126 діючих організацій в 7 областях. Особливо 

їхня активність поширена на Донеччині (72), Дніпропетровщині (12) та Полтавщині (9). 

Церква має три свої духовні навчальні заклади, п’ять засобів масової інформації, 88 

недільних шкіл. Менш активною є Армії Спасіння. Її репрезентують лише 11 

організацій, зокрема – по три в Києві і Харкові). Мормони (Церква Ісуса Христа Святих 

Останніх Днів (далі – ЦІСОД)) презентують себе в 22 областях України (окрім 

Кропивниччини). Церква має 44 організації і 423 священнослужителі, з них – 110 

іноземці. Українською мовою виходить часопис конфесії «Ліягона». В Києві діє єдиний 

в Україні та на прилеглих пострадянських територіях храм ЦІХСОД. 

Порівняно новим явищем для України є харизматизм, як один із виявів 

неопротестантизму. Харизматизм значною кількістю організацій, що є самобутніми 

спільнотами. Тому невизначених організацій харизматів виявилося 770 в статистиці 

Департаменту з питань релігії.  

Серед харизматів найбільшою спільнотою є Об’єднання Незалежних 

Харизматичних Християнських Церков України (повного Євангелія). В Об’єднані нині 

налічується 336 організацій. В конфесії є два своїх духовних навчальних закладів, 88 

недільних шкіл, 9 ЗМІ, з яких 8 є друкованими.  

Українська Християнська Євангельська Церква (далі – УХЄЦ), яку очолює Леонід 

Падун, має 170 організацій, з яких 95 – на Донеччині і 24 – на Луганщині. Громади 

Церкви проводять діяльність ще в 9 областях країни. УХЄЦ має три духовних 

навчальних заклади і 135 слухачів, 34 недільні шкоди, 13 ЗМІ, з них 12 – друковані. 

До Церкви Живого Бога належить 55 організацій, Духовних центрів «Нове 

покоління» – 59, «Відродження» – 24. 

У всіх протестантських і неопротестантських Церквах є необхідні для ефективного 

функціонування управлінські структури, в тому числі й республіканські духовні центри. 

В останні роки зміцнено матеріальну базу їхньої релігійної діяльності, проводиться 

ними активна релігійно-просвітницька, морально-виховна, місіонерська та 

благодійницька робота. Мережа протестантських духовних навчальних закладів 

постійно зростає. Баптисти мають 46 навчальних закладів, у яких здобувають освіту 

6636 слухачів (десять років тому було 9218), євангелісти – 9 і 575 слухачів, 

п’ятидесятники – 30 і 2130 слухачів (було 24 і 1338 слухачів), адвентисти – лише чотири 

і 287 слухачів (було 484). Є вони в пресвітеріан та українських лютеран. Якщо 

православні і католицькі об’єднання відчувають потребу в кадрах священнослужителів, 

то кількість протестантських пасторів у два-три рази більша, ніж громад.  

У протестантських Церквах налагоджена видавнича діяльність. Наприклад, баптисти 

мають 24 (десять років тому 15) періодичних видань, п’ятидесятники – 60 (було 50), 

євангелісти – 3, адвентисти – 21, українські лютерани – 2, по одному – реформати і 

пресвітеріани. Водночас всі протестантські спільноти завозять чимало духовної 

літератури із закордону. Тут особливо відзначаються Свідки Єгови, яким щомісяця 

надходять часописи «Вартова башта» і «Пробудись!». Протестанти мають 4188 

недільних шкіл, діє 216 їхніх місій, що характеризуються активною діяльністю [4, 

с. 190–203]. 

Яку перспективу я бачу для українського протестантизму? 

Донедавна вважав, що згодом протестантські спільноти опанують половину 

релігійної мережі країни. Проте аналіз сучасної ситуації релігійної мережі вказує, що 

протестанти займуть до 30 % конфесійного сегменту України. 

Скористаюся тут цифровим матеріалом офіційно фіксованої протестантської мережі 

в Україні, який щороку оприлюднює державний орган у справах релігії. Основою є 

п’ятирічний період. Перша цифра фіксує кількість протестантських течій, діючих на 

відповідний рік, а друга – загальну кількість організацій всіх цих конфесій і відсоток їх 

збільшення в порівнянні з попереднім роком п’ятирічки. То ж маємо: 1992 р. – 16/2691; 
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1995 р. – 22/4657 = 173 %; 2000 р. – 27/5497 = 118 %; 2005 р. – 32/6761 = 122 %; 2010 р. – 

18/8455 = 125 %; 2011 р. – 18/8617=104 %; 2012 р. – 18/7534; 2015 р. – 37/9380 = 111 %. 

Ще цікавішими є окремі показники найчисельніших протестантських спільнот. 

ВСЦЄХБ подає такі показники: 1991 р. – 1127, 1996 р. – 1506, 2000 р. – 2068, 2005 р. – 

2607, 2010 р. – 2735 і 2015 р. – 2601; ВСЦХВЄп: 1992 р. – 565, 1996 р. – 839, 2000 р. – 

1203, 2005 р. – 1544, 2010 р. – 1711 і 2015 р. – 1706; Церква Адвентистів Сьомого Дня: 

1992 р. – 276, 2016 р. – 536, 2000 р. – 743, 2005 р. – 1006, 2010 р. – 1074 і 2015 р. – 1054; 

Товариство Свідків Єгови: 1992 р. – 366, 1996 р. – 508, 2000 р. – 603, 2005 р. – 972, 2010 

р. – 1108 і 2015 р. – 929; Українська Християнська Євангельська Церква: 2000 р. – 106, 

2005 р. – 169, 2010 р. – 184 і 2015 р. – 170. 

Отже, відсоток кількості протестантських організацій має тенденцію кількісного 

зменшення. Все менше маємо тих, хто обирає протестантизм, як свою конфесію. 

Якимись зигзагами показників виявляє себе в офіційних таблицях картина 

зареєстрованих протестантських течій – 16, 22, 27, 32, 18, 37. Припускаємо, що має 

місце байдужість і несумлінність чиновників в окремих областях, які інформують 

Департамент у справах релігії про діяльність протестантських течій. Водночас, 

зауважимо відсутність з боку цього департаменту порівняльного контролю цих 

показників. Необхідно запитати, де поділася зникла конфесія, що то за нова спільнота 

з’явилася, а чи ж відбулася просто зміна її назви, чому самі конфесії знімають деякі 

громади з реєстрації та інше. Як нас інформували в Товаристві Свідків Єгови, до 

скорочень їхніх зареєстрованих громад змушує, зокрема, та форма реєстрації, щорічної й 

періодичної звітності громад, яка діє в країні. Саме тому в останні роки офіційна 

кількість громад становить понад 150 [5]. 

Загалом життя засвідчує «незапрошеність» в Україні християнства в його 

протестантському вияві. Українця не приваблює життя в замкнутих, регламентованих 

або ізольованих від соціуму сімейних спільнотах. Не влаштовує також певна 

відстороненість від духовного життя країни, ігнорування наукових досягнень у їх 

предметному вияві, матеріалізації в значимих об’єктах життєдіяльності, насамперед 

виробничих. 

Для українця Батьківщиною постає реальна Україна, за яку він ладен, як це довів 

Майдан, «душу й тіло» покласти. При цьому йому чужим буде повчання: «ведь мир не 

родина моя, ему душа чужда, на небе дом мой и, друзья, стремится дух туда». 

Українці не сприймають баптистську й адвентистську зорієнтованість на 

євроазійство, на братання із росіянами-одновірцями, 86 % яких засвідчили підтримку 

політики російського президента. У цьому зрізі поглядів баптисти й адвентисти мають 

спорідненість із Православною церквою Московського Патріархату, яка обстоює путіно-

кирилівську концепцію «русского мира», для якої події на Сході України – не війна 

розв’язана Росією, а громадянська війна в Україні. 

До речі, подібну позицію в Україні займають і мормони, які, як це на полях мені 

написала діячка конфесії, редактор рукопису нашої нової монографії «Церква Ісуса 

Христа Святих Останніх Днів в її історії і сьогоденні», на Донбасі вони служать ДНР і 

не сприйняли події Київського Майдану. Тут на згадку приходять слова моєї мами: 

«Скільки вовка не годуй – він все одно в ліс дивиться». Дотримуючись принципу 

конфесійної свободи ми не заперечували реєстрацію в Україні колу ЦІХСОД, а також 

вважали можливим побудову нею храму в Києві. Проте, як виявилося конфесія не 

поділяє українських національних цінностей То ж, певне, доля істини є в тих гоніннях на 

мормонів, які мають місце в Росії. 

Українці не сприймають масово протестантизм ще й із-за нехтування ним виявами 

національних чинників їхнього життя – української пісні, української історії, 

українських поетів і музики, українських народних звичаїв і традицій. Українцям 

притаманне художнє і загалом оптимістичне сприйняття довкілля. Вони є народ, який і в 
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горі сміється, і в злиднях вміє радіти. Щастя вони знаходять у праці у поцейбіччі і не 

прагнуть скінчити життя для пропонованого раю у потойбіччі. 

З пізньопротестантськими конфесіями успішно конкурують місіонери із 

харизматичних спільнот. Чимало молодих вірян відвідують харизматичні організації та 

інші неохристиянські спільноти, зокрема Українську Християнську Євангельську 

Церкву, Церкву мормонів, Церкву Христа, Церкву Живого Бога, Новоапостольську 

Церкву та інші, богослужіння яких проходять в осучаснених формах активної задіяності 

всіх присутніх, практикують художнє сприйняття християнського віровчення через 

музику і спів. Відтак, спостерігаємо порівняно інтенсивне зростання в Україні 

неохристиянських організацій: у 1992 р. – 29, 1995 р. – 210, 2000 р. – 771, 2005 р. – 1123, 

2010 р. – 1829, 2015 р. – 1830 [6, с.204–213]. 

На завершення статті зазначу ще низку загальних тенденцій, які характеризують 

зміну виявів протестантизму на українських теренах і зумовлюють зміну 

протестантської мережі років незалежності. 

На західноєвропейських теренах протестантизм виступав в ролі одного із чинників 

історичного поступу їх народів, проте домінуюче у нас православ’я всіляко противилося 

його появі у сфері релігійного життя. Відтак, гальмувало процес діяльності цих конфесій 

в суспільному житті. Законодавчо протестантські спільноти класифікувалися як секти, 

діяльність їх членів «заганяли» на рівень сім’ї; щодо них за участі державних органів 

влади у різний спосіб формувалася негативна громадська думка. 

В Україні передреформаційний і реформаційний протестантизм інституційно не 

відбувся. Маємо поширення пізнього протестантизму, але при надто значному 

здрібненні його організаційних виявів. Цьому сприяла абсолютизація в низці громад 

окремих віроповчальних істин християнства, певних положень з біблійних текстів, 

віднайдення в спільнотах якогось свого шляху спілкування з Богом, або ж сакралізація 

декого із спільнотних діячів. Здріблені християнські течії мають десь десятки-сотні 

віровчень. Нечисельність членів громад керівництво пояснює обраністю, а в Бога багато 

обраних не може бути. Проте, зрозуміло, «що множення течій християнства суперечить 

побажанню Ісуса Христа, «щоб всі були одно». 

Особливістю українського протестантизму є не тільки його зорієнтованість на 

утворення Всеукраїнської міжконфесійно-протестантської організації (Ради), 

ініціювання й створення активно діючого протягом останніх 25 років Українського 

Біблійного Товариства, президентом якого впродовж всього часу є його представник, 

але членство у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій (далі – ВРЦіГО). Із 

19 її членів – 8 є представниками протестантських конфесій, що дає можливість 

протестантським спільнотам бути толерантними у сфері міжконфесійних відносин, 

брати участь у різних сферах суспільного життя, насамперед виховній. ВРЦіРО у свій 

спосіб була задіяна в процесах Революції Гідності. Діячі протестантських конфесій були 

на сцені Майдану. Нині від деяких протестантських спільнот вони є капеланами. Проте, 

окремі протестантські пастори стали жертвами маріонеткової сепаратистської влади на 

окупованих територіях Криму і Донбасу [7]. 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН 

України має творчі відносини із низкою протестантських об’єднань України, постійно 

слухає інформації їхніх керівників про проблеми діяльності за умов свободи совісті і 

віровизнань. Проблемам протестантизму присвячено наші наукові роботи, видрукувані 

книги і проведені конференції. Насамкінець зазначу, що цій християнській конфесії ми 

віддали два томи в десятитомнику «Історія релігії в Україні».  
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Віталій Шевченко 

ПРОТЕСТАНТИЗМ: КІЛЬКА МІРКУВАНЬ З ПРИВОДУ 500-РІЧЧЯ  
У статті окреслено епохальність протестантського феномену, його виняткові місце, роль 

та значення в історії християнського поступу впродовж останнього п’ятсотліття. Особлива 

увага приділена аналізу окремих мотивів та низці причин, що викликали появу протестантизму. 

Ключові слова: протестантизм, історичні передумови, богословські засади, Реформація, 

ідеологи Реформації, ренесансно-гуманістичні інновації. 

Півтисячолітній ювілей протестантизму – напрочуд вдячна нагода, що спонукає до 

роздумів якнайширшого проблемно-тематичного діапазону*. Адже йдеться про 

складний церковно-релігійний феномен, появу якого детермінували різноманітні 

чинники і духовний потенціал якого спричинив кардинальні зрушення у подальші 

сторіччя християнської історії. Те, що доволі потужні впливи протестантської 

Реформації даються взнаки й тепер, в новітню добу радикальних глобалізаційних 

перетворень, є додатковим стимулом до її подальшого вивчення, дарма що назагал стан 

дослідження цього епохального явища доволі високий як з огляду на вітчизняні†, так і з 

уваги на закордонні‡ напрацювання. 

                                                        

 
*У протестантській Реформації, зокрема, розрізняють конфесійний, богословський, національний, соціо-культурний, 

історико-філософський та правовий аспекти. 
†Маються на увазі, насамперед, праці: Докаш В. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. Монографія. 

Київ-Чернівці: Книги-ХХІ ст., 2007. 544 с.; Черенков М. М. Європейська реформація та український євангельський 

протестантизм: генетико-типологічна спорідненість і національно-ідентифікаційні виміри сучасності. Одеса: 

Християнська просвіта, 2008. 566 с.; Історія релігій в Україні: в 10 т. Т. 5: Протестантизм. Ранній протестантизм. 

Пізній протестантизм. Баптизм / За ред. П. Яроцького. К., 2002. 424 с; Історія релігій в Україні: в 10 т. Т. 6: Пізній 

протестантизм в Україні. Вид. 2-е, уточнене і доповнене / За ред. П. Яроцького. К., Дрогобич: Видавець Сурма С., 
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Український народ і християнство. Харків, 2005. С. 63–108; Вільховий Ю. В. Політика радянської держави щодо 

протестантських церков в Україні (середина 40–70-х років XX ст.): дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Інститут філософії 

ім. Г.С.Сковороди НАН України. К., 2003. 298 с. 
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Зрозуміло, що у форматі нинішніх ювілейних урочистостей безперечний пріоритет 

становитиме підкреслення чи ж окреслення виняткових місця, ролі та значення 

протестантизму в усьому поліфонізмі його конфесійно-деномінаційних виявів, а 

головним лейтмотивом виступатиме постать піонера протестантизму – великого 

німецького реформатора Мартина Лютера. Хоча в ширшому контексті прив’язаність 

ювілейної дати до часу розміщення на брамі віттенберзької церкви знаменитих 95 тез аж 

ніяк не може стати на перешкоді до відзначення заслуг предтеч протестантизму, якими, 

зокрема, вважаємо Джона Віклефа, Яна Гуса та Єроніма Празького…, а вже поготів 

подвижницьких трудів продовжувачів справи Мартіна Лютера в імені Ульріха Цвінглі, 

Фауста й Лелія Социнів, Жана Кальвіна, Якова Армінія, Томаса Мюнцера – тієї когорти 

видатних ідеологів протестантизму, число яких значно більше і про яких прибічники 

їхніх переконань й дотепер висловлюються з неабияким пієтетом та благоговінням.  

Окрім того, святочність відзначуваної події аж ніяк не може заступати 

неоднозначного ставлення до тих і до того, що фактично стане провіщенням нової ери 

християнського поступу і що в одних реципієнтів викликатиме щирі пієтет і натхнення, 

а в інших – докірливість та зневаження з тими наслідками, що першим дадуть підстави 

для пошанівку й прославлення, а їхніх опонентів спонукатимуть до переслідування, 

визиску й тортурування. Відтак, в ширшому засязі розмислів заледве чи обійдеться і без 

розмірковувань претензійної фактури. Бо хочеться чи ні, а, відповідаючи на докучливе 

«Чому?» з важкоуникною необхідністю доведеться визнати, що протестантизм, 

особливо на етапі свого виникнення, поставав на хвилі нечуваного піднесення 

антикатолицьких настроїв, які були значною мірою глибинно детерміновані і 

відображенням чого стануть як ренесансно-гуманістичні, так і реформаційні інновації. А 

це означає, що протестантська складова мимоволі чіпатиме больовий нерв речників 

католицьких та й православних переконань, тобто те, без чого заледве чи й можливо 

навіть уявити (вже не кажемо належно осмислити!) подальший розвій протестантизму. 

Під таким оглядом розважливе, всебічне й об’єктивне з’ясування численних причин, які 

зумовили появу протестантизму, а вже поготів критична рецепція цілої комбінації з ним 

пов’язаних смислів вимагатиме від сучасних виразників різних християнських 

переконань дотримання такого ступеню богословської тактовності, якого б мало 

вистачити для збереження конфесійної рівноваги і з боку тих, хто свої оцінки та 

ставлення до протестантизму ґрунтує на виключно позитивному базисі, і в середовищі 

тих, хто, наголошуючи на значущості, скажімо, тогочасних унійних інтенцій, схильний 

бачити в призвідцях цього епохального явища головних винуватців остаточного 

занедбання миродайної сутності Христової настанови «Щоб усі були одно» (Ів. 18: 36).  

Хоча йдеться не тільки про поточні перестереження, оскільки подібні умонастрої 

вже віки поспіль позначаються й на дослідницьких кредо вчених різних конфесійних 

переконань. При цьому, вказуючи на не безвадність конфесійно-деномінаційних 

підходів та з них випливаючих загроз, не варто вдаватися до спрощень, якими хибує 

будь-яка класифікаційна умовність і які аж ніяк не відображають повноти 

дослідницького дискурсу. Адже, скажімо, далеко не всі протестантські дослідники 

перебувають у замилуванні, висвітлюючи численні неподобства, якими рясніє історія 

їхньої Церкви, і далеко не всі католицькі богослови вважають протестантизм єрессю. 

Тому, не перебільшуючи ваги тенденції, у крайніх вимірах якої досить комфортно 

почуваються вчені різних теоретико-методологічних підходів та науково-богословських 
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орієнтацій, маємо враховувати її історичну підставовість: протестантизм вийшов із лона 

Римо-католицької церкви (далі – РКЦ), в її лоні він зароджувався, визрівав, постав і 

розвивався, утверджуючись на гострому викритті церковних зловживань, а також 

богослужбової практики та віросповідних засад. А це означає, що різнорідні 

протестантські деномінації та РКЦ (хоча й не тільки вони!) як факт вже сторіччя 

перебувають на позвах, доводяться конфесійними опонентами. 

Через те, не попускаючи собі і, звичайно ж, не пропонуючи слухачам принагідно 

подискутувати з приводу тих чи інших богословських нюансів спірного характеру, 

можемо ситуативно легко передбачити скільки б викресалося вогню непорозумінь і до 

яких наслідків могла б призвести подібна полеміка, якби вона, не приведи Господи, 

коли-небудь або ж деінде вийшла назверх. І ця застережливість нам тим більше важить, 

що наразі перебуваємо в регіоні потужної унійної традиції, тобто з-поміж тих, чиї 

предки з уваги на тогочасні виклики з достатньою ймовірністю могли спершу (нехай 

потенційно!) віддати належне протестантським вченням, а згодом отямилися, і вже в 

потридентський період, а конче з початком берестейського унійного процесу 1590–1596 

рр., дрейфували у римському напрямі. Так, зрештою, триває й дотепер у ситуації, коли 

речники різних конфесій/деномінацій мають чимало особистих спонук та 

аргументативних засновків дотримуватися власних релігійних поглядів, не виявляючи 

при тому щонайменшої схильності до їхнього перегляду. 

Відтак, якщо виходити з того, що протестантська Реформація з’явилася тоді і там, 

коли і де належало їй з Божого попущення постати, то, дещо абстрагуючись та 

розширюючи горизонт сприйняття тогочасних реалій, ми невільні визнати, що у 

протестантської Реформації таки була альтернатива. Принаймні, дотримуючись думки, 

що на протестантську Реформацію був запит аж до потреби ревізії віронавчальних засад 

РКЦ, ми з необхідністю маємо констатувати, що немало з пунктів докорів ідеологів 

раннього протестантизму залишаються й дотепер на послугах Католицької, а також 

Православної Церков. Через те апріорі повинні виходити з самоочевидності, сутність 

якої полягає в тому, що тієї бурхливої на конфесійні пристрасті пори в дилемі вибору та 

самовизначення віруючі розійшлися і стали обіч різні сторони конфесійних барикад: 

одним були ближчі протестантські заклики до оновлення та виправлення, інші 

виявилися чулими на єднальні поклики Ісуса Христа, імперативна заданість яких 

випливала з Його наставного «Щоб усі були одно» (Ів. 18: 36).  

У цьому зв’язку плекаємо щиру надію, що присутні на конференції репрезентанти 

численних протестантських деномінацій, тобто нащадки тих, хто свого часу рішуче 

заперечив і відкинув як щось схиблене, зужите, неправовірне у віронауці та церковно-

релігійній практиці РКЦ, спроможуться принагідно впорати двоєдине завдання: 

віддаючи належне історичній правді, а також зважаючи на смислове багатство 

протестантизму як епохального явища, що в інтерпретаційному вимірі позначене 

строкатою гамою і позитивних, і негативних конотацій, з одного боку, тяжітимуть до 

звершення неупередженого аналізу перебігу поточних подій та/або ж до окреслення 

широкого кола богословських питань, які вже віки поспіль слугують каменем 

конфесійних спотикань, а з іншого боку, позискуватимуть з розуміння, що фундамент 

сучасної цивілізації поволі закладався саме тієї неспокійної пори, під тиском її 

обтяжуючих обставин. У цьому зв’язку, зокрема, на виняткову увагу мали б 

заслуговувати нині широко практиковані, а тоді лише усталювані принципи свободи 

віросповідання та правової рівності віруючих усіх без винятку релігійних організацій, а 

властиво те, що зазвичай народжувалося в родових муках поборювань та взаємної 

ворожості і що, кажучи образно, вбивалося в колодочки упродовж наступних п’яти 

сторіч. Принаймні, попри сумнозвісну незугарність та повчальну застережливість, якою 

супроводжувалося розгортання протестантського руху в різних країнах Європи та й на 

інших континентах земної кулі, матимемо непогану потенційну нагоду переконатися, що 
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вже тоді, в ХVІ ст., на етапі неабиякого поширення та нечуваних успіхів 

протестантизму, набувався досвід, без якого доволі важко навіть уявити нинішній 

церковно-релігійний стан речей і в контексті чого, зокрема, хотілося б принагідно 

покликатися на розчулюючі своєю звірливістю слова канцлера Яна Замойського – 

репрезентанта Речі Посполитої католицького віровизнання, який, звертаючись до 

польських протестантів середини ХVІ ст., між іншим, зазначав: «Якби могло так 

статися, щоб ви стали католиками, я віддав би половину свого життя, аби, 

послуговуючись лише другою, міг радіти з цієї святої єдності. Але якщо вас хто-небудь 

переслідуватиме, я віддам все своє життя, щоб не бачити тієї неволі» [9, с. 170]. З не 

меншим на те правом можна було б згадати й ще одну одіозну постать цієї ж доби, а 

точніше богословське кредо Петра Скарги – рупора польської Контреформації, єзуїта, 

який «бачив спасіння своєї Вітчизни» [8, с. 2] в торжестві Католицької Церкви, не 

приховував свого вкрай негативного ставлення до протестантів різних деномінацій, які 

загніздилися в землях польсько-литовсько-руської Речі Посполитої, однак виявляв 

подостатком конфесійної тактовності, як і віри в те, що тільки терпінням, покірністю й 

любов’ю до недругів будуть повернуті Богові забрані душі [5, с. 45]. «Не хочу говорити, 

– звірявся П. Скарга перед нововірцями, – ні з ненавистю, ні з посоромленням кого-

небудь. Відкинувши гнів та образи, як поляк з поляком, брат з братом, сусід з сусідом 

спілкуюся для взаємного добра. Правда, що єретицтво – зло, але люди добрі, шкідливі 

помилки, але доброчинства похвальні, погане відступництво, але кров дорога» [7, с.230]. 

У кожному разі, наше щире сподівання на об’єктивне й всебічне осмислення 

широкого комплексу питань протестантської дотичності неабияк живить те, що, маючи 

на меті лише контурувати окремі аспекти постання протестантизму як панєвропейського 

явища, ми наразі упривілегійовані перебувати серед високодостойних науковців, з-

поміж яких і ті, кому особисто завдячуємо своїм професійним становленням і хто значно 

краще за нас знається на драматичних колізіях протестантського поступу, в тому числі і 

з огляду на перипетії, що зазвичай пов’язуються зі специфікою їх богословського 

обґрунтування та конфесійного виправдання. Понад те, наше особисте бажання 

обмежитися скупою констатацією загальновідомих фактів ситуативно може 

пояснюватися ще й тим, що зараз, в ці миттєвості, за присутності в цій конференційній 

залі духовних провідників різних протестантських Церков, заледве чи й було б коректно 

розповідати про тих і те, що в конкретному деномінаційному визначенні виглядатиме не 

на абстрактний теоретичний екзерсис, а матиме персональне інтерпретаційне 

забарвлення і супроводжуватиметься тим трибом мислення та чином дій, що править 

їхнім виразникам за аксіологічну складову спасенної важливості та/або ж становить 

частину персонального досвіду. Під таким оглядом від їх достоїнств маємо всі підстави 

почути не тільки те, що, скажімо, протестантизм у богословському плані значно кращий 

за інші віросповідання (в тому ніхто й не сумніватиметься, особливо під оптикою 

ексклюзивістського штибу!), чи ж, наприклад, довідатися, що віруючі саме тієї чи іншої 

деномінаційної орієнтації доводяться найулюбленішими дітьми в Трійці славимого Бога, 

але й стати свідками розмислів про шерег питань внутрішньопротестантського та 

загальнохристиянського характеру, починаючи від означення вражаючої чистоти 

порухів та благонравності учинків першої хвилі ідеологів протестантизму чи ж їх 

облагороджуючого впливу на духовний клімат християнської Європи до розкриття 

богословської сутності протестантського ревізіонізму та принципів трудової етики, 

останні з яких хвилево не тільки прислужилися утвердженню капіталістичних 

правовідносин і назагал сприятимуть оздоровленню духовної атмосфери християнської 

Європи, але й стануть запорукою майбутнього процвітання країн, в яких позиції 

протестантизму були чи ж залишаються дотепер переважаючими. 

Втім, йдеться про сподівання, за яких у всіх можливих дослідницьких інтроспекціях 

не варто було б, на наш погляд, неґувати первні витоки та ейдологію вибавлення того, 
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що згодом буде назване протестантизмом і що потребує, якщо при цій нагоді доречно 

застосовувати медичну термінологію, з’ясування «внутрішньоутробного» періоду його 

зізрівання, того, що передувало появі «історичного» як факт протестантизму і що було 

імпліцитно наявне, однак мало латентний характер свого вияву упродовж до 

протестантських десятиріч.  

Однак, перед тим, як приступити до викладу заявленої теми, почуваємось конечної 

необхідності вказати на те, що могло б з повним на те правом становити висновкову 

частину нашого виголошення. І вдаємося до цього дослідницького прийому через те, що 

мовиться про триваючу Реформацію, про те, що існує дотепер, що має своїх численних 

репрезентантів і досвідчення, про що в одних респондентів розпирає груди та повнить 

втіхою й самовдоволенням, а в інших – викликає почуття невтіху чи ж позначене 

стриманим ставленням. Під цим оглядом, як нам здається, усім причетним до нинішніх 

ювілейних розмислів вельми важливо розуміти і неодмінно враховувати різні контексти 

сприйняття протестантської Реформації, з ціннісними критеріями сьогодення включно, а 

конче застерігатися на історичному вимірі й багатому досвіді розвитку протестантизму, 

тобто усвідомлювати те, чого бракувало безпосереднім призвідцям та діяльним 

учасникам тих вікопомних подій і чим ми упривілегійовані розпоряджатися на благо 

взаємного порозуміння. У цьому зв’язку незалежно від методологічного інструментарію 

та проблемно-тематичного ракурсу дослідження мали б насамперед і безвідносно до 

конфесійно/деномінаційних симпатій констатувати: 

- протестантизм як планетарне явище поклав початок новій епосі поступу 

християнства та зумовив неабиякі досягнення у всіх царинах життя християнської 

ойкумени; 

- зі своєї 500-річної ретроспективи протестантизм має розглядатися як даність, поява 

якої була об’єктивно неуникною;  

- ембріон Реформації був завжди присутній у християнському організмі і в своєму 

допротестантському модусі був живлений ейдологією Ренесансу, що була знаменовона 

пробудженням індивідуально-особистісного начала та піднесенням гуманістичних ідей;  

- в ідеальному вимірі перша генерація протестантів була одержима ідеєю наведення 

церковного благопорядку, прагнула правди, якою були пройняті найблагочестивіші 

серця великих христолюбців і яка була вельми суголосна з кличем Яна Гуса: «Шукай 

правду, слухай правду, вчи правду, люби правду, говори правду, борони правду аж до 

смерті!»; 

- з огляду на 1500 років допротестантської історії християнства Римо-Католицькій 

Церкві було вже надміру важко нести те, від чого вона самохіть не могла або ж не 

наважувалась (а, можливо й не хотіла!) звільнитися; 

- М. Лютер надав історичного відруху тим процесам і тенденціям в межах 

християнської ойкумени, які доглибно були підготовлені усім її попереднім духовно-

інтелектуальним розвитком і в розрізі яких 31 жовтня 1517 р. [2, с. 20] можна розглядати 

як історичний день народження протестантизму; 

- з життям та діяльністю М. Лютера правомірно пов’язувати не тільки богословські 

первні протестантизму, але й те, що витоковопровістило появу третьої гілки 

християнства та означило незворотність започаткованого ним процесу; 

- дозрілість, якою може пояснюватися поява на історичній арені протестантизму, 

супроводжувалася, крім іншого, тотальною кризою, під уразою якої тоді перебували і 

Римо-католицька і Православні Церкви;  

- виклик церковному вічному, що знайшов симпатиків як в середовищі кліру, так і з-

поміж численної пастви, може (не в останню чергу!) пояснюватися крайнім 

невдоволенням віруючих панівним становищем духовенства та надмірною перейнятістю 

і Східної, і Західної Церков справами світу цього, світу, заручником якого стали так 
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звані «історичні» Церкви і звільнення з полону якого постало нагальною тогочасною 

проблемою; 

- протестантизм детермінував нове розуміння праці, що випливало зі зміни 

ставлення до світу як місця земного подвигу людини і сприяло появі нової етики 

трудових відносин;  

- гасла протестантської Реформації припали до душі значній частині християнської 

ойкумени і знайшли сприятливий ґрунт для свого подальшого поширення на теренах 

спершу європейського, а згодом і інших континентів світу. Однак, сказане зовсім не 

означає, що протестантизм як явище може розглядатися в різних дослідницьких 

проекціях: і як посягання на традиційний життєвий уклад та державні устої 

християнської Європи, і як те, що в критичному осмисленні нововірців потребувало 

невідкладного усунення та/чи неуникного виправлення. 

Зрозуміло, що в богословському сенсі протестантизм – це, насамперед, нова духовна 

екзегетика, яка в цілому призвела до: 

- деструкції середньовічного світовідчуття і, зокрема, спричинила уневажнення 

Священного Передання та відчутну корекцію підходів до тлумачення самої Біблії; 

- довільності інтерпретації численних віронавчальних положень, які назагал 

розгерметизували християнську систему унійної аксіології та надали церковно-

деномінаційній множинності тих вимірів, за якими вже фактично не проглядається сама 

можливість привернення християнської єдності ні в теоретичному плані, ні, тим більше, 

в практичній площині; 

- наголошення сотеріологічного значення виправдання вірою [1, с. 193], що своєю 

чергою зумовило піднесення особистісного начала, в контексті якого відповідальність за 

вибір віри, «за спасіння і навіть за життя» [4, с. 437] покладалася на людину, а не на 

Церкву, як то було раніше; 

- розчаклування світу, за ким, проте, не варто скидати з рахунків й недовідної дії 

Божого Промислу – Господнього втручання у людські справи, які осяяли досвітній 

горизонт континентальної Європи чаровійною атмосферою неабияких сподівань та 

масштабу і тернували душі мільйонів християн обнадійливо-зрадливими та пристрасно-

спокусливими за кликами. 

Зрозуміло, будь-якими намагання з’ясувати причинне плетиво проблем, пов’язаних 

з виникненням протестантизму, не може нехтувати: 

- проблеми зустрічі й відносин (= поводження) старого з новим, того, що 

уособлювало (= персоніфікувало) минуле, до чого звикли, що вже встигло скластися на 

священну традицію і спротивлювалося тому або ж вступало в суперечку з тим, що 

тільки-но воліло вийти на історичну арену, утвердитися як нова необхідність, однак 

зустріло майже природну в таких випадках протидію і що в розрізі сьогодення виглядає 

на доволі дражливу, по-своєму повчальну й застережливу даність або ж нагадує досвід, 

який потребує смислового перезавантаження, корекції погляду, а можливо й переоцінки; 

- пов’язаного з протестантизмом суспільно-ідеологічного шалу, що призвів до 

гучних політико-ідеологічних ексцесів та церковно-релігійних фанаберій мілітарної 

фактури, яким було уже несила запобігти або ж їх уникнути, якби того не хотілося; 

- протестні настрої, які зайняли також віруючих сумнівної моральної репутації і які 

разом з щирими й самовідданими ревнителями нових переконань не цуралися 

помірятися силами з своїми недавніми побратимами як на внутрішньопротестантському, 

так і міжхристиянському полі поборювань. 

Окрім того, вказуючи на об’єктивність виникнення протестантської Реформації, ми з 

меншими на те підставами можемо говорити і про те, що:  

- не всі високосановні церковні достойники РКЦ були схильні вбачати в інтенціях 

нововірців своїх рівнодостойних побратимів і вже через те поставилися до виразників 

протестантських умонастроїв з недостатньою серйозністю; 
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- успіхам протестантського нововірства прямо чи опосередковано сприяла також 

сукупність позацерковних факторів, серед яких підтримка сильних світу мала б братися 

до першої уваги; 

- Реформацію можна розглядати і як соціокультурну парадигму, котра цілком так і 

не була реалізована в протестантизмі [6, с. 52]. 

І цей ряд прикмет та властивих протестантизму питоменностей можна без 

надмірного інтелектуального напруження продовжувати аж до наголошення того, що 

500 років – це чималий історичний відтинок, а в фігуральному сприйнятті – поважний 

вік і він таки позначається на деяких сферах життєдіяльності протестантських Церков. 

Принаймні, як і все, що коли-небудь було покликане до життя, численні протестантські 

деномінації на певному етапі свого розвитку не були вільні від причин, які зумовили 

втрату їх історичної невинності. І йдеться не тільки, ба й навіть не стільки про 

неподобства пересічних прибічників різних протестантських угрупувань, на чиї 

улесливість й лукавства, укриту злодійкуватість та «невинну» брехню в ім’я й на благо 

купилося не одне довірливе серце, а, насамперед, про церковне чиноначаліє, яке також 

не гребує самовіллям. І цей маркер вельми показовий, позаяк, крім іншого, дозволяє 

говорити і про духовну корозію, і про історичну ерозію протестантизму, а в цьому 

контексті, хоч-не-хоч, і про зраду його первісним ідеалам, або ж, якщо коректніше, про 

його еволюційне виродження. Іноді навіть здається, що, видаючи кричущі неподобства 

за зразки праведності або ж займаючись спекуляціями, які апріорі не мають нічого 

спільного зі святістю небесних благословінь, ті чи інші достойники зухвалістю скоєних 

переступів та шільдоюнезатійливогоробацтва вже давно перевершили колись нещадно й 

глузливо критикованого намістика апостольського сідалища. Особлива прикрість 

полягає в тому, що від таких чи ж їм подібних надужить не вільні й сучасні 

протестантські папи, які з свавільною певністю єдиноістинних чуються власниками 

ключів від самого Небесного Царства і, не втомлюючись віщувати про есхатологічне 

настання кінця світу (=віку), воліють знати себе, а точніше, вдають із себе його надійних 

стражів. Власне, в розрізі таких візій іноді й зринає гадка: «А чи й же многомилостивий і 

довготерпеливий Боженька не стратиться на терпінні та не попустить статися новій 

Реформації, такій, про яку вельми виразно й аргументовано мовиться у резонансній 

книзі «Феномен виникаючої церкви», що її автором доводиться сучасний протестант на 

ім’я Роман Соловій». 

Але поза тим, безперечне інше: говорити про присмерки, а поготів про швидкі й 

неуникні смерть та похорони протестантизму було б наразі передчасно й недоречно… 

Бо йдеться про Церкву успішну, зростаючу і числом молитовних будинків, і на кількості 

віруючих. Достатньо потужним є і духовний базис протестантизму, як і ті підвалини, що 

випливають з доволі високої адаптативної здатності протестантських середовищ, їх 

зростаючої інтелектуалізації, неабиякого фінансового ресурсу та відсутність тяжіння до 

«догматичної кодифікації та структурної формалізації» [4, 80]. То ж маємо особисті 

підстави вважати, що той ресурс, з яким йтимуть у світле глобалізоване завтра 

протестанти різних деномінацій, неабияк сприятиме подоланню існуючих труднощів та 

перешкод. 

Втім, якщо все ж таки вдатися до невдячної справи прогнозування, то найбільшим 

«лихом» протестантського руху в найближчій перспективі може стати хіба що 

зникнення з його горизонту відверто маргінальних утворень. Проте, цей оптимістичний 

прогноз справдиться тільки за умови, якщо вже наявна здатність окремих 

протестантських деномінацій або ж їхніх репрезентантів видавати кричущі неподобства 

за одоробло праведності або ж займатися спекуляціями, які апріорі не мають нічого 

спільного зі святістю небесних благословінь, буде піддана самокритиці з тими 

наслідками, що неабияк сприятимуть подоланню зваб новітнього протестантизму, а 

конче недуги самохвальства та спокуси тієї покликаності, гендлювання якою нерідко 
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межує зі святотатством та зумовлює вчинки, що вражають аморальністю. В гіршому 

випадку, якщо, звичайно, ми ще віримо у саму можливість провіденційного втручання у 

засяги такого масштабу, у справу новітніх знавців Священного Писання, які без страху 

Божого та докорів власного сумління вельми полюбляють рядити себе в мантії 

праведності, (нехай потенційно!) буде змушений втрутитись сам Господь Бог,щоб 

змарнувати зухвальство горе-пастирів, а з тим запобігти манівцям церковних 

згромаджень, які аж надто довільно, а іноді й свавільно поводяться з Господніми 

дороговказами, як з чимось приватним та факультативно ні до чого не зобов’язуючим. 

Проте, нам особисто віриться: те, що народилося з місією виправи інших, задля 

очищення саду Господнього від численних неподобств, якими тієї далекої пори рясніла 

історія католицизму, все-таки знайде в собі самокритичний потенціал, аби не тільки 

скласти іспити і на чесність, і на правдивість, і на гідність, але й виявити ту міру 

вправності, щоб подолати назрілі проблеми та відкласти розмови про згасання 

протестантського ресурсу на потім і наслідково не підпасти уразам, з обрисами й 

симптоматикою яких нині пов’язується постання нової Церкви. 

То ж нехай відзначення 500-річчя протестантизму стане для всіх, хто почувається 

дотичності до цього свята, днем втіхи й радості, натхнень і сподівань, з якими безмежно 

велике число протестантів земної кулі пов’язує свої світлі, чисті й горні надії на 

благословенне завтра та спасенне прийдешнє. 
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PROTESTANTISM: A FEW CONSIDERATIONS ON 500 YEARS 

Based on the anniversary, this article deals with the epoch-making phenomenon of Protestantism, 
its exceptional place, role and significance in the history of Christian progress during past five hundred 

years. Special attention is dedicated to disclosure of number of some reasons, which caused the 
appearance of Protestantism. 
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Ярослав Лукасік  

ПЯТЬ ІДЕЙ, ЯКІ КОЛИСЬ ЗМІНИЛИ СВІТ,  
ЧИ ЗМОЖУТЬ СЬОГОДНІ ЗМІНИТИ УКРАЇНУ? 

У статті йдеться про п’ять основних ідей, які вплинули на формування і поширення 
Реформації в Європі. Автор ставитьпитання , чи можуть ідеї, які мали важливе значення у 

поширенні Реформації, вплинути на зміну ситуації в Україні. 

Ключові слова: Україна, Реформація, п’ять ідей, М. Лютер, реформатори. 

Україна переживає переломний момент своєї історії. Майдан, війна, політична і 

економічна криза створили запит на зміни. Українці розуміють, що справжні зміни 

можуть початись лише з середини – з серця окремих індивідів. Українці дивляться на 

Захід і бажають повторити його успіх. Вони, як ізраїльський народ, що вийшов з 

рабства, але не увійшов у обіцяну землю, в якій є бажані плоди: громадянське 

суспільство, демократія, економічне процвітання, верховенство права, свободи і пошана 

до особистості. Де знаходиться дорога в омріяний світ і як ії знайти? Чому названі 

соціальні феномени народились саме в країнах Заходу, а в інших частинах світу не 

з’явилися або не розвинулися? Це випадковість чи результат впливу низки чинників?  

Карл Маркс стверджував, що буття визначає свідомість. Безумовно так є, але історія 

країн Заходу яскраво свідчить, що свідомість набагато більше визначає буття, ніж буття 

свідомість. Звісно, спосіб мислення і систему цінностей визначають побутові умови 

життя людини, але набагато більше побутові умови формуються вірою, цінностями і 

мисленням людей. Особливо яскравим доказом цієї «антимарксистської» парадигми є 

історія Реформації. Ця історія більшою мірою доводить правдивість світогляду, який 

наголошує на первинності духовного аспекту над матеріальним. Ідеї Реформації 

сформували мапу сучасного світу. Різний рівень життя в Північній і Південній та 

Східній Європі, Північній та Південній Америці, Південній та Північній Кореї чітко 

показує на переважаючу роль світогляду і системи цінностей як основну причину 

цивілізаційного успіху, ніж натуральних багатств чи переваги кліматичних умов. Саме 

країни, які прийняли Реформацію, на порядок перевершили за економічними і іншими 

показниками країни, які ії відкинули, обравши різні варіанти матеріалістичного 

світогляду. 

Чим є Реформація? Реформація – це духовно-суспільний рух, що почався з виступу 

німецького ченця Мартина Лютера. У 1517 р. він виразив свій протест проти деформації 

біблійної істини в Римо-католицькій церкві того часу. М. Лютер, як і наступні 

реформатори після нього Філіп Меланхтон, Жан Кальвін, Урліх Цвінглі, Джон Нокс – 

виступали за повернення Церкви до біблійних принципів. 

Реформація – це ідея, яка полягає в поверненні християнства до біблійної істини. 

Поняття Реформація в своєму корінні має слово «форма», тобто образ. В Біблії читаємо, 

що Бог створив людину за своїм образом і подобою. Згідно з біблійною філософією, 

Творець, який є Автором всієї дійсності, дав певні стандарти для будь якої реальності – 

не тільки для особи і Церкви, але також для суспільства. Ця початкова форма-образ 

втрачається під впливом гріха. Гріх створює деформацію людини, Церкви і суспільства. 

Префікс «ре» вказує на повернення до початкової форми. Реформація є рухом, який 

охопив усі сфери життя з біблійної точки зору, а не лише релігійну сферу. Таким чином, 

Божі принципи впливають не тільки на спасіння душі, але й на суспільну сферу життя: 

культуру, економіку, політику. Саме тому Реформація є духовно-суспільним явищем, 

яке докорінним чином змінило західну цивілізацію, а через неї увесь світ. 

М. Лютер та інші реформатори проповідували ідеї наново відкриті з Біблії. Серед 

них є п’ять найбільш важливих євангельських істин, які не тільки змінили життя 

окремих особистостей, але мали неймовірно великий вплив на хід світової історії. 

I. Solus Christus – тільки Христос. 
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Це основна ідея Реформації, яка і є головною проповіддю протестантизму. Біблія 

говорить, що Ісус є єдиним Спасителем і Господом. Реформатори проповідували про те, 

що не молитви до святих, не церковні таїнства чи добрі вчинки можуть дати людям 

спасіння і вічне життя, але лише Ісус Христос. В епоху Середньовіччя, коли 

християнство далеко відійшло від євангельської істини і індульгенції визначали 

спасіння, раптом з’являються люди, які починали проповідувати: «Так Бог полюбив світ, 

що дав Сина Свого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.» (Від 

Івана 3:16). Це було революційне послання про милосердного і люблячого Бога, який не 

пошкодував свого єдиного сина задля спасіння бодай одного грішника. Це послання 

проповідувалось в церквах, школах, академіях, через мистецтво: Рембрандт малював цю 

проповідь, Бах її озвучив через свої композиції. Після жорстокого Середньовіччя 

Реформація змогла оцінити вартість кожної людини – ти коштуєш життя Сина Божого. 

Це настільки підняло статус особи та її цінність, що породило такий соціальний 

феномен західної цивілізації як цінність особистості. 

Не залежно від майнового, соціального стану, освіти, кольору шкіри, статі всі люди 

значимі, тому що Бог віддав за них свого Сина Ісуса Христа. До європейця саме тоді 

прийшло усвідомлення, що всі є рівні перед Богом, оскільки всі є дітьми одного Отця 

Небесного. Якщо всі є Його дітьми, значить всі люди є братами та сестрами один для 

одного. Ця духовна ідея стала підґрунтям для такого суспільного явища як права 

людини. В країнах, які пережили Реформацію люди поступово зрозуміли, що права 

людині надає не уряд, а Творець. 

Американська конституція починається з наступних слів: «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 для всіх людей. 

II. SOLA SCRIPTURA – тільки Писання. 

Реформатори проповідували, що не церковні передання, ні традиції, ні людські 

вчення, а тільки Боже Слово є відкриттям для нас – безпомилковим джерелом істини про 

Бога, людину і всю духовну реальність, яка існує. Для того, щоб віруюча людина могла 

спілкуватися з Богом, їй необхідно щодня читати Біблію. Але спочатку потрібно було 

навчитися читати. А це було суттєвою проблемою, адже у тогочасній Європі 90 % не 

мали освіти, тому при церквах відкривалися школи, створювалися вищі учбові заклади. 

Процес народної освіти настільки успішно просувався, що за дуже короткий період 

більшість населення європейських країн вміло читати і писати. Лютеранська Швеція 

була першою державою, яка на початку XVII ст. запровадила обов’язкову загальну 

середню освіту. Тому освіта і освіченість – це плід Реформації. Реформатори були 

першими, хто відкинув латинь і навчання проводили рідною мовою. М. Лютер 

переймався тим, щоб звичайний німецький народ міг на зрозумілій для себе мові читати 

Слово Боже. Тому він переклав Новий Заповіт, а згодом всю Біблію німецькою мовою, 

заклавши основи сучасної літературної німецької мови. У XVI–XVII ст. Біблія 

перекладалася протестантами на всі європейські мови. Чеський протестант Ян Амос 

Коменський заклав основи сучасної педагогіки. Наступний плід Реформації логічно 

продовжував попередній. За умов загальної освіченості і відродження європейських мов 

розпочався процес національного відродження. 

Сучасна мапа Європи сформувалася в період XVI–XVII ст., коли з’явився сам 

термін національна держава. Реформація дала приклад національного пробудження на 

християнських засадах і сформувала модель патріотизму, як відданості своєму народу і 

країні. Не національний егоїзм, не шовінізм, а християнський патріотизм, який 

вкорінений у любов до ближнього і пошану інших народів. 

III. «Coram Deo» – перед Обличчям Бога. 
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Реформатори наголошували, що людина повинна себе поводити однаково не 

залежно від того, чи вона перебуває в церкві, вдома, на роботі, в будь-якому місці, 

оскільки Бог бачить явні і таємні людські вчинки і перед Ним неможливо сховати навіть 

свої думки. Біблія вчить, що людина відповідатиме за кожну свою справу на суді, перед 

троном справедливого Бога. На цьому суді не можна відкупитись. Проповідь про 

присутність Бога поступово сформувала певний менталітет законослухняності, 

характерний лише для протестантських суспільств. 

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, запобігають хаосу і анархії, 

забезпечують стабільне і безпечне життя, але лише за умови їх дотримання. 

Значну роль у розвитку правової свідомості протестантського Заходу зіграли окремі 

особистості, зокрема шотландський пастор Семуель Резерфорд, який у 1644 р. видав 

свою книгу «Lex-Rex». Це гра слів, що буквально означає «Закон-Король». До 

Реформації панувало розуміння «Rex-Lex». У той же самий час, коли С. Резерфорд у 

протестантській Шотландії писав свою знамениту книгу, король католицької Франції 

Людовик XIV проголосив: «Держава – це я». Його називали «Король – сонце», але саме 

під час його правління сонце Франції неухильно прямувало на захід.  

Ідея «Coram Deo», як ніщо інше, посприяло розвитку правової культури і сучасної 

правової системи, зокрема в англо-американському світі. Це створило передумови для 

появи такого феномену, як верховенство права. 

IV. «Beruf» – вчення про покликання. 

Проповідники Реформації проповідували, що у кожної людини є своє унікальне 

покликання, неповторна життєва ціль. І, своє призначення, насамперед, можна віднайти 

в професійній сфері. Сумлінне і ретельне виконання своєї роботи – це є служіння 

ближньому. Незалежно від того, чи ти священнослужитель, ремісник, домогосподарка, 

вчитель – ти повинен виконувати свою працю «як для Господа». Відомий соціолог Макс 

Вебер у праці «Протестантська етика і дух капіталізму», наголошував, що німецький 

термін «Beruf», який перекладається, як покликання від Бога здійснювати працю в чітко 

окресленій професійній сфері, є виключно плодом лютерівського перекладу Біблії. До 

цього в жодній культурі і мові, такої інтерпретації професійної сфери не зустрічалося. 

Таке ставлення до роботи сприяло формуванню протестантської етики праці, яку можна 

охарактеризувати, як служіння Богу і оточуючим своїми професійними вміннями, 

виконуючи свою працю віртуозно і з насолодою. Це мало великий вплив на розвиток 

капіталістичної системи та економічне процвітання. 

У пуританській Англії ХVII ст. значними накладами друкували книги, що мали 

назви: «Покликання торговця», «Богонатхненний ткач», «Християнське мореплавання» 

тощо. Іноді люди могли поєднувати в собі біблійне одкровення і професіоналізм. 

Варто порівняти добробут у протестантських і православних країнах і звернути 

увагу на етику праці, яка сформувалася на цих двох цивілізаційних теренах. Відтак стане 

зрозумілим, чому між ними така глибока економічна прірва. 

Ще один феномен народжений ідеєю «Beruf» – це розвиток науки і технологій. 

Більшість видатних вчених тієї епохи були відродженими християнами. Ісаак Ньютон, 

між іншим, написав більше праць на тему теології, ніж фізики. Технічна революція бере 

свій початок в протестантській Англії, яка в XVIII ст. переживала низку великих 

духовних пробуджень. 

V. Загальне священство. 

До Реформації Церква поділялася на дві категорії людей: каста священиків і сіра 

маса мирян. Реформатори, натомість, проголосили забутий євангельський принцип, 

згідно з яким усі, хто повірив в Ісуса Христа, стають священиками. Священик – це 

людина з особливою місією, яка наділена духовними дарами для її реалізації. Цей 
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високий статус накладав на людей значну відповідальність за світ, що їх оточував. З 

цього положення розвинувся новий феномен Заходу, сформований Реформацією – 

громадянське суспільство – що є спільнотою відповідальних, моральних, освічених, 

активних, ініціативних громадян, які самі здатні самоорганізовуватися задля вирішення 

своїх локальних проблем, не чекаючи допомоги від влади. 

Реформація народила культуру, в якій люди стали об’єднуватись в різноманітні 

спілки, асоціації, клуби, через які вони проявляли свою громадянську активність. Це 

сформувало політичну свідомість європейських націй. Сучасний парламентаризм – ще 

один плід ідеї загального священства. Парламентаризм – це влада народу через своїх 

представників, яких обирають обдумано і відповідально. Саме такий політичний лад 

народився в пуританській Англії XVII ст. 

Те саме можна сказати про демократію загалом. На пострадянській території 

вважається, що сучасну демократію народила Французька революція, але це твердження 

далеке від правди. Насправді, стандарти сучасної демократії породжені англійською і 

американською революціями, які, до речі, відбулись раніше французької. Один з творців 

Конституції США Джон Адамс говорив: «Наша Конституція підходить лише для народу 

високоморального і релігійного. Для жодного іншого вона не годиться». Історія 

доводить справедливість такого припущення. Наприклад, у Латинській Америці, Східній 

Європі, Африці, Азії конституціоналізм не спрацював. 

У XVI ст. і в першій половині XVII ст. Україна, як і всі народи Європи, стояла перед 

вибором. Буквально, як написано в книзі Повторення Закону: «Ось кладу перед тобою 

дві дороги…». Варто тільки гадати, як би виглядало життя українців сьогодні, якщо би 

вони зробили той самий вибір, який тоді зробили шведи, голландці, швейцарці чи 

мешканці Британії. Чи не те саме мав на увазі Михайло Грушевський, коли писав: 

«Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації і спустив 

вітрила, коли цей вітер опав»? 

Відзначення 500-річчя Реформації, затверджено указом Президента на державному 

рівні, може стати спробою віднайти джерела світоглядних основ для ґрунтовних реформ 
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Говард Біддулф 

РОЛЬ ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ В ПРОЦЕСІ 
УТВЕРДЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАНЬ В УКРАЇНІ 

На основі власних спостережень аналізується роль Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів в утвердженні релігійної свободи в Україні; висвітлено законодавче визначення становища 

Церкви в Українській державі; виокремлено етапи формування релігійної свободи в Україні, 

періоди розвитку державно-церковних відносин. Аргументовано доведена різниця між Україною 
та іншими державами колишнього СРСР у її ставленні до релігійних меншин, докладно описано 

історію взаємин між державними органами влади і ЦІХСОД.  

Ключові слова: Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів, ЦІХСОД, свобода 

віросповідань, релігійна свобода, державно-церковні відносини, Україна. 

В ситуації, коли свобода віросповідань піддається нападкам, а християни зазнають 

переслідувань за релігійною ознакою, важливо визначитися, чи є принцип свободи 

совісті для Церкви фундаментальним, від якого віруючий та його спільнота ніколи не 

відмовляться. Якщо релігійна свобода та свобода совісті стали віросповідною догмою, 

Церква зобов’язана захищати та відстоювати права людини в духовній сфері. Історично 

склалося так, що Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів (далі – ЦІХСОД), будучи 

постійно переслідуваною з боку релігійної більшості, виступила послідовним і 

беззмінним захисником свободи совісті. Церква зажди чутливо ставилася до всіляких 

змін і небезпек у цій сфері, і богословськи, юридично, практично включалася в боротьбу 

з дискримінаціями на цьому ґрунті. 

Метою статті є розкрити роль ЦІХСОД у процесі становлення і розвитку релігійних 

свобод в Україні. Оскільки автори були безпосередньо включені у цей процес на 

українських теренах впродовж усіх років незалежності держави.  

Під час дослідження теми автори опиралися, насамперед, на праці професорів 

А. Колодного і Л. Филипович. 

Відомо, що лакмусовим папірцем релігійної свободи в суспільстві є його ставлення 

до релігійних меншин [6]. Віротерпимість означає офіційне визнання або терпимість з 

боку держави щодо прав окремих осіб чи груп, які мають нетрадиційні або відмінні 

релігійні переконання і виявляють їх у релігійній практиці. Цілком можливою є 

ситуація, коли релігійна меншина досягла офіційної терпимості з боку влади і водночас 

відчуває значну нетерпимість з боку суспільства, й навпаки – нонконформістська 

деномінація може знайти значне визнання у суспільстві, не досягнувши визнання чи ж 

толерантного ставлення до неї з боку держави. 

Досвід засвідчує, що уряди країн можуть реагувати на нетрадиційні релігійні 

конфесії п’ятьма способами: 1) законодавчим (наприклад, акт парламенту або поправки 

до нього); 2) виконавчим (через переосмислення законодавства, юридичної реєстрації 

церкви або відмови від неї; 3) через дії правоохоронних органів (наприклад, арешт або 

затримання учасників, відкриття або закриття приміщення для відправлення релігійних 

обрядів); 4) рішенням суду (наприклад, звинуваченням, висунутим на користь або  проти 

релігійних учасників); 5) з допомогою відповіді на обласному або місцевому рівнях 

управління, які можуть відрізнятися від національного рівня [8]. 

Корисно виділити три можливі перспективи державної політики щодо 

нетрадиційних конфесій. Перша перспектива може бути визначена як «нетерпимість», 

оскільки офіційне визнання і реєстрація не дозволяються: релігійні учасники при цьому 

позбавлені права публічно сповідувати свої переконання. Друга перспектива – 

«обмежена терпимість», що означає надання юридичного визнання і офіційної реєстрації 

Церкві з боку держави, але її прихильникам можуть значно зменшити права публічно 

виявляти свої переконання (наприклад, брати участь в євангельській роботі) в 

порівнянні з переважаючими традиційними Церквами. Третя – «повна віротерпимість», 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

198 

що означає надання повного права публічно сповідувати вчення Церкви, а також 

користуватися офіційним правовим статусом [21, с. 79–80].  

При цьому окремі посадові особи та інші політичні суб’єкти можуть використати 

свої особисті переконання, які протирічать офіційному законодавству про свободу 

віросповідання, щоб застосовувати або витлумачувати закон зі своєї рації. Відтак, 

встановлення релігійної свободи буде залежати не тільки від законодавчого акту 

належних правових гарантій, а й від наявності «культури толерантності», в якій існує 

визнання плюралізму, інакомислення і автономії конфесій. 

Роль ЦІХСОД у процесі утвердження свободи віросповідань в Україні визначається 

ситуацією, яка склалася в останні роки існування СРСР і яку прийнято називати «добою 

горбачовської перебудови і гласності». Перебудова стимулювала нове духовне 

пробудження, тому що відкрила безліч нових можливостей для незалежних організацій. 

Їх появу і діяльність, явище, яке політологи і соціологи вважали ознакою формування 

громадянського суспільства, як одну з передумов поширення справжньої демократії [15; 

14; 7; 4]. Постання Церкви в Україні створило принципово нові умови для тих людей, які 

вирішили свідомо і вільно обрати собі релігію. Згадуючи ті роки, автори пам’ятають, як 

непросто було організувати перші громади. На прохання сотень українських віруючих 

громадян приїхали перші мормонські місіонери, які привезли церковну літературу. 

Місіонерське служіння значно спростилося після прийняття у квітні 1991 р. Закону 

України «Про свободу совісті та релігійні організації», що легалізував місіонерство [13]. 

Позитивним було те, що прийнятий Закон не визначав жодну із діючих в Україні 

Церков, державною і проголосив рівність усіх віросповідань. Проголошена свобода 

совісті включила в себе право змінювати релігію і навчати релігії своїх дітей. Новий 

закон гарантував необмежене право брати участь в місіонерській і благодійницькій 

діяльності, забезпечувати релігійну освіту, публікувати і поширювати релігійну 

літературу, а також використовувати засоби масової інформації для релігійних цілей. 

Також дозволялося встановлювати відкриті міжнародні відносини в релігійних справах. 

Київська філія ЦІХСОД, яка на той час налічувала лише 40 своїх членів, була 

створена в квітні 1991 р. й офіційно зареєстрована в міськраді 9 вересня 1991 р. Це була 

відповідь на петицію, яку Говард Біддулф відправив депутату Віктору Черінько, для її 

представлення її на засіданні Київради. Два дні потому старійшина Бойд К. Пекер і 

старійшина Даллін Х. Оукс (обидва з Кворуму Дванадцятьох Апостолів) та Денніс Б. 

Ноєншвандер (сімдесятник) прибули до Києва, щоб офіційно освятити Україну для 

проповідування тут Євангелії Церквою ІХСОД. Ця служба відбулася в Києві біля 

пам’ятника Володимиру Великому. 

З настанням нового, пострадянського періоду «повної віротерпимості» (1991–1993 

рр.), незалежна Україна успадкувала релігійну політику «епохи Горбачова», що 

відповідно до положень Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» від 1991 р. 

уможливило офіційну реєстрацію низки нових конфесій в Україні, й встановлення 

толерантних відносин між українськими чиновниками і представниками цих 

нетрадиційних конфесій. Така «дружня» політика «повної віротерпимості» в поєднанні з 

духовним пробудженням нації, прияла приїзду в Україну в період 1990–1993 рр. значної 

кількості іноземних місіонерів почали активно прибувати. Протестанти-євангелісти та 

Свідки Єгови провели масові мітинги на стадіонах за формою медійних бліців, які 

українці раніше не бачили. Свою діяльність розгорнули місіонери Римо-Католицької й 

Лютеранської Церков, а також представники Церкви Об’єднання преподобного Муна, 

саєнтології – учні Рона Хаббарда, крішнаїтів, мусульман сунітів, суфії і шиїти, буддисти, 

індуїсти, растафаріанці й апокаліптичні емісари японської асоціації Аум, рухів Чінмоя та 

Реріха, а також інших місцевих груп, зокрема таких як православні «старовіри» і «Біле 

Братство» [4, 10]. 
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Кількість мормонських місіонерів також зростала. У червні 1991 р. в Києві було 

вісім місіонерів повного дня. Станом на 1 липня 1993 р. їх в Україні нараховувалось до 

140, половина з них були призначені до нової місії, що почала діяти і в Східній Україні, 

зокрема, у Донецьку. 

Кількість охрищених-навернених до мормонської Церкви швидко зростала. У 

середині 1991 р. одна філія налічувала 40 членів. До середини 1993 р. кількість членів 

ЦІХСОД в Києві становила близько 1800 осіб, які об’єднувалися у шістнадцять філій. У 

кожній філії головував вже місцевий український президент. Шістнадцять філій були 

поділені між трьома округами, якими керували також місцеві українські президенти. 

Кожному місцевому провіднику було запропоновано дати певне покликання всім 

активним дорослим членам Церкви, щоб залучити їх опісля до служіння іншим. На той 

час було надто багато нехрищених, просто зацікавлених Цервою людей, які відвідували 

церковні служби в кожній філії. Кількість охрищених і навернених помітно зростала.  

В Києві відбувалися наші зустрічі із членами Ради у справах релігії при Кабінеті 

Міністрів України*, з якими налагодилися з ними постійні доброзичливі відносини. 

У березні 1992 р. ми отримали дозвіл поїхати в Донецьк. 18 березня чотири 

місіонери прибули до міста й відразу ж зустрілися з місцевими урядовцями, які їх добре 

прийняли. 1 липня 1993 р., коли була створена Українська Донецька місія, в цьому 

регіоні було вже шість нових невеличких філій (чотири – в місті Донецьку, одна – в 

сусідній Горлівці і одна – в Макіївці). Загалом на Донбасі впродовж 1992 р. було 

близько 350 охрищених. Діяльністю філій керували місцеві провідники.  

Наприкінці вересня 1992 р. чотири місіонери відкрили для проповідування Харків. 

Дев’ять місяців потому, станом на на 1 липня 1993 р., в цьому місті було вже сім нових 

малих філій і 350 охрищених. Всі вони скеровувалися місцевими українськими 

президентами філій під керівництвом українського харківського президента округу. 

Проте в офіційній реєстрації громадам ЦІХСОД у Харкові було відмовлено. Після того, 

як Харківський округ був підпорядкований місії, яка базувалася в Донецьку, Церква 

подала позов до суду на Державну раду у справах релігій. Церква виграла цю справу і 

після цього й була зареєстрована місія в Харкові. 

1993–1995 рр. відзначилися тенденцією до згортання релігійних свобод, введенням 

обмежувального законодавства щодо нових релігій. Цей період можна вважати часом 

«обмеженої толерантності» в Україні. Різке зростання релігійних рухів ЦІХСОД нових 

для народів колишніх радянських республік, здійснюваних за підтримки значної 

кількості іноземних місіонерів, викликало негативну реакцію з боку чисельно 

переважаючих історичних традиційних конфесій. Зауважимо також, що політичний 

вплив російського і українського православ’я призвів до упередженого ставлення 

органів державної влади щодо нових релігійних рухів, що вплинуло й на роботу 

місіонерів ЦІХСОД. 

Домінуючі Православні Церкви, як Московського, так і Київського Патріархатів, 

вважали роботу місцевих і зарубіжних місіонерів нетрадиційних конфесій викликом, 

конкуренцією за душі їх «власних отар», зважаючи на те, що в 1990 р. лише тільки 30 % 

колишніх радянських громадян вважали себе номінально віруючими [22, 65]. 

Прикметно, що митрополит Смоленський і Калінінградський Киріл (другий на той час 

                                                        

 
* З 1 липня 1994 р. до жовтня 1995 р. цей орган було реорганізовано в Управління у справах релігійних організацій і 
передано у відання Міністерства України у справах національностей, міграції та культів; 1 жовтня 1995 р. Державний 
комітет України у справах релігій, підвідомчий Кабінету Міністрів України, а з 2000 р. – Міністерству Юстиції 
України; 26 травня 2005 р. на базі Держкомрелігій утворено Департамент у справах релігій як урядовий орган 
державного управління у складі Міністерства юстиції України; 8 листопада 2006 р. – реорганізовано у Державний 

комітет України у справах національностей та релігій. У новоствореній структурі створено Департамент у справах 
релігій та забезпечення свободи совісті; 9 грудня 2010 р. Держкомнацрелігій передано до управління реорганізованого 
Міністерства культури України.  
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найвищий російський православний клірик, а опісля – патріарх РПЦ) назвав Католицьку 

та «нетрадиційні» Церкви «духовними колонізаторами, які всіма правдами і неправдами 

намагаються відірвати людей від [православної] церкви» [Цит. за: 17, р. 5].  

Патріарх Алексій II також висунув подібні звинувачення: «Це наш обов’язок 

боротися за душі людей усіма законними засобами. Ми повинні реагувати на триваюче 

інтенсивне проповідування католицьких кіл і різних протестантських груп ..., на 

зростаючу активність сект, в тому числі тоталітарного характеру..., бо це в основному 

наші власні брати і сестри, які стають жертвами цих сект» [Цит. за: 17, р. 5]. 

В ці роки парламент України прийняв доповнення до Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації». Вони були розроблені і вводилися з метою істотного обмеження 

діяльності «нетрадиційних» конфесій. Проте, позитивним в українському законодавстві 

була відсутність статті, що набула поширення в російському правовому полі, згідно з 

якою місцеві органи влади мали підтвердити, що певна релігійна конфесія існувала на 

відповідній території принаймні п’ятнадцять років з тим, щоб користуватися правами 

«релігійної організації». 

Доповнення до Закону 1991 р. були підписані Президентом України Леонідом 

Кравчуком у січні 1994 р. На відміну від законодавчих змін, запропонованих у Москві, 

українські доповнення не зменшували свободи українських громадян, що належать до 

невеликих місцевих конфесій. Обмеження доповнень 1993 р. стосувалося безпосередньо 

іноземних релігійних представників, від яких вимагалося офіційне запрошення 

зареєстрованої місцевої релігійної громади, затвердженим місцевим відповідальним 

державним органом для релігійного служіння в Україні. Крім того, запрошені іноземні 

місіонери могли б служити тільки в певному місці, де запрошуюча релігійна громада 

мала юридичний статус. 

У звіті до міжнародного наукового керівника нашої місії 20 квітня 1993 року я, 

Говард Біддулф, написав: «Протягом кількох місяців ми спостерігали зміну офіційного 

ставлення до західних релігійних груп. Видатні представники інтелігенції і деякі 

політичні діячі виступили з публічними заявами, спрямованими проти збільшення 

євангельської діяльності так званих західних церков ..., [які] атакують і заважають 

розквіту української культури ... Мій друг, який обіймав високу посаду в українському 

уряді..., підтвердив [цю думку] і сказав, що очікує, що деяка форма офіційного секвестру 

або обмеження тепер політично неминуча для уряду» [1]. 

Дізнавшись, що нові доповнення до закону 1991 року, ймовірно, будуть 

запроваджені в кінці 1993 р. або на початку 1994 р., ми вирішили збільшити нашу 

активність, перш ніж вони були офіційно оприлюднені. Місіонерська робота була 

швидко розпочата в Одесі, Дніпропетровську і Сімферополі з метою хрищення 

достатньої кількості новонавернених, щоб офіційно заснувати там маленькі філії в 

кожному місті, які в майбутньому будуть мати можливість запрошувати іноземних 

місіонерів відповідно до положень ст. 24 Доповнень до Закону «Про свободу совісті та 

релігійні організації». Це завдання було успішно виконано. Нові філії ЦІХСОД в Одесі 

та Сімферополі були затверджені в листопаді і грудні 1993 р. після успішного 

лобіювання місцевих органів управліннями Міністерства охорони здоров’я і 

Міністерства освіти на протидію Раді у справах релігій. Заява про реєстрацію філії 

ЦІХСОД у Дніпропетровську була спочатку відхилена місцевою владою, яка 

підтримувала опозицію Ради у справах релігій щодо ЦІХСОД, як це було в Харкові, але 

зрештою була схвалено внаслідок судових [3, с. 565]. 

Рада у справах релігій (далі – РСР) також намагалася згорнути діяльність ЦІХСОД, 

відмовившись продовжувати короткотермінові візи іноземних місіонерів, які вже 

перебували в Україні, а також відмовляючи у візах потенційним місіонерам, 

затвердженим місцевими філіями ЦІХСОД. Цей підхід РСР щодо обмеження був 

оскаржений посольством США. Проте посол безуспішно намагався втрутитися в 
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ситуацію наших відносин з українським урядом. Ті місіонери, які служили в Україні і 

термін дій віз яких закінчився до завершення їхньої дворічної місії, отримали офіційні 

повідомлення від посольства США, щоб вони продовжували перебувати в країні з їхніми 

простроченими візами, заявивши, що вони подали заявки на продовження віз і очікують 

рішення з боку Міністерства закордонних справ України. Ця дія успішно утримувала 

міліцію і РСР від арешту й висилки зарубіжних місіонерів впродовж 1993–1994 рр. 

Політика протидії скороченню кількості місіонерів ЦІХСОД полягала в тому, щоб 

запрошувати до США і навчати тут українських молодих членів Церкви, з метою їх 

підготовки для місіонерського служіння в Україні. У кожному місті, де існували філії 

ЦІХСОД, було принаймні кілька українських «місіонерів округу». У Києві, наприклад, 

було тридцять добре навчених молодих людей, кожен з яких лужив двадцять годин на 

тиждень. Десять з них поїхали до Одеси, щоб замінити десять американських місіонерів 

протягом тридцяти днів, доки останні мали тимчасово залишити Україну, щоб 

продовжити термін дії візи. В Одесі було 25 зацікавлених Церквою українців, яких 

необхідно було навчати і підготувати до хрищення. Через місяць я відвідав їх в Одесі та 

провів з ними інтерв’ю. 23 особи з 25 були готові і ми стали свідками їхнього хрищення 

[2, р. 117–119].  

Трирічний період жорсткої політики в сфері свободи совісті змінився епохою 

релігійного замирення, ініціатором якого постала держава. Початок змін в українській 

релігійній політиці припадає на час приходу вдруге на президентську посаду Леоніда 

Кучми у червні 1994 року. Керування релігійними справами було передано 

новостворенму Міністерству у справах національностей, міграції такультів, якими 

керував заступник міністра Василь Середа, високопоставлений чиновник, прихильником 

Української Православної Церкви у підпорядкуванні Московського Патріархату [12, 

р. 18]. 

Релігійна політика Президента Л. Кучми, як і його попередника Л. Кравчука, не вела 

до вибору де-факто державної конфесійної Церкви. Ця політика характеризується як 

«обмежена віротерпимість» у державному ставленні до великих конкуруючих конфесій і 

віросповідань місцевих меншин. Спочатку Президент Л. Кучма виявляв навіть меншу 

«обмежену терпимість» щодо діяльності іноземних релігійних конфесій. У своєму 

зверненні до релігійних лідерів 29 липня 1994 р. він підкреслив важливість Поправок 

1993 р. щодо «регулювання іноземного релігійного впливу» [4, р. 26]. Відносини між 

великими Церквами були «не толерантні», що призвело до вибуху насильства у «чорний 

вівторок», 18 липня 1995 р. 

На думку ЗМІ й громадськості, «чорний вівторок» (поховання патріарха 

Володимира Романюка) був катастрофою для нового президента Л. Кучми і провалом 

його політики щодо релігій. Це спонукало уряд нормалізувати відносини з Українською 

Православною Церквою Київського Патріархату та іншими релігійними організаціями в 

Україні. В. Середа, який курував питання релігій, був звільнений, адже не зміг 

налагодити порозуміння між основними гілками православ’я. Міністерство у справах 

національностей, міграції та культів у 1995 р. було реорганізовано, а питання релігій 

передано у відання Державного комітету України у справах релігій. Першим керівником 

Держкомрелігій в другій половині 1995 р. був призначений Анатолій Коваль [4, р. 25–

26].  

Довгоочікувана Конституція України була проголошена в 1996 р. Щодо релігії та 

віруючих Конституція постає демократичним документом: вона проголошує 

рівноправність всіх громадян України незалежно від їх віросповідань. Ст. 35 

Конституції України не встановлює державну Церкву в країні й не пропонує особливий 

статус для будь-якої конфесії. «Жодна релігія не може бути визнана державою як 

обов’язкова». Усім громадянам України гарантовано «свободу сповідувати будь-яку 

релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
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колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність… Церква і 

релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви» 

(Конституція України: 1996, ст. 35). Негромадянам України (зокрема іноземцям) не 

пропонують будь-які з цих гарантій. 

Незважаючи на триваючу відсутність повної міжконфесійної толерантності серед 

основних, а також невеликих релігійних організацій, Держкомрелігій з 1995 р. діяв в 

основному відповідно до міжнародних конвенцій релігійної свободи, за винятком щодо 

прав негромадян. 

Одним з показників ступеня терпимості в Україні є значна кількість на її теренах 

різних конфесій, які отримали юридичну реєстрацію в Україні після 1995 р. На початок 

1990-х рр. в країні були офіційно зареєстровані лише дев’ять різних релігійних течій, а 

до 2001 р. це число досягло 105, в тому числі, – велика кількість новоз’явлених 

релігійних рухів від багатьох християнських, єврейських, мусульманських, східних та 

інших конфесійних напрямків [9, р. 124]. Загальна кількість зареєстрованих релігійних 

громад у 2001 р. досягла 24311, а рівень зареєстрованих релігійних організацій 

порівняно із загальною чисельністю населення в Україні досяг приблизно рівня Польщі, 

але був удвічі вище, ніж у Білорусі та в чотири рази вище, ніж у Російській Федерації [9, 

р. 124].  

Було кілька випадків, коли регіональна або місцева влада перешкоджала реєстрації 

нових релігійнихгромад, але такі дії суперечили політиці Державного комітету у справах 

релігії, оскільки ці спільноти були зареєстровані без перешкод в інших регіонах України 

[19, р. 17–25]. Можливо, тільки одному або двом заявникам було відмовлено на 

загальнодержавному рівні і то за умови обґрунтованих мотивів. 

Другим показником віротерпимості в країні є дія або їхня відсутність щодо 

скасування реєстрації релігійних груп або їхнє покарання. Не було ніяких подібних 

випадків з часу дій органів державної безпеки, окрім дій щодо «Білого Братства» в 1993 

р. Діяльність цієї течії була призупинена, оскільки білобратчики, як вважалося, брали 

участь у діях, які загрожують національній безпеці. 

Третім показником є позитивні відносини, які Держкомрелігій встановив зі всіма 

зареєстрованими традиційними і нетрадиційними конфесіями. Скарги деяких релігійних 

організацій (наприклад ЦІХСОД і Свідків Єгови) на дії Держкомрелігій зменшилися 

після 1995 р. Цей орган став толерантним, наполегливим посередником у спробах 

вирішити міжконфесійні конфлікти, ставилася з повагою до кожного суб’єкта і сприяв 

толерантним відносинам між різними релігійними спільнотами. Проте деякі питання 

щодо культової власності ще залишаються невирішеними, хоча прогрес на шляху їх 

вирішення є очевидним. 

Найбільш важливим досягненням Держкомрелігій була повага до свободи 

релігійних меншин, незважаючи на протидію цьому деяких політичних і релігійних 

інституцій країни [16, р. 4–8]. Неупереджена посередницька роль цього органу 

державної влади і політика віротерпимості щодо нетрадиційних конфесій тривали навіть 

за часів авторитаризму років президентства В. Януковича. 

Саме «віротерпимість» щодо ЦІХСОД сприяла її поширенню на теренах України. 

Після реєстрації Церкви в Києві, Донецьку, Харкові, Одесі, Сімферополі й Горлівці, 

подання заяв на реєстрацію громад у Дніпропетровську і Макіївці ЦІХСОД мала право 

подати заяву на реєстрацію її Національного центру. Ця дія була запропонована 

керівництвом 6 квітня 1994 р. на зборах президентів українських філій Церкви, де 

Олександра Манжоса, вченого-біолога, який був президентом округу Церкви в Києві, 

було обрано президентом Національного центру Церкви. Після низки переговорів 

президент О. Манжос отримав повну довіру з боку Держкомрелігій. Представники уряду 

консультувалися з професором Анатолієм Колодним, керівником Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, який надав 
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позитивний експертний висновок на користь надання правового статусу Національному 

центру ЦІХСОД [3, 565]. У 1995 р. Національний центр ЦІХСОД в Україні був визнаний 

офіційно.  

Міжнародне Головне управління ЦІХСОД визнало повну зрілість громади в Києві, 

оголосивши в 2004 р. про організацію в Києві нового колу Сіону, який став першим 

колом на території колишнього СРСР і Східної Європи. Крім призначення місцевого 

українського президентства колу, патріарха і вищої ради, шістнадцять київських філій 

були реорганізовані в сім великих громад – парафій, кожна з яких скеровувалася 

місцевим українським єпископом. Усі посади Церкви на той час обіймали місцеві 

українці, які були покликані й скеровані українським президентством колу або 

українським єпископом, а не іноземним президентом місії, як це було до цього. 

Київський храм є 134-м храмом, зведеним ЦІХСОД у світі, але, за винятком перших 

років існування Церкви, це єдиний храм, побудований протягом двадцяти років після 

прибуття перших місіонерів на ці території. Цей храм служить Святим Останніх Днів, 

які живуть в дев’яти країнах – в Україні, Росії, Білорусії, Молдові, Казахстані, Вірменії, 

Грузії, Румунії і Болгарії. Рішення про будівництво цього храму було оголошене в 

1998 р. Знадобилося дев’ять років, щоб знайти ділянку розміром близько 5 гектарів в 

південно-західній частині Києва і отримати схвалення органів влади на її придбання. 

Церемонія, присвячена початку будівництва, відбулася 23 червня 2007 р., а саме 

будівництво було завершено в день освячення – 29 серпня 2010 ру. Київський храм 

виграв кілька національних нагород за свою надзвичайно гарну архітектуру. Рішення 

уряду про надання ділянки в Києві та зведення такої потужної будівлі для релігійних 

цілей символізує повну віротерпимість в Україні щодо ЦІХСОД. 

Виникає питання: чому Україна порівняно з іншими державами колишнього 

Радянського Союзу, відстаючи в галузі економічних реформ, державного контролю, 

здолання корупції, проведення політичної демократизації тощо [5, р. 3–6; 11, р. 31–75], 

має такі позитивні здобутки у сфері релігійної свободи й віротерпимості щодо 

релігійних меншин? Після більш ніж двох десятиліть, статус релігії істотно змінився в 

усіх цих країнах, проте більшість з них ще не досягла значних позитивних змін щодо 

дотримання релігійних прав людини. Принаймні, з 1995 р. Україна стала однією з 

небагатьох країн, які послідовно надають ліберальну підтримку свободі діяльності 

широкого спектру релігійних орієнтацій.  

Чому ж Україна досягла рівня відносно «повної терпимості» щодо нетрадиційних 

конфесій, у той час як найближчі її сусіди – Росія і Білорусь – цього не зробили? 

Вважаємо, що є принаймні два важливі чинники, які пояснюють ці факти. По-перше, це 

відсутність універсальної релігійної ідентичності в українському націоналізмі. Коли 

говорять про російський або білоруський націоналізм, мається на увазі включення 

східного православ’я та його Церкви. В Україні історично сталася інша ситуація. 

«Український проект» ХІХ ст. мислителів Галичини свідомо абстрагується від релігійної 

відмінності між православними і католиками, з метою створення єдиної української 

ідентичність. На відміну від Росії чи Польщі, націоналізм в Україні не так сильно 

ототожнюється з якоюсь однією конфесією [18, р. 474]. Розкол православ’я України на 

три його Церкви створило сучасну реальність, в якій усі конфесії є меншинами. Ця 

ситуація уможливила рівновіддалене ставлення світської політичної еліти однакового 

ставлення до різних конфесій [16, р. 249–252]. Відсутність універсальної релігійної 

ідентичності в українському націоналізмі означає, що українські лідери можуть 

проводити «національне відродження», не відчуваючи необхідності урізання прав 

релігійних свобод для меншин. 

Другим фактором є дія релігійного розмежування між основними конфесіями за 

умов політичної стабільності, оскільки вони зміцнюють політичні та територіальні 

розколи. Православні та католицькі конфесії є домінуючими на окремих територіях й 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

204 

мають надто нетерпиме ставлення одне до одного. Після того, як «чорний вівторок» 

призвів до насильницьких релігійних зіткнень біля Софійського собору, керівництво 

Л. Кучми зрозуміло, що релігійний конфлікт може призвести до політичної 

нестабільності. Відтак міжконфесійна нетерпимість спонукає державу орієнтуватися на 

«релігійну нейтральність» у вирішення міжконфесійних конфліктів, а також визнавати 

права усіх конфесійних спільнот на їхню діяльність. Світська політична еліта розуміє, 

що міжконфесійний конфлікт найкраще контролювати, з метою запобігання 

нестабільності. У сукупності ці два фактори пояснюють, чому релігійна свобода є 

захищеною в постсоціалістичній Україні. 

Проте, не можна із впевненістю сказати, що у майбутньому релігійній свободі в 

Україні нічого не загрожує. Україна досі не стала країною, де домінує культура 

гармонійного релігійного деномінаціоналізму, коли кожна конфесійна спільнота 

приймає і поважає права інших. Ще є потужні політичні сили, які можуть спробувати 

причепити український «національний потяг» до «скакових коней» офіційно 

встановленої конфесії. Сподіваємося, що український політикум чинитиме опір цьому 

«звуку сирени», розуміючи, що «національне відродження» неможливе без релігійного 

плюралізму і поваги до свободи всіх конфесій. Саме релігійна свобода забезпечуватиме 

безпеку і стабільність українському «національному потягу». У той же час, присутність 

на конфесійній карті України чималої кількості багатьох протестантських і 

нехристиянських деномінацій, а також громадських організації, як, наприклад, Центр 

релігійної інформації і свободи Української асоціації релігієзнавців чи Інститут 

релігійної свободи, які присвячують свою діяльність вихованню української 

громадськості в дусі соціальної та міжконфесійної толерантності, стане запорукою 

успішної демократизації країни в довгостроковій перспективі й виконанні своєї великої і 

значимої місії. 
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УКРАЇНСЬКЕ ЛЮТЕРАНСТВО  
ЯК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМАЦІЇ 

У статті розглядається українське лютеранство як унікальний прояв Реформації на сході 

Європи. Як Мартін Лютер реформував літургію Західної Церкви, так само Теодор Ярчук і його 

співпрацівники реформували літургію Східної Церкви. Лютеранська Реформація була взірцем 
для українських богословів для реформування Української Церкви та потенційної реформи 

українського суспільства. Усе робить Боже Слово. Ці процеси відображено в літургії та інших 

аспектах богослужбового та церковного життя українських лютеран. Українська 
Лютеранська Церква є наразі єдиною Лютеранською Церквою східного обряду. 

Ключові слова: Мартін Лютер, Реформація, Теодор Ярчук, Лютеранська Церква східного 

обряду, Українська Лютеранська Церква. 

За два дні до своєї смерті, перебуваючи в Айслебені, де він народився, доктор 

Мартин Лютер, великий Реформатор Церкви Христової, писав: «1. Ніхто не може 

зрозуміти «Буколік» (пастирські діалоги – В. Г.) Вергілія, допоки не прослужить 

пастухом бодай п’ять років. Ніхто не зрозуміє Вергілієвих «Георгік» (книга про 

землеробство – В. Г.), допоки не буде фермером бодай п’ять років. 2. Ніхто не зрозуміє 

Ціцеронових «Листів», допоки не матиме стосунку до державних справ бодай впродовж 

двадцяти років. 3. Знайте, що ніхто не може отримати достатньо втіхи у Святому 

Писанні, допоки не піклуватиметься про церкви впродовж сотень літ, як це робили 

пророки Ілля та Єлисей, Іван Христитель, Христос і апостоли. Не нападайте на 

Божественну Енеїду, ні, радше упадіть ницьма на землю, якою вона простує. Ми – 

жебраки: це правда» [3, p. 13]. 

Це не були слова розчарування власним життям, або Реформацією, яку він розпочав 

мимо своєї волі, а радше чергове сповідання величної істини і схиляння голови перед 

Господом Церкви та Його святим і непомильним Словом. Наскільки відрізнялося 

ставлення М. Лютера до Божого Слова від ставлення тих, хто волів і воліє нині панувати 

над цим Словом або цим Словом маніпулювати, незважаючи на те, чи вони гостро 

критикували М. Лютера за порушення «стародавніх» – середньовічних устоїв Церкви, а 

чи називали себе послідовниками Реформатора. Водночас вони заявляли про те, що він, 

мовляв, лише розпочав Реформацію, а вони її завершили або ось-ось закінчать й 

стверджуючи, що «буква вбиває, а дух оживляє» (2 Кор. 3:6) та переконували, що під 

буквою апостол Павло розумів не Закон, а Писання. Цим самим виявляли ще одне 

фундаментальне нерозуміння М. Лютера та його наполягання на розрізненні між буквою 

і духом – Законом і Євангелієм. 

М. Лютер волів триматися Писання і перед імператором, і за університетською 

кафедрою. Він віддавав перевагу Писанню, проповідуючи в церкві св. Марії у 

Віттенберзі, і повсякденному житті. Проповідуючи в понеділок після першої неділі 

Великого посту, 10 березня 1522 р., М. Лютер промовляв: «Коротко кажучи, я буду його 

(Слово Боже – В. Г.) проповідувати, навчати йому, писати про нього, але я не 

змушуватиму жодної людини силою, бо віра мусить приходити вільно, без примусу. 
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Візьміть за приклад мене. Я чинив спротив індульгенціям і всім папістам, але ніколи не 

застосовував сили. Я просто навчав, проповідував і писав про Боже Слово, і нічого 

іншого не робив. І поки я спав (пор. Марка 4:26–29) чи попивав віттенберзьке пиво з 

моїми друзями Филипом* і Амсдорфом†, Слово настільки послабило папство, що ніколи 

жоден князь або імператор не завдавав такої йому шкоди. Я нічого не робив сам – усе 

робило Слово. Якби я забажав роздмухати біду, то приніс би Німеччині велике 

кровопролиття, і то міг би почати таку гру, що в безпеці не перебував би навіть сам 

імператор. Але що б то було? Звичайна забава дурня. Я ж не робив нічого – я дав, аби 

Слово само робило свою справу» [8, p. 77–78]. 

Ця безумовна відданість Слову і підлеглість Слову вирізняла і донині вирізняє 

лютеранську Реформацію від інших реформаційних рухів. Через 415 років один із 

українських реформаторів, пастир Теодор Ярчук, підсумував діяльність М. Лютера і 

його відданість Божому Слову десятьма пунктами: 

М. Лютер був покликаний Богом, щоб визволити християнську Церкву з-під 

римського володіння з метою залучення її до Божого Слова, яке є єдиним для неї 

законом. Він дав вірним і Церкві Біблію в її повноті і красі. Навіть більше, він примусив 

також Католицьку Церкву, щоб вона провела в себе деякі реформи, а це на деякий час 

врятувало її від повного занепаду.  

М. Лютер відновив євангельську науку про ласку (благодать), що її дарує нам Бог 

через віру, без справ і заслуг. Таким чином, він повернув вірі її первісне євангельське 

значення.  

Своєю наукою М. Лютер реформував щоденне практичне життя, навчаючи, що 

любов і милосердя є тільки плодами палкої віри у Бога.  

Своєю діяльністю, допомогою потребуючим М. Лютер заклав початки соціальних 

зрушень.  

Він освятив працю людських рук, задля якої Бог створив людину. Він навчав, що 

праця для людини є тим самим, чим є вода для риби, а повітря для птиці; що без праці 

людина не може вести гідного життя. Ці істини М. Лютер проголосив у той час, коли 

люди праці перебували в зневазі, а пануючі верстви ставилися до них, як до робочих 

тварин. Тому заслуги М. Лютера в цій ділянці є значними. 

Своєю наукою і прикладом він освятив зневажуване кліром подружнє життя і через 

це дав початок першої німецької родини.  

Перекладом Біблії німецькою мовою М. Лютер започаткував народну літературу; 

мову свого народу він зробив мовою літератури та науки.  

Задля поширення Біблії М. Лютер дав почин народним школам. Необхідно 

пригадати, що до часів М. Лютера школи існували тільки для пануючих верств, а народ 

переважно не мав освіти.  

М. Лютер є творцем християнської пісні і навчив німецьку родину цінувати 

музику.‡  

М. Лютер першим підніс вартість поодинокої родини, як Божого інституту, зробив її 

кузнею загальнолюдських вартостей. Це дало нові напрямки у мистецтві, зокрема: 

малярству, різьбярству, музиці і літературі. З того часу життєві вартості родини стають 

основою вартостей суспільства і народу [13, c. 46–47]. 

Так оцінювали українські лютеранські пастирі першої половини ХХ ст. спадщину 

Реформації. З таким ставленням до Слова Божого та до українського народу бралися 

вони до тих перетворень, що ми можемо назвати Українською Реформацією. 

                                                        

 
* Филип Меланхтон (1497–1560 рр.), німецький діяч Реформації, приятель Лютера. 
† Ніколай фон Амсдорф (1483–1565 рр.), німецький діяч Реформації, приятель Лютера 
‡ Звісно, християнські пісні існували і до Реформації. Але заслуга Лютера в тому, що християнські гімни стали 
носити винятково Біблійний і Христоцентричний характер. Й. С. Бах став великим композитором, намагаючись 
насамперед відродити музичну спадщину Мартіна Лютера (примітка автора).  
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Передумовами для цієї Реформації були різноманітні суспільні чинники: тривала 

стагнація українського церковного життя; латинізації Греко-католицької церкви; втрата 

української державності після поразки української визвольної революції 1917–1920 рр.; 

активна місіонерська діяльністю Союзу Церков Євангельсько-Ауґсбурзького та 

Гельвецького віросповідання (далі – СЦАГ), а особливо німецького пастиря, доктора 

богослов’я Теодора Цеклера (1867–1949 рр.), який мав добру віросповідну лютеранську 

позицію*.  

Як і за часів М. Лютера, так і в наступний період, Слово Боже для українських 

студентів богослов’я і священиків греко-католицького та православного походження† 

давало відповіді не лише на церковні, але й на суспільні та національні питання, що 

поставали перед ними і масою українців на західноукраїнських землях. І саме Слово 

давало натхнення проповідувати та діяти так само, як діяв свого часу їхній уславлений 

попередник в Німеччині, М. Лютер. Саме лютеранська спадщина стала тією чудесною і 

надійною формою, в якій було вилито основні елементи богослужебного, освітнього та 

суспільного життя українських лютеран. 

Лютеранство в східній Європі існувало від часу Реформації. Проте воно мало 

виразний західний характер не лише в догматиці, але й в літургіці та культурі, адже 

лютеранство сповідували головним чином представники Західної Церкви. Український 

історик Вікторія Любащенко в своєму дослідженні «Історія протестантизму в Україні» 

(Львів, Просвіта, 1995) акцентує увагу на цікавих деталях життя двох представників 

України – Станіслава Оріховського та Мартіна Кровицького, які навчалися у 

Віттенберзі, й, вочевидь, теж належали до окатоличеної частини українського народу [7, 

c. 90–91]. Як для німців чи шведів, які мешкали на українських землях, так і для 

українців-католиків, природним було використання західної літургії, яка була для них 

рідною і зрозумілою. Проте для українців, які виросли в східній церковній традиції, 

використання латинської літургії означало б відмову від рідної культури, і потужного 

пласту духовної спадщини. 

Для юдеїв я був, як юдей, щоб юдеїв придбати; для підзаконних був, як підзаконний, 

хоч сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних. Для тих, хто без Закону, я 

був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, а законний Христові, щоб придбати 

беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб 

спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником», – писав у 

листі до римлян апостол Павло (до Римлян 9:20–23). Для слов’янських народів подібну 

місіологію використовували Св. Кирило та Мефодій, оспівані в «Повісті врем’яних літ». 

Постраждав за свої переконання празький професор і проповідник Ян Гус, справу якого 

продовжив «орел із-за хмари», як називав М. Лютера в поемі «Єретик» Тарас Шевченко. 

Німецька меса 1526 р. доктора М. Лютера логічна вийшла із його «Formula missae» 

1523 р. М. Лютер реформував літургію і повернув у ній народові Христа. Він писав: 

«Серед християн вся служба (Божа) повинна зосереджуватися на Слові і Таїнстві… Бо 

порядки (служб – В. Г.) мусять служити розвитку віри і любові, а не завдавати вірі 

шкоди. Якщо ж їм цього не вдається, то вони – недійсні, мертві і минувші»[8, p. 90]. 

У Ауґсбурзькому віросповіданні (XXIV:1 (9, 7)) Филип Меланхтон писав: «Нас 

несправедливо було звинувачено в забороні меси. Ми не хвалимося, але очевидним є те, 

що меса дотримується серед нас з більшою побожністю і серйозністю, ніж серед наших 

                                                        

 
* Ці чотири чинники взято з Есе Х Собору Української Лютеранської Церкви, 27–28 листопада 2002 р. Горпинчук В. 
Українська Реформація в церковному контексті УЄЦАВ першої половини ХХ століття: передумови та історичні 
особливості. Довідник УЛЦ, 2003 р. Єпископат Української Лютеранської Церкви, м. Київ, 2003, С. 10. Більше 
подробиць про ці фактори можна дізнатися з цього есе або в друкованому вигляді або в Інтернеті – даний матеріал 
там розміщено у вільному доступі.  
† Слово «походження» використовуємо, аби зазначити те віросповідання, що його мали майбутні українські 
лютеранські пастирі та аби зрозуміти, чому саме українське лютеранство набуло саме такої нинішньої форми. 
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опонентів. Навіть більше від того, людей навчають часто із більшою старанністю про 

Святе Таїнство*, – чому воно було запроваджене, і як його слід використовувати (а саме, 

– для втіхи змучених сумлінь), для того, щоб людей заохочувати до участі в Причасті та 

месі» [2, c. 45]. 

Наприкінці Книги Злагоди, в Каталозі Свідчень у зверненні до християнського 

читача є такі слова: «… у вищеназваній книзі не запроваджено нічого нового, ані в 

доктрині, ані у висловах, але що ми навчали та говорили про цю таємницю так само, як 

це зроблено найперше в Святому Писанні, а потім, як це чинила давня чиста Церква» [2, 

c. 750]. Подібне розуміння мали й українські лютеранські служителі в 30-х рр. минулого 

століття. Михайло Гільтайчук у книзі «Загублені перла: хроніка одного українського 

села» писав про реформаційні процеси на Станиславівщині: «Будова церков… 

провадилася так, щоб вони відповідали приблизно архітектурі православних церков, 

щоб тим робом не відхилятися від свого рідного… Тому, в цьому змислі вже на початку 

було прийнято у «Символі віри» походження Духа Святого лише від Отця (Філіокві) про 

що деякий час велася завзята полеміка з чужинецькими, євангелицькими колами, які 

вкінці таки мусили поступитися. У цьому розумінні відправлялися весь час 

богослуження по-православному, розуміється – зі збереженням рідних традицій, з 

відповідними реформуваннями» [5, c. 42].  

Ці відповідні реформування у дусі лютеранської Реформації, в Божественну 

Літургію Івана Золотоустого† завершив вносити пастир Т. Ярчук. Він не перекладав і не 

адаптував до місцевих умов, наприклад, німецьку месу М. Лютера, як це, зазвичай, 

робили лютеранські місіонери. Але, знайшовши підтримку в іншого пастиря, німецького 

богослова доктора Теодора Цеклера, реформував Літургію, якою українці 

послуговуються вже майже тисячу років. На перших сторінках «Українського 

Євангелицького Служебника» після наголосу на христоцентричності Служб Божих, 

Т. Ярчук наголошував: «… євангелицького богослуження не відправляє самий священик 

в імені згромаджених вірних, а радше вірні спільно з душпастирем приносять Богу 

жертву хваління і подяки. Отже без особистої участи вірних не може відбуватися ніяке 

єванг. богослуження» [10, c. 3]. Це перегукується з тим, що писав М. Лютер у «Порядку 

Меси та Причастя»: «Тож, якщо ми хочемо плекати Христову Заповідь, то в Церкві не 

можна дозволяти жодної приватної меси, окрім як тимчасової поступки заради слабких у 

вірі» [8, p. 32]. Свого часу Т. Ярчук підсумував: «Наведені місця Св. Писання і 

Євангелицького Визн. Віри та загальна пошана до літургічної форми богослужень, 

засвоєної з давніх-давен в українському народі, були провідними ідеями при укладанні 

цього українського євангелицького Служебника. Нехай же служить він на славу Святій, 

Одноістотній, Животворящій і Неподільній Тройці, на користь Українському Народові і 

на добро всім братам у вірі – українським євангеликам!» [10, c. 4]. 

Про реформаційну працю пастиря Т. Ярчука американський лютеранський богослов 

Джей Дейвід Веббер писав у вступі до «Українського Лютеранського Служебника»: «В 

«Служебнику» Ярчук запропонував українським християнам євангельський перегляд 

Божественної Літургії Івана Золотоустого та інших історичних обрядів і служб. Таким 

чином він зробив для Східної Церкви те, що Мартін Лютер зробив для Західної Церкви, 

коли в 1523 році підготував «Formula Missae», євангельський перегляд Римської меси 

того часу» [11, c. 3]. 

М. Лютер, розглядаючи історію меси, зазначав: «Меса стала жертвою. Додавалися 

оферторії і молитви за покійних. У «Свят, свят, свят» і «Слава у вишніх Богу» 

                                                        

 
* Святу Вечерю. 
† Постають питання про те, як насправді виглядав оригінал Літургії Св. Івана Золотоустого, адже чимало вчень 
сучасної, наприклад, Православної Церкви, виникли вже після відходу цього святого до Господа. На нашу думку, 
літургія Української Лютеранської Церкви стоїть найближче до можливого оригіналу. 
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вставлялися секвенції і прози. Потому меса стала священицькою монополією, що 

пожирала багатство цілого світу і поглинала його наче апокаліптична чума – цілим 

військом багатих, ледачих, могутніх і корумпованих целібатів. Так і з’явилися меси за 

покійних, за подорожі, за процвітання – та й хто навіть може навести всі причини задля 

яких меса перетворилася на жертву?» [8, p. 21–22]. М. Лютер повертав месі її істинне 

значення Столу Господнього, Господньої Вечері, Господнього Спомину, Причастя тощо. 

Таку саму працю у реформуванні Божественної Літургії Івана Золотоустого проводив і 

Т. Ярчук. Ця реформа – одна з ключових у літургіці, часом проходить повз увагу тих 

дослідників Реформації, що зазвичай помічають лише усування певних небіблійних 

молитов. Слід зазначити, що в «Українському Лютеранському Служебнику» після слів 

Запровадження Господньої Вечері є молитва про зіслання Святого Духа, але вона – не 

епіклеза, яка може бути типовою для західної або східної літургії, маючи, звісно свої 

особливості і свої смислові навантаження. Але в українській лютеранській літургії ця 

молитва стосується присутності Святого Духа у причасниках задля зміцнення віри у 

правді, тобто у Слові, у Христі*. 

У передмові до Малого Катехізису доктор М. Лютер писав: «Той прикрий стан, у 

якому виявив релігійні справи під час недавнього провідування громад, спонукає та 

змушує мене підготувати (видати) цей Катехізис, або твердження християнської 

доктрини у цій малій, зрозумілій та простій формі. Милостивий Боже! Яке 

багатостороннє убозтво я побачив! Прості люди, особливо в селах, не мають взагалі 

ніякого знання про християнську доктрину і, ой леле! багато пастирів є зовсім 

неспроможними та некомпетентними навчати (так, що про це соромно і говорити). Але 

все-таки, всі кажуть, що вони – християни, охрищені та отримують (загальні) святі 

Таїнства. Та вони (не розуміють) і не можуть (навіть) проказати напам’ять ні Господньої 

молитви, ні Символу віри, ні Десяти Заповідей. Вони живуть як тупа худоба та безтямні 

свині; і все-таки тепер, коли прийшло Євангеліє, вони гарненько, як знавці, навчилися 

зловживати всією свободою» [11, c. 302]. 

Реформа церковного життя без ретельної, старанної катехізації неможлива. Але для 

всього є своя пора. У «Німецькій месі» М. Лютер зачіпав історію Катехізису: «Катехізис 

означає навчання, в якому язичників, які хочуть бути християнами, навчають і ведуть у 

тому, що вони повинні вірувати, знати, робити та залишати незробленим, відповідно до 

християнської віри... Це навчання або катехізацію я не можу викласти краще або 

простіше, ніж це робилося від початку християнства і зберігалося аж донині, тобто в цих 

трьох частинах: Десять Заповідей, Символ віри та Отче наш. Ці три частини чітко та 

просто містять усе, що потребує знати християнин… Це навчання мусить надаватися, 

допоки немає особливої громади, з кафедри у визначений час або ж щодня, коли є така 

потреба і повторюватися та читатися вголос вечорами та ранками в домівках для дітей і 

слуг, аби їх підготувати як християн. Як і не повинні вони заучувати слова механічно… 

Якщо батьки та опікуни не візьмуться за це або самі або через когось, катехізису ніколи 

не буде…» [8, p. 64–65]. 

У 1939 р. пастир Т. Ярчук писав: «Але не лише через проповідь Слово Боже 

проголошується, але й через Писання – через нього не лише зміцнюються наші громади, 

але через нього весь наш народ ознайомиться з євангелицькими ідеями. Так, 1929 р. я 

переклав Малий Катехізис Мартіна Лютера українською мовою і видав його; 1930 року 

так само видаються дві брошури «Апостол Петро» та «Вогонь для єретиків»; через три 

                                                        

 
* «Пам’ятаючи цей спасенний заповіт і все, що для нас сталося, – жертву на хресті, гріб, воскресіння і вознесіння, 
просимо Тебе Господи, й молимо, й благаємо: зішли Духа Твого Святого на всіх, що споживатимуть Дари Твої задля 

зміцнення віри у правді. Господи, Ти найсвятішого Духа Свого на апостолів зіслав, не відбери Його, Добрий, і від нас, 
а обнови нам, що молимось Тобі, і дай одними устами й одним серцем славити і в піснях величати найсвятіше і 
величне ім’я Твоє тепер, і повсякчас, і по віки віків!» [11, c. 44]. 
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роки потому з’явилося «Ауґсбурзьке Віросповідання» – українською мовою. Окрім 

цього є різні трактати, найголовнішим серед яких є «Ми хочемо будувати рідну 

Церкву!» Ю. Фолюшняка, що був виданий 1932 р. – і він заслуговує особливої уваги. 

Глибоко продуманий, звернений до серця народу, отримав він щирі відгуки серед 

широких народних кіл. Окрім цього кожні 14 днів з 1030 року мною видається 

євангелізаційний журнал «Прозри!» та апологетичний місячник «Стяг»…» [13, c. 14]. 

М. Гільтайчук зазначав, що реформаційний рух не був штучним чи принесеним 

закордонними місіонерами, а «спонтанно почав ширитися на західніх землях України» 

[5, c. 40]. Поціновуючи працю з реформування літургії, друку різноманітних видань для 

просвіти українського народу, автор спростував відкидає критику про зайвість 

Реформації. Він писав: «Видно, що це було конче потрібне, і в цьому ніхто із здоровим 

розумом не сумнівається. Візьмімо приклад: як хтось бажає очистити свою домівку, своє 

тіло, тим більше є потреба очистити свою душу. На це є якраз тільки одне місце: Церква 

Христова, яка стоїть на непохитному фундаменті – Ісусі Христі. Тому Вона не сміє бути 

людською філософією занечищена, а має бути чиста, як Її Основоположник» [5, c. 42]. 

Сучасний «Український Лютеранський Служебник», продовжуючи думки наших 

отців-попередників з першої половини ХХ ст., включає не лише всі Служби Божі та 

додатки для них з «Українського Євангелицького Служебника» 1933 р., але й Малий 

Катехізис доктора М. Лютера та Ауґсбурзьке Віросповідання. І Малий Катехізис і 

Ауґсбурзьке Віросповідання регулярно використовуються, як під час Служб Божих так і 

під час різноманітних уроків у Церкві, аби підсумовувати чисте вчення Біблії та задля 

того, щоб Церква тривала у доктрині лютеранської Реформації і залишалася тією 

Церквою, визначення якій дає Ауґсбурзьке Віросповідання: «Також серед нас 

навчається, що одна свята Християнська Церква буде і залишатися повіки віків. Це – 

зібрання усіх віруючих, серед яких Євангеліє проповідується у його чистоті і Святі 

Таїнства відправляються відповідно до Євангелія» [11, c. 339]. 

Слід зазначити, що тема рідної, чистої Церкви лунала не лише в проповідях пастирів 

із кафедр установлених громад або місійних станиць, але й була однією з провідних тем 

і в художніх творах українських євангеликів першої половини. Один із них, Василь 

Гулик у власній поемі «Попівське сумління» писав: 

«Піду правди я шукати В своїй Церкві рідній Там не дадуть загинути, Хоч і самі 

бідні 

Там пастирі по Божому З людьми поступають, Людей правди научають І не 

обдирають! 

Ті пастирі українські, Лютерани – звуться, Кращу долю для народу З’єднати 

беруться…» [6, c. 14–15]. 

В усіх проповідях, листах, творах українських лютеран першої половини ХХ ст., 

червоною ниткою проходить любов до Божого Слова, до Христа Спасителя і до рідного 

українського народу аналогічно, як і в М. Лютера в XVI ст. Оскар Ваґнер писав: 

«Михайло Гільтайчук, один з українських лютеранських духівників, який 1948 року 

приєднався до Української Автокефальної Православної Церкви, навів свої спогади про 

те, як відбувалося євангельське життя його громади на старій Батьківщині у книжці 

«Загублені перла». Ця назва може стояти для позначення історії євангельського руху 

українців в західній Україні [14, p. 54]. 

В мінливій історії протестантства серед східних слов’ян вперше з часу Реформації 

на ґрунті Греко-Католицької Церкви Східної Галичини почалося формування нових 

форм євангельської церковності: реформаційні Церкви візантійського обряду, 

лютеранського або ж реформатського сповідання, візантійської літургії, поклоніння і 

народних звичаїв» [14, s. 54]. Ми молимось за те, аби Українська Лютеранська Церква не 

лише віднайшла загублені перла розвіяні пожарищами Другої Світової війни та 

розграбовані кривавими полчищами НКВС та їхніми завзятими послідовниками, але й 
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з’єднала їх у собі на славу Бога і на добро українського народу! Ми також віримо, що 

все це в ній робило раніше і робить нині Слово Боже. А ми, як зауважував М. Лютер, – 

жебраки. Hoc est verum. Soli Deo gloria!  
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Іn the article the Ukrainian Lutheranism as a unique manifestation of the Lutheran Reformation in 
the eastern Europe is considered. As Martin Luther has reformed the Western Church so Theodor 

Yarchuk and his co-workers in Ukraine have reformed the liturgy of the Eastern Church. The liturgy 
reform was based on St. John Chrysostom Liturgy that is widely used in the modern Eastern Orthodox 

and Greek Catholic Churches. Lutheran Reformation has been and still is a bright and right example 

for reforming of the Ukrainian Church and potential reform of the Ukrainian society. The Word of God 
does everything. This is reflected both in the liturgy and other aspects of the worship and other 

ecclesiological practices of the Ukrainian Lutherans. As of today the Ukrainian Lutheran Church 

continues to be the only Lutheran Church of the Eastern Rite. 
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Ангеліна Ангелова 

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ СИСТЕМИ ОПІКИ 
НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ 

Публікація висвітлює геронтософські роздуми засновника протестантського руху Мартіна 

Лютера. Досліджено вплив лютерівських ідей на загальну зміну західноєвропейської парадигми 
старості та розвиток системи соціальної опіки над літніми людьми. 

Ключові слова: старість, старіння, протестантизм, ейджизм, геронтософія, релігійна 

геронтологія. 

Автори психолого-публіцистичних текстів, присвячених темі старості та старіння, 

часто цитують вислів Мартіна Лютера: «Старість – це жива могила», не наводячи при 

цьому посилання на першоджерело (одним із багатьох прикладів уживання 

розтиражованої цитати є монографія О. Толстих, присвячена психології спілкування) [9, 

с. 102]. Достеменно невідомо, з якого контексту вилучений цей вислів і чи взагалі 

засновник протестантизму так висловлювався. Відтак у масового читача створюється 

негативний стереотип стосовно ставлення М. Лютера до старості, старіння та літніх 

людей, що не відповідає реальному образу лютеранського віровчення, яке, за всієї своєї 

суперечливості, має глибоку гуманістичну спрямованість. Відсутність об’єктивного 

висвітлення геронтософських роздумів М. Лютера робить актуальним аналіз цього 

питання.  



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

212 

Метою статті є дослідження образу старості у віровченні діячів Реформації, а також їх 

ролі у становленні та розвитку західноєвропейської системи опіки над літніми людьми.  

Реформація, що розпочалася у XVI ст. та призвела до схизми (розколу) Католицької 

церкви, значно змінила уклад життя та загальні світоглядні установки європейських 

християн. Протестантизм, основою якого стали ідеї непотрібності посередників між 

людиною та Богом, домінування віри за другорядної ролі обрядів, звільнення 

економічної сфери від релігійного впливу та інші, вніс корективи й у традиційний 

християнський образ старості.  

Згідно з ортодоксальною християнською доктриною, старість потрібна для 

смиренного прийняття природної неминучості кінця, підготовки до смерті, активного 

спасіння душі у старіючому тілі. Згідно із історіософською концепцією Августина 

Блаженного, людська старість є проекцію священної історії: символічні віхи, які 

пройшло людство, узгоджуються з етапами життя окремого індивіда. Настання старості, 

за своїм сакральним сенсом, пов’язане з пришестям Ісуса Христа та його Хресною 

смертю, що спокутує гріхи людей [10, с. 100].  

Теологи Середньовіччя ІХ–ХІІ ст. нерідко трактували старість негативно: як важкий 

наслідок відступництва прародителів, первородного гріха, який передається з покоління 

у покоління. Принизливість та ганебність фізичного існування в старості поставала 

виразним символом марноти людського життя. У богословських трактатах цього періоду 

старечий вік з усіма негараздами часто тлумачився, як Божа кара за людські провини, як 

прокляття, гріховний спадок прародителів. Стара людина вважалася більш грішною, бо з 

віком накопичувалася кількість провин. Гріховний учинок або нечестиві думки старого 

потребували більш суворого засудження та спокути, ніж аналогічні проступки молодих 

[7, с. 74]. 

У моралізаторській літературі пізнього Середньовіччя існував певний стереотип 

зображення старих: з одного боку, визнавалася задекларована у заповідях повага до 

старших, з іншого – висвітлювалася їхня фізична немічність та інтелектуальна 

деградація [1, с. 112]. Твори XIV–XV ст. відображали наскрізну тему негараздів 

старечого буття, жалюгідний образ немічного старого чи старої був типовим для 

тодішньої літератури [1, с. 185]. 

Теологічні дискусії обумовили суперечливість ставлення до старих у середньовічній 

Європі: за умов тотальної ієрархізації суспільства та безумовного прийняття 5 заповіді 

Декалогу й інших настанов Святого Письма, що декларують поважливе ставлення до 

батьків та старших, реальне становище літніх членів соціуму було здебільшого 

жалюгідним.  

Хоча тривалість життєвого циклу була значно меншою, ніж у наші дні (після 40 

років чоловік вважався літнім, після 50 – старим; стареча неміч була нормою для 

чоловіків-дворян у 60 років, для селян – у 50 років) [1, с. 224–225]. Та літні люди 

складали незначну частку населення, суспільство майже не витрачало ресурси на 

піклування про них. На гідну старість могли розраховувати тільки ті особи, які належали 

до вищих прошарків суспільства, насамперед дворяни та духовенство. Старі селяни 

могли сподіватися лише на родинну опіку, в міських умовах доглядом були забезпечені 

тільки літні члени цехових організацій, а також монахи та представники релігійних 

братств (наприклад, французькі об’єднання бегінок та бегардів обов’язково піклувалися 

про своїх престарілих побратимів) [4, с. 170]. Самотні старі вимушені були жебракувати, 

що обумовлювало їх високу смертність.  

У процесі Реформації релігійна оцінка сенсу останніх літ людини та ставлення до 

осіб похилого віку суттєво змінилися. Значний вплив на нове розуміння старості 

здійснили світоглядні установки засновника реформаційного руху М. Лютера (1483–

1546 рр.). Замолоду М. Лютер трактував проблеми вікової антропології на засадах 

рівності. У проповіді 1518 р. він писав: «Ми воліємо бачити те, що є прекрасним, 
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чистим, як золото та срібло: юну Грету чи юного Ганса, а не стару жінку та старого 

Ганса... Але Христос прийшов для того, щоб ми не створювали різницю між молодим та 

старим, прекрасним та потворним… чоловіком та жінкою; достатньо, що це людина 

однієї крові та плоті з нами, тіло серед інших йому подібних» [2, с. 97–98]. 

Молодий М. Лютер протестував проти геронтократії, що стала традиційним 

принципом організації Католицької церкви, боровся за «істинну теологію», від якої 

відмовляються «самовпевнені сивобороді старці-теологи», та яка, за його сподіваннями, 

охопить молодь [2, с. 101]. Він вважав, що молоді люди більш гнучкі, ніж старі, знання 

яких є суто книжним, що саме молодь має здійснити релігійну реформу: якщо зникне 

старе священство, назавжди пропадуть усі його недоліки [2, с. 127].  

У зрілі роки М. Лютер зіткнувся з негативним ставленням до нього молодих 

реформаторів, для яких деякі лютерівські ідеологеми були так само застарілими, як 

католицькі догмати [2, с. 300]. З часом М. Лютера почала дратувати молодь, яку він 

вважав занадто сміливою, непристойною, лінивою та нездібною. Він став проповідувати 

пошану до сивого волосся і таврувати безсоромність [2, с. 312]. М. Лютер наголошував 

на необхідності ставитися до батьків, старих та старших з повагою: «Непослух батькам є 

явною вказівкою на близьке прокляття або нещастя, так само, як презирство до 

церковного служіння й уряду. Коли люди в давньому світі стали висміювати патріархів 

та зневажати їх авторитет, відбувся Потоп» [5, с. 73]. На думку М. Лютера, Хам, який 

зневажив свого батька Ноя, порушивши заповіді Декалогу, є алегорією сучасних 

папістів, які так само піддалися спокусі самовпевненості [5, с. 73]. Дорослі повинні 

вчити й виховувати дітей, натомість діти мають старанно виконувати волю старших, 

адже нечестивість нащадків – сором та мука для батьків. Оскільки М. Лютер оцінював 

людську природу як зіпсовану, він ратував за жорстке виховання молоді, схвалюючи й 

фізичне покарання дітей [5, с. 51]. 

З віком лютерівська концепція старості набувала все більше песимістичних рис. 

Аналізуючи природу людської гріховності, М. Лютер доводив, що гріхи з роками 

накопичуються: «в старості янгольське дитя поводить себе, як сатана», «немає дурня 

більш жадібного, аніж старий дурень» [5, с. 50–51]. Таким чином, у цьому питанні 

М. Лютер мислив у межах середньовічної доктрини старості, як часу накопичення гріхів, 

при цьому він визнавав, що великі люди, які здатні контролювати свої пристрасті, можуть 

стати праведними. Решта – сповнені пороків грішники, які дають волю своїм бажанням.  

Негативне ставлення до останнього періоду людського життя виходить із більш 

глибокої лютерівської теології, в якій він значно оновлює розуміння деяких частин 

Святого Письма. М. Лютер пише про сучасність як ветхий вік, сповнений старечого 

слабоумства [5, с. 99]. Розмірковуючи над довголіттям праотців, він з прикрістю 

зазначає, що в його часи 60-річні люди є зайвими, безплідними, нездатними до будь-

якого керівництва, – адже їхні тілесні сили та всі інші здібності вичерпуються. Таку 

низьку оцінку М. Лютер обґрунтовував загальним старінням всесвіту: «Сила небес і 

землі, всіх створінь на небі та на землі, тварин, людей, рослин та трав, зменшується. В 

них уже більше немає такої міцності та бадьорості, як раніше… Вся природа піддається 

великому занепаду й жевріє від часів Потопу» [6, с. 81]. Суворість середовища 

(погіршення клімату, повітря та ландшафту), на думку М. Лютера, скорочує людський 

вік, примножуючи кількість недугів. Порівняно зі старозавітними часами, коли жінки, 

подібно Сарі, тривалий час могли зберігати красу та здатність до дітонародження, а 

чоловіки працювали до 70 років, розум і тіло його сучасників приходять у занепад в 

сорок років, – настільки погіршилася природа внаслідок людських гріхів.  

В останні роки, важко переживаючи власне старіння, М. Лютер писав ще більш 

радикальні тексти: «Я став лінивим, безсилим, застиглим, старим, ні на що не здатним. 

Свій шлях я пройшов до кінця. Коли вже Господь поєднає мою душу з душами 

предків?... Я втомився від життя – якщо тільки це існування можна назвати життям» [3, 
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с. 474]. У 1542 р. він зазначав: «Весь цей рік я почуваю себе мерцем. Я ще дихаю, але 

розумію, що в цьому світі я вже ніхто. Нехай дарує мені Господь щасливу мить, та 

з’явиться Він переді мною у променях своєї слави!»; «Мрію лише про одне – дочекатися 

години, коли Бог покличе мене до себе» [3, с. 474]. У 1544 р. М. Лютер двічі звертався 

до мирян з проханням не молити Бога про його здоров’я та довголіття [8, с. 254].  

Отже, М. Лютер значно відійшов від канонічного ранньохристиянського осмислення 

старості як віку, сприятливого для пізнання Бога. Йому було важко смиренно прийняти 

власне і духовне, і фізичне знесилення. Лютерівський образ старості сповнений 

похмурих та песимістичних рис, притаманних геронтософським роздумам 

середньовічних теологів. Водночас ідеал активної, працелюбної, корисної для 

суспільства літньої людини, який сповідував М. Лютер, вплинув на трансформацію 

соціального статусу старості в європейській ментальності.  

 Реформи М. Лютера істотно змінили ставлення релігійних інституцій до вирішення 

соціальних проблем християнської громади, в тому числі й до традицій піклування про 

літніх та недієздатних віруючих. М. Лютер перший виступив проти жебрацтва, яке до 

цього часу заохочувалося та підтримувалося і Західною, і Східною Церквами. Згідно з 

реформаторськими ідеями лютеранства, які відштовхувалися від настанов апостола 

Павла, праця є головною метою життя людини, показником її служіння Богу: «…як хто 

працювати не хоче, нехай той не їсть» (2 до Солунян) [3; 8–10].  

М. Лютер створив так званий «устав спільної каси», згідно з яким усі прибутки 

християнської громади розподілялися на її потреби, в тому числі й на соціальну 

допомогу старим та недієздатним членам спільноти. Реформація церковних інститутів 

передбачала також закриття монастирів з подальшим працевлаштуванням дієздатних 

осіб та опікою над старими ченцями та черницями. Жебрацтво, навіть у випадку 

абсолютної недієздатності, суворо заборонялося [2, с. 215].  

Практика створення «спільної каси» швидко поширилася в інших європейських 

містах. У реалізації принципів общинного буття лютеранство прагнуло відродити 

традиції ранніх християнських церков, у яких допомога бідним, старим та хворим, як 

обов’язкова ознака християнської любові до ближнього, поєднувалася з возвеличенням 

праці: «оrа et labora» («молися і працюй») – настанова, яка була популярною серед 

ранньохристиянських общин [2, с. 238–239]. 

Таким чином, ідеї М. Лютера вплинули на віросповідне обґрунтування та 

становлення європейської системи соціальної підтримки літніх осіб. Вони знайшли 

відгук у діяльності швейцарського релігійного реформатора Ульріха Цвінглі (1484–1531 

рр.). Його євангелічна доктрина призвела до створення в Цюріху державної 

цвінгліанської Церкви, прибутки якої скровувалися на підтримку літніх та недієздатних. 

Органи опіки перебували під контролем світських осіб, які прагнули не допускати 

зловживань та водночас стежили за виконанням принципів трудового служіння Господу 

всіма дієздатними членами суспільства.  

Схожі ідеї щодо порядку філантропічної діяльності християнських общин 

висловлював і Жан Кальвін (1509–1564 рр.). Він розвинув сотеріологічну ідею 

подвійного приречення: спасіння людини обумовлене Божим милосердям, проте 

людина, довірившись небесному присуду, повинна досягти успіхів у земній праці. 

Неробство, за Ж. Кальвіном, було однозначним злом, наслідком диявольських спокус і 

бездуховності, натомість успіх у справах та добробут постає ознакою Божого 

благовоління. Виходячи з цього, община зобов’язана доглядати тільки зовсім 

неспроможних до соціально значимої діяльності осіб. Проте в ідеалі людина, старанно 

працюючи все життя, виховуючи дітей у світлі християнських чеснот, повинна 

забезпечити собі добробут на схилі років: її підтримуватимуть або діти, або власні 

матеріальні заощадження. 
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Ідеї М. Лютера, У. Цвінглі та Ж. Кальвіна швидко поширилися в усій Європі, 

здійснюючи свій вплив навіть на католицькі країни (зокрема, Францію та Італію). 

Частково функції християнських общин перебрали на себе світські інституції. Віднині 

усі самотні працездатні чоловіки та жінки похилого віку жили в робітних будинках, де 

безкоштовно працювали за харчі та житло. Вільний від роботи час мешканці цих 

закладів присвячували молитвам та читанню Святого Письма. Створення такої системи 

опіки ґрунтувалося на засадах протестантської ідеології, яка суворо засуджувала 

жебрацтво та не схвалювала бідність як наслідок лінощів і бездуховності. 

Завдяки пуританам, які, зазнавши утисків від Англіканської Церкви, вимушені були 

емігрувати з країни, протестантське ставлення до старості поширилося на 

американському континенті. На думку Т. Коула, в ХІХ ст. у США формується 

дуалістичний образ старості: з одного боку, християнська мораль навіювала певні 

поведінкові стандарти поважливого ставлення до представників старшого покоління, з 

іншого боку, суспільні ідеали ХІХ ст. з культом молодості стали джерелом виникнення 

ейджизму [11, с. 4–30]. Опосередковано на формування ейджистських ідей вплинув і 

протестантський культ праці, який в умовах боротьби за виживання часів колонізації 

Америки та пізнішого розвитку буржуазних відносин, висував на перше місце здорову 

дієздатну людину молодого чи зрілого віку.  

Таким чином, під впливом ідей М. Лютера та його послідовників, від попередніх 

моделей останнього періоду життя (що позиціонували старість як час релігійного 

усамітнення або як тотальний духовно-фізичний занепад) Західна Європа перейшла до 

нового, діяльнісного образу старості. З одного боку, це стало підґрунтям для створення 

ефективної системи соціальної опіки, у якій старіюча людина сподівається не лише на 

сторонній догляд родини, держави чи общини, а й турбується про власну старість 

заздалегідь. З іншого боку, протестантський культ праці та захоплення соціальною 

активністю маргіналізують духовні завдання старості, роблять незатребуваною 

споглядальну, відлюдницьку, спрямовану на спілкування з вищими силами старість. Це 

стає опосередкованою причиною розвитку ейджизму, довічної симуляції молодості, 

десакралізованого неприйняття старості як особливого, сповненого метафізичного 

значення віку, необхідного людині аби підготуватися до зустрічі з вічністю.  

Історія протестантизму демонструє черговий парадокс, що не можна спрощувати до 

рівня непідкріплених доводами стереотипів. Лютерівська антропологія, яка за своїм 

характером та змістом є дещо песимістичною, стала ідеологічною основою для розвитку 

високогуманної системи опіки над літніми людьми. Подальше дослідження її витоків та 

часткова адаптація до реалій українського суспільства є перспективним напрямком для 

вітчизняної науки. 
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The publication highlights Martin Luther’s herontosophical thoughts, who was the founder of the 

Protestant movement. There are investigated the input in of Luther’s ideas for a total change in the 
western paradigm of old age and development of the social care of the elderly. 

Key words: old age, aging, Protestantism, ageism, gerontosopfy, religious gerontology. 

 
Степан Костюк 

МАТЕРІАЛИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ 
ПРО НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: ГРУПА «РІДКІСНІ КНИГИ» 

У науковий обіг вперше вводиться інформація про наявні видання у фондовій збірці 

Тернопільського обласного краєзнавчого музею щодо протестантських Церков та інших 

нетрадиційних віросповідних течій. 

Ключові слова: Церква, віросповідання, релігійні течії. 

Враховуючи особливості конфесійного співіснування вірян регіону, культову групу 

фондової збірки Тернопільського обласного краєзнавчого музею періодично збагачують 

видання відповідної тематики. Основу «особливої» книгозбірні щодо історичного 

поступу Церков доповнює література, зміст якої розкриває формування релігійних 

віросповідних течій, котрі започатковані Реформацією XVI ст. [1, с. 152–153]. 

«Скупість» наявних томів зумовлюється спонтанністю (випадковістю) надходжень: 

станом на березень 2017 р. зафіксовано понад 320 книжок (каталожна шухлядка – 

«Культова група – 3. Ікони. Церковні книги і книги про церкву»; роздільник – «Книги 

про церкву» – С.К.) [2]. 

Виокремлення заслуговують кілька найменувань означеної тематики. 

Найдавнішим виданням хронологічно постає «Історія ліквідації закону (ордену) 

єзуїтів і його збереження на Білій Русі» (мова польська; Львів, 1874; ТКМРК – 11013). 

«Настільною книгою» бачиться концептуальна праця Михайла Грушевського «З 

історії релігійної думки на Україні» (Львів, 1925; ТКМРК – 13310). 

Пізнавально-повчальними сприймаються матеріали журналу «Слово» – часопису 

благодійної християнської асоціації «Україна для Христа» (№ 2, квітень-червень, 1993: 

про хрещення, ТКМРК – 4438; № 3, липень-вересень, 1993: про Церкву Христову, 

ТКМРК – 4439; № 4, жовтень-грудень, 1993, ТКМРК – 4440; № 3, липень-вересень, 

1994: «Чому мені ви не вірите?», ТКМРК – 4441; № 4, жовтень-грудень, 1994, ТКМРК – 

4442). 

Зацікавлює брошура «Где истина?» – спільне видання місіонерського союзу «Світло 

на Сході» та міжнародного біблійного товариства (1990; ТКМРК – 4513). 

«Підсилює» попередній абзац брошура «Дорога, ведущая в счастье» – видання місії 

«Христос в кожний дім» (1991; ТКМРК – 4515). 

Епі Степан Білак (1926 р. н., с. Космирин Бучацького району Тернопільщини) 

пропонує «Проповіді Післанця Правди» (Лозанна-Тернопіль: Збруч, 1993; ТКМРК – 

4717). 

Тернопільський журналіст Ярослав Велиган підготував «Рапорт Пилата до Тиверія 

Цісаря» (Кіцмань, 1993, перевидання з 1937 року; ТКМРК – 4443). 

Про «Суть Християнства» розмірковує К. С. Левіс – видання здійснено накладом 

благодійної християнської асоціації «Україна для Христа» (Тернопіль, 1994; ТКМРК – 

4436). 

У Франкфурті-на-Майні (Німеччина) побачила світ вузько-локальна брошура 

«Новоапостольська церква» (мова українська, приблизно 1990-ті рр.; ТКМРК – 4626). 

Регіональні терени охоплює «Євангельський рух на Тернопільщині» (Тернопіль, 

1996; ТКМРК – 11221). 

Філософську основу осмислення зберігає публікація Ігора Кічака «Християнство чи 

поганство» (журнал «Державність», №1 – 2, 2002; ТКМРК – 7702). 
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Науковою аргументацією виділяється монографія Петра Іванишина «Аберація 

християнства, або Культурний імперіалізм у шатах псевдохристології» (Дрогобич: 

Відродження, 2005; ТКМРК – 9329). 

Осібним баченням Галини Могильницької наповнено «Літос (або Камінь із прощі 

правди на розбиття митрополичого блудословія)» (Броварі: Українська ідея, 2007; 

ТКМРК – 10526). 

Зібрані «позиції» різних авторів щодо нетрадиційних релігійних течій, сформованих 

опісля Реформації, дають можливість користувачам фондової «колекції» установи бодай 

«зачепитися» зацікавленою темою пізнання для подальших серйозних наукових 

узагальнень. 

Список використаних джерел  
1. Танчер В. Протестантизм // УРЕ. Київ, 1983. Т. 9. 2. Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею. 

Stephan Kostyuk 
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In the article the peculiarities activities of Protestants churches and their denominations on the 
Ternopil region on the basis of published, archival documents materials of Museum have been shown. 

Key words: Church, cult, religious groups. 

 
Михайло Бабій, Людмила Филипович 

РЕФОРМАЦІЯ І ПРИНЦИП СВОБОДИ СОВІСТІ 
Відзначаючи 500-літній ювілей Реформації, для якої релігійна свобода стала базовою 

вимогою і фундаментальним положенням віровчення, автори наголошують, що звернення до 

свободи совісті історично постає не тільки як спроба релігійної меншості захиститися від 

панування релігійної більшості, а як прагнення утвердити цей принцип для кожного, як право 
вибирати для себе і для інших релігію або не вибирати її і бути відповідальним за цей вибір. 

Аналізується історичний внесок Реформації, зокрема, М. Лютера в утвердження і захист 

релігійної свободи.  

Ключові слова: Реформація, протестантизм, свобода совісті, релігійна свобода, М. Лютер. 

Свобода совісті є історичним досягненням людства. На думку відомого 

грузинського філософа М. Мамардашвілі, «свобода думки і совісті є продукт цивілізації, 

а не властивість і не наміри людей» [9, с. 95]. Підготовлений ментально і культурно 

епохою Ренесансу з його інтересом і повагою до особистості та її свобод, цей принцип 

сформувався і утвердився на хвилі Реформації. Сьогодні він присутній в багатьох 

віроповчальних системах, політичних програмах, конституціях, етичних кодексах, 

міжнародних угодах. Концептуально, як фундаментальний блок віровчення, вимога 

свободи в справах віри представлена в усіх протестантських символах віри. Саме 

віросповідне визначення свободи совісті і послідовне дотримання і виборювання цього 

принципу дало можливість постати протестантизму як самостійній гілці християнства. 

500-літній ювілей Реформації актуалізує питання про наслідки протестантизації 

Європи, про роль протестантизму, зокрема Мартіна Лютера, у формуванні принципів 

релігійної свободи та свободи совісті. 

В академічному релігієзнавстві і в конфесійному богослов’ї вивчається 

протестантизм в межах виключно християнських, тобто те, як протестантизм 

утверджував сам себе в християнському світі або як його не приймали інші християни, 

що призвело до боротьби за свободу совісті. Добре відомі наукові пошуки природи 

протестантизму, ролі Ренесансу і Реформації у появі ранньопротестантських напрямків. 

Чимало існує досліджень з історії протестантизму, особливостей його віровчення, 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

218 

окремих постатей. Але недостатньо ще цікавляться тим, як Реформація, протестантизм 

вплинули на утвердження принципів свободи віросповідань і свободи совісті.  

Автори статті мають на меті дослідити, яким чином Реформація, М. Лютер 

вплинули на утвердження свободи совісті, як еволюціонували уявлення протестантів на 

зміст цієї демократичної і культурної цінності європейських суспільств, що спонукало 

протестантів до захисту і боротьби за свободу віросповідання і свободи совісті.  

Всесвітня історична наука епоху, що передувала Реформації, називає кризою 

християнського світу, яка датується серединою XIII ст. – кінцем XV ст. [4, с. 398–484]. 

Саме в цей період відбувалися події, які кардинально змінили обличчя не лише Європи. 

В надрах старого світу почали формуватися паростки нового соціально-політичного, 

культурного і духовного життя.  

Світський Ренесанс і релігійна Реформація стали альтернативою традиційному 

суспільству. Вони потужно заявили про себе у гуманістичному мисленні, новій теології, 

наукових та географічних відкриттях, тобто у тому новому, що співіснувало із народною 

вірою у ворожіння, астрологію, дива, чари, відьомство, знахарів, привидів, чаклунок 

тощо. При цьому авторитет Церкви, що раніше поставав джерелом будь-якої влади і 

порядку, ганьбливо падав, а це призвело до заміни достатньо стійкої і впорядкованої 

середньовічної цивілізації новим устроєм, який народжувався в результаті дезінтеграції 

європейського суспільства [4, с. 487]. Відомі історичні факти спокушають пояснити 

Реформацію і походження протестантизму винятково кризою Церкви. Однак, крім чисто 

релігійних причин, є підстави говорити про вплив такої характерної ренесансної ознаки, 

як «незалежність думки», яка народилася поза межами, а, можливо, і всупереч 

християнству.  

У центрі ренесансної матриці цінностей – проблеми людини, особливого розуміння 

її місця у світі, змісту її життя та щастя, а також людського пізнання, людської свободи, 

зокрема й свободи совісті, людської творчості. Людина стала розглядатися як носій 

сенсу буття, хоча, разом з тим, у своїй основі зберігався середньовічний постулат, що 

«людина є грішна істота, в якій сенс є зганьблений»,… однак вона і у своєму падінні 

«зберігає знак своєї величі…» [2, с. 294]. На зміну середньовічному теоцентризму 

прийшов ренесансний антропоцентризм. 

Релігія в умовах втрати Церквою своєї влади все більше ставала цариною 

індивідуального сумління. Багато галузей людської життєдіяльності звільнялись від 

контролю Церкви, яка претендувала на монополію в усіх сферах суспільного життя, 

прагнула тотально панувати всюди. Нова людина не потребувала жодного щодо себе 

зовнішнього авторитету: успіх її життєдіяльності залежав лише від власного таланту і 

праці. Не заперечуючи Бога, нове мислення не сприймало людину безпорадною 

іграшкою Провидіння, пригнічену незбагненним функціонуванням усього 

навколишнього і своєї власної природи. На зміну пануючій концепції гріха прийшло 

усвідомлення людських можливостей, які можливо і потрібно використати для 

розгадування таємниць Божого світу. Формувалася думка, що долю людини можна 

контролювати, а долю світу – поліпшити [4, с. 488–489]. 

Наприкінці XV ст. Європа опинилась напередодні своєрідної духовної революції, 

причини якої, на думку авторитетних західних вчених, «слід передусім шукати в 

духовній сфері». Відомий англійський історик, автор світового бестселеру Н. Дейвіс 

переконаний, що «коріння і Ренесансу, і Реформації залягало в царині ідей», які 

генерували тогочасні інтелектуали, християнські гуманісти [4, с. 493]. Крім свободи 

думки, яку вони представляли і відстоювали, гуманісти продемонстрували відхід від 

теократичного і утвердження антропоцентричного погляду на світ, пошанування 

людської гідності, відстоювання унікальності і значимості кожного індивіда, чим згодом 

скористався протестантизм, наголошуючи на індивідуальному сумлінні. 
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Виникає небезпека нездоланної суперечності, по-перше між прагненням людини до 

незалежності та свободи, яка потребувала подолати всілякі перешкоди й заборони, а 

отже й утвердження її самодостатності, та по-друге, одвічними істинами християнства. 

На відміну від світського Ренесансу, котре так і не примирилося з Богом, християнство 

унормувало конфлікт двох світоглядів – світського і релігійного. Воно запропонувало 

своєрідний синтез між вірою та розумом, традиціями і новаціями, звичаями і 

переконаннями. Тогочасне мислення утримувало в собі і віру в Бога, і віру в Людину.  

Поява в ренесансний період світських тем не витіснила релігію остаточно: освіта, 

мистецтво, література, архітектура і, навіть, наука продовжували обертатися навколо 

традиційних християнських смислів і символів.  

Тому Реформацію, результатом якої став протестантизм, важко уявити поза 

могутнім впливом Ренесансу. Проте, у нас немає підстав сприймати Реформацію лише 

як продовження Ренесансу. Реформація відбувалася на хвилі релігійного відродження, 

відновлення католицької віри. Ініціатори Реформації не ставили перед собою мети 

розколоти християнство чи похитнути непорушність католицизму. Вони боролися за 

очищення Церкви, за повернення її до витоків віри Христа. Реформація, яка почалася як 

рух за реформу Римо-католицької церкви, врешті завершилася заснуванням нових 

Церков, дуже схожих, на перший погляд, на вже існуючі. Але мотивуючим началом для 

протестантів в організації свого духовного життя стало бажання бути альтернативним 

шляхом існування християн.  

Німецький чернець-августинець М. Лютер акумулював незадоволення людей (і 

Церквою римо-католицькою, і світською імператорською або локальною владою) та 

очолив суспільний протест, висловивши його у відомих 95 тезах – аргументах проти 

індульгенцій, які оприлюднив 31 жовтня 2017 р. у Віттенбергу. Наслідки цієї непокори, 

яка призвела до публічних дискусій монаха з єпископатом та спричинила відлучення 

його від Церкви, не злякали М. Лютера. «На тому стою і не можу інакше», – ця 

немислима для того часу формула свободи індивідуального сумління стала базовою для 

знаменитої формули свободи володаря у справах релігії: «cuius regio, eius religio» – «чия 

влада, того й віра».  

Саме життя вивело реформаторів, передовсім М. Лютера, на богословське 

формулювання фундаментальних принципів своєї віри, на усвідомлення важливості 

свободи релігійної совісті, її практичної необхідності. Маємо на увазі передовсім 

лютерівську «формулу» – «sola fide, sola gratia, sola Scriptura» («лише вірою, лише 

благодаттю, лише Писанням»). На думку П. Козловскі, ця «формула» постає як 

принцип, що нівелює, заперечує посередницьку роль Церкви, духовенства в процесі 

звернення людини до Бога, акцентує увагу на індивідуальному, приватному характері 

віри. Людина має звертатися до нього безпосередньо, а не через релігійну спільноту. 

Кожний християнин сам, напряму спілкується з Богом і ніхто не може в цій справі бути 

посередником. Спасіння і благодать гарантуються віруючому не Церквою, а Богом. 

«Віра, милість (благодать) і вірне тлумачення Писання не досягається апеляцією до 

законності авторитету церкви, а залежить від людини» [6, с. 133]. У своєму трактаті 

«Про свободу християнина» (1520 р.) М. Лютер акцентував увагу на тому, що «одна 

лише віра без справ виправдовує, звільняє і спасає». А, «оскільки, – продовжував він, – 

однієї лише віри достатньо для спасіння, то я не потребую нічого більше, окрім віри, яка 

виявляє силу й суверенне право своєї власної свободи» [8, с. 35]. Це, на його думку, 

«воістину безцінна сила і свобода християн» [8, с. 35]. Джерела цієї свободи він бачив у 

«праведності, що знайдена вірою», а остання постає як акт, що коріниться в 

особистісних рішеннях вільної совісті. Саме тому «християнин не має потреби в будь-

яких справах і законах для того, щоб досягти спасіння, оскільки через віру він вільний 

від будь-якого закону і робить все добровільно й вільно» [8, с. 40–41]. Отже, 

лютерівська концепція віри, спасіння і благодаті – це теологічне обґрунтування 
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важливості власних зусиль, заслуг індивіда на шляху до спасіння через віру, його 

особистої відповідальності в площині дії свободи віри. 

Можна сказати, що із означеного теологічного концепту – «sola fide, sola gratia, sola 

Scriptura» – постає вимога свободи думки у сфері релігії, свободи совісті, зокрема 

свободи релігійної совісті. А остання, як стверджував М. Бердяєв, «… у вірі є вищою 

понад усе. У вільному виборі людьми Бога – сенс світової історії» [3, с. 70]. 

У контексті богословських міркувань М. Лютер стверджував «індивідуалістський 

принцип» свободи совісті (а радше складової структури останньої – свободи 

віросповідання), як «перший всезагальний принцип буржуазної правосвідомості», як 

«інтимно-особистісний» процес.  

Він неодноразово наголошував, що індивід має здатність самостійно встановлювати 

свої відносини з Богом, має право на незалежний від зовнішнього примусу пошук 

істини: «все, що пов’язано з вірою – вільна справа, і до цього ніхто не може силуватись» 

[8, с. 35]. Німецький реформатор наголошував, що ніколи не потрібно здійснювати 

насилля над совістю людини. «Свобода, – стверджував він, – це і є сутність віри». Він 

активно обстоював принцип свободи думки, вільного вибору релігії. За переконаннями 

М. Лютера, християнин володіє свободою релігійної совісті за правом хрещення: 

«Завдячуючи Хрещенню ми стаємо вільними» [8, с. 105]. 

Вкажемо також на те, що М. Лютер виступав не проти будь-яких світських законів, 

церковних норм, що обмежують християнина, а лише проти тих, які спрямовані на 

попередню цензуру совісті, й які, за його висловом, «встановлюють букву над духом» 

[10, с. 196]. Особисті «прагнення душі і розуму», на його думку, не можуть відкритися 

нікому, окрім Бога, тому «неможливо заборонити будь-кому силою або наказувати 

вірити так, а не інакше» [8, с. 146]. У роботі «Про світську владу» (1523 р.) М. Лютер 

заперечував будь-які спроби декретування совісті, звертав увагу на те, що світські 

закони регулюють лише зовнішнє (відносини людей одних з одними), а над «душею Бог 

не може і не хоче дозволити владарювати нікому, крім Себе Самого» [8, с. 147]. 

Одночасно він наголошував на особистісному, невідчужуваному характері свободи 

совісті, вказуючи на те, що «оскільки справою совісті кожного є те, як він вірить чи не 

вірить, – і в цьому світська влада не повинна нікому чинити перешкод, – то вона 

повинна задовольнятись виконанням своїх обов’язків і дозволяти вірити так чи інакше, 

як хто може і хоче, і нікого не примушувати силою» [8, с. 149]. Віра – це добровільний 

акт. 

Не виникає сумніву, що в означеному фрагменті практично сформульовані основні 

принципові засади свободи совісті, зокрема свободи віросповідання. І це право совісті (в 

лютерівському розумінні) не може бути знехтуване будь-яким земним авторитетом – «ні 

папою, ні єпископом, ні церквою», ні світською владою: «безнадійно, безглуздо з 

їхнього боку законами і указами присилувати підданих вірити так чи інакше» [8, с. 147]. 

Такий підхід у контексті екстраординарності вибору своєї совісті, вірності власним 

переконанням М. Лютер продемонстрував на Вормському рейхстазі (1521 р.), де він 

фактично обґрунтував і оприлюднив протестантську «декларацію свободи, 

толерантності». На запитання, «чи не хоче він відмовитись від своїх переконань?», 

реформатор відповів, що «допоки моя совість залишається пов’язаною Словом Божим, я 

не можу і не хочу відмовлятись ні від чого, тому, що неправомірно і неправедно щось 

вчиняти проти совісті» [7, с. 257]. Звертаючись до учасників засідання, він виголосив 

свою знамениту максиму: «На тому стою. Я не можу інакше. Бог допоможе мені» [5, 

с. 63]. Характерно, що акцентував він на максимі «Я» в контексті як свого вільного 

вибору, завізованого власною совістю, так і своїх переконань – результату цього вибору. 

Отже, М. Лютер з усією рішучістю відкидав будь-яке силування у справі віри і совісті, 

посягання на переконання людини. Це чітко проявилось і в його позиції щодо «боротьби 

з єрессю». Останню він розглядав як духовну справу, яку «… не можна порубати 
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залізом, спалити на будь-якому вогнищі, втопити у воді». Тут, як писав М. Лютер, – 

«потрібний інший підхід, не меч, а дещо інше… Для цього потрібне виключно слово 

Боже… Єретиків слід перемагати Писанням, як робили це стародавні отці, а не вогнем. 

Насилля лише зміцнює єресь» [8, с. 152–153]. 

М. Лютер у ранніх своїх роботах пов’язував проблему свободи релігійної совісті зі 

здійсненням спокутувальної повинності, кроками, які робив християнин щодо «спокут 

своєї провини перед Богом». І в цьому аспекті для протестанта це – його священне, і не 

заперечне право, це – справа його совісті, заради якої він готовий прийняти смерть. 

М. Лютер співвідносив проблему свободи віросповідання в аспекті власного релігійної 

вибору з питанням вільної проповіді, вільного громадсько-релігійного життя. В цій 

площині важливими є також його і його послідовників установки на право християнина 

самостійно тлумачити та проповідувати Святе Писання, тобто на принцип 

«всезагального священства», на право бути вільним у питаннях дотримання окремих 

обрядів, зокрема, посту, на право священнослужителів вільно вирішувати проблему, 

пов’язану з целібатом [8, с. 36–37, 89–90, 96]. 

Отже, ранньореформаційні підходи, зокрема М. Лютера щодо свободи релігійної 

совісті постають не тільки як «право кожного вірити по совісті», за його вибором, а й 

право (що дуже важливо) на такий спосіб життя, який диктується вибраною вірою і 

вільно реалізується в контексті його парадигми і приписів. 

З наведених міркувань М. Лютера щодо проблем свободи совісті, його прагнення 

дати теологічне обґрунтування цього широкого принципу, в т.ч. й через витлумачення 

поняття «свобода совісті», можна сформулювати наступні важливі концептуальні 

підходи, згідно з якими він: по-перше, наголошував на тому, що свобода совісті є однією 

з «первісних духовних потреб людини», що вибір віри є «справою совісті кожного»; по-

друге, пропагував нову, світоглядну духовну установку про невідчужувано-

особистісний характер віри і совісті та свободи їх вияву, вважаючи, що право на свободу 

совісті є священним, і саме індивідуальна свідомість має бути основою християнської 

свободи без будь-яких посередників; по-третє, звертав увагу на наявність і зміст 

внутрішнього й зовнішнього (публічного) аспектів свободи совісті, які для М. Лютера 

були безпосередньо пов’язані із свободою думки, слова, друку; по-четверте, дав 

аналітичне обґрунтування ідеї недекретованої совісті у контексті своїх роздумів про 

світськість держави, про взаємовідносини влади і церкви, акцентуючи думку на тому, 

що це два незалежні «царства», що совість християнина є табу для втручання ззовні: це 

та сфера, де «немає влади іншої, окрім Бога»; по-п’яте, рішуче заперечував й показував 

безглуздість насилля у справах совісті, віри, переконань, як з боку держави, так і 

Церкви; по-шосте, проголошував авторитет особистої віри та звільнення від диктату 

Церкви, сприяючи появі широкого спектра релігійних поглядів, віровчень і, врешті-

решт, – плюралізації релігійного середовища. Остання постала одним з важливих 

факторів свободи віросповідання, свободи совісті; по-сьоме, утверджував певний 

простір свободи думки у сфері релігії та свободи релігійної самореалізації.  

Разом з тим, варто відзначити, що хоча М. Лютер і маркував принципові аспекти 

свободи совісті, в його теологічних міркуваннях (як й інших провідників Реформації) 

остання постає у своїй сутності як свобода віросповідання, до того ж з акцентуацією на 

свободі внутрішньої віри, на праві вибирати, мати релігійні переконання, однак зі 

значним обмеженням можливостей, їх публічної маніфестації та реалізації, особливо на 

індивідуальному рівні. 

Зауважимо, що релігійне витлумачення свободи совісті як свободи релігійної совісті 

(свободи віросповідання) постає наслідком переважаючого панування релігійного 

світогляду. Маємо взяти до уваги, що превалював принцип, за яким свобода 

християнина (протестанта) – була свободою слугувати істинній вірі, бути «незалежним 

від Риму та можливість погоджувати з Вітенбенргом» [1, с. 77]. Таким чином, модель 
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свободи віросповідання, запропонована М. Лютером, була обмеженою формою свободи 

релігії, але на той час ця концепція сприймалась як нечувана раніш свобода, хоча в 

практичному вияві вона, по суті, «вела до нового виду залежності від ще одного 

(лютеранського) догматичного віросповідання» [1, с. 77]. 

Слід зауважити, що весь подальший розвиток, формування парадигми свободи 

совісті та віросповідання тією чи іншою мірою базувалися на лютерівських ідеях. 

Характерно, що останні у своїй сутності корелювалися (будучи теоретично більш 

осмисленими) з ідеями як перших християнських борців за свободу віросповідання, так і 

представників філософської думки Середньовіччя й доби Відродження. Зусилля 

гуманістів практично «породили» дух релігійної свободи, утверджували принцип 

віротерпимості.  

Зауважимо у цьому зв’язку, що саме поняття «свобода совісті» в формування її 

парадигмального ядра (в епоху Реформації й Просвітництва) теоретично й практично 

корелювалося лише з релігією, свободою віросповідного вияву. І це зрозуміло. Адже 

релігія в означену епоху продовжувала залишатися ідеологічною (і не лише) основою 

індивідуального й суспільного буття. 

Узагальнюючи, можна зробити висновок: по-перше, епохи Відродження і 

Реформації постали одними з важливих етапів історичного розвитку ідей свободи, 

свободи совісті, свободи віросповідання і віротерпимості їх теоретичного обґрунтування 

в контексті тих серйозних трансформацій, які відбувалися в культурному, соціально-

економічному, релігійному житті тогочасного «загальноєвропейського соціуму» з 

урахуванням специфіки і особливостей складових цього процесу в різних країнах 

Європи; по-друге, в епоху Відродження було започатковано зміну ціннісних параметрів 

життя людини, піднято її суспільний статус і релеватність її свободи. Людина стала 

розглядатись як носій сенсу буття, як його центральна іпостась. В історико-

філософському дискурсі означена епоха оцінюється як епоха розвитку й утвердження 

гуманізму, людської особистості та її гідності; обстоювання ідей самостійності й 

свободи думки, слова, совісті. Завдяки відомим гуманістам епохи в суспільній думці 

стали утверджуватись ідеї свободи віросповідання, принцип «свободи віри». Саме в 

епоху Відродження «виникає цивілізований світський пласт» [9, с. 17], стає відчутною 

боротьба «великої і малої» культурних, в т.ч. релігійних традицій, яка актуалізувала 

проблеми віротерпимості, свободи віросповідання. Свобода думки й світський характер 

культури, її гуманізація, релігійний скептицизм беруть свій активний початок 

передовсім в епоху Відродження. Останнє підготувало Реформацію, стало його, 

«ідеологічним підґрунтям»; по-третє, Реформація (як масовий релігійний і соціальний 

рух) змінила духовну атмосферу Європи, сприяла: звільненню життя держави від 

повсякденної опіки церкви; розвою «релігійного суб’єктивізму», утвердженню 

релігійного розмаїття; поглибленню секуляризаційних процесів. по-четверте, був 

започаткований і активно діяв реформаційний алгоритм «культурної еволюції від 

догматизму до свободи», від зовнішньою релігійності до внутрішнього світу людини. 

Реформація відкрила факт «внутрішньої свободи особистості», шлях до «релігійної 

свободи» і проголосила принцип свободи совісті. Його в теологічному аспекті всебічно 

обґрунтував М. Лютер. Для нього «християнська свобода» поставала як квінтесенція 

«спасіння людини» Він обґрунтував сутність свободи релігії, свободи совісті, свободи 

віросповідання, свободи служіння Богові. Відзначимо, що саме в період Реформації в 

суспільному вжитку з’явилося поняття свободи віросповідання, як свободи вибору 

однієї з християнських конфесій. 

Протестанти, особливо їх радикальне крило, мужньо захищали ідею віротерпимості, 

принципи свободи совісті, віросповідання. Однак Реформація не реалізувала ці 

принципи в практичному сенсі. Її лідери в цьому питанні були непослідовними. В 

протестантських державах свобода совісті, віросповідання стала привілеєм для тих, хто 
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володів владою. Реформатори визнавали за державою право карати єретиків. Реформація 

неприязно сприйняла свободу думки, хоча багато зробила для її розвитку. Разом з тим, 

вона створила передумови для нової постановки філософських питань, ідей, передусім 

тих, що стосуються свободи людини, її прав, у т.ч. й у сфері свободи совісті.  

Є всі підстави стверджувати, що Реформація заклала основи свободи совісті, 

розвинула ідеї свободи віросповідання, свободи віросповідного вияву, основні 

концептуальні параметри їх виміру, які знайшли своє поглиблене теоретичне 

обґрунтування та практичне втілення в епоху Нового часу. Автономія духовного світу 

людини, втілена у свободі совісті, з епохи Реформації починає існувати як 

загальнозначуща і, відповідно, об’єктивна реальність людської природи як вельми 

важлива стадія її розвитку. 
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REFORMATION AND THE PRINCIPLE OF FREEDOM OF CONSCIENCE 

Celebrating the 500th anniversary of the Reformation to which religious freedom was the basic 
requirement and fundamental provisions of the Faith, the authors stress that appeal to freedom of 

conscience historically is not only as an attempt of religious minorities to protect themselves from the 

domination of religious majority. To establish this principle for everyone as the right to choose for 

themselves and for others a religion or not to choose any and to be responsible for this choice – more 
important for the establishing of the freedom of faith. The historical contribution of the Reformation, 

including Luther, the protection of religious freedom are analyzed. 
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«РУССКИЙ МИР» ПО-ПРОТЕСТАНТСЬКИ 
(ЄВРАЗІЙСЬКА ІДЕОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ) 

З’ясовано, що протестанти і неопротестанти, проповідуючи «вселенське християнське 

братство», у такий спосіб є носіями постмодерної глобальної культури, виступають 

пропагандистами вестернізації світу, натомість місіонери з країн, так званого «близького 
зарубіжжя, зорієнтовані на підтримку зв’язків на пострадянському просторі, а відтак на 

розбудову імперськості Росії. 

Ключові слова: протестантизм, євразійство, Росія, Євразія, СРСР, Україна. 

Сучасний протестантизм – один із лідерів руху до глобалізації світу. І якщо 

глобалізаційні тенденції на рівні світового протестантизму проявлені у скасовуванні 

національних кордонів Церков, в об’єднанні у трансконтинентальні союзи та 

транснаціональні місії, то в межах пострадянського простору це виражене у створенні 

міжнаціональних євразійських міжцерковних проектів – різного роду євразійських 

союзів чи слов’янських місій. Глобалізаційні процеси сприймаються протестантами як 

підмога в їх остаточному виході за національні й етнокультурні рамки, як реалізація 

новозавітного прагнення християнства до вселенськості. Згідно з матеріалами 

Лозаннського руху, «жива демонстрація Євангелії в Церкві завжди буде 

протикультурною (контркультурною – П. П.). Вона включає в себе відмову від етнічного 
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поділу як етнічної переваги» [1]. Але якщо західні протестанти і неопротестанти, 

проповідуючи про «вселенське християнське братство», у такий спосіб є носіями 

постмодерної глобальної культури, виступають пропагандистами вестернізації світу, то 

місіонери з країн, так званого «близького зарубіжжя», об’єднуючись в якісь євразійські 

інститути, семінарії, союзи, місії, служіння, конференції, об’єднання, зорієнтовані на 

підтримку зв’язків на рівні колишнього СРСР, а відтак на розбудову імперськості Росії – 

Росії як Євразії, «Росії-Євразії». 

Лідером міжнародного євразійського руху серед протестантів Росії є голова 

«Російського Об’єднаного Союзу християн Віри Євангельської» Сергій Ряховський. 

Останній, активно підтримуючи позицію президента РФ В. Путіна щодо реанімації 

СРСР, наголошує, що з часом «протестантська російська церква стане дуже важливою 

складовою частиною російського громадського, соціального, і врешті-решт, політичного 

життя» [2]. Єпископ С. Ряховський може вважатись основоположником російського 

політичного протестантизму. У своїх інтерв’ю та виступах, особливо упродовж останніх 

декількох років, він підкреслює, що протестанти взагалі, і очолювані ним 

п’ятидесятники зокрема, підтримують президента В. Путіна розбудові ним сильного 

громадянського суспільства і великої Росії як Євразії [3]. Невипадково цей служитель 

симпатизує ідеологу сучасного російського фашизму і водночас теоретику пропутінської 

неоєвразійської доктрини Олександру Дугіну, називаючи останнього «людиною 

високого польоту», за те, що той «зміг створити деяку сучасну ідеологію євразійського 

простору, євразійського світогляду» [2]. «Коли ми реєстрували нашу дуже велику 

духовну богословську семінарію в 1998 р., – зауважує С. Ряховський, – ми, незалежно 

від О. Дугіна, назвали її «Євразійська богословська семінарія християн віри 

Євангельської». Це одна з кращих семінарій нашої церкви. Тому я за те, щоб працювати 

разом, разом внести вклад в устрій нової Росії, разом проходити труднощі» [2]. Це 

«разом» означає не просто всебічну підтримку російським протестантизмом, зокрема 

п’ятидесятництвом, неоєвразійської геополітичної доктрини, а те, що, обстоюючи 

пропутінський курс розвитку Росії, він поступово став дієвою складовою політичного 

життя країни, за словами російського релігієзнавця Р. Лункіна, «увійшов до вищих 

ешелонів влади … у путінський час» [3]. 

Що стосується протестантів в Україні, то вони, ще з радянського часу, маючи 

керівні центри своїх конфесій в Росії або входячи вже у пострадянський час до якихось 

наднаціональних релігійних структур з центрами в Росії, перебувають під потужним 

російським впливом, а, отже, інерційно становлять частку російського політичного 

протестантизму і, як наслідок, постають співучасниками пропутінських політичних сил, 

як у самій Росії, так і за її межами. 

У 1999 р. українськими адвентистами організовано в Україні приватний вищий 

навчальний заклад освіти «Український гуманітарний інститут». Проте вже через 

декілька років він переорієнтовується на Євразію, стає євразійським за суттю. Подібна 

метаморфоза відбулася і з «Українським адвентистським теологічним інститутом». 

Окреме слово про адвентистський телеканал «Надія», в ефірі якого простежується 

євразійський ідеологічний посил. Незважаючи на те, що «Надія» віщає в українському 

медійному просторі, є загальнонаціональним телеканалом, переважна більшість передач 

є російськомовними, орієнтованими на російський медійний простір. Російськомовність, 

євроазійськість, нехтування українською і, як наслідок, байдужість до України серед 

українських адвентистів викликана здебільшого організаційним чинником, оскільки їхня 

конфесія в Україні входить у так званий «Євро-Азіатський дивізіон» Церкви християн 

адвентистів сьомого дня (в якості одного з його «уніонів» як регіонального 

представництва) з центром у Москві, а останній, підкреслимо, стоїть на засадах 

пропутінського політичного протестантизму С. Ряховського [3]. 
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У рамках Лозаннського руху в грудні 2011 р. у Москві відбулася перша «євразійська 

консультація», названа ще «Москва-Євразія 2011», на якій близько 150 учасників – 

представники різних деномінацій і церков із 17 країн СНД і Балтії – обговорили і 

випрацювали стратегію «благовістя на пострадянському просторі» і який (простір), у 

свою чергу, був визначений «Євразією», «євразійським простором», під якими відтепер 

слід розуміти територію «колишнього Радянського Союзу». Більше того, у межах цього 

«євразійського простору» передбачається створити якщо не єдину на пострадянських 

теренах протестантську міжцерковну інституцію, то, принаймні, загальнопротестантську 

спільноту, завдання якої полягатиме у впливі на громадськість, просуванні ідей 

євразійського єднання в «єдиний організм», йдеться про творення у межах 

пострадянського протестантизму свого «Радянського Союзу». Зазначимо тут 

принагідно, що серед російських протестантів вже стало традицією у назвах своїх 

релігійних структур замість прикметника «російський» проставляти «євразійський» чи 

«євро-азіатський», що саме по собі вказує на те, що російські протестантські організації 

перебирають на себе керівні функції у межах конфесій, рухів чи служінь. Приміром, 

російські методисти вже давно перейменували себе на «Методистську Церкву Євразії». 

З утворенням на пострадянському просторі протестантських євразійських інституцій 

стоїть не просто збереження існуючих ще з радянських часів зв’язків, а відродження 

СРСР бодай на рівні пострадянського протестантизму. Власне, це й є, євразійський 

«собор народів» по-протестантськи. В реалізації протестантського євразійського проекту 

російський політичний протестантизм здійснює ставку на російськомовних вірян за 

межами Росії. Проблему допоможе вирішити і програма русифікації віруючих у країнах 

«близького зарубіжжя», нав’язування російськомовність як в церковному, так і 

позацерковному середовищах. Наприклад, у нашій країні переважна більшість 

перекладів Біблії, Нового Завіту, біблійних коментарів, богослужбової літератури 

друкується і поширюється серед протестантів переважно російською мовою, 

богослужбові заходи здійснюються, зазвичай, російською, проповіді здебільшого 

виголошуються російською, тому більшість протестантів в Україні є, а новонавернені 

україномовні з часом стають, російськомовними. Російська мова, домінуючи на 

релігійних заходах, у подальшому стає нормою і в буденному житті. Україномовність, 

чітка проукраїнська громадянська позиція серед українських протестантів є радше 

винятком, ніж правилом. Тому більшості протестантів дуже легко прищепити 

євразійське мислення. 

Серед низки сайтів євангельських християн-баптистів в Україні якщо й є 

україномовні, то опубліковані там матеріали не характеризують позицію цієї конфесії як 

проукраїнську. У кращому випадку її можна означити, як «ніяку», а в оцінках сучасних 

суспільно-політичних процесів у державі вона є подібною до тієї, яку обстоюють в УПЦ 

МП. І хоча український баптизм, подібно до московсько-православних, не визначає 

Україну (принаймні офіційно) історичною територією Росії, то все ж розуміє її 

компонентом проросійської «Євразії». Достатньо бодай поверхово переглянути 

офіційний сайт Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських християн-баптистів (далі 

– ВСЦЄХБ), щоб виявити, що Україна там присутня суто географічно. ВСЦ ЄХБ 

подібну ситуацію пояснює тим, що більшість їхніх віруючих є «вихідцями» із 

Радянського Союзу, а тому їм, бач, важко бути направду українськими патріотами. 

Цитата: «Віруючим, вихідцям із СРСР, важко бути патріотами, майже неможливо! Бо 

держава як апарат насильства була дуже жорстокою до віруючих і витіснила з них усе, 

що могло б бути пов’язано з патріотизмом. Тоді віруючим було природно і властиво 

вважати себе громадянами неба і протиставляти себе державі» [4, с. 15]. А зараз, у 

незалежній Україні? Що зумовлює баптистів і понині сповідувати цю, притаманну для 

радянської дійсності позицію? – Тільки те, що й в Україні вони продовжують бачити той 

само «апарат насильства», який заважає їм ставати «громадянами неба». Це пояснює, 
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чому Україна розглядається баптистами суто територіально, як частина якоїсь там 

«Євразії». Наведений висновок про неможливість баптистів бути патріотами України, 

лише підтверджує це і на думку баптистського керівництва мусить «виправдовувати» 

російськомовність, проросійські настрої серед віруючих і, таким чином, надалі залишати 

все без змін. 

«Євразія» протестантів чітко окреслюється межами колишнього Радянського Союзу 

[5], що вже саме по собі означає, що ця територія відповідним чином буде 

підпорядкована «єдності політичній» і «єдності внутрішній», згідно з чим усе її 

(території) населення утворить свій особливий «національний світ» як «союз націй» [6]. 

Дослідницький центр «Місія Євразія», міжнародним директором якого в Україні є 

Михайло Черенков, уже кілька років просуває на пострадянському просторі, зокрема й у 

нашій країні, ідею дрейфу євангельських Церков від західних місіонерських моделей до 

«національних ініціатив» [7]. Під цим розуміється інтеграція євангельських християн на 

пострадянському просторі в транснаціональну євразійську організацію [8, c. 16]. 

Подібне суголосне позиції В. Путіна, який, поділяючи євразійські ідеї, прагне 

створити «Євразійський союз», який би став не тільки політично-економічним блоком, 

на зразок Євросоюзу, але водночас втіленням Російської імперії територіально і 

Радянського Союзу ідейно-політично, цебто уособив нову «Велику Росію» як «Євразію» 

– «Росію-Євразію». Слід наголосити, що за уявленнями євразійців, національних держав 

у межах «Росії-Євразії» існувати не буде – допустимі лише окремі «національні ознаки» 

територій і до певної міри власна «державна політика» регіонального рівня, оскільки 

«Євразія» – «це не ґрунт, а майбутній поліконфесійний і поліетнічний, континентальний 

союз народів і країн, супердержава, суперімперія, рівної якій історія не знала. Ядром цієї 

імперії повинен стати … російський народ, … ядром імперії може стати тільки загальна 

ідеологія» [9]. 

Євразійські тенденції з недавнього часу стали притаманними і для неопротестантів 

України. Традиційно консервативне, закрите від зовнішніх релігійних впливів 

середовище, нині воно активно розвивається у полі євразійського геополітичного 

дискурсу. Так, окремі Церкви Христа в Україні (приміром, «Київська Церква Христа») 

вже стали частиною «Конференції Поклоніння Церков Христа Євразії», увійшли до 

спільноти «Євразійських Церков Христа». Це означає, що Кремль у своїх геополітичних 

іграх здійснює ставку на всі релігійні організації, яким, у той чи інший спосіб, можна 

нав’язати євразійську ідеологію і в такий спосіб перетворити на власних політичних 

агентів в Україні. Здійснити подібне легко, оскільки практично усі протестантські і 

неопротестантські громади в Україні суцільно російськомовні, як, зрештою, 

зрусифіковою є більшість українських протестантів. 

Ось, що зауважує про мовну ситуацію в баптистських громадах пастор М. Романюк: 

«Не секрет, що серед українських баптистів переважає російська мова у богослужбовому 

вжитку. … Сьогодні реальність така, що у Києві немає жодної україномовної церкви 

ЄХБ: ні, вони не ворожі до неї (української мови – П.П.), подекуди звучить українська 

пісня і, навіть, проповідь якогось заїжджого або переселеного з Західної України 

проповідника. … Існує інерція, бо «під руками» лежить готовий (російський – П.П.) 

продукт, а український потрібно творити» [10]. 

Тому можна тільки вітати заклик, хоча й далеко запізнілий, голови ВСЦ ЄХБ 

В. Антонюка, який у дискусії служителів щодо мови зазначив: «Брати, хотів би всіх 

служителів церков закликати до того, аби після 25 років свободи і двох воєн ми, все ж 

таки, почали нарешті володіти українською і проповідувати українською. Пробачте, але 

якщо нема мови – не буде країни. Дивно, що багато хто вивчив і англійську, й інші мови, 

але так і не спромігся у своїй країні вивчити українську. Вважаю, що це все ще відлуння 

минулої потужної пропаганди СССР. Пора вибиратися з цього. Розмовляйте і 

проповідуйте якою хочете – після того, як можете це робити державною» [10]. На жаль, 
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ці слова залишаються допоки непочутими – російська й надалі продовжує домінувати у 

громадах, а значить справа русифікації України триває. 

А ось впровадження української в громадах українських п’ятидесятників стало вже 

нормою. Українські п’ятидесятники відкрито доводять свою проукраїнську 

громадянську позицію, культивують українськість своїх громад, на ділі позиціонують 

себе патріотами України. Причина проста – вони не є членами будь-яких під орудою 

Москви євроазійських союзів, асоціацій чи місій: вільні від московсько-євразійських 

ідеологічних впливів, українські п’ятидесятники дедалі повніше стають українськими з 

духом. Чимала заслуга в цьому належить чинному президенту Всеукраїнського Союзу 

Церков християн віри євангельської-п’ятидесятників Михайлу Паночку. 

Добре слово слід сказати і про Українську Лютеранську Церкву (далі – УЛЦ). Ця 

протестантська конфесія робить все можливе для того, щоб бути українською не лише за 

назвою. Примітно, що українські лютерани є на сьогодні єдиними, хто з усіх існуючих 

традиційних протестантських конфесій в Україні виношує ще з початку 90-х рр. ХХ ст. 

ідею стати національною Церквою українського народу. Українськість УЛЦ виявляється 

насамперед в її чіткій проукраїнській позиції. Оцінки українських лютеран різко 

дисонують з позицією не лише інших протестантів в Україні, а й передовсім лютеран 

німецької і шведської традиції, бо ті, зазвичай, тримаються нейтралітету стосовно 

політики й української національної ідеї [11, c. 39]. 

Згідно з уявленнями сучасного протестантизму, глобалізація, розбудова «світу без 

кордонів», а, отже, руйнація національних, культурних, релігійних відмінностей 

розглядаються, до певної міри, як позитив, оскільки у такий спосіб відбувається 

наближення есхатологічних часів [12, с. 29]. Ставка ж на національне тільки гальмує це 

наближення, а значить суперечить духу Євангелії. Українські баптисти повчають: 

«Церква закликає людей до спорідненості у Христі ... Добрій Новині чужий 

егоцентричний (етнокультурний – П.П.) погляд людини на світ», а тому вкрай 

неприпустимо «оцінювати явища навколишнього світу крізь призму традицій і норм 

своєї етнічної групи». «Необхідно провести чітку грань між проповіддю Євангелія і 

проголошенням цінностей своєї культури» [12, с. 29].  

Не випадково ідея, на зразок «русского мира» вже на початку 90-х рр. ХХ ст. 

складала основу пострадянського протестантизму – в його теології, в системі цінностей, 

у способі життя, в соціальній позиції. Але оскільки першоосновою кирило-путінського 

«русского мира» оголошувалося російське православ’я, він був для протестантів 

неприйнятним – чужим, навіть ворожим [13], тому альтернативу останньому 

протестанти віднайшли в євразійстві. 

Незважаючи на те, що євангельський протестантизм у СРСР зазнавав серйозних 

утисків, його розвал, як це не видається парадоксальним, більшість протестантів 

сприйняли, як трагедію. Тому після розпаду Радянського Союзу саме протестанти 

виявились першими, хто подався створювати свої наднаціональні структури з тим, щоб 

хоч у такий спосіб продовжити для себе існування відносин у «радянському форматі» 

[14]. Так, одночасно з утворенням на пострадянських теренах незалежних країн «зі 

своїми кордонами, митницями, законами, валютами, для того щоб підтримувати духовне 

спілкування євангельських християн-баптистів», у 1991 р. створюється «Євро-Азіатська 

федерація союзів євангельських християн-баптистів», яку один з її лідерів В. Нестерук, її 

президент з 2008 р. – навіть порівняв із «Радянським Союзом», що існує на рівні 

пострадянського баптистського братства [15]. 

Євразійську ідеологію Кремль підкинув українським протестантам із далекоглядною 

метою. Російськомовність, радянська ментальність, широка розгалуженість 

організаційних зв’язків, чітка ієрархічна структура і, як наслідок, вплив керівних органів 

на підпорядковані інституції, рядові громади, віруючих – все це перетворює 

протестантів в Україні на потенційних популяризаторів євразійства, а значить – 
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пропагандистів ідей розбудови нового «совка», який наново б «сплотіла Вєлікая Русь». 

Подібні тенденції вкрай небезпечні особливо сьогодні, коли, як зауважує В. Горбулін, 

«після провалу плану по силовому встановленню «Новоросії», Росія буде працювати над 

«самоліквідацією України як держави» [16]. І якщо протестанти в Україні найближчим 

часом не зміняться – не стануть в Україні діяти на її користь, не стануть поважати її 

державну незалежність, не стануть на захист української мови, не стануть утверджувати 

українськість своїх громад, зрештою, не стануть патріотами України, вони й надалі 

будуть допомагати Кремлю нищити Україну. 
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«RUSSIAN WORLD» IN PROTESTANTISM 

(EURASIAN IDEOLOGY IN UKRAINIAN PROTESTANTISM) 

If Western Protestants and Neoprotestants preaching about «universal Christian brotherhood», 
thus are carriers of postmodern global culture, come forward as propagandists of Westernization of the 

world, missionaries from countries, so-called «near abroad» uniting at different sorts Eurasian 
institutes, seminaries, unions, missions, services, conferences, associations orientated ion supporting 

links at the former Soviet Union and consequently on development of Russian empire – Russia as 

Eurasia, «Russia-Eurasia». 

Key words: Protestantism, Eurasian, Russia, Eurasia, USSR, Ukraine. 

 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

229 

Олег Шепетяк 

МЕСІАНСЬКЕ ЄВРЕЙСТВО У СВІТІ ТА УКРАЇНІ 
У статті проведено аналіз відродження сформованих в оточенні апостолів юдео-

християнських общин. Їхнє відродження відбулося у ХІХ ст. завдяки праці Йосифа Рабиновича 

та Ісаака Ліхтенштайна. Започатковані ними ідеї поширювалися та пережили пік свого 
розвитку у 1960-х рр. у США, а в 1980-х у Європі. Єврейські християнські общини називають 

себе месіанськими євреями. Основою їхнього віровчення стало прагнення сповідувати 

християнство, але при цьому вони не відмовилися від єврейських національних традицій. Також 
автор досліджує рух «Євреї за Ісуса» – міжконфесійну організацію, яка проповідує 

християнство, переважно протестантського типу, серед євреїв. 

Ключові слова: протестантизм, месіанські євреї, «Євреї за Ісуса», Гаскала. 

Особливою віхою історії євреїв було виникнення християнства. Ісус Христос 

народився в юдейському місті Вифлеєм; перші його послідовники були євреями. Після 

смерті і воскресіння Христа ранні християни поширилися в усьому світі, несучи 

Євангеліє всім народам. Вийшовши за межі Ізраїлю, християнство швидко розросталося 

серед народів греко-римського світу, які виражали свою християнську віру формами, 

притаманними їхнім релігіям. Поступово християнський обряд набирав таких форм, які 

були рідними для людей із неєврейського середовища. Однак, ті християни, які жили в 

самому Ізраїлі та серед єврейської діаспори, не поспішали розривати відносини зі своєю 

культурою з прийняттям християнства. Сповідуючи Христа, вони продовжували 

дотримуватися єврейських релігійних звичаїв, святкувати єврейські свята і навіть 

відвідувати синагоги. Апостоли, які були безпосередніми послідовниками Христа та 

авторитетами у питаннях віри, не осуджували таких традицій, позаяк вони робили 

наголос на вірі у Христа, а не на обряді, який цю віру виражав. Єврейські обряди та 

культивування Танаху були співзвучними з християнством. Таке поєднання 

християнської релігії з єврейською обрядовістю почали називати «юдео-

християнством». Поступово християнство і юдаїзм розходилися у своїх вірі та 

обрядовості: євреї відкинули віру в Христа, але зберегли давні обряди, а християни 

зберегли віру в Христа, однак відкинули єврейський обряд, формуючи вираження 

власної віри на основі греко-римської культури. Юдео-християни залишалися чужими 

як для юдеїв, так і для християн, і були змушені асимілюватися в котресь із цих 

середовищ. Однак ідея синтезу юдейського обряду з християнською вірою жевріла в 

душах євреїв, хай навіть і небагатьох. Середньовічний консерватизм, який був 

притаманний як християнам, так і ортодоксальним юдеям, не давав цим ідеям 

можливості проявитися.  

Новітній час сприяв численним змінам в європейській культурі: християнське 

вільнодумство та єврейська Гаскала зробили нові трактування релігійних традицій 

можливими. У юдаїзмі з’явилися нові напрямки (реформізм), які засвідчили, що юдаїзм 

можливий і в такому вигляді, який виходить поза рамки, визначені Талмудом, а 

християнство пережило Реформацію, яка також довела, що, окрім традиційних 

католицизму і православ’я, існують й інші форми вираження віри у Христа. Ці віяння 

уможливили відродження спроб бути християнином, не пориваючи з культурним 

надбанням єврейства. Результатом таких спроб стали формування общин месіанських 

євреїв. 

Першу спробу відродження юдео-християнства здійснив молдавський єврей Йосиф 

Рабинович (1837–1899 рр.) [1]. Народившись у заможній та побожній єврейській родині, 

з якої вийшли декілька рабинів, він змалечку отримував добру освіту. Основним 

захопленням Й. Рабиновича було вивчення івриту та Священних Писань юдаїзму. Також 

він ретельно вивчав Кабалу і хасидську містику. Одного разу йому подарували 

примірник Нового Завіту, перекладеного давньоєврейською мовою. Ця книга настільки 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

230 

захопила його, що він ізолювався від оточення, щоби ретельно її вивчити. Окрім 

духовних студій, Й. Рабинович здобув добру світську освіту та став юристом і 

публіцистом. На початку 80-х рр. ХІХ ст. Й. Рабинович, захоплений ідеями 

сіоністського руху, відправився до Палестини, де був вражений жалюгідним 

становищем євреїв, які живуть на своїй батьківщині. Ці міркування наштовхнули його 

на думку, що ситуацію єврейства можна покращити тільки прийняттям християнства, 

яким він і до того захоплювався, після прочитання Нового Завіту.  

Однак Й. Рабинович не був готовий відмовитись від єврейської культури з 

прийняттям християнства. Ця ідея захопила його настільки, що у 1883 р. він видав свій 

катехизм «Дванадцять тез віри», написаний за аналогією до катехизму Мойсея 

Маймоніда «Принципи єврейської віри». Однак, якщо М. Маймонід систематизував 

ортодоксальний юдаїзм, то Й. Рабинович спробував поєднати основи віри юдаїзму та 

християнства. 24 грудня 1884 р. він відкрив у Кишиневі перший молитовний дім 

«Зібрання ізраїльтян Нового Завіту». Й. Рабинович багато працював над поширенням 

своїх ідей та популяризації молитовного будинку: він сам уклав богослужіння, яке в 

ньому велися на їдиші, і яке включало в себе християнські та юдейські елементи.  

Головною ідеєю, яку пропагував Й. Рабинович, була не просто поєднання 

християнства та юдаїзму, а відродження раннього юдео-християнства апостольських 

часів. Прагненнями повернення до апостольських взірців він був співзвучний з 

популярними в той час гаслами християнського протестантизму, оскільки протестанти 

також ставили собі за ціль не просто відкинути католицизм, а очистити його від усіх 

культурних впливів часу й повернути до апостольських стандартів.  

Юдео-християнський молитовний дім та ідеї Й. Рабиновича, як і слід було 

очікувати, викликали критику як з боку юдеїв, так і з боку православних. Під тиском 

неприйняття молитовний будинок Й. Рабиновича 24 березня 1885 р. було закрито, хоча 

він сам продовжував проповідувати й поширювати свої ідеї. Намагання Й. Рабиновича 

стали коротким проблиском месіанського єврейства, який швидко погас, проте зумів 

дати іскру для інших євреїв, які вірили у Христа. 

Ще одним прикладом поширення юдео-християнства стала постать угорського 

рабина Ісаака Ліхтенштайна (1824–1908 рр.). Будучи освіченим та авторитетним 

рабином, І. Ліхтенштайн відігравав значну роль у юдаїзмі. Однак захопившись 

християнством, він почав у своїй синагозі проповідувати, базуючись на Новому Завіті. У 

своїх проповідях він визнавав Ісуса Месією. Своє знайомство з Новим Завітом 

І. Ліхтенштайн висловив так: «Я очікував шипи, а отримав троянди». Синод рабинів 

осудив проповіді І. Ліхтенштайна та вимагав від нього прийняти чітке рішення: або 

відмовитись від християнських мотивів у його проповідях, або охреститися і повністю 

перейти у християнство. І. Ліхтенштайн відмовився виконувати ці вимоги: він заявив, 

що не хоче хреститися і належати до жодної Церкви, а залишатиметься юдеєм, вірячи у 

Христа. Ортодоксальні рабини продовжували тиснути на І. Ліхтенштайна так, що він у 

1892 р. був вимушений залишити рабинське служіння. 

Послідовники Й. Рабиновича та І. Ліхтенштайна продовжували плекати 

християнську віру, не відриваючись від єврейських національних традицій. Їхні ідеї 

поширилися серед юдеїв світу. У 1866 р. створено юдео-християнський альянс 

Великобританії, а в 1882 р. – Першу єврейську християнську Церкву в Нью-Йорку та 

Єврейсько-християнську молитовну спілку в Лондоні. На початку ХХ ст. месіанське 

юдейство поширювалося ще більшими темпами. У 1915 р. засновано Єврейсько-

християнський альянс Америки, у 1922 р. – Об’єднання юдеїв, які вірять у Христа в 

Будапешті, у 1925 р. – Міжнародний християнський єврейський альянс, а в 1934 р. – 

Першу єврейсько-християнську синагогу в Лос-Анджелесі.  

Новий сплеск розвитку месіанського юдаїзму відбувся в 1960-х рр. у США, а у 1980-

х рр. ці общини поширилися і в Європі. Сьогодні тільки в Німеччині діють сорок 
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синагог месіанських євреїв. В Ізраїлі мешкає від 6 до 15 тис. месіанських євреїв. Але 

найбільша їхня спільнота діє в Києві – Київська єврейська месіанська община. Ця 

спільнота виникла у 1994 р., а її першим лідером став старший рабин Борис Грисенко, 

під проводом якого община швидко розвивається та веде інтенсивну євангелізаційну 

діяльність. 

В основу віровчення месіанських євреїв лягло визнання авторитету Біблії, яку вони 

ділять на Тору (Закон), Небіїм (Пророки), Хетубім (Писання) і БрітХадаша (Новий 

Завіт), тобто три частини традиційного юдаїстськогоТанаху та християнський Новий 

Завіт. До основних догм месіанських євреїв належить віра в Єдиного Бога. Ісуса Христа 

сприймають за Месію, на якого очікувало все людство, і який за обітницею Божою 

народився в єврейському народі. До Старого Завіту месіанські євреї ставляться як до 

святині, вважаючи, що Христос не відмінив Тору, а доповнив її Новим Завітом. На 

відміну від традиційних християн, месіанські євреї відкидають ідею заміни, відповідно 

до якої після втілення Христа єврейський народ більше не є вибраний, оскільки його 

вибраність полягала тільки в тому, щоби в ньому народився Месія, а коли він вже 

народився, то вибраність перейшла на всіх людей, які його прийняли, тобто на Церкву. 

Месіанські євреї продовжують вважати, що вибраність єврейського народу залишається 

актуальною. 

Основою обрядів месіанських євреїв є читання Тори та інших біблійних книг, які 

супроводжуються молитвами й духовними піснями, а часто й танцями. Більшість 

спільнот месіанських євреїв урочисто святкують Бар-міцва, тобто обряд зрілості для 

тринадцятилітніх хлопчиків, та Бат-міцва, для дванадцятилітніх дівчат. Важливим 

обрядом є хупа, тобто шлюб за єврейським звичаєм. Деякі, проте нечисленні, общини 

практикують бріт-міла (обрізання). 

Ще одним шляхом реалізації юдео-християнської традиції є місія «Євреї за 

Ісуса»[2–3]. Місія не є конфесією, як месіанські євреї, а міжконфесійним об’єднанням, 

ціллю якого є проповідь християнства серед євреїв. Члени місії належать до різних 

християнських конфесій, переважно баптистів, а свою участь у місії розцінюють як 

євангелізаційне служіння. Організація «Євреї за Ісуса» створена у 1973 р. в Сан-

Франциско. Засновником організації був єврей за національністю та баптистський 

пастор Мойше Розен (1932–2010 рр.) [4], який очолював цю організацію до 1996 р. 

Організація швидко поширилася в усьому світі. У 1991 р. американські місіонери Аві та 

Рут Снайдери і Елізабет Теріні відкрили відділення організації в Одесі, а згодом 

відділення з’явилися у Києві, Харкові та Дніпропетровську. Доктрина віри, яка лягла в 

основу проповіді «Євреїв за Ісуса», є баптистською. Вони вірять, що Старий і Новий 

Завіти є однаково натхнені Святим Духом, що Бог є триєдиний, а Ісус Христос є Месією, 

на якого чекало людство, і другою Особою Божою. Традиційна для протестантів догма 

про те, що спасіння осягається тільки вірою, присутня у проповіді «Євреїв за Ісуса». 

Організація веде активну місіонерську діяльність, знімає євангелізаційні фільми, видає 

книги та періодичні видання. 

Отже, ранні юдео-християнські общини, які сформувалися в оточенні апостолів, 

відродилися у ХІХ столітті завдяки праці Йосифа Рабиновича та І. Ліхтенштайна. 

Започатковані ними ідеї поширювалися та пережили сплеск свого розвитку у 1960-х рр. у 

США, а в 1980-х рр. – у Європі. Єврейські християнські общини називають себе 

месіанськими євреями. В основу їхнього віровчення лягло прагнення сповідувати 

християнство, але при цьому не відмовлятися від єврейських національних традицій. 

Іншим шляхом християнізації євреїв став рух «Євреї за Ісуса» – міжконфесійна 

організація, яка проповідує християнство, переважно протестантського типу, серед євреїв. 
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 ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ 
РЕФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ  

 
Микола Шкрібляк  

СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТЛО ФОРМУВАННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ 
І БОГОСЛОВСЬКИХ ПОГЛЯДІВ МАРТІНА ЛЮТЕРА 

У статті здійснено комплексний історіософський та релігієзнавчо-богословський аналіз 
історичних і суспільно-культурних трансформацій у новочасній західноєвропейській ойкумені – 

католицькій реформи та протестантській Реформації й які вплинули на формування 

протестних настроїв і богословських конотацій католицького ченця, священика й теолога 
Мартіна Лютера. Шляхом витлумачення провідних тенденцій його реформаторської 

діяльності та богословської системи обґрунтовано узагальнююче твердження про те, що 

лютеранство, як і його теологічна концепція, – це скалка католицизму з доволі 
несистематизованим вченням й неоднозначним розумінням ролі і місця церковно-літургічної 

практики і, зокрема, Таїнств у процесі Богопізнання та спасіння. Відтак здійснено спробу 

визначення ідейно-ціннісного потенціалу лютеранства як класичного реформаційно-

протестантського віросповідання. 

Ключові слова: Католицька Церква, католицька реформа, протестантська реформація, 

Реформація, Ренесанс, протестантизм, лютеранство, малий катехізис, Аугзбурзьке сповідання 

віри. 

Відзначення 500-ліття реформації в Україні, що відбувається на 

загальнодержавному рівні відповідно до Указу Президента України 357/2016 від 26 

серпня 2016 р. та розпорядження Кабінету Міністрів України, яким затверджено план 

заходів з підготовки й відзначення в Україні 500-річчя Реформації № 935-р. від 7 грудня 

2016 р. зумовило неоднозначне сприйняття деяких ініціатив не лише представників 

окремих деномінацій протестантського толку, а й державних чиновників і представників 

органів місцевого самоврядування. Так, на Буковині суспільний резонанс викликало 

поспішне рішення (депутати Чернівецької міської ради ухвалили його на догоду 

адвентистам сьомого дня, без належних громадських слухань) про перейменування 

парку «Жовтневий» на – «Реформації», а у всій Україні – книга російськомовного 

пастиря з Америки О. Шевченка «Церква і громадянське суспільство» (Москва, 2015 р.), 

яка, по суті, є маніфестом російських протестантів в еміграції щодо тих подій, які 

переживає український народ, починаючи з кінця 2013 р. Головна ідея, яку так 

настирливо нав’язує автор – примирення українського народу з окупантом, при цьому 

через «смирення» при чому не росіян, а українців і, все це – заради їх повернення в 

«єдине лоно» [18].  

У цьому зв’язку важливо, щоби кожен захід, який проводитиме (безпосередньо чи 

на правах учасника)будь-яка державна, урядова чи неурядова організація в Україні, а 

надто ж коли вона – навчально-освітня чи наукова – переслідував гуманітарну, науково-

пізнавальну, культурно-просвітницьку та виховну ціль, а не перетворювався на 

додаткові майданчики та можливості для протестантизації українського суспільства. 

Отже, не можна допускати, щоби будь-яка акція, що передбачає присутність державних 

чиновників чи політиків, могла бути використана заради публічного засвідчення їхніх 

симпатій чи підтримки стрімкого протестантського руху, який спостерігаємо останнім 

часом в Україні, в тому числі й через відзначення 500-річчя Реформації на державному 

рівні. Між тим, це не означає, що вони, як громадяни України, які живуть у вільній і 

правовій державі, не мають особистого права на демонстрацію своєї прихильності до 
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того або іншого протестантського утворення. Однак це має бути підтвердженням 

індивідуальної позиції, а не справою держави, котра мусить залишатися 

рівновіддаленою у своєму ставленні до всіх суб’єктів церковно-релігійного життя в 

Україні. 

Для того, щоби менше виникало спокус на цьому ґрунті, варто було б ще раз чітко 

розставити акценти, принаймні у визначені двох пар головних понять – «католицька 

реформа» і «протестантська реформація», які, з одного боку, – нерозривно пов’язані між 

собою, а з другого – мають мало що спільного. Попри те, що обидва рухи розвивалися 

паралельно, про перший чомусь говорять все менше. Натомість випинають на передній 

план той, який відзначився непримиренною боротьбою з католицизмом. Мимоволі 

навіть виникає запитання, чому відлік часу – від протесту М. Лютера, а не від Іоанна 

(Джона) Уїкліфа (1320–1384 рр.), чи Іоанна (Яна) Гуса (1369–1415 рр.), чи Ієроніма 

(Джироламо) Савонароли (1452–1498 рр.)? Або ж чи будуть святкувати в Україні на 

державному рівні початок Контрреформації і називати вулиці іменами святих тієї епохи? 

Католицька реформа – це внутрішній загальноцерковний рух Католицької Церкви за 

очищення, до якого М. Лютер не мав жодного стосунку, оскільки він зародився задовго 

до його появи на світ, а протікав тоді, коли той смиренно (чи не зовсім) засвоював ази 

католицького вчення в Ерфуртському університеті (з 1501 по 1505 рр., щоби стати 

ченцем Августинового чину (чернечу обітницю склав 17 липня 1505 р.), а з 1508 р. – 

викладачем різних книг Святого Письма на кафедрі Біблійних студій Віттенберзького 

університету [2, c. 14–16]. Тоді Католицька Церква стала на шлях активного долання 

наслідків внутрішньої схизми, до якої значною мірою призвів Авіньйонський полон Пап 

(1309–1377 рр.). Усі свої зусилля Церква спрямувала на боротьбу з новими численними 

єресями і, зокрема: альбігойців, катарів, беггардів (представлена двома угрупуваннями – 

«побратимами» та «братами і сестрами вільного духу»), адамітів (пропагували наготу), 

люциферіан (по-своєму тлумачили Біблію), флагеллантів (бичувальників), які дійшли до 

цілковитого розриву із Католицькою Церквою, а також секти вальденсів і вінкелів. 

Останні, хоч і з’явилися в Австрії, проте наприкінці ХІV – на початку ХV ст. стрімко 

поширилися в Німеччині та Швейцарії. Вони вважали, що авторитет Священного 

Писання – вищий, аніж Священного Передання і відмовлялися визнавати встановлені 

Церквою догмати та свята, а також практику шанування ікон і Богородиці. Однак 

вальденси та вінкели не демонстрували це так відверто [3, c. 242]. 

Те, що ми називаємо «католицькою реформою» припало на понтифікат папи Юлія ІІ 

(1503–1513 рр.). Він прагнув розширити Папську державу й перетворити її на 

найсильнішу в Італії. Для реалізації цього задуму йому довелося більше сидіти на коні у 

військовому сідлі, аніж за престолом св. Петра в Римі. Про тодішні досягнення 

Римського первосвященика Н. Макіавеллі (1469–1527 рр.) писав, що за папи Юлія ІІ 

«вона (Папська область – М. Ш.) вселяла повагу до себе навіть з боку французького 

короля» [13, с. 126]. І справді – саме за нього Папська держава досягнула найбільших 

розмірів і справляла вплив на всю середньовічну історію. 1506 р. Папа Юлій ІІ заклав 

наріжний камінь у споруду нового собору св. Петра, будівництво якого тривало 160 

років і стало однією із причин активного продажу індульгенцій. За цей період на 

Апостольскому престолі змінилося 22 понтифіки. На запрошення Юлія ІІ у Ватикані 

працювали відомі італійські живописці, скульптори, графіки та архітектори – Рафаель 

(1483–1520 рр.) і Мікеланджело (1475–1564 рр.). 

Між тим, найвищого розквіту ренесансне папство досягнуло за понтифікату папи 

Лева Х (1513–1521 рр.), якого одержимий протестом М. Лютер став називати просто 

Леоном (Левом), без жодних часток офіційного титулу. Рим за часів Лева Х був 

переповнений різними митцями та інтелектуалами й постійно преображався. Загалом в 

епоху ренесансних пап реалізовувалися грандіозні проекти з будівництва не лише у 

Ватикані, а й по всій Папській області та Західній Європі. Католицька Церква сприяла 
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розвитку науки і мистецтв. Тоді було віднайдено багато шедеврів античного мистецтва і, 

зокрема, Аполлон Бельведерський, Лаокоон, Венера Мілоська. Папа Лев Х доручив 

Рафаелю контролювати розкопки та розробити план реконструкції Риму. Крім цього, 

митець створив знамениті фрески у Ватиканському палаці, зобразивши на одній із них 

Римського папу, з кодексом у руках, що стоїть серед свого найближчого оточення. 

Відомо, що якраз тоді свого апогею сягнув папський непотизм, але це не завадило Риму 

стати новою столицею Ренесансу, услід за Венецією [13, с. 126]. 

Об’єктивно, на ці звершення потрібні були величезні людські та фінансові ресурси, 

що не могло не викликати невдоволення серед багатіїв і простолюду, які все ще вважали 

себе вірнопідданими Апостольському престолові. Найбільше цим перетворенням 

французи та німці, які жили тоді, як вважалося, на околицях християнського світу. А 

тому, після дочасної смерті в сорокашестирічному віці папи Лева Х й розгрому Риму 

німецькими військами 1527 р. розпочався їх стрімкий занепад, що ознаменував водночас 

і початок кінця епохи Відродження. Ось так католицька реформа зустрілася віч-на-віч з 

Ренесансом і протестантською Реформацією. І те, і те, певна річ, мало як позитивне, так і 

негативне значення.  

Вийшло так, що цей суто внутрішньоцерковний рух за очищення швидко набув рис 

широкого суспільно-релігійного явища, яке охопило більшість західноєвропейських 

країн. Говорячи про Ренесанс і протестантську Реформацію, є сенс хоча б побіжно 

охарактеризувати найяскравіших їх представників та ідеологів. Її предтечами були 

англійський теолог і професор Оксфордського університету І. Уїкліф, чеський 

проповідник і ректор Празького університету І. Гуса, а також його учень Ієронім та 

домініканський чернець І. Савонарола, хоча життя І. Уїкліфа (1320–1384 рр.) 

хронологічно не співпадає з періодом Реформації, саме його творчість найбільше 

вплинула на Ієроніма Празького та І. Гуса, а тому І. Уїкліфа вважають провісником 

Реформації та протестантизму.  

Докладно аналізувати твори кожного із цих ідейних натхненників протестантської 

Реформації, на наш погляд, не має потреби, оскільки всі вони близькі за змістом і 

відзначаються суцільною критикою вад тодішньої знаті, вседозволеності католицьких 

кардиналів і розбещеності римських пап. Водночас її джерелом були й їхні погляди на 

чи не найважливіші питання релігійного світогляду – напередвизначення 

(предопреділення) та виправдання за гріхи, що в тодішній богословській думці 

католицизму чимраз більше затьмарювалися вченням про скарбницю надлишкових діл і 

спокутування гріхів через індульгенції. Спотворення справжнього церковно-релігійного 

життя та масовий продаж індульгенцій стали головною темою богословських і 

філософських роздумів тодішніх теологів, настоятелів монастирів і професури 

католицьких університетів, а отже – й основною причиною протесту. Останні, в 

пошуках відповідей на ці та інші питання стали не лише предтечами Реформації, а й 

мимоволі заклали основи деїзму і пантеїзму як двох крайніх негативних поглядів на 

ідею буття Бога, природу та функції релігії, а відтак – і роль Церкви Христової у справі 

спасіння.  

До предтеч протестантської реформації варто також віднести й німецького ченця-

августинця Іоанна Гоха (справжнє прізвище Пуппер) (1410–1475 рр.), який у творах 

«Про християнську свободу» та «Послання на захист» рішуче критикував католицьку 

схоластику і церковний морально-просвітницький занепад. Так само різко засуджував 

недоліки католицького духовенства і практику продажу індульгенцій Іоанн 

Вессель(1420–1489 рр.) та Іоанн Мюллер. Однак вони не були оригінальними у цьому 

плані, оскільки мало чим відрізнялися від своїх попередників та сучасників, які також 

боролися проти всеохоплюючого впливу Католицької Церкви. Їхня оригінальність 

полягає хіба що в тому, що вони, разом із Миколою Кузанським, до якого з великим 

пієтетом ставляться навіть католики [14, с. 107–108], прагнули обґрунтувати 
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національний шлях духовно-культурного розвитку німецького соціуму, що мав бути 

принципово відмінний від того, яким його бачили італійські гуманісти. Вказуючи на цю 

особливість, проф. Н. Петров стверджував: «Вони своїми творами та їхньою 

спрямованістю показали, що німецький гуманізм має піти абсолютно іншим шляхом, він 

нічим не повинен уподібнюватися до італійського, а тому й наслідки його докорінно 

відрізнятимуться від результатів гуманізму поза Альпами» [10, с. 26–27].  

Отже, мають рацію ті дослідники, які стверджують, що на формування світогляду, 

протестних настроїв і богословських конотацій М. Лютера найбільше вплинули твори 

якраз цих німецьких гуманістів і, зокрема, Іоанна Весселя. Сам ідейний натхненник 

протесту зізнавався: «Якщо би я прочитав його раніше, то могло би здатися, що Лютер 

все почерпнув з Весселя». Є й куди сміливіші свідчення реформатора про себе самого та 

творіння І. Весселя. Так, у передмові до їх Віттенбергзького видання німецький 

реформатор писав, що вважав себе єдиним Божим пророком, у всьому подібним до Іллі, 

але, як виявилося, «у Бога були й таємні пророки, такі як Вессель» [17, с. 433]. 

Принагідно зазначимо, що І. Вессель мав друга і соратника Іоанна Везеля (дехто навіть 

плутає цих гуманістів-реформаторів). Однак останній на відміну від першого, був менше 

грамотний, зате сміливіший у донесенні своїх ідей і боротьбі з католицизмом. Він не 

боявся це робити прямо з амвону церков у містах Майнц і Вормс. А ще він не мав такого 

надійного захисту, як І. Вессель та М. Лютер, а тому й не зміг уникнути інквізиції. 

Помер І. Везель, як і вони, своєю смертю, але у в’язниці в 1481 року [5]. 

Між тим, є багато прикладів іншого типу католицької реформи, коли її подвижники 

та інтелектуали не лише критикують ті безчинства, перед якими опинилася Католицька 

Церква у постсередньовічну епоху, а й намагаються окреслити якісь, хоча б найменші, 

можливі шляхи виходу з кризи. До таких належить англійський філософ, письменник-

гуманіст і лорд-канцлер АнгліїТомас Мор (1478–1535 рр.), іспанський військовий 

капітан і засновник ордену «Товариство Ісуса» Ігнатій Лойола (1491–1556 рр.), 

імператор Карл V Габсбург (1519–1556 рр.), який скликав імператорський сейм в 

Аугзбурзі (1530 р.) для пошуку єдності католиків із протестантами, чий радикалізм 

почав виходити за межі розумного. Ці християнські інтелектуали вирізнялися 

стриманістю у полеміці з опонентами та глибиною й проникливістю розуму, а головне – 

понадчасовістю власних ідей і поглядів. Зокрема, праця Т. Мора «Утопія» і в наші дні є 

актуальною та займає чільне місце в історії світової філософської думки.  

Отже, можна стверджувати, що було два відродження – християнське за духом, що є 

вершиною середньовічних культурних перетворень і те, що дехто називає «поганським», 

яке призвело до відходу від концепції особистісного Бога та Католицької Церкви як 

хранительки Священного Передання, а відтак і процесів десакралізації суспільного 

життя загалом. Не погоджуючись з тим, що Ренесанс і протестантська Реформація 

неодмінно вели до безбожництва та реанімації язичництва в буквальному сенсі слова, 

варто визнати, що внаслідок утвердження їхньої ідеології основи ортодоксального 

християнства все ж таки були суттєво підірвані. На превеликий жаль, стереотипний 

погляд не здатний побачити, що вістрям реформаційних процесів в останні століття є 

якраз не лютеранство, а так звані «пізньопротестантські», а точніше – маргінальні в 

богословському плані протестантські конфесії, яким багато хто хоч і відмовляє у статусі 

плодів протестантської Реформації, однак самі вони дивляться на це по-іншому. 

Доктринально маргінальні і радикально реформаційні протестанти сьогодні лідирують 

серед протестантських конфесій у справі народної освіти, місіонерської діяльності, 

розповсюдження різного роду релігійної літератури, перекладу Святого Письма, часто зі 

своїми кардинальними правками (наприклад, Свідки Ієгови). І якраз вони, а не 

протестантська реформація формату «німецького лютеранства» забезпечують 

протестантизму таку, здається, тріумфальну ходу в сучасному постсекулярному світі. До 

цього ще варто додати «магію» й самого числа «500». Хоча, насправді, як уже йшлося 
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вище, католицька реформа розпочалася більше ніж за століття до протесту М. Лютера і 

започаткованої ним протестантської Реформації.  

Прикметно, що ідейні натхненники протестантської реформації, на відміну від 

католицьких реформаторів, використовували християнство в його католицькому варіанті 

для того, аби об’єднані під духовною опікою Католицької Церкви і Римського папи 

європейські народи, перестали бути уособленням однієї великої християнської культури. 

Це завершилося тим, що з лона єдиної Католицької Церкви виокремилася низка різних 

протестантських релігійних об’єднань, багато з яких стали національними церквами, але 

потрапили під повну залежність від світських правителів, а решта розпалися на дрібні 

конкуруючі між собою протестантські ідеології, які сьогодні не мають нічого спільного 

із націєтворчим рухом жодної європейської спільноти.  

До цього варто додати, що протестантська реформація, йдучи у фарватері з 

Ренесансом, приглушила важливість духовної практики у справі спасіння, сприяючи 

цим самим формуванню капіталістичних відносин. Як наслідок – протестантські 

держави почали випереджати в економічному розвитку католицькі, не кажучи вже про 

православні країни. Для цього було спеціально «підігнано» протестантське розуміння 

етики, аби виправдовувати у такий спосіб економічний поступ, а не потребу духовного 

подвижництва.  

З’ясовуючи основні негативи ренесансних віянь і їхніх впливів на духовну культуру, 

мислення та формування світогляду європейців, ми покликаємося на узагальнення, 

здійснені Патріархом Філаретом у розлогій доповіді «Різдво Христове та його 

онтологічне значення» (м. Київ, 1988 р.), у якій він стверджував, що «епоха відродження 

здійснила поворот від духовних цінностей до матеріальних» [16, c. 375]. «Вона є не що 

інше як звернення людини до матеріальних цінностей, до природи, до античності», – 

підсумовував відомий богослов сучасності [16, c. 375]. Отже, аж ніяк не до первинного 

християнства, тобто християнства часів апостольських, як на цьому багато хто 

безпідставно наполягає. Зайве буде доводити, що апостоли і ранні християнські 

мислителі не відкидали уявлення про Бога як Особу. Бог для них посідав центральне 

місце у Всесвіті, в історичному процесі та житті і спасінні людства, а не був розлитий у 

просторі і часі, як твердили пантеїсти. Навряд чи можна також когось із Апостолів чи 

Мужів Апостольських або ж Отців Церкви запідозрити у сповідуванні так званої 

«природної релігії» і в ігноруванні Таїнств. Чи, може, вони виступали за те, щоб у 

заснованих ними церковних спільнотах не було єпископів, пресвітерів і дияконів?  

У зв’язку з цим, ми доходимо висновків, що, крім означених вище негативних 

наслідків Ренесансу та протестантської реформації, необхідно додати ще й такі: а) 

руйнація, але не остаточне знищення релігійно-духовної єдності Західної Європи;б) 

розвиток містичного і раціоналістичного сектантства;в) перегляд та ревізія догматичних 

положень, моральних принципів і церковно-літургічної практики католицизму; г) поява 

нових напрямків богословського мислення, відірваного від церковно-історичної традиції 

та Священного Передання, що призвело до розвою вільнодумства антитринітаріїв і 

деїстичних уявлень. 

Певна річ, що цей перелік можна продовжувати, принаймні шляхом деталізації 

кожного з означених наслідків. Так само є спокуса захопитися описом ходу та перебігом 

багатьох переломних періодів у протіканні протестантської реформації у 

західноєвропейських країнах й більш глибоким аналізом її успіхів і поразок. Проте, як 

нам видається,вказаного вистачає, щоби зрозуміти, яким було суспільно-культурне тло 

та ідеологічні настрої, що безпосередньо вплинули на формування протестних настроїв і 

богословських поглядів М. Лютера, якого називають «патріархом протестантів» і 

«лицеміром» [2, c. 14–16], «чоловіком із запальним темпераментом агітатора» [4, c. 160] 

і «національним героєм Німеччини» [7, c. 48].  
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Залишаючи на полях цієї статті психологічний портрет М. Лютера, доцільніше буде 

спробувати показати, в чому тріумф його «богословської істини» та в чому трагедія його 

реформаційного протесту. Зрозуміло, що впоратися з цим завданням не так легко, як 

здається на перший погляд. Для цього варто зробити деякі уточнення, а саме: ми 

уникаємо аналізу умов, в яких формувався характер і світогляд молодого М. Лютера; 

опису того, що доводилося пережити йому допоки до нього не прийшло визнання; 

пояснення того, яке значення в житті людини має складання обітниці та що тягне за 

собою її нехтування, а також багато іншого, що могло би допомогти рельєфніше 

змалювати постать німецького реформатора й увиразнити джерела його протесту. 

Натомість одразу ж перейдемо до богословського, а почасти й філософсько-

релігієзнавчого осмислення духу лютеранської теології.  

Дослідники схильні вважати, що «попервах Лютер не задумувався ні над якою 

радикальною реформою Церкви» [12, c. 8]. Його найбільше обурювало хіба що те, що в 

околицях Віттенберга, де знаходився «його» храм, з’явився чернець домініканського 

чину Іоанн Тецель і став продавати усім охочим індульгенції і проповідувати спасіння 

завдяки «надлишковим заслугам», якими буцімто володіла Католицька Церква. 

Реагуючи на цю ситуацію, М. Лютер сформулював 95 славнозвісних тез. Але в них він 

ще не наважувався руйнувати основи католицького віровчення. Центральною темою 

його маніфесту залишаються індульгенції. Це пояснюється тим, що німецький 

реформатор не мав впевненості в тому, що його протест буде сприйнятий і підхоплений 

масами. «Я був один і лише по своїй необачності втягнений у цю справу» [11, с. 32], – 

писав М. Лютер, згадуючи зустріч з І. Тецелем, коли той з благословення 

Магдебурзького єпископа Альберта навідався до Віттенберга. За нашими 

спостереженнями, «втягнув» М. Лютера у цю справу Ф. Меланхтон – зять 

віттенберзького бургомістра, якому дуже кортіло, аби гроші тамтешніх містян ішли в їх 

сімейну казну, а не в Рим. 

«Я не лише уступав Папі у багатьох важливих догматах, а й щиросердно обожнював 

його, бо хто я був такий? Нікчемний монах, схожий більше на труп, аніж на живе 

тіло» [11, с. 32]. Але буквально через якихось два роки в Німеччині докорінно змінилася 

не лише суспільно-політична декорація, а й дух протесту її національного героя. На 

арену боротьби з папством разом із М. Лютером вийшло багато світських інтелектуалів і 

богословів, а головне – її почали підтримувати місцеві князі, котрі прагнули 

вивільнитися з-під влади імператора. Тоді в житті М. Лютера настав особливий момент 

– усе запрацювало на його протест. Як справедливо зауважила Б. Порозовська, 

«численні друкарські верстати були заняті друком творів його прихильників, які 

поширювали ідеї Лютера, прославляючи його кожен на свій лад» [11, с. 32–33]. 

Звичайно, що Рим відреагував на його тези: спочатку в особі І. Тецеля, а потім 

папського цензора й інквізитора Сильвестра Пріеріята Гогстратена, що прославився 

участю у «рейхлінівській суперечці» між німецькими гуманістами і представниками 

середньовічної культури. Останній, зокрема, рішуче вимагав, щоби М. Лютера спалили. 

«Негайно розведіть багаття для єретика, – виголошував Гогстратен. – Якщо він проживе 

хоча б годину, ми всі будемо винні перед Церквою через свою зраду» [15].  

Але М. Лютер та його соратники схоже добре розуміли, що зазіхати на авторитет 

Римського папи і Католицької Церкви загалом можна буде лише шляхом 

протиставлення їм Всемогутності самого Бога, а їхньому вченню – Його Одкровення, 

тобто Біблію. Інакше кажучи, свободу християнина і його звільнення від церковного 

«ярма» можна обґрунтувати тільки її цілковитою залежністю від Творця, єдиного 

Законодавця і Викупителя. Ось чому, за нашими переконаннями, ідейні натхненники 

протестантської реформації так рішуче заперечували Святе Передання. Безперечно, 

М. Лютер цілком справедливо критикував різні зловживання у Католицькій Церкві, 

одначе вони у жодному випадку не можуть бути базисом для заперечення 
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сотеріологічної місії Церкви, невизнання Боговстановленості Таїнств і сумнівів у 

непомильності Вселенських Соборів. Так само це не може бути підставою й для того, 

щоби нав’язувати Святе Письмо як єдиний критерій істини, яке кожен, згідно із вченням 

М. Лютера, мав право тлумачити на власний розсуд. 

Уявімо собі на мить таку ситуацію, що науку, освіту чи медицину наскрізь охоплює 

криза (хоча таке навряд чи коли-небудь станеться, як і не було чогось подібного в часи 

М. Лютера з Католицькою Церквою): знаходяться голови, які починають пропагувати 

гасло, що всі ці сфери можуть існувати й навіть краще розвиватимуться без наукових 

установ, навчальних закладів, шпиталів та поліклінік, а відтак – без офіційно визнаних 

учених, дипломованих педагогів і лікарів.  

То що ж спробував зробити М. Лютер? Цілком очевидно, що в боротьбі проти 

папізму, він намагався звести до мінімуму авторитет не лише намісника Апостольського 

престолу, а й Католицької Церкви в цілому, а для цього потрібно було будь-що 

применшити роль Святого Передання. Його нішу мало зайняти протестантсько-

лютеранський переказ. Тлумачачи третій член Символу віри, у своєму «Малому 

катехізисі», він говорив: «Я вірю, що не можу силою власного мислення чи вибору 

повірити в Ісуса Христа, Мого Господа, чи прийти до Нього. Але Святий Дух покликав 

мене через Євангеліє, просвітив мене Своїми дарами, освятив і вберіг мене в правдивій 

вірі» [9, с. 22]. М. Лютер тут ніби ставить себе урівень з Христом, Який говорив, як Той, 

Хто має владу (Лк. 4, 32), бо настановляв словами: «Ви чули, що було стародавнім 

наказане <…>, а Я кажу Вам…» (Мт. 5, 21–22); «Ви чули, що сказано <…>, а Я кажу 

Вам…» (Мт. 4, 27–28). 

Не заперечуючи можливо опіку Святого Духа над М. Лютером, нам насправді важко 

повірити, що це було якраз тоді, коли він піднімав бунт проти Церкви. Водночас цілком 

очевидно, що як тільки реформатору вдалося заручитися підтримкою німецьких князів, 

котрих надихала його проповідь про можливості відчуження церковного майна, 

лютеранський протест переріс у масове явище.  

1520 р. став визначальним у реформаторській діяльності М. Лютера – Папа Лев Х 

проаналізував написані ним тези, засудив їх, а їх автору пригрозив анафемою. Останній, 

довго не роздумуючи, звернувся з відозвою до «Її великодушності німецької нації», в 

якій просив світську владу втрутитися у його справу і захистити німецький народ від 

Римського папи шляхом створення незалежної Помісної Церкви. Насправді постання 

незалежної національної церкви не суперечить ані Апостольським правилам, ані 

канонам Вселенських і Помісних Соборів, однак її утворення (проголошення) та 

визнання мають відбуватися шляхом ухвалення соборних рішень, а не на догоду 

чиємусь «я». 

У цьому ж таки 1520 р., одразу ж після Вормського сейму, Карл V вигнав М. Лютера 

з Віттенберга, оскільки той чимраз більше віддалявся від Католицької Церкви. І навіть 

не тому, що спалив папську буллу про відлучення, а тому що став безповоротно 

одержимий протестом і втіленням у життя принципу індивідуалізму. Цей принцип 

справив негативний вплив і на саму протестантську реформацію. Адже через його 

пропаганду в Німеччині почали одна за одною виникати різні секти, в яких злилися 

воєдино апокаліптичні, соціальні та окультно-спіритичні тенденції. Усе це згубним 

чином позначилося на духовно-культурному та соціальному житті і, стверджують 

дослідники, знайшло своє відображення «в релігійно-соціальному бунті селян» [14, 

с. 116].  

Розкручений М. Лютером реформаційно-протестантський маховик у 1524 – 1525 рр. 

захопив на свої лопаті спочатку селян в області Констанції, а незабаром й селян всієї 

південно-західної Німеччини. Щоби втягнути якомога більше їх у протест, ідейний 

натхненник протестантської реформації, йшов попереду колони. Однак невдовзі він 

почав дистанціюватися. Свою непослідовність М. Лютер пояснював просто – серед вас 
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стрімко поширюються анабаптистські течії. В результаті, повстання було потоплене в 

крові, а М. Лютер знайшов собі безпечне місце у князівському «ковчезі», що ще довго 

гойдався на хвилях селянської війни в Німеччині.  

Насправді М. Лютер зрадив не лише народний, а й бюргерський рух [13, с. 128], не 

кажучи вже про саму Католицьку Церкву, в якій його охрестили, в якій він прийняв 

чернечий чин і священичий сан. Зрештою, він відрікся церкви, без підтримки якої 

навряд чи став би доктором теології і професором. 

Водночас кого б ми не характеризували з ідейних натхненників протестантської 

Реформації, а для нас протестанти – це лише ті, хто 1529 р. підписав так звану 

«Протестацію» в м. Шпайєрі, мусимо пам’ятати, що мова йде про людей, які перебували 

в епіцентрі тих складних і суперечливих подій, які визначили хід та характер 

реформаційного руху і які доволі часто самі не усвідомлювали – будівничі вони чогось 

угодного в очах Божих і корисного для соціуму, чи звичайні бунтарі й руйнівники. 

Варто також розуміти, що багато хто з них, будучи одержимим духом протесту, не 

завжди міг усвідомити, до чого можуть призвести їхні заклики і вчинки та якими будуть 

наслідки.  

Власне, цим можна пояснити те, чому більшість релігійно-політичних рішень, які 

ухвалювалися або ж до появи яких причетні ідейні натхненники протестантської 

реформації, мають половинчастий характер, а ідейно-богословські постулати, сепаровані 

протестантськими інтелектуалами – доволі поверхневий і відверто суперечливий зміст. 

Підтвердженням цьому є розпочатий М. Лютером реформаційний протест, що мав на 

меті утвердження індивідуалістичного принципу свободи совісті та релігійної свободи, 

який у більшості своїх проявів був запереченням цього принципу, а не втіленням у 

життя. «Патріарх протестантів», який відчайдушно боровся проти абсолютної влади 

князя Католицької Церкви, тобто Папи, цілковито підкорився владі князів світських, 

котрі так само, як і він, прагнули до автономії і збагачення за рахунок секуляризації 

церковного та монастирського майна. 

Якщо уважніше придивитися до реформаційно-протестантських поривів чи то 

М. Лютера, чи Т. Мюнцера, чи У. Цвінглі, чи І. Кальвіна, то стане цілком очевидно, що 

всі вони боролися фактично за одне і те ж саме: руйнацію у свідомості католицьких 

вірян беззастережного авторитету Католицької Церкви та її очільників – Пап – у справах 

віри і моралі, а відтак нав’язування себе у цій ролі, хоча пропонувалося воно у вигляді 

вчення про свободу християнина, предопреділення та інші хитромудрі інтерпретації 

Святого Письма.  

Отже, тріумф окремих богословських поглядів М. Лютера полягає в їхній 

«католицькості», ба, навіть «православності» і, зокрема, там, де йдеться про заперечення 

абсолютної влади Римського папи у Церкві Христовій та викриття багатьох інших 

нововведень, які запровадила в літургічну практику Католицька Церква після розколу 

1054 р., розширюючи власне церковне передання. Трагедія ж реформаційного протесту і 

крах богословської думки М. Лютера в його «я», котре рішуче противилося духу 

соборності, яким живиться Церква Христова, на якому вона утверджена і завдяки якому 

вистояла, в тому числі і в складну та контроверсійну в більшості своїх виявів епоху 

католицької реформи та протестантської реформації. Відкинувши Священне Передання, 

довірившись владі князів, а не Церковному Собору, М. Лютер своїм вченням сприяв 

тому, щоби релігійно-церковні об’єднання, які виникали на хвилі протестантської 

реформації розсипалися, як горох по добре відполірованому паркеті.  

Попри те, що М. Лютер належав до числа найбільш відомих фігур Реформації і 

зіграв історичну роль в суспільно-релігійному та політичному житті Німеччини, у 

процесі формування новочасної богословської думки його роль малопомітна. 

Незважаючи на виокремлення протестантизму з його розрізненою і часто-густо 

суперечливою соціально-релігійною ідеологією, вона продовжувала розвиватися у 
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католицькому руслі потридентської епохи або періоду контрреформації. Натомість 

богословські конотації М. Лютера виявилися цікавими лише для його послідовників, і то 

не всіх. Уже зовсім швидко їх піддав ревізії очільник радикального крила 

протестантської Реформації і самопроголошений «знаряддям Божим» Т. Мюнцер, а 

пізніше – У. Цвінглі, і так триває фактично й до сьогодні.  

Чим актуальний протест М. Лютера у наш час і в чому може виявлятися його 

соціально-релігійний потенціал для сучасних протестантів? 

Перше. Не секрет, що звичайні брати і сестри, які формують сучасні євангельсько-

лютеранські церкви (та й зрештою – адепти усіх деномінацій протестантського толку) 

прагнуть до більш прозорої фінансової звітності своїх душпастирів. Особливо це стає 

актуальним у контексті ухвалення Закону про електронне декларування майна та 

доходів громадян України.  

Друге. Якщо протестантизм – це повернення до первинного християнства, де 

начебто кожен сам собі священик, де – «дешева церква», а прикладом для наслідування є 

лише Ісус Христос, Іван Хреститель чи хтось із Апостолів, то природно, що перше, від 

чого мали би відмовлятися протестанти – це від будівництва величезних комплексів, в 

яких є все – від Дому молитви до сауни, а далі – від пастирів, які навчають тому, як 

потрібно розуміти Біблію, точнісінько так, як це в «темні» Середні віки робило 

католицьке духовенство, проти якого так ревно боровся М. Лютер і, врешті-решт, – від 

сплати десятини, бо Христос каже: «Милості хочу, а не жертви» (Мт. 9, 13). Але аж ніяк 

не від вчення Отців Церкви і постанов Вселенських та Помісних Соборів, на яких, серед 

іншого, був затверджений і канон Святого Письма, чого протестанти, здається, не 

помічають. 

Третє. Ідейні натхненники Реформації, а відтак – і М. Лютер ратували за право 

мирян читати й самостійно тлумачити Біблію. З цією метою вони взялися перекладати 

Святе Письмо національними мовами, що, безумовно, є дуже корисною справою. Але чи 

багато що змінилося від М. Лютера до Чарльза Рассела – засновника «Товариства 

вартової вежі» чи, скажімо, С. Аделаджі з його «Посольством Божим». «Прості люди, – 

здіймав лемент свого часу М. Лютер, – особливо в селах не мають ніякого знання про 

християнську доктрину і, ой леле! Багато пастирів є зовсім неспроможними й 

некомпетентними навчати <…>. Але все ж таки всі кажуть, що вони християни, 

охрещені та отримують святі Таїнства. Та вони не розуміють і не можуть навіть 

проказати напам’ять ні Господньої молитви, ні Символу віри, ні Десяти Заповідей…» [9, 

с. 4].  

Звісна річ, що сучасні християни, незалежно від їхньої конфесійної приналежності, 

мають кращі умови для доступу до Святого Писання, аніж це було в епоху Ренесансу. Їм 

доступна Біблія і вони напевно читають її. Однак їхнє індивідуальне студіювання Біблії 

відбувається здебільшого в межах теоретико-методологічних настанов пастирів чи 

духовних лідерів тих конфесій, до яких вони належать. Отже, різниця лише в тому, що 

тоді арбітром у цій справі була Католицька Церква, а тепер – конкретна особа, чий 

авторитет безапеляційний, щоправда в межах лише якоїсь протестантської спільноти. 

Таке «знання» Біблії передбачає заучування напам’ять якихось цитат з Святого Письма і 

вміння ними бездоганно маніпулювати під час релігійної полеміки.  

Між тим, серед сучасних протестантів, як і серед християн традиційних церков, 

відчувається брак готовності до критичного сприйняття того, що говорять їм пастирі, 

релігійні наставники та харизматичні лідери. 

Отже, реформаційний протестантизм заново загострює питання: хто читає і 

коментує Біблію – єретики-прозеліти, «чисті серцем» християни, чи кабінетні біблеїсти?  
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theological concept – a splinter of Catholicism with unstructured teachings and ambiguous 
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potential as Lutheranism like a classical Reformist-Protestant religion. 
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The article includes Protestant’s observing of the Bible Doctrine about Hell.The author analyzes 

necessity of this subject understanding, and actualizes its reflection in contemporary postmodern 

society. 
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In our postmodern society we can notice that most of people do not want to talk on some 

important Bible Doctrines. We can notice this thing among the Protestants too. One of the 

greatest evangelical sermons ever preached was delivered by Jonathan Edwards in 1741 during 

the height of the Great Awakening. The title: «Sinners in the Hands of an Angry God». Why 

don’t preachers preach like that today? Author and theologian R. C. Sproul said, «I can’t think 

of anything more politically incorrect to preach today than the wrath of God, the judgment of 

God, or the doctrine of Hell» [1]. 

Hell is a tough subject to talk about, but it’s one that needs to be preached because Jesus 

did. Jesus actually preached about Hell many times. And we believe He did it because He 

didn’t want anyone to go. So think about this, He had a three year ministry, and He preached 

on Hell more than 30 times. So almost once a month, He would bring a message up on Hell. 

We might not have wanted to attend His church! And we might want to take that to heart as 
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pastors and teachers, that we don’t do it enough. Why did He do it? It can only be for one 

reason, not to try to send people there, but to keep them from this terrible place.  

The Bible talks about Hell many times, yet many pastors, many churches, even whole 

denominations are distancing themselves from the message of Hell, some even denying the 

existence of a literal Hell. In a recent survey, many people said that they don’t believe in a 

literal Hell. Only 67 % of Protestant, 48 % of Catholic, 0 % of Jewish believers, believe in a 

literal Hell [2; p. 4] 

Now what is even more alarming is that many preachers, professors, and seminary 

students that are filling our pulpits do not believe in a literal Hell or Heaven. There was an 

article published in 1961 of a survey of 700 preachers and 200 theological students, to find 

only 53 percent believed in Hell [3; p. 7]. But here’s the real problem; if we don’t believe in 

Hell, we can’t believe in Heaven, because the same book teaches us about both. And the same 

Lord told us about both.  

If we deny the existence of Hell, we fall into one of these four groups of people.  

1. Atheist – Atheists do not believe in Hell because they do not believe in God. They 

believe that we evolved from nothing, and once we die, we cease to exist. Atheists don’t 

believe in God, I don’t believe in Atheist. I actually believe that it is scientifically impossible 

to be an atheist, and I can prove that statement. First though, let me explain the difference 

between an atheist and an agnostic. Agnostics make the statement, «I don’t know if there is a 

God.» We can make that statement. Atheists make the statement, «There is no God». And the 

reason it is scientificallyimpossible to be an atheist is because in order to make the statement, 

«There is no God», we would have to possess all knowledge. We would have to know 

everything to be able to say emphatically, «There is no God». And scientists tell us that the 

smartest human being probably possesses 2 % of all knowledge. Think about it, to know 

everything that has ever happened in human history in all cultures. In science, to know every 

creature, plant, star, every discovery, etc.  

How much knowledge does the smartest person have, Scientist estimate around 2 %. So 

when someone says, «There is no God», ask them, «Is it possible in the 98 % of knowledge 

that we don’t possess, that God exists?» So they can’t say «There is no God». They can say, «I 

don’t know if there is a God», and when they do, say «I do, would we like to know something 

about Him?»  

The Bible says this about atheist, «A fool says there is no God». So atheist, agnostics don’t 

believe in Hell. 

2. Annihilationist – They believe that believers go to Heaven, but unbelievers are 

annihilated. And some even believe that they are annihilated in Hell. They use Matthew 

10:28(NKJV) which says «Fear Him who is able to destroy both body and soul in Hell» They 

use the word «destroy» for their annihilationist theory. Now let me tell why that is wrong. We 

can’t take our interpretation of one verse, and build a doctrine on it. We have to take the whole 

of scripture, and the whole of scripture teaches us of a literal Hell.  

3. Universal Reconciliationist – They believe that ultimately, everyone will be reconciled 

to God. People go to Hell, but they only go based on how bad they were here on earth, and then 

for only a season. In other words, if we were really bad, we would spend more time in Hell 

than someone who wasn’t as bad. In other words, Hell is a purifying place that purifies us to be 

able to go to Heaven. Some even believe that Satan will ultimately be reconciled to God. 

4. Universalist – There are many popular preachers today that are becoming Universalist. 

Because they misunderstand how a loving God could send someone to Hell. Universalist 

believe that because Jesus died on the Cross, He paid the price for everybody’s sin. And He 

did, but we still have a choice. They take free will completely out of it, and say everyone is 

going to go to Heaven. Adolf Hitler, the terrorists of 911, all will go to heaven. When those 

terrorists hit the twin towers in New York, the terrorists and the Christians were both 

immediately together in the presence of God. That’s foolishness. 
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In the Bible,Luke chapter 16, Jesus tells us about Hell. We need to tell something about 

this passage before we read it, that many people don’t understand, but we believe this is a true 

story. Here are some reasons we believe that. It doesn’t say, «And He spoke this parable to 

them». Luke 16 talks about different parables at the beginning of the chapter, but when we get 

here, it’s not a parable. Also, it isn’t a simile. Jesus isn’t saying, «It is like». He is telling us a 

true story, and we know it is true for a couple of reasons. First of all, He says there was a 

«certain rich man». The word «certain» means individual, or specific. This is an individual, 

specific rich man. Then He says, «There was a certain beggar named Lazarus.» Jesus wouldn’t 

have made up a name if it were a story. Now let me explain one other thing, this isn’t Jesus 

friend Lazarus whom He raised from the dead. They had a common name, but it was a 

different person. Now let’s read the story, Luke 16:19-31 [4]: «There was a certain rich man 

who was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day.But there was a 

certain beggar named Lazarus, full of sores, who was laid at his gate,desiring to be fed with the 

crumbs which fell from the rich man’s table. Moreover the dogs came and licked his sores. So 

it was that the beggar died, and was carried by the angels to Abraham’s bosom.  

Now let’s stop right there for a moment. Was Abraham a real person? Yes! He’s talking 

about real people. 

«The rich man also died and was buried.And being in torments» 

We want to remember that word «torments», for a variation of that word is used in this 

passage four times. This is the first one. 

«in Hades, (this is the Greek word for Hell) he lifted up his eyes and saw Abraham (a real 

person) afar off, and Lazarus (a real person) in his bosom.  

«Then he cried and said, ‘Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he 

may dip the tip of his finger in water and cool my tongue; for I am tormented (second time) in 

this flame.’But Abraham said, ‘Son, remember that in our lifetime we received our good 

things, and likewise Lazarus evil things; but now he is comforted and we are tormented (third 

time). And besides all this, between us and we there is a great gulf fixed, so that those who 

want to pass from here to we cannot, nor can those from there pass to us.’ 

Jesus is teaching this, so this ends all debate on the existence of Hell. Because Jesus is 

referring to a specific man, and He says in verse 23, «in Hell he lifted his eyes». Jesus says this 

man went to Hell.  

This also ends all debate on whether this is a place of fire, because Jesus says, «in this 

flame».We want to emphasize, we believe the New Testament refers to Hell 32 times as a 

place of fire. Unquenchable, everlasting, eternal fire. Lake of fire, flame of fire, furnace of fire. 

And Jesus himself refers to Hell as fire. 

And this also ends all debate on whether this is a place of torment or not, because we have 

the variation of the word torment four times in this scripture. The Greek word here for torment 

has three meanings.  

So according to what Jesus tells us, we can discern a few things about what happens to a 

person when he or she goes to Hell. I want to give our three of them: 

1. He desires comfort –»Send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water that I 

may cool my tongue, for I am tormented in this flame» I want we to notice that he didn’t say, 

«Could I have a bucket of water», or «Could I have a cup of water», and he didn’t even say 

that he might dip his finger in water. He said «that he may dip the tip of his finger in water that 

I may cool my tongue» He was in such pain and discomfort that any relief was desired, and 

would have been of great comfort. 

We should remember, Hell was not created for us. In Isaiah 5:14 it says that Hell had to be 

enlargedbecause man decided to follow Satan. It was enlarged by necessity, not by design. 

Here is the scripture that shows we Hell was not prepared for us, Matthew 25:41 (NKJV)[4]: 

«Then He will also say to those on the left hand, ‘Depart from Me, we cursed, into the 

everlasting fire prepared for the devil and his angels:» 
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That again is Jesus talking. Hell was not prepared for we. Now I want to make a statement, 

and I want we to remember this. Jesus did not prepare Hell for we, but He did prepare Heaven 

for we. John 14:2 (NKJV) He said:»I go to prepare a place for we».  

So He didn’t prepare Hell for we, He prepared Heaven for us. 

2. He Expresses Concern – He immediately thinks of others, «Please send him to my 

brothers». Every person in Hell will have these thoughts, «I hope my kids don’t come here» «I 

hope my spouse doesn’t come here». And they might even have a thought like this, «Maybe, at 

Christmas, Uncle Bill, who told me about Jesus, and warned me of this place, will tell my kids 

about Him, and warn them not to come here.» And then he may remember, «Oh, Bill died this 

year too, he is in heaven. Maybe Aunt Sally will tell them, she is a Christian» But then he 

might think, «No, she probably won’t tell them, because she never told me. We argued about 

who would win the elections, and we talked about business, but she never told me like Bill, 

how easy it was to miss this place. If I would only give control of my life to Jesus Christ, I 

could have avoided Hell». 

So every person desires comfort, expresses concern, and here is number three. 

3. He Seeks Consolation – Here is what he said. He tries to tell himself, «If someone 

would go from the dead, and tell them, maybe they would believe». Abraham says this, 

«Listen, they have Moses and the prophets». Now we need to understand what «Moses and the 

prophets» means in the Bible. Moses wrote the first five books of the Old Testament, the 

prophets wrote the others. We call them the major and minor prophets. And understand at this 

point, there is no New Testament. So when he says, «They won’t believe Moses and the 

prophets», he is referring to the Bible. He is saying, and listen to the way he says it, «If they 

won’t believe the Bible, they won’t believe even if one rises from the grave» Listen, Jesus did 

rise from the grave. That is a direct reference; He did rise from the dead. And did we know 

there is more historical fact that Jesus rose from the grave, than many things that people 

believe as fact? So if they don’t believe the Bible, they wouldn’t believe even if one was to rise 

from the grave, and Jesus did. 

Now this story is describing Hell before the resurrection of Christ. We need to understand 

that every person who died before Jesus Christ went to a place of waiting. There were two 

compartments, with a chasm between them. One was Hell, where people were tormented, the 

other was Abraham’s bosom, or in other places in scripture, called Paradise. It was a place of 

waiting for a future time for the Old Testament saints. And the Bible says that before Jesus 

ascended into Heaven, He descended into the lower parts, and He led all of those Old 

Testament saints to Heaven. Ephesians 4:8 (NKJV) [4] describes that event, «Therefore He 

says: When He ascended on high, He led captivity captive, And gave gifts to men». Remember 

He said to the thief, «Today we will be with me in Paradise» So this is talking about before the 

resurrection of Christ. 

There is also a future Hell, after the second coming.Revelation 20 speaks of the Great 

White Throne judgment, and verses 13–15 tell of this future Hell,  

«And the sea gave up the dead which were in it; and death and hell delivered up the dead 

which were in them: and they were judged every man according to their works. And death and 

hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found 

written in the book of life was cast into the lake of fire» (NKJV) [4] 

And the Bible tells us a few things about future Hell that we need to understand. I am 

going to tell you some things that will help we to understand what eternal Hell will be like, and 

I’ll give we the scripture to prove it. 

1. There are two physical properties on earth that keep us mentally stable, light and solid. 

Light helps us to gain our bearings; if we can just see where we are going, and what we are 

doing. Blind people can even many times see light and dark, which keeps them stable. Please 

understand there is no light in Hell. The Bible describes Hell as a place of «outer darkness». 
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Utter darkness; complete, total darkness. As a matter of fact, the Greek word means 

«blackness». If we have ever found yourself in a strange place, with suddenly no access to any 

light, we know the feeling I’m talking about. We lose all stability, and it can be terrifying.  

Satan has so lied to us that Hell is going to be some big party. We will never see anyone! 

We will never see another person, and we will never talk to anyone. The reason he did in this 

story, remember this is before Jesus resurrection. This story does not reflect eternal Hell. We 

will never see or talk to any other person, forever and ever. 

So there is no light in Hell. The reason there is light in Heaven, Revelation 21:10, tells us, 

there is no sun in Heaven, because the Lamb is the light. The reason there is no light in Hell is 

because God takes His presence from Hell. So there is no light in Hell. 

Here is the second thing, solid. Being able to hold something, grab something, keeps us 

mentally stable on this earth. Being able to sit down, or walk or touch something. Hell is 

described in Revelation 9, 11, 17, and 20 as a «bottomless pit».We will never touch anything 

again. We will never sit down, walk again, it will be the sensation of eternal falling. No matter 

how hard we lunge, we will never touch anything else. Those two physical properties aren’t in 

Hell that keep us mentally stable.  

There are two emotional properties that keep us emotionally stable on this earth, rest and 

hope. Many of we feel like rest is a physical property, which it is, but it is also an emotional 

property. Rest keeps us emotionally stable. Think how irritable we get when we’re tired. When 

we get tired, we begin to lose it emotionally. When we lose someone we love, think about how 

tired we get, and people around we say, «We need to get some rest» We know that if we can 

just rest, even if it is for just a few moments, then we can better handle what we are going 

through emotionally.  

Revelation 14:11 9 (NKJV) says:»And the smoke of their torment ascends forever and 

ever; and they have no rest day or night» 

So there is no rest in Hell.  

The second emotional property that is not in Hell is hope. There’s no hope in Hell. On this 

earth, we always have hope that things can get better. Do we realize that a person who commits 

suicide is a person to whom Satan convinced that something is true on earth that is actually true 

in Hell? He has convinced that person that he has no hope, and on earth, we always have hope, 

because we are alive, and we can turn to God. But in Hell, there is no hope. Every person who 

goes to Hell will at some point have a thought something like this, «When I have been here ten 

thousand years, I will not have one less second to be in this place, because Hell is forever. 

Over and over again, God makes it clear that He wants we to live, not die. Not only in the 

New Testament, but in the Old Testament, God finds no pleasure in the punishment of even the 

most wicked sinners. Now this is what is so amazing about God. We see when we see the 

wicked hurt, and abuse, and destroy others, we have this sense of righteous indignation. We 

want things made right; we want justice, but it goes even beyond that. We want them punished. 

And if we would be truthful with our own hearts, we often find a disturbing pleasure or 

satisfaction in it. But God never finds pleasure in it. 

We see God desires that no one go to Hell, but that every one comes into a vital 

relationship with Him. And so the backdrop about any conversation about Hell is that God 

longs for we to live with Him forever; and He finds no pleasure in punishing anyone eternally, 

even the vilest of mankind. God is not trying to send us to Hell; He is trying to keep us out of 

Hell. He died to keep us from Hell. 

 The reason He has not already dealt with sin is clear. The Bible says that God is good, and 

loving, and patient, because He doesn’t want anyone to go to Hell. But there is coming a day 

when God is going to say, «Enough!» God is going to stop the pain and misery and violence of 

this world. There is coming a day when a child will never again be molested. There is coming a 

day when not one more human being is going to be sold into slavery in the sex trade because 

God is going to stop it. There is going to be a day when God says «Enough! I will not let we 
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kill each other» There is going to be a day when not one more husband will beat his wife; one 

more mother will abandon her child. 

 What do we expect God to do with the person who says, «I want my heart to be fueled by 

anger, and hatred, and lust, and pride? And what I want to be marked by is abuse and 

violence» What do we expect God to do if we allow our soul to spiral downward to such dark 

places where we just don’t want to be different? 

We hate talking about Hell. I hate to think about an eternity filled with wasted lives. But if 

I had to choose between God allowing people to be forever tormented and abused by each 

other, and a day when God says, «I’m going to stop it» I would choose that. 

So, making conclusions, we can say that two thousand years ago, Jesus walked among us, 

and took on the smell of smoke, because He came for us. Would a loving God create a place 

called Hell? Absolutely.Because He would never force we to love Him, because force 

eliminates love. Love requires choice. He would never override our will, even if we wanted 

Him to, because He honors the way He created we. But He will not put up with the worst of us 

forever. He will stop it one day. And so we can choose for our lives to be the ashes, or our lives 

to be the children who are dancing, the choice is yours. So choose life; choose love; choose 

God, because He has already chosen us. 
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Харді Реймонд 

ЧОМУ БОГ ДОПУСКАЄ, ЩОБ ЛЮДИ ЙШЛИ В ПЕКЛО: 

ПРОТЕСТАНТСЬКА ТОЧКА ЗОРУ 

Стаття містить протестантський огляд біблійної доктрини про пекло. Автор аналізує 
необхідність осмислення даного об’єкту дослідження та актуалізує його рефлексію в сучасному 

постмодерністському суспільстві. 

Ключові слова: протестант, Біблія, доктрина, пекло. 

 
Михайло Ревуцький 

ФІЛОСОФІЯ І ТЕОЛОГІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ 
У статті розглядаються окремі аспекти філософії і теології протестантизму у зв’язку з 

500-річчям Реформації. 

 Ключові слова: філософія, теологія, протестантизм, Реформація, 500-річчя Реформації. 

Нині адептами протестантизму в Україні вважають себе близько 1 % українців і 

ставлення українців до протестантів залишається неоднозначним [3]. Незважаючи на 

порівняно незначну чисельність віруючих-протестантів в України планується широко 

відзначати ювілей Реформації. У листопаді 2016 р. на всеукраїнській нараді 

представниками 14 євангельських деномінацій з усієї України для відзначення 500-ліття 

Реформації створено оргкомітет R500 (керівник проекту народний депутат України 

Павло Унгурян) [7] і утверджений план широкомасштабних заходів [8]. У підписаному 

Президентом України указі «Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації» 

передбачено виділення коштів та проведення на високому рівні низки різноманітних 

заходів (найактивніше у вересні-жовтні 2017 р.), зокрема висвітлення у державних 

засобах масової інформації заходів з підготовки та відзначення 500-річчя Реформації, 

створення і трансляцію циклів тематичних теле- та радіопередач, демонстрацію 

відповідних документальних та художніх фільмів, проведення в навчальних закладах 

http://www.amightywind.com/
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тематичних заходів з висвітлення історії Реформації, проведення урочистостей в 

м. Києві тощо. Тематичні наукові конференції, круглі столи та семінари також 

проводяться в контексті цього указу [1]. Як зазначається на офіційному сайті Церкви 

Адвентистів сьомого дня Української уніонної конференції «Текст указу підготував 

оргкомітет, делегований Радою євангельських протестантських церков України» [2]. 

Адміністрація Адвентистської церкви в Україні вважає, що текст цього указу 

(підготовленого тією ж Радою євангельських протестантських церков України і не 

вказано, чи долучилася до написання тексту указу адміністрація, радники Президента 

України) є дорожньою картою для їхній дій. Також Адміністрація Адвентистської 

церкви в Україні з оптимізмом відзначає, що цей указ є другим в історії, коли 

український політикум так відкрито підтримав протестантизм. Перший раз, на їх думку, 

така підтримка мала місце ще у ХVІ ст. за часів М. Лютера, але тоді увага української 

шляхти до лютеранства й кальвінізму стала минущою модою, яка не пережила й двох 

поколінь [2]. У нинішніх умовах є завданням для протестантів перетворити теперішні 

можливості на справжній громадський рух, познайомити співвітчизників з життєвими 

цінностями реформації, закликати до оновлення всіх сторін особистого й суспільного 

життя згідно біблійних принципів з мобілізацією доступних людських, фінансових та 

організаційних ресурсів [2]. Реалізація указу Президента України в Рік Реформації, як 

повідомляє оргкомітет R500, здійснюється активно і масово з надзвичайно широким 

діапазоном різнопланових заходів – від інформаційно-наукових проектів до молитовних 

сніданків та показів протестантської моди [4]. З огляду на це метою статті є переглянути 

основні філософсько-теологічні постулати протестантизму і наскільки вони можуть 

відповідати чи підтверджувати оптимізм євангельських Церков України щодо їх 

офіційної підтримки українським політикумом. 

Теологічно-філософські погляди протестантизму зазнали значного історичного 

досвіду від моменту свого виникнення в лоні католицизму і до сьогодення. Від 

антикатолицької реформи Мартіна Лютера, який виступав проти корумпованості і 

розбещеності папського престолу, до спільного святкування 500-літнього ювілею 

лютеранами і католиками [5], від конфлікту – до співтовариства і братерства 

протестантів з католиками [6]. 

 З часу виникнення протестантизму філософські проблеми не розглядалися 

виокремлено від теології, тому неможливо відділити аналіз протестантської філософії 

від розгляду теології протестантизму. У філософії і теології протестантизму ми 

спостерігаємо дуалістичне протиріччя через бажання створити надійну систему 

теологічної апологетики і одночасно з прагненням до самопізнання і самоусвідомлення. 

Стосовно дилеми взаємозаперечних бажань і специфіки протестантської теології 

німецько-американський протестантський теолог і філософ-екзистенціаліст Пауль Тілліх 

писав, що радикальна самокритичність християнства робить його здатним до 

універсальності, – в тій же мірі, наскільки християнство підтримує цю самокритичність 

у власному житті [9, с. 150].  

Протестантська філософія і теологія пройшла декілька етапів розвитку: 

ортодоксальна протестантська теологія (М. Лютер, Ж. Кальвін), неопротестантська або 

ліберальна теологія (Ф. Шлейєрмахер, Б. Бауер, Е. Трьольч, А. Гарнак), протестантська 

«теологія кризи» (неоортодоксія К. Барта, екзистенціальна теологія П. Тілліха, 

«деміфологізоване християнство» Р. Бультмана), радикальна або «нова» теологія 

(«безрелігійне християнство» Д. Бонхоффера, теологія «мертвого бога» протестантських 

авангардистів Т. Альтицера, Г. Кокса, Дж. Робінсона, В. Гамильтона). Ми спробуємо 

зупинитися лише на окремих позиціях ортодоксальної і ліберальної протестантської 

теології. 

За загальним масивом філософсько-теологічних аспектів протестантизму 

знаходяться принципові відмінності характеру суспільних взаємовідносин та їх 
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відповідної інтерпретації конфесійним християнством – православним чи католицьким. 

Протестантська ідея особистого спасіння з допомогою віри, що дарується кожній людині 

самим Богом, стала відображенням особистісного статусу в системі суспільних зв’язків. 

В своїй класичній праці «Протестантська етика і дух капіталізму» Макс Вебер наводить 

слова, які ніби казав Августин Блаженний: «Якщо тобі не призначено бути спасенним, 

то зроби так, щоб отримати таке призначення на спасіння» [10, с. 223]. В інтерпретації 

протестантської теології це практично означає, що Бог помагає тим, які самі собі 

помагають [10, с. 151]. Теологічна ідея віри, яка побудована на особистісному зв’язку 

людини з богом відображає буржуазний принцип індивідуалізму: кожен зобов’язаний 

своїм існуванням Господу Богу і саме тому кожен має нести особисту відповідальність 

перед ним. Але якщо М. Лютер не вважав схоластичну філософію необхідною 

складовою протестантського богослов’я, оскільки віра це дар Божий і не потребує будь 

яких схоластичних філософських обґрунтувань, то в подальшому суспільний прогрес 

показав, що ортодоксальна протестантська теологія вже застаріла і необхідно звернутися 

до новітніх філософських концепцій. 

На відміну від католицизму, протестантизм ніколи не мав офіційно санкціонованої 

власне «протестантської» філософії. Лише ортодоксальний протестантизм М. Лютера і 

Ж. Кальвіна був теологією в традиційному розумінні. Ідеологи ж сучасного 

протестантизму є більше релігійними філософами ніж теологами.  

У подальшому в структурі ліберальної протестантської теології з’явилися дві опорні 

конструкції – філософська теологія та історична теологія, іншими словами, були 

поставлені запитання відповіді на які пропонуються і до сьогодні – як і чи можливо 

взагалі говорити про Бога, і якщо так то в якій системі понять, і на якій мові? [9, с.137]. 

А для історичної ліберальної теології основою стали пошуки історичного Ісуса. 

Висновок зробив Давид Фрідріх Штраус, який не заперечуючи історичності Ісуса, 

вважав новозавітні міфи як не що інше ніж спонтанні історизовані ранньохристиянські 

ідеї [9, с.138–139]. В загальному ж ліберальна теологія пропонує Ісуса як носія вищого 

типу релігійної свідомості, як моральний ідеал і вчителя чистої етичної релігії. 

Ліберальні протестантські теологи переконували і вірили в те, що «царство Боже» як 

втілення вищого і досконалого порядку на землі не є віддаленою перспективою чи 

недосяжним ідеалом взагалі, а існує всередині кожного індивіда як реальність готова до 

втілення. Показовим фактом такої переконаності є масові акції протестантських громад 

в Україні з прибирання територій, які мають не тільки традиційний утилітарний 

характер, але в першу чергу глибоко символічні і наповнені переконаністю учасників, 

що таким чином вони наближають вищий ідеал досконалого порядку і чистоти «царства 

Божого» [11]. Акцент робиться на тому, що всеукраїнський проект «Чисте серце – чисте 

місто» крім самого прагматичного дійства по прибиранню території має привернути 

увагу громадськості до проблем аморальності та бездуховності, які стали домінуючими 

в житті, поведінці молодого покоління і суспільства в цілому [12]. Учасники акції 

«Чисте серце – чисте місто» вважають що, «Бог заповів всім віруючим дбати про 

благоустрій, красу, збереження кожного міста чи села так само, як заповідав доглядати 

за Едемським садом першим людям, Адаму і Єві» [13]. 

Побутує теза про те, що Україна свого часу не змогла реалізувати свій 

«реформаційний шанс». На це були різні причини, хоча окремі елементи протестантизму 

увійшли в українське православ’я. Але й можна погодитися з тим, що протестантизм в 

першу чергу орієнтований на книжну культуру, читання Біблії було первинним 

джерелом віровчення, а це в свою чергу орієнтація на раціоналістичне сприйняття 

дійсності. Раціонально ж, розумно ставитися до життя не є характерним для філософії 

українців, де панує емоційність, душевність та інтуїтивізм. А істинною філософією 

українців є «філософія серця» (Г. Сковорода, Д. Чижевський) [3]. 
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Чи готові українці прийняти Sola Scriptura («тільки Писання»), Sola Fide («тільки 

вірою»), Sola Gratia («тільки благодаттю»), Solus Christus («тільки Христос»), Soli Deo 

Gloria («слава тільки Богові»)– п’ять фундаментальних догм Реформації, які 500 років 

тому намітили хід потужних змін у житті європейців і всього світу – питання риторичне 

і актуальне в зв’язку з ювілеєм протестантизму. «Сьогодні вони можуть змінити 

Україну» [14], – переконані активісти проекту R500. Можна сподіватися, що підтримка 

українського політикуму ювілею протестантизму і його прагматичної філософії здатні 

дійсно змінити Україну на краще. Як зробити більше і витратити менше часу – відповідь 

на це питання дає віце-президент східноєвропейського лідерського форуму Деріл Мак 

Карті: «У процесі досягнення цілей важливо бути щасливою людиною всередині. Також 

варто пам’ятати, що велика цінність – це час. Кожна людина має 168 годин на тиждень. І 

виникає питання, як ми витрачаємо ці години. Я закликаю усіх до великих цілей. Вони 

реальні, якщо досягати їх поступово, малими кроками, але важливо постійно рухатися. І 

також необхідно пам’ятати, що важливе – рідко термінове, а термінове – рідко важливе. 

Найкращий час доби варто приділяти дійсно важливим справам» [15]. А щастя – «це 

відчуття задоволення, воно можливе, коли ти в мирі з людьми й Богом. Моє щастя 

заховане у спілкуванні з Творцем» [15], – відзначає доктор педагогічних наук Тереза 

Мак Карті. Такі прості і очевидні складові успіху (з опорою на протестантську теологію) 

пропонують американські спікери. 
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Наталія Морська  

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПРАВ 
Здійснено аналіз впливу ідей Реформації на становлення цінності людини та її прав. 

Визначено, що у середньовічному суспільстві формується розуміння людської гідності, цінності 

життя і прав людини, зокрема природних прав людини на свободу, громадянську рівність, 
самовизначення, національну приналежність, освіту, гідну працю, матеріальні блага, які є 

необхідними базовими підвалинами сучасної цивілізації. 

Ключові слова: Реформація, права людини, цінність особистості, природне право, гідність, 
свобода, віра.  

Усі люди рівні перед Богом,  

наділені Творцем невід’ємними правами 

Самуель Резерфорд  

Україна сьогодні перебуває у часі реформ. Політичні та економічні трансформації 

спонукають до зміни ціннісних орієнтирів нашого суспільства, а також вимагають 

духовного відродження, яке стане запорукою змін на глибинному, усвідомленому рівні. 

Вибравши європейський вектор розвитку, українці захоплено намагаються перейняти 

такі європейські соціальні феномени, як ефективна демократія, громадянське 

суспільство, економічне процвітання, високопродуктивна наука, людиновимірна освіта, 

дієве верховенство права, «жива» релігійність та ін., в основі яких закладена глибока 

повага до людини, її прав та беззаперечна цінність особистості. Внутрішні національні 

проблеми й суперечності та численні загальносвітові загрози і виклики, не тільки в 

Україні, але й у всьому світі, дедалі гостріше актуалізують проблему цінності людини та 

її прав. 

Сучасне розуміння прав людини, цінностей і свободи особистості значною мірою 

завдячує 95 тезам Мартіна Лютера. Вони з’явилися 31 жовтня 1517 р. в місті Віттенберг 

на Ельбі і викликали потрясіння у релігійній середньовічній Європі. Ці тези лягли в 

основу реформаційної парадигми мислення і фундаментальних змін у західній 

цивілізації з акцентом на: цінність особистості; права людини; верховенство права; 

грамотність; культуру, очищену від язичницьких впливів; розвиток європейських 

національних культур; етику праці та економічне процвітання; розвиток науки і 

технології; громадянське суспільство; парламентаризм; демократію [4, с. 4]. 

М. Лютер увійшов до європейської та світової історії як ініціатор Реформації (з лат. 

«reformatio» – «перетворення», «перебудова») – руху, «який докорінно змінив обличчя 

Старого світу, а згодом – суттєво вплинув на розвиток і Нового світу» [11]. Основна суть 

Реформації полягає в ідеї постійного звернення до Бога, як до витоку і до кінцевої 

реальності. Життя всього суспільства і кожної людини зокрема слід будувати відповідно 

до Святого Письма, яке є першоосновою християнства. Лише Святе Писання є істинним 

джерелом авторитету, є земним законом, надійним фундаментом якого є Закон Божий. 

Зміст та авторитет Закону Божого сходяться до Того, Хто є кінцевою реальністю і ніхто 

не володіє правом ставити щось вище вимог Божого Закону [12]. 

Реформація визначила «чотири кити» християнської віри: Святе Письмо, Божа 

Благодать, Ісус Христос та віра. Єдиним орієнтиром є Біблія, а не церковні діячі. З 

милості Божої християнам прощаються гріхи, а не через індульгенції чи інший викуп. 

Містком до Бога є жертва Ісуса на хресті за провини людей. Христос у нас і посеред нас 

лише через віру. Шлях до спасіння душі «лежить лише через віру (sola fide), через 

благодать (sola gratia) й через знання Святого Письма і виконання його настанов (sola 

scriptura)» [11]. 

Через Слово Боже до європейців приходить усвідомлення того, що цінність 

особистості вимірюється цінністю життя Ісуса Христа. «Реформація змогла відкрити 

справжню цінність кожної людини: твоя вартість – життя Сина Божого!» [4, с. 4] «Бо так 
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Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, 

не загинув, але мав життя вічне» (Ів. 3:16). Таким чином, у жорсткий середньовічний 

світ, прийшло усвідомлення, що милосердний, люблячий Бог не пошкодував Свого 

єдиного Сина задля спасіння кожної людини. Бог любить людей і готовий дарувати їм 

спасіння і вічне життя.  

Завдяки Реформації у середньовічному суспільстві формувалося розуміння людської 

рівноцінності, гідності, цінності життя і прав людини, що стало фундаментом сучасної 

цивілізації. «Незалежно від майнового, соціального становища, освіти кольору шкіри, 

статі, усі люди цінні, оскільки Бог віддав за них Свого сина Ісуса Христа» [4, с. 5].  

Ісус Христос приносить спасіння. За допомогою глибокої та істинної віри в Бога 

відбувається спасіння людини Божою Благодаттю. Порятунок досягається винятково 

завдяки вірі. Відносини між людиною і Богом виходять на якісно новий рівень. 

Відтепер, ні Церква, ні священики, ні святі як посередники, не потрібні людині для того, 

щоб отримати прощення. Кожен може звернутися безпосередньо до свого Творця і Бог, 

як милосердний батько, врятує всіх, хто твердий у своїй вірі. Так з’явилася ідея 

«всесвященства» – перша версія принципу рівноправності. 

У людини того часу відбулося усвідомлення, що всі люди рівні перед Богом, 

оскільки Бог любить всіх однаково, як своїх дітей. А якщо люди є дітьми одного 

Небесного Отця, то значить усі є братами і сестрами одне для одного, усі мають рівні 

права. «Ця духовна ідея стала підґрунтям для такого суспільного явища, як права 

людини» [4, с. 5]. У країнах, де відбулась Реформація, з’явилося розуміння, що кожна 

людина володіє природженими правами, якими її наділяють не король чи уряд, не 

держава, а Творець. Наприклад, американська конституція починається такими словами: 

«Усі люди рівні перед Богом, наділені Творцем невід’ємними правами» [4, с. 5]. 

Бог як Творець, як втілення Вищої Справедливості є вищим ідеалом, що відповідає 

корінним підвалинам світопорядку, та джерелом природного права. Природне право не 

тотожне чинному законодавству. Воно передбачає релігійно-метафізичні і морально-

етичні основи, що надзвичайно розширюють і поглиблюють його юридичний зміст, 

пов’язують його з багатьма цінностями світової культури; окрім юридичних документів, 

природно-правові норми виражені у вигляді неписаних звичаїв і традицій, присутні в 

змісті релігійних і етичних вимог [1, с. 132 – 133]. На думку сучасних дослідників, 

«Природне право (jus naturale) виходить з припущення, що правові норми опираються на 

універсальні, загальнолюдські цінності і мають абсолютно-зобов’язуючий, 

безапеляційний характер. Вони укорінені в самому устрої світопорядку, у природі речей 

і в людській природі». Це «сукупність універсальних норм і принципів, що знаходяться 

в основі всіх правових систем світової цивілізації» [1, с.126; 132].  

Норми природного права – це ті права людини, які зумовлені властивостями її 

природи: це право на життя, продовження роду, активне самоствердження та 

спілкування, особисту власність, гідність, вільне волевиявлення, свободу совісті, думки і 

слова. Ці права є безумовним надбанням людини, є частиною аксіологічної компоненти 

людського життя. Через природне право, через його норми і принципи індивідуальна 

правосвідомість зв’язує своє існування з універсальними, всезагальними першоосновами 

буття. Серед мінливих і відносних цінностей норми та принципи природного права 

постають непорушними заборонами і безумовними цінностями, вони мають абсолютний 

характер. Це є той фундамент, та база, які складають основу людського існування [5, с. 

375-378]. 

«Природні права – це ті права, які належать людині у її праві на існування. Сюди 

належать усі інтелектуальні права чи права на власну думку, а також всі права на 

особисту діяльність задля власного щастя та комфорту, якщо вони не завдають шкоди 

природним правам інших» [8, с. 48]. 
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У своїх політико-правових вченнях М. Лютер доводив, що людина живе у двох 

сферах. Перша – це сфера «Євангелія» (релігійна сфера, ставлення до царства 

небесного). Друга – сфера «закону» (царство земне, держава). У своїй роботі «Про 

світську владу» (1523 р.), М. Лютер пояснював основне призначення світської влади і 

висловлював ідею про те, «що тільки менша частина поводиться по-християнському. 

Злих людей більше. Тому Бог увів два правління: духовне і світське (затримує злих). 

Істинний християнин не бідує ні в праві, ні в мечі. Закони світської влади стосуються 

тільки тіла і майна. Щодо душі, то світська влада ні права, ні сили диктувати закони їй 

не має» [9]. 

Реформатори пропагували, що не через страх, а лише внаслідок усвідомлення 

істини, що Бог знає всі думки і дії людини, кожен перебуває у Його святій присутності і 

ніхто не сховається від Нього, люди почали підкорятися закону. Закон – це джерело 

блага для людини, а не інструмент маніпуляцій влади. Закон запроваджений Богом згори 

і поширений на державу і суспільство, тому всі повинні йому підпорядковуватись: і 

представники влади, і прості люди. 

В історичному і функціональному плані право первинне стосовно держави, а це 

вказує на верховенство права стосовно держави, а, отже, на залежність держави від 

права (хоча в сучасній дійсності цей принцип часто порушується). Ціллю держави і 

закону (позитивного права) є право, тобто орієнтація на втілення та здійснення вимог 

права. Закон (позитивне право) і держава цінні лиш як правові явища, тобто настільки, 

наскільки вони причетні до права, висловлюють і здійснюють ціль права, цінні в 

правовому змісті та є правовими [6, с. 60].  

У праворозумінні М. Лютера визрівала ідея, що Бог – єдиний суддя. Реформатор 

пропонував відмовитися від сліпого підкорення законам Церкви. «Він визнає, що 

розумне природне право, внаслідок якого можливо досягти відповідного позитивного 

права, має відповідати праву Божому, викладеному в Біблії. Якщо такої відповідності 

немає, то позитивне право втрачає юридизм і керуватися таким правом неможливо. Це 

право повинно вбирати в себе християнську юстицію, а монархи мають виконувати 

законодавство» [9]. Цінності природного права «не залежать від змін соціально-

історичних умов і не підлягають девальвації. Вони не є продуктом волі держави, не 

декретуються її розпорядженнями і стоять вище її миттєвих інтересів і потреб» [1, 

с. 126]. М. Лютер вважав, що кожний істинний християнин, і живий, і мертвий, бере 

участь у всіх благах Христа і Церкви, дарованих йому Богом, навіть без відпускних 

грамот. 

Реформація поширювала і утверджувала такі природні права людини, як право на 

життя і свободу кожної людини, рівноцінність і рівність громадян, право на розвиток в 

межах своєї національної приналежності, право на розвиток національної культури та 

мови, право на освіту, право на гідну працю, право на необхідні для життєдіяльності 

матеріальні блага. 

Публіцистика, богословські трактати та юридичні документи того часу відображали 

принципи свободи слова, совісті, свободи особистості. У своїй роботі «Про політичну 

або громадянську свободу» відомий політик і богослов Андрій Волан писав: «Ніхто з 

розумних людей не сумнівається в тому, що свобода найбільше відповідає людській 

природі і ніхто, таким чином, не народжується рабом… Перший і головний критерій 

нашої свободи полягає в тому, щоб наше життя було вільним від всякого замаху на 

нього та несправедливості. …Щоб наше майно і багатство не ставали жертвою грабежу і 

насильства» [2]. 

Утвердження права на свободу і вільне самовизначення, як окремої людини, так і 

всього народу, стало провідним завданням реформаційного руху. Зокрема, у статуті 

Великого Князівства Литовського було прописано: «Така мета і результат всіх законів є і 

повинен бути на світі, щоб кожен добру славу свою, здоров’я і майно мав повною мірою, 
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і ніякого збитку в усьому цьому не терпів. І це є наша свобода, якою ми серед інших 

християнських народів хвалимось» [10]. 

Справжнє покликання християнина полягає у служінні Богу через служіння 

ближньому, через добрі справи. «Бо благодіяннями примножується благодать і людина 

кращає». Пропагується ідея рівноцінності кожної людини, усвідомлення іншого, як 

самого себе. Кожен має право на розвиток, на самовизначення, утвердження своєї 

окремішності та своєї національної ідентичності. Реформація дала потужний імпульс 

цивілізаційному розвитку низки європейських країн, сприяла становленню в Європі 

держав національного типу і становленні національних культур. Ідеї Реформації 

провокували підйом національної культури, спонукали до національного розвитку 

народів, популяризували широке використання і виводили на державний рівень рідну 

мову. Мовою релігійної комунікації стають не сакральні мови, а місцеві говірки, що 

перетворюються на національні мови. «Для національної культури характерним є те, що 

вона, вбираючи певні цінності «старих» надетнічних культур і різних станових культур 

у межах етносу, стає зрозумілою і близькою для «всього народу» [3].  

Популяризуючи освіту, реформатори сприяли динамічному зростанню кількості 

навчальних закладів по всій Європі та залучали все більшу кількість населення до 

навчання і подолання неграмотності. Кожен мав мати можливість перебувати у 

безпосередніх відносинах з Богом, читаючи та розуміючи Біблію. Можна вважати, що 

Реформація не просто інтенсифікувала освіту, а стала стимулом для «освітньої 

революції» в Європі [3]. 

Реформація націлювала людей на відповідальне ставлення до праці. «Будь-яка праця 

– чи то селянина, купця, чи то рицаря, державного чиновника, вченого або митця має 

право на повагу перед лицем Господнім, але за однієї неодмінної умови: якщо ця праця є 

чесною, сумлінною і людина добросовісно виконує свій обов’язок перед Богом та 

людьми» [11]. Справжній християнин повинен трудитися, бути діяльним, інакше це буде 

запереченням Бога, Який створив цей світ. Віра християнина повинна втілюватися в 

конкретній діяльності в світі. Невтомна праця в рамках своєї професії вважалась 

«найкращим способом здобути внутрішню впевненість у спасінні» [3]. Як стверджував 

М. Лютер: «Праця, що здається мирською, є насправді прославлянням Бога». Праця – це 

гідний і адекватний спосіб поклоніння Богу. Такий погляд на працю призвів до того, що 

країни Північної Європи, що прийняли Реформацію, досягли за короткий час значних 

успіхів в економічній сфері.  

Описуючи західну цивілізацію, американський мислитель Майкл Новак визначає її 

як «демократичний капіталізм». Його суть полягає у єдності трьох систем: перша – 

ринкова економіка, друга – політика, де базовими є права людини на життя, свободу й 

прагнення до щастя і третя – система суспільних інститутів, в основі яких лежать ідеали 

рівної для всіх свободи і справедливості [7]. Можна стверджувати, що ті країни, де 

пройшла Реформація і утвердились її основні ідеї (до прикладу, це: Німеччина, Англія, 

Скандинавія, США), які починаючи з Нового часу стали на шлях динамічного 

суспільно-економічного розвитку і на сьогодні залишаються світовими лідерами [3]. 

В Україні Реформація не змогла вилитись у «відкриті» форми. Проте її ідеї почали 

проникати на наші терени починаючи з ХVІ ст., виразно звучали у діяльності церковних 

братств (ХVІ–ХVІІ ст.), проявилися у національній свідомості та політичні активності 

козаччини (в ХVІІ ст.), Острозькій і Києво-Могилянській академіях, зокрема, в творчості 

представників релігійно-філософської думки XVIII ст. – Феофана Прокоповича, 

Григорія Сковороди та інших.  

Як бачимо, Реформація позитивно вплинула на всі сфери суспільного життя, а 

особливо відіграла значну роль в утвердженні цінності людини та її прав. Основні ідеї 

успішного реформаційного руху в Європі могли б слугувати яскравим прикладом для 

сучасної України і вивести нашу країну на шлях процвітання і миру.  
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Nataliya Morska  

THE INFLUENCE OF THE REFORMATION ON THE FORMATION  

OF HUMAN VALUES AND RIGHTS 

In this article we have done the analysis of the influence of the ideas of the Reformation on the 
formation of values and human rights. It was determined that in medieval society was formed the 

understanding of human dignity, value of life and human rights, in particular natural rights to freedom, 

civil equality, self-determination, national identity, education, decent work, the necessary material 
goods, which are the necessary basic foundations of modern civilization. 

Key words: Reformation, human rights, the value of the individual, natural law, human dignity, 
freedom, faith. 

 

Галина Груць 

СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ І ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС 
Проаналізовано співвідношення віри і знання в координатах історико-філософських 

досліджень від античності до сьогодення, простежено еволюцію поглядів мислителів в 

усвідомленні сутності віри та її взаємозв’язку зі знаннями, з’ясовано роль і значення віри у 

формуванні світогляду особистості, наведено міркування мислителів про необхідність віри і 

знання у розвитку духовної культури особистості. Зроблено висновок про те, що віра є одним із 
ключових факторів формування та соціалізації особистості, а також – одним із елементів 

знання. 

Ключові слова: віра, релігія, феномен віри, релігійність, знання, розвиток, виховання, 
особистість. 

Феномен віри був у центрі уваги «Творіння Отців Церкви»: Августина, Аврелія, 

Климента Олександрійського, Фоми Аквінського, Тертуліана, Іларія з Пуатьє, Боеція та 

ін. До проблеми віри зверталися як науковці, так і служителі культу. До віри закликали 

політики і державні діячі. У нашій країні обговорення питання віри пов’язане з іменами 

таких мислителів, як Г. Сковорода, П. Юркевич, М. Костомаров, К. Ушинський, 

С. Русова, Г. Ващенко, М. Пирогов, Ю. Дзерович, С. Кримський, О. Вишневський та ін. 

Особливу увагу зосереджували на проблемі віри зарубіжні науковці і філософи: 

Г. Гегель, Р. Декарт, І. Кант, М. Кузанський, Г. Лейбніц, Дж. Локк, Л. Фейєрбах, 

А. Ейнштейн, С. Франк, Г. Шпет.  

Мета статті – проаналізувати співвідношення віри та знання в історичному дискурсі. 

Віра виконує багатогранні функції в суспільній свідомості. Найбільш поширеними є 

гносеологічна та аксіологічна різновиди віри. Г. Гегель зауважував, що істина 

з’являється як єресь і зникає як забобон. Виникнувши як єресь, розвиваючись і 
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зникаючи, істина безпосередньо опирається на віру. Але й в період свого акме – 

найвищого рівня розвитку, істина тісно пов’язана з вірою. Не менш важлива роль віри й 

у моральній сфері формування особистості студентів. Моральні принципи, норми, 

правила, як відомо, не доводяться, а приймаються на віру. Прийняти ті чи інші етичні 

вимоги і приписи поведінки – означає повірити в їх доцільність і необхідність для 

вдосконалення особистості. 

Філософи марксистсько-позитивістської орієнтації дивилися на віру тільки з точки 

зору її релігійного змісту [17]. Така вузькість і однобічність підходу до неї відображена 

в короткому нарисі «Соціальної психології» [22]. У розділі «Психологія віри» її 

визначено як релігійне почуття: «Віра – це почуття, що формує ілюзію пізнання і 

реальності того, що створено фантазією за участю цього почуття. Воно є обов’язковим 

компонентом структури релігійної свідомості» ... Віра зближується з низкою інших 

соціально-психологічних явищ: з навіюванням, психічним зараженням, наслідуванням, 

що містять у своїй структурі елементи ірраціональності»[22]. Як бачимо, автори цієї 

дефініції не змогли побачити у вірі її суспільно-психологічної бази, а відтак, її 

соціально-історичної обумовленості. 

Варто зазначити, що однією з причин занепаду греко-римської філософської думки 

було те, що антична філософія, стоячи на позиціях живого споглядання і спекулятивного 

мислення, не опиралася на психологічні основи віри. Її прагнення використовувати віру 

як форму «скороченого знання», популярного і доступного для нижчих верств 

населення, потерпіло фіаско. Чистий раціоналізм і безкрилий емпіризм, відсутність 

апеляції до віри породили філософський скептицизм. І тільки надія про існування 

загальних засад, спільних ідей (Платон), віра в їх вічність і незнищенність, любов до 

мудрості не давали спокою античним мислителям, спрямовуючи їхні зусилля для 

подальших філософських системоутворень.  

Античним філософам на буденно-життєвому, побутовому рівні були притаманні 

почуття віри, надії і любові, проте вони не досліджувалися ними на категоріальному 

рівні. Відчуваючи їх, вони натомість відмовлялися від аналізу цих феноменів. 

Християнство ж помітило в цих трьох духовних іпостасях найбільшу силу у формуванні 

особистості та очищенні людської душі. За біблійними переказами, поняття віри, надії і 

любові були вперше введені в релігійний обіг пророком Мойсеєм, і в Новому Заповіті 

вони отримали статус високодуховних моральних цінностей: «Зодягнися в броню віри й 

любові та в шолом надії спасіння», – закликав апостол Павло [1 Сол, 5: 8]. Климент 

Олександрійський (бл. 150 р. н.е.) розумів під вірою «скорочене знання», саме те, чого 

прагнула вся антична філософія. На його думку, перевага віри полягає в тому, що, по-

перше, вона доступна і зрозуміла тільки освіченим мужам, тобто філософам; по-друге, 

вона дається людству як дар і в готовому вигляді, натомість філософія розвивається 

шляхом довгих доказів і без гарантії повного успіху. «Справді, – заявляв уже 

середньовічний філософ Микола Кузанський, – необхідно вважати Божим даром те, що 

у простаків осягнення за допомогою віри є більш зрозумілим, ніж за допомогою розуму 

у філософів» [11, c. 386]. Виступивши проти гностичної ідеї самодостатності знання, 

Климент сформулював свій головний і, мабуть, найбільш цікавий аргумент: акт віри, 

взагалі, є невід’ємною частиною пізнавального процесу: в будь-якому пізнанні міститься 

елемент віри, віра й знання нерозривно пов’язані. Якщо ми візьмемо, наприклад, 

дедуктивний доказ, який лежить в основі всього теоретичного знання, то легко 

переконаємося, що воно немислиме без усвідомлення існування недоказових речей і 

прийняття на віру. Якщо б усі положення необхідно було доводити, то ні один доказ не 

тільки не мав би логічного завершення, але й не опирався б ні на що тверде. Тому той, 

що міркує логічно, завжди вважає, що в основі його міркування є щось, що передує 

доказу, як-от самоочевидне положення інтуїції, або гіпотеза, або загальна парадигма, або 

думка авторитету. У всіх випадках, уважає Климент, той, хто розмірковує, виробляє акт 
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віри: у випадку інтуїції він вірить самому собі, тобто в безпомилковість внутрішнього 

досвіду; у випадку гіпотези він вірить в істинність припущення і прагне виправдати цю 

віру самим доказом. Нарешті, спираючись у своїх доказах на авторитет інших, людина 

вірить думкам інших. Від цієї «дискурсивної віри», тобто. від того, що ми приймемо за 

недоведені передумови міркувань, залежить достовірність самого пізнання, так само як 

міцність будівлі залежить від міцності фундаменту. Оскільки при формальній 

правильності докази істинності висновків цілком і повністю залежать від істинності 

передумов, а початкові передумови переконливого доказу засновані на вірі, то вони – 

«креденціальні» передумови. 

Віра – не лише першознання, але і його критерій. Без віри немає знання. Правда і 

віра без знання є ні чим іншим, як фундамент без будівлі (Clem. Alex. Stromata. VII, 13). 

Тому правильніше було б, згідно з поглядами Климента Александрійського, говорити не 

про підпорядкування одного іншому, а про їхню єдність, яка подібна до єдності слова 

внутрішнього і слова сказаного, де внутрішнє слово – віра – розкривається через слово 

виражене – знання. Нарешті, віра (pistis) і знання (gnosis) є лише різними людськими 

проявами однієї і тієї ж універсальної сили, що пронизує світ – сили розумності 

(phronesis) (Str. V, 15–17). Віра, таким чином, як щось більш первісне, виявляється 

одночасно і більш фундаментальним (вона – підстава), і більш елементарним (вона – 

початок і перший крок) проявом (phronesis) психіки. «Наприклад, кожна справа і всіляке 

знання повинні починатися з віри: у всіх справах передує віра. Як хлібороб зможе 

зібрати урожай, якщо спершу він не довірить землі насіння? Хто наважиться переплисти 

море, якщо спершу не довіриться кораблю і керманичу? Який хворий може 

вилікуватися, якщо він попервах не довіриться лікареві? Яке мистецтво або яку науку 

можна опанувати, якщо спершу не довіритися вчителю ?» – ставив собі запитання 

Климент Олександрійський, на які згодом давав позитивні відповіді (Str. V, 17). 

Тертуліан також уважав, що « ... християнська віра відповідає вимогам простоти, 

оскільки містить у собі знання у вже готовому вигляді, бо не потребує доказів або 

перевірки. Вона, навчаючи, переконує, а не переконуючи, навчає (docendo personalen, 

nensnadendo docet) [2].  

Завдання будь-якого дослідження, будь-якого пізнавального акту або пошуку – 

знайти щось достовірне, у що можна твердо повірити. Нещастям язичників, згідно з 

Тертуліаном, було те, що вони завжди чогось шукали і ніколи не знаходили. Вони тільки 

стукали в двері істини, але не відчиняли їх. Вишукування завжди є або відсутністю віри, 

або ж її втратою. Той, хто знайшов у що вірити, не потребує подальшого пошуку. Що 

стосується правила віри, то не знати нічого – означає знати все»(Depr., 14). На його 

думку, якщо щось перевищує здатність нашого розуміння, то це не означає, що воно 

абсурдне. Радше, навпаки, будь-яке стверджуване одкровення, яке видається нам 

абсурдним, ймовірно, приховує глибоку таємницю і заслуговує міцнішої віри. Саме тому 

середньовічні теологи приписували Тертуліану вислів: «Вірую, бо абсурдне», який 

штовхав теологів середньовічної філософії до захисту концепції всемогутності 

християнської віри. Водночас цю формулу можна тлумачити і по-іншому. Адже віра в 

те, що є абсурдним з точки зору здорового глузду, не позбавлена логічного підґрунтя. 

Навпаки, те, що не вкладається в рамці звичних уявлень, завжди потребує підтримки 

віри, оскільки інших засобів логічних доказів ні розум, ні досвід не мають. Наприклад, 

віримо ж ми, що сума частин цілого в мікросвіті більша того цілого, складовими 

частинами якого вони колись були. Таке положення здається абсурдним з точки зору 

уявлень про аналогічні явища в макросвіті. Через те нам нічого не залишається, окрім 

того, щоб просто повірити в таку «абсурдність» з точки зору звичайних уявлень, 

здобутих досвідом і логікою в умовах проживання у макросвіті.  

Що стосується Іларія з Пуатьє, то він також уважав, що віра і розум не тільки не 

суперечать одне одному, але й гармонійно співіснують. Це переконання ґрунтувалося на 
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тому, що вони мають божественне походження: розумність в людині складає образ Бога 

(Detrinitate 14). Августин втрачену довіру до раціональних засобів античної філософії 

компенсував за допомогою знайденої релігійної віри. Проблеми «віри» як релігійної 

категорії (tides religiosa), також і віри як довіри (credere), впевненості, переконаності й 

достовірності завжди хвилювали Августина. У своїй «Сповіді» він жалкував, що 

витратив чимало сили та енергії на шляху до пізнання істини, натомість він міг би 

відразу досягти її найкоротшим шляхом: шляхом «істинної віри» [12]. Ми з цими 

поглядами цілком погоджуємося. Уся мудрість виявляється у простоті. Знання завжди 

йде до істини дуже складним, зигзагоподібним шляхом, вибудовуючи складні 

лабіринти-конструкціі логічних схем і математичних доказів. Віра ж осяває істину 

миттєво. Вона, мабуть, виходить із глибин підсвідомості людської душі, з чаші 

накопичення духовного досвіду людства, як своєрідного блоку пам’яті планетарного 

розуму – хранителя всієї інформації (хроніка акаші). 

Водночас Августин протиставляв віру-добру (credere) не мисленню в цілому, а 

розумінню. На його думку, віра є особливим мисленням зі згодою, зі схваленням. «Не 

всяке мислення є вірування, бо люди часто мислять, щоб утриматися від віри; але всяке 

вірування є мислення» [12]. Таким чином, здатність вірити не є якоюсь особливою 

духовною здатністю, відмінною від здатності мислити, і належить до останньої, як вид 

до роду. А мислення, «яке вірить» (креденціальне) належить до мислення, яке осягає, до 

розумного, як сліпе прийняття, згода до видіння» [12]. Тут, на нашу думку, Августин 

інтуїтивно відчував відмінність між такими рівнями мислення, як розумове і 

раціональне, властиве простим людям, креденціальне й ірраціональне, властиве 

особистостям високого духовного сану, диференціюючи таким чином стан віри залежно 

від ступеня освіченості суб’єкта як особистості. «Для неосвіченого натовпу, мабуть, 

корисніший авторитет гідних людей; для вчених найбільш прийнятний розум ... Адже 

одна річ, коли ми віримо авторитету, інша – розуму. Віра в авторитет вельми скорочує 

роботу і не вимагає ніяких труднощів» [12]. Августин убачав у вірі могутню силу 

пізнання, чого не могла оцінити антична філософія. Тому він уважав, що немає 

розумного пізнання без віри і немає віри без пізнання. Ці міркування стосувалися не 

стільки релігійної віри, скільки віри в цілому – віри як переконаності. В цьому сенсі 

Августин, безсумнівно, був правий, оскільки ніяка, навіть найсуворіша наука не може 

функціонувати без передумов. На початку будь-якої дискурсивної процедури суб’єкт, 

що пізнає, завжди покладається на щось аксіоматичне, «... спираючись зазвичай на 

екстралогічні підстави – підстави довіри до свого або колективного досвіду, оскільки 

було б неприпустимою легковажністю повністю ігнорувати значення віри – довіри, 

переконаності в науковому пошуку ... це віра – презумпція, віра, що перебуває в 

постійному зв’язку з методичним сумнівом. Проте без цієї віри немислимий ніякий 

прогрес знання. Без віри в істинність своєї гіпотези вчений навряд чи прагнув би її 

доведення»[14, c. 230] . 

Узагальнюючи ідеї «батьків церкви» щодо ролі й значення віри у формуванні 

світогляду, М. Кузанський зауважив: «Усі наші отці одностайно стверджують, що з віри 

починається всяке розуміння. Так, у будь-якій області знань насамперед заздалегідь 

передбачаються (praesupponuntur) деякі прийняті тільки вірою першооснови, на яких 

будується розуміння всіх наступних міркувань. Кожен, хто бажає досягти знань, 

обов’язково повинен спочатку вірити цим першоджерелам, без них подальший рух 

неможливий». Віра у згорнутому вигляді вбирає все, що осягається розумом, пізнання 

(intellectul) – розгортання віри, віра керує розумом, розум осягає віру. Де немає міцної 

віри, ніяке справжнє розуміння там неможливе» [11, c. 173]. 

За два століття до М. Кузанського проблему співвідношення віри і знання вдало 

визначив Фома Аквінський, уважаючи теоретичне обґрунтування віри не тільки 

можливим, але й необхідним. Він обмежував навіть пізнавальні можливості розуму, 
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вважаючи релігійні істини не спрямованими проти розуму, а такими, які перебувають 

над розумом, оскільки вони дані надраціональною істотою – Богом. Можливо, правий 

був і О. Герцен, уважаючи, що «схоластичні суперечки, які точилися навколо 

теологічних питань у часи середньовіччя, мали свій прихований корінь в протиріччі між 

розумом і твердженнями віри. Через хиткість віри шукали опори в розумі, через хиткість 

розуму зверталися до віри» [30, c. 176]. Гадаємо, що ця проблема чекає ще на своїх 

дослідників. З тих пір, як Декарт, будучи представником класичного раціоналізму, 

оголосив принцип очевидності (аналогічний до принципу перевірки будь-якого знання 

розумом) єдиним і найкращим методом пізнання, традиційний авторитет віри був 

підірваний на багато століть. Це стало початком відмови від усіх суджень, прийнятих 

коли-небудь на віру. Приклади і звичаї, вироблені за тисячолітню історію людського 

пізнання, були протиставлені так званому «достовірному знанню», отриманому не на 

підставі досвіду чужих імен, а на усвідомленні власного суб’єктивного й 

індивідуального, «оскільки на істину ... наштовхується швидше окрема людина, ніж 

цілий народ» [8, c. 271]. Так, принцип спадкоємності у пізнанні був відкинутий 

Декартом, і натомість запропонований принцип суб’єктивно-проміжного мислення, що 

означало – не приймати на віру всі встановлені раніше факти й аксіоми, а піддавати їх 

сумніву, аналізу на очевидну достовірність, хоча очевидними можуть бути тільки явища, 

а не сутність речей. Так, віра, що відігравала до Декарта певну роль у пізнанні, 

незалежна від своєрідної її інтерпретації представниками християнських традицій, була 

забута, і про її існування згадувалося лише у зв’язку з критикою релігійних повчань, у 

яких вона продовжувала бути незамінним засобом пізнання Бога, об’єднувальним 

осердям для численної групи людей, які сповідували релігійні вчення, що й дозволяло їм 

називати себе віруючими. Вірячи в існування трансцендентної реальності, прихованої 

від безпосереднього сприйняття, вони почали називатися людьми релігійними, а ті, які 

не вірили в це – скептиками.  

Ще І. Кант зрозумів, що є два забобони – не вірити нічому і вірити всьому, про що 

йде поголос. І те, й інше він уважав безглуздям. І. Кант принципово заперечував 

можливість віри, заснованої на знанні. У межах розуму, на його думку, можна говорити 

про Бога тільки як про постулат. Його крилатий вислів – «Я повинен, обмеживши 

знання, дати місце вірі» [10, c. 11] – є свідченням того, що він уважав, що віра не 

залежить від розуму, що вона не може бути доведена або спростована теоретичним і 

практичним способом. У вченні І. Канта по-філософськи зрозуміла віра відрізняється від 

простої, що не усвідомленої віри, так само, як надія відрізняється від сліпої впевненості. 

«Істинно вірує лише той, хто не відає страху перед Богом, не втрачає своєї гідності й не 

перекладає на божество своїх моральних рішень» [10, c. 5]. Як бачимо, І. Кант прагнув 

пов’язати віру з «практичним розумом», з поведінкою людини, насамперед із її 

моральною поведінкою. Наука і релігія – це способи пізнання двох сторін єдиного світу 

– матеріальної і духовної реальності. 

Те, що уявлення, засновані на розумі, з одного боку, і уявлення, засновані на вірі, з 

іншого боку, не тотожні, збагнув ще Дж. Локк, визначивши їх відмінності двома 

протилежними тезами: екзотеричною й езотеричною. Він стверджував, що в строгому 

сенсі знання не можуть бути знаннями традиційного одкровення. «Отже, під розумом, 

якщо протиставляти його вірі, я розумію виявлення достовірності чи ймовірності таких 

положень або істин, до яких розум доходить шляхом продукування ідей, отриманих ним 

завдяки застосуванню її природних здібностей, а саме, за допомогою відчуття або 

рефлексії. З одного боку, віра – згода з якою-небудь пропозицією, складеною не шляхом 

розумної дедукції, але на підставі довіри до мовця, акт з пропозицією, що надходить від 

Бога у вигляді якогось незвичайного повідомлення. Такий шлях осягнення істини ми 

називаємо «одкровенням» [13, 440]. Думка про те, що одкровення має бути 

підтверджене чудесами, що стало невід’ємною частиною особливо протестантської 
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апологетики, на думку Дж. Локка, ніколи не стане очевидною для знання. Таким чином, 

згідно з Д. Локком, «віра є відокремленою від знання і має власні основи..., якщо віра 

доведена до достовірності, то вона руйнується. Тоді це вже не віра, а знання» [13, 

c. 440]. 

Т. Гоббс уважав, що «віра ... не має жодного стосунку до примусу й наказу і 

залежить зовсім не від них, а виключно від достовірності або ймовірності, заснованих на 

аргументах, узятих від розуму або виведених з того, у що люди вже вірують. … Віра є 

дар Божий, якого ніхто не може ні дати, ані відняти обіцянкою нагороди і загрозою 

тортур»[7, c. 486]. Водночас він бачив відмінність між вірою і знанням, уважаючи, що 

«... для знання характерне поступове розчленування і обдумування пропозиції перед 

тим, як прийняти її як істинну; для віри – проковтування і присвоєння її цілком. До 

знання веде виявлення сенсу імен, у яких міститься те, що потрібно відшукати, отже, до 

нього дорога одна – через визначення, вірі ж таке з’ясування лише шкодить. Бо те, у що 

передбачається вірити, що перевищує людське розуміння, ніколи не стає більш 

очевидним від пояснення, але, навпаки, стає більш темним і важким для віри» [7, c. 349]. 

У «Науці логіки», зокрема, в «Ученні про буття» Г. Гегель, розглядаючи питання про 

«логічний початок», зауважив, що «його можна розуміти двояко – як результат, 

отриманий опосередковано, або як справжній початок, взятий безпосередньо» [4, c. 124]. 

Мислитель уважав, що це питання є дуже важливим для культури його часу. Водночас 

його цікавило й інше запитання: «... чи є знання істини безпосередньо цілком зачинати 

знання, якась віра або опосередковане знання ...» [4, c. 124]. Г. Гегель відрізняв релігійну 

віру від наукової. У цьому зв’язку він писав: «Інша свідомість, як, наприклад, віра в 

божественні істини, внутрішній досвід, знання через внутрішнє одкровення і т. ін., 

виявляється після невеликих роздумів дуже невідповідним для того, щоб його наводити 

як приклад безпосереднього знання» [4, c. 125]. Наполягаючи на відмінностях 

християнської віри і філософської, Г. Гегель знайшов підставу для цих відмінностей. 

«Християнська віра включає в себе авторитет церкви, віра ж з філософської точки зору 

є, навпаки, авторитетом лише власного суб’єктивного одкровення. Християнська віра 

являє собою об’єктивний у собі зміст, систему догматів і пізнання; зміст цієї віри 

настільки невизначений в собі, що вона, щоправда, допускає також і зміст християнської 

віри, але в такій мірі, в якій допускають, наприклад, що Далай-лама, бик і т. ін. є богами. 

Ця віра задовольняється богом узагалі, вищою істотою. Сама віра в цьому начебто 

філософському сенсі є нічим іншим, як абстракцією безпосереднього знання, абсолютно 

формальна дефініція якого не потрібна з духовною повнотою християнської віри ні з 

боку серцевої віри й святого духа, що мешкає в серці, ні з боку змістовності навчання» 

[4, c. 128]. Узагальнюючи ці відмінності віри, Г. Гегель доходить висновку: « ... те, що 

тут названо вірою і знанням, є те ж саме, що називалося у інших натхненням, 

одкровенням серця, змістом, вкладеним в людину природою, і особливо тим, що 

йменувалося здоровим глуздом. Всі ці форми в особливий спосіб визначають своїм 

принципом безпосередність, зміст, яким він є у свідомості, факт свідомості» [4, c. 129].  

Наведені Г. Гегелем погляди щодо багатозначності поняття віри спонукають 

дослідницьку думку до виявлення особливостей віри в різних областях освоєння і 

перетворення світу, до визначення цього поняття, до пошуку його справжнього місця в 

процесі пізнання і до з’ясування його ролі в індивідуальному пізнанні, оскільки «як тут, 

так і взагалі віра не протилежна до знання, а радше, навпаки, віра є знання, і вона являє 

собою тільки особливу форму останнього ...» [5, c. 382]. Філософ П. Чаадаєв щодо віри 

писав: «Є речі, які можуть осягатися лише за допомогою віри, задля того, аби їх 

розуміти, потрібно попередньо в них повірити; є й інші, які можуть осягатися лише як 

догмат віри. Це означає, що якщо ви їх зрозуміли, то вони уже стають вашими 

віруваннями. Говорячи мовою філософії, віра – не що інше, як момент чи період 

людського знання, не більше ... До того ж – це один із найбільш потужних і найбільш 
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плідних факторів мислення; іноді віра приводить до знання, а часом знання до віри, тому 

між ними не існує різко окреслених меж, оскільки знання завжди передбачає певну 

частку віри; на дні віри є знання, точно так само, як на дні знання з необхідності постає 

віра; нарешті, ми можемо осягнути предмет, не вірячи в нього, або ж ми не можемо 

вірити в що-небудь, якщо ми певною мірою цього не осягаємо» [28, c. 129]. У цьому 

висловлюванні П. Чаадаєва ми бачимо глибоке розуміння діалектики взаємостосунків 

віри і знання, що передбачає сучасне розуміння цих феноменів у формуванні світогляду 

студентів. 

У книзі «Еволюція фізики» А. Ейнштейн писав: «Без віри у внутрішню гармонію 

нашого світу не могло б бути ніякої науки. Ця віра є і завжди залишається основним 

мотивом будь-якої наукової творчості». Більш конкретно цю думку він висловив у книзі 

«Mein Weltbild» («Моя картина світу»): «Зрозуміло, що основою всякої точної наукової 

роботи є віра і розум, точніше, віра в пізнаванність світу, споріднена з релігійним 

почуттям» [9, c. 176].  

А. Хом’яков, навпаки, хоча і був ідеалістом, під вірою розумів особливу «здатність 

розуму, яка сприймає дійсні (реальні) дані, передані нею на аналіз й усвідомлення 

розумом ... У цій області, яка передує логічній свідомості й наповнена свідомістю 

життєвою, яка не потребує доказів, людина усвідомлює, що належить її розумовому 

світу, а що – світу зовнішньому[27, c. 237]. Згідно з поглядами А. Хом’якова, «... віра не 

є дією одного осягнення і волевиявлення в їх внутрішній єдності ... Віра за своєю 

сутністю є моральним імперативом. ... Виявлення віри і є працею» [27, c. 127].  

Оригінальні думки щодо феномену віри висловив російський філософ Л. Шестов 

(Шварцман Лев Ісаакович, 1886–1938 рр.). Віра, на його думку, – це особлива, найбільш 

повна, вища площина буття людини, корінний поворот до нового життя, в якій не діють 

закони людського співжиття, авторитет, розумні доводи. Віра – готовність вирватися з 

кола всіх тих ідей, в яких живе людина. Істинно віруючою є та особа, яка відчула, що всі 

обмежувальні закони, або підвалини, всі опори, на яких тримається людина, розбиті, 

роздроблені, знищені, що всі світочі згасли, всі вказівки зникли. «Поза нашими 

загальними принципами, поза нашим усвідомленим розумом протікають найбільш 

чудові і значні події нашого існування. Можна влучніше сказати – при будь-якій спробі 

нашого розуму перевірити своїми критеріями дійсність таких переживань, наші 

переживання миттєво перетворюються в ніщо, немов би їх ніколи й не було. Цього не 

можна перевірити, не можна фіксувати ... Від усякої спроби доторкнутися щупальцями 

Розуму до віри, віра гине, вона може жити лише в атмосфері божевілля. Вона не 

ділиться владою ні з ким» [31, c. 259–270]. Знаменитий російський художник, учений, 

гуманіст і публіцист М. Реріх, відчуваючи стрімкий прогрес людства і вірячи в його 

прекрасне майбутнє, з оптимізмом писав: «Так само, як тепер, тоді відмирали цілі міста і 

країни, а сильні духом продовжували свою славну одіссею. Таку ж одіссею потрібно 

наслідувати сучасним людям, щоб посеред турбот радіти. І порадіти вповні, оскільки без 

віри немає здійснення. Як можна дійти без віри до високого, потужного, адже таке 

наближення наповнює трепетом? А з вірою все легко. Адже віра є нічим іншим, а 

знанням. І завдяки вірі, пізнанню стає очевидним, що можна радіти» [20, c. 310]. 

Сміливо ототожнюючи віру зі знанням, М. Реріх закликав людство до творчої праці, яка, 

на його думку, неможлива без віри, без упевненості в її результативність. 
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In the article the author analyses the correlation between faith and knowledge on the scale of 

historical and philosophical studies from antiquity to modern times, traces back the evolution of 
thinkers` opinions in the understanding of faith and its interconnections with knowledge, defines the 

role and meaning of faith in the worldview formation of personality, and exemplifies thinkers` 

elaborations on the necessity of faith and knowledge in the development of the spiritual culture of 

personality. It is concluded that faith is a paramount factor in personality formation and socialization, 
as well as one of the elements of knowledge. 
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БІБЛІЙНИЙ ПОГЛЯД НАОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСНОВА 
ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ ІКОНИ 

У статті розглянуто біблійний фундамент тієї культової реформи, яку здійснено у 

протестантизмі й яка полягала у десакралізації зображень. Це супроводжувалося апеляцією до 

старозавітно-юдейської традиції, але в різних протестантських деномінаціях реалізувалося з 

різним ступенем радикальності. 

Ключові слова: Біблія, естетика, образотворче мистецтво, спіритуалізація.  

Протестантизм по-різному ставиться до традиції використання зображень у культі: 

так, лютерани припускають, що церковний живопис за умови не шанувати зображення 

як святиню; кальвіністи радикально відмовляються від них, випередивши тут навіть 

синагогу; в сучасних протестантських молитовних будинках можна деінде зіткнутися з 

використанням творів абстрактного мистецтва тощо. Але прикметно, що протестантизм 

в цілому від самого початку ставить проблему мистецтва в якості найважливішого 

питання, й це пояснюється прагненням повернутися до витоків, до біблійної традиції, 

оскільки саме «перевантаженість мистецтвом», яка почала спостерігатися в католицьких 

церквах починаючи з епохи Ренесансу, ставала на заваді відправі літургії й 

розпорошувала увагу вірного, що прийшов молитися. До того ж така річ, як поклоніння 

іконам, викликала значні сумніви від самого початку – доволі пригадати іконоборчий 

рух у Візантії. Встановлення іконошанування було компромісом щодо античної 

спадщини, як, скажімо, й поновлення авторитету риторики, й виправдовувалася тим, що 

сакральний живопис був «Біблією для неписьменних». А власне біблійна традиція 

ставлення до мистецтва виглядала вельми суворою. 
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У Біблії присутня категорична заборона на зображення людей або тварин: «Не 

робитимеш собі ніякого тісаного кумира, ані подобини того, що вгорі, на небі, ні того, 

що внизу на землі, ні того, що під землею в водах» Вих. 20:4*. Адже повторення форм 

навколишнього світу в мистецтві – той самий мімезис, який засуджував Платон і 

звеличував Аристотель, – є немовби змагання з Творцем, гріх. Особливо неприйнятні 

зображення як об’єкт релігійного поклоніння, бо Бог не явив людям свого обличчя, і 

тому ідея зображення Божества категорично відкинута, табуйована. Саме перетворення 

рукотворного зображення на ідол, на об’єкт безглуздого поклоніння, обурювало авторів 

Біблії. 

Однак сказане не означає, ніби стародавні ізраїльтяни зовсім не поважали мистецтво 

як таке, що творці Біблії виступають в історії як якийсь «народ-сектант», чужий почуттю 

краси взагалі й що в давньоєврейській духовній системі етика абсолютно превалює. 

Правда, рівень мистецтва в ізраїльському світі був відносно невисокий. Наприклад, 

«ізраїльтяни не були так вправні в ювелірній справі, як інші з їх сусідів, особливо 

єгиптяни» 2, с. 172. Утім, євреї не були абсолютно чужі «міметічному» почуттю: табу 

на зображення існувало лише в певні періоди розвитку єврейської культури, і поняття 

прекрасного в житті збагачувалося переживанням прекрасного в мистецтві. Так, в 

годину виходу з Єгипту Мойсей, згідно Біблії, переконався в необхідності введення 

художньо оформленого культу Ягве (історія спорудження золотого тельця, що копіює 

єгипетський культ Апіса, і розтрощення цього релікту язичництва). З народу обирається 

Бецал´їл, син Урії, і Оголіяв, син Ахісамаха, – вправні майстри-художники, 

(«осмислітелі художні»), яким доручено створити Ковчег Завіту, скинію і священні 

облачення для богослужіння. Більш того, Мойсей безпосередньо наказує прикрасити 

Ковчег Завіту, в якому містилися скрижалі з Декалогом, зображеннями небожителів-

херувимів. Ці ж зображення повторяться в майбутньому Соломоновому Храмі у 

вражаючому, гігантському масштабі, хоча об’єктом поклоніння точно так само не 

будуть†. Біблійний Мойсей повелить створити і «цілюще» зображення Мідного Змія під 

час нападу на ізраїльтян в пустелі отруйних гадів; ця скульптура довго стояла як 

реліквія в Єрусалимському Храмі, але коли вона перетворилася на об’єкт забобонного 

поклоніння, пророк Єремія знищив його. Заборона на зображення була у першу чергу 

забороною ідолотворення, але не запереченням корисності мистецтва як такого: крізь 

зображення проглядав інший світ, Царство Небесне. 

Справи «тимчасових років», швидкоплинний «чуттєвий блиск речей» ніяк не могли 

бути предметом захоплення богонатхнених авторів Біблії, які послідовно проводять ідею 

перебування Бога поза межами матеріального світу (характерно, що грец. «αἰσθητικος» 

означає «сприймається чуттєво»). Захоплює біблійних авторів не стільки краса 

матеріального, скільки Божественний план космосу. Премудрість Господня прекрасніше 

світил небесних, бо це вона творить світ («אמון» – «амін»). Цей погляд дещо схожий з 

платонізмом, алеплатонізм усе ж таки виходив з точки зору Космос як на прекрасну 

застиглу гармонію матеріальних об’єктів, а в Біблії прекрасний тільки рух світу до Бога 

 а захоплення чуттєвим блиском речей як чимось самоцінним є, по ,(«олáм» – «עולם»)

суті, бунтом Творіння проти Творця, сатанинським маною. 

Домінування вербального способу комунікації та перевага слова і музики перед 

пластичними мистецтвами свідчать про преклоніння перед «духом», а не «образом». 

Адже поруч зі словом або музикою всяке образотворче мистецтво виглядає досить 

грубим і «тяжким». Ось чому єврейство не могло сприйняти елліністичної цивілізації, 

                                                        

 
*Тут і далі біблійні цитати подано за виданнями. 
†Р. Патай намагався довести, що ці зображення начебто мали еротичний характер й відображали стародавній культ 
сексу й плідності, що означало розрив з мойсеєвою традицією, але ця концепція виглядає доволі гіпотетичною [3]. 
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розцінюючи її естетично-художні устремління як непрощенну помилку, зниження 

духовного польоту. Незважаючи на наявність образотворчого мистецтва, єврейська 

культура майже цілком будується на Біблії, її дух визначає й характер ізраїльської 

музичної творчості. Звідси і «розріджена» в порівнянні з культурами інших народів 

давнини атмосфера – атмосфера слова, духовності. 

У стародавніх суспільствах, в першу чергу – античному, панував пластично-

образотворчий первень; навіть література набувала тут характер «живопису словом». 

Тут епічний текст, щедро наповнений образотворчими деталями, являв собою 

олюднений, збагненний простір і принципово відрізнявся від біблійного оповідання. 

Останнє нагадує скоріше полотно протестанта Рембрандта, на якому персонажі немовби 

вихоплені з темряви: адже в Біблії людина узята виключно у моменти богоспілкування 

[4, с. 32]. Своєрідність біблійного літературного письма полягає в «розрідженні» 

відчутної для тілесних рецепторів реальності, у створенні відчуття скороминучості 

тілесного; до розрахунку береться інший вимір – вічність. 

Але давньоєврейський внесок у світову культуру опинився в якомусь сенсі більш 

міцним і життєздатним, ніж досягнення, скажімо, давніх цивілізацій Месопотамії або 

Єгипту. Функціонування цієї книги від початку не супроводжувалося потужними 

резонаторами типу архітектури, живопису і скульптури, світської поезії та ін., як це 

спостерігається в інших стародавніх суспільствах. Навпаки, слово тут сприймалося у 

всій його чистоті й простоті, і заборона Декалогу створювати зображення був 

покликаний охороняти непорушний авторитет слова. 

Естетика Біблії відмінна від язичницьких уявлень про прекрасне. У тексті Вічної 

Книги зображувально-поетичні елементи є вторинними; Біблія забороняє зображення 

людини і тварин, особливо в якості об’єктів поклоніння, хоча в світі біблійної людини 

мистецтво допускалося як допоміжний чинник розкриття ідеї. Для біблійного автора 

пластичні мистецтва поруч зі словом і музикою виглядають досить грубим явищем. З 

цим пов’язана і канонізація текстів Біблії, що мала на меті утвердження слова як істини, 

а не матеріалу для художньої гри. Авторів біблійного тексту надихало почуття крихкості 

життя, рух світу до Бога, постійна присутність Всевидячого Ока. Це був унікальний 

естетичний простір, в якому матерія начебто розріджувалася. Саме це й покладено в 

основу протестантських реформ у сфері культу. 
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OF PROTESTANT ICON’S DESACRALIZATION 

Onthebasisof theBibletheDesacralization icons reform in Protestantism are explored in the article. 
The character of this reform in different Protestant denominations has been analyzed, which were a 

unique phenomenon in cultural space of the Christian world.  
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Володимир Пержун 

ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА М. ВЕБЕРА 
У статті проаналізовано погляди М. Вебера на роль релігійного, зокрема 

протестантського чинника на формування соціокультурної поведінки економічно активних 

верств населення.  

Ключові слова: М. Вебер, протестантська етика, протестантизм. 

Суспільне життя зазнає сьогодні радикальних змін в усіх сферах життєдіяльності 

соціуму. Іншими стають моральні принципи і поведінка, вподобання і бачення світу; 

релігійні погляди видозмінюються, оскільки духовно-культурні, політичні та соціально-

економічні процеси початку ХХІ ст. вносять свої суттєві корективи у думки, теоретичні 

уявлення, ідеї, віру людей.  

Серед науково-теоретичних дискусій значення і ролі спадщини відомих мислителів 

недалекого минулого належне місце посідає вчення про розвиток капіталістичних 

відносин в Європі на основі етичних і моральних цінностей протестантів М. Вебера. До 

його ідей і висновків постійно звертаються сучасні соціологи, економісти, історики, 

юристи, політологи, філософи, культурологи. Вивчення М. Вебером соціокультурних і 

духовних джерел новоєвропейського капіталізму, історії господарства та господарської 

етики світових релігій, новаторські відкриття у галузі соціології релігії, історичної 

соціології, соціології політики, економічної соціології, соціології культури, соціології 

праці тощо привертають увагу і формують критичне ставлення науковців і практиків до 

суспільних процесів. 

М. Вебер, спираючись на аналіз фактичного матеріалу емпіричного дослідження 

становища робітників у Східній Пруссії, де вивчалася мотивація їхньої трудової 

діяльності, а також вивчаючи і полемізуючи з економічним вченням К. Маркса, пройшов 

до висновку щодо ролі релігійного виховання у виробленні ставлення до праці й 

формування типових ціннісних орієнтацій певних соціальних груп. Духовні запити 

людей можуть виступати не менш важливим чинником успішного економічного і 

соціально-історичного прогресу, аніж їх матеріальні інтереси, – вважав М. Вебер. 

Застосувавши поняття «раціоналізації», він дав оригінальне пояснення особливостей 

економічного, політичного і соціокультурного розвитку західного суспільства Нового 

часу.  

Праця «Протестантська етика і дух капіталізму» [2], яку М. Вебер написав у 1903–

1904 рр. є сьогодні класичним твором світової соціологічної думки, що не втратив своєї 

актуальності. Основою для її підготовки стало знайомство М. Вебера зі статистичним 

матеріалом (підготував його учень М. Оффенбахер), який свідчив про перевагу 

прихильників протестантизму у колі баденських фінансистів, підприємців та 

кваліфікованих робітників; а освітня статистика регіонів Бадена, Баварії, Вюртемберга, 

рейнських земель та Угорщини також показала, що спеціалістів протестантського 

віросповідання серед тих, хто отримав вищу і середню технічну освіту, значно більше, 

ніж католиків та представників інших конфесій. Зіставивши їх з матеріалами 

емпіричного дослідження і особистими спостереженнями становища 

сільськогосподарських робітників у Східній Пруссії, вчений висунув кілька гіпотез щодо 

причин, які спонукали протестантів надавати більшого, порівняно з католиками, 

значення освіті, професійній кваліфікації, рівню заробітку і соціальному статусу 

загалом.  

Соціолог висунув припущення про існування певної внутрішньої «вибіркової 

спорідненості» [7] між догматичними засадами протестантизму (особливо його 

аскетичних різновидів. – Авт.) і тим, що його колега і опонент, відомий економіст 

В. Зомбарт, називав «духом капіталізму». До подібних висновків прийшов і Г. Зіммель, 

який у своїй відомій праці «Філософія грошей» спробував всебічно осмислити їх 
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соціальне значення і роль не лише як регулятора ринкових стосунків, але й як гроші, 

певною мірою, виражають сутність суспільства. 

«Духом» капіталізму» М. Вебер називав «стан» людини (соціальної групи), 

сучасною мовою «менталітет», коли вони усвідомлено прагнуть до самовдосконалення і 

збагачення у межах своєї професійної діяльності, водночас обмежуючи себе у витратах 

на споживання і надаючи своєму способові життя окремих аскетичних рис. З такими 

якостями вони здатні без особливих внутрішніх труднощів адаптуватись до вимог 

капіталізму як раціонально діючої економічної системи. З іншого боку, сама ця система 

швидко впроваджується й ефективно функціонує там, де такий менталітет набуває 

масового поширення. У протилежному випадку, розвиток «раціонального капіталізму» 

наштовхується на серйозні психологічні перепони, пов’язані з невмінням чи небажанням 

людей «раціонально» перебудувати свою економічну поведінку і, до певної міри, весь 

життєвий уклад. 

Таким чином, згідно з поглядами М. Вебера «протестантська етика», «дух 

капіталізму» і сам капіталізм як соціально-економічна система виступають соціальними 

станами «вибірково спорідненими»: між ними існує деякий збіг властивостей, що зовсім 

не дає підстав розглядати їх як ланки причинно-наслідкових зв’язків і вважати 

протестантизм за причину виникнення буржуазних капіталістичних відносин чи 

навпаки. Вони ( капіталізм і протестантизм) мають свій власний смисл і власну логіку 

розвитку. І як приклад цього, М. Вебер порівнював Флоренцію доби Відродження і 

Пенсильванію XVIII ст. Флоренція, яка була центром нових буржуазних відносин, 

ринком грошей і капіталів великих держав того часу, не була «пройнята духом 

капіталізму». Водночас цей «дух» панував поміж жителів провінції Пенсильванії XVIII 

ст., де на той період не було великих банків, фабрик і заводів, промислових центрів і т.п. 

Але, дещо раніше, підтримавши Реформацію, населення цього регіону внутрішньо 

прагнуло до нових відносин у господарській і культурній сферах життя.  

Необхідно зауважити, що праця М. Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму» 

спрямована не на обґрунтування правильності чи хибності шляхів розвитку соціально-

економічних відносин або доцільності, істинності того чи іншого віросповідання, релігії. 

Вона вирішує чисто емпіричну проблему – пояснення механізмів впливу релігійних 

мотивацій особистості на її економічну поведінку. Визнаючи глибоку внутрішню 

несумісність між економічним раціоналізмом і відверто ірраціональними мотивами 

поведінки людини, яка прагне «спасіння», дослідник на основі фактичного матеріалу 

показував, як внутрішня логіка розвитку аскетичного протестантизму, зокрема його 

вчення про предестинацію (Боже передбачення), стимулювала формування уявлень про 

професійне покликання і професійну самореалізацію, під впливом яких складався новий 

стиль життєвої поведінки економічно активних верств населення.  

Важливо зрозуміти, що «протестантська етика» не була причиною появи капіталізму 

як раціонально орієнтованої економічної системи, вона її не творила і не могла 

створити; однак вироблені ідеологами Реформації цінності сприяли утвердженню 

системи уявлень про сенс людського життя і роль у ньому економічних чинників. А це 

відтворювалося у масовій свідомості нових, відмінних від традиційних понять про 

професію, працю, дисципліну, поведінку, ставлення до виконання своїх обов’язків тощо, 

без яких неможливе стабільне функціонування сучасних економічних інститутів. 

Також необхідно пам’ятати, що у «Протестантській етиці» підкреслено, насамперед, 

релігійний, духовний початок капіталістичної економіки, її давні призабуті корені. Коли 

економічна система капіталізму повністю сформувалася, засади почали змінюватися, а 

сама пам’ять про них поступово зникала. М. Вебер писав: «Сучасне господарське життя 

як і вся культура, далеко відійшли від духу аскези. Вони, як правило, відверто 

орієнтовані на зовнішні світські блага, і лише уявлення про «професійний обов’язок» 

несе на собі певний відбиток давніх релігійних ідей» [4, с. 277]. Більше того, автор 
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«Протестантської етики і духу капіталізму» неодноразово підкреслював, що в його 

дослідженнях йдеться про минулі часи, коли «дух» капіталізму лише народжувався, а не 

про сучасну систему капіталістичного господарства. Сучасне економічне життя як і 

політика, право, наука мають власну логіку розвитку, власні критерії раціональності, 

власну професійну етику. Про це він писав у своїх пізніших працях – «Покликання до 

політики» та «Про внутрішнє покликання до науки» [3]. 

Зосередившись на аналізі відмінностей господарської етики аскетичного 

протестантизму від ортодоксальних католицьких поглядів на господарську поведінку 

людини, М. Вебер майже не торкався того, як ставились до цих питань прихильники 

православ’я. Він мав намір вивчати господарську етику східного християнства, однак 

передчасна смерть перешкодила це зробити. Окремі зауваження, які містяться у 

веберівських працях, свідчать про те, що якоїсь суттєвої відмінності у цьому питанні 

між двома різновидами християнської ортодоксії (католицизм і православ’я) він не 

вбачав, вважаючи їх позицію типово традиціоналістською. Оптимістичне розуміння 

людини не стало в рамках східної ортодоксії поштовхом до господарських і культурних 

перетворень насамперед тому, що православна аскеза мала містично-споглядальний 

характер і у цьому відношенні здебільшого була і залишається аскезою «поза світом».  

Але це зовсім не означає, що дане питання слід розуміти спрощено. Гостра релігійна 

боротьба, яка розгорнулася в Україні за часів Речі Посполитої та Російської імперії у 

зв’язку з розповсюдженням реформаційних і гуманістичних ідей, з самого початку 

зіткнулася з проблемою національної державності, збереження національної 

самобутності. Саме сюди спрямувалася основна духовна енергія полеміки навколо 

релігійних питань, що, власне кажучи, не залишало простору для міркувань про 

поведінку в соціально-господарській галузі. 

Разом з тим зауважимо, що у першій половині XVI ст. в Україні набули певного 

поширення лютеранство, вчення «чеських братів», кальвінізм, аріанство та інші течії. 

М. Грушевський у своїй фундаментальній праці «Історія України-Руси» писав: 

«Український корабель плив повними вітрилами під вітром Реформації і спустив 

вітрила, коли цей вітер опав» [5, c. 76].  

Мірою того як офіційна Російська православна церква на Наддніпрянщині 

перетворилася на імперську державну інституцію, чимало з діячів національної 

культури тяжіло до «вільного євангельства», як засобу легітимації національних і 

демократичних цінностей. Це стосується, насамперед, кирило-мефодіївців, з числа яких 

вийшли М. Костомаров і П. Куліш. Окремого спеціального дослідження вимагає також 

питання про неортодоксальну релігійність Т. Шевченка, котрого М. Драгоманов 

порівнював з англійськими пуританами, які за допомогою біблійних текстів «творили» 

новий соціальний устрій Англії. 

Отже, ідеї та міркування М. Вебера стосовно господарської етики, релігійних і 

віросповідних чинників розвитку економіки, ставлення до освіти та праці залишаються 

актуальними і сьогодні. Звичайно, світ не стоїть на місці, він змінюється, його моральні і 

естетичні імперативи ставлення тощо. Тож правильно буде сказати, що не лише країни, 

де переважає протестантизм досягли звершень в економічній і соціальній сферах, але й 

країни, де панують інші релігії – Китай, Південна Корея, Японія тощо. Але це зовсім не 

заперечує вчення про протестантську етику і капіталізм М. Вебера, оскільки він зрозумів 

і довів перевагу нових цінностей над старими. 
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MAX WEBER AND HIS PROTESTANT ETHIC 

In the article the views of Max Weber on the role of religious and Protestant factor in the 
formation socio-cultural behaviors people was described and analyzed. 

Key words: Max Weber, The Protestant ethic, Protestantism. 

 
Галина Поперечна 

В. КАРПОВ ПРО ЗВ’ЯЗОК ПРОТЕСТАНТИЗМУ  
ТА НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

Статтю присвячено розгляду поглядів представника Київської духовно-академічної 
філософії Василя Карпова на взаємозв’язок протестантизму та німецького раціоналізму. 

Показано роль реформи Мартіна Лютера в історії Церкви, її світоглядне значення та вплив на 

становлення і розвиток філософських ідей в Західній Європі. На підставі аналізу Василем 
Карповим основних моментів і спрямування критичної філософії Іммануїла Канта 

продемонстровано ідейну спорідненість поглядів засновника німецької класичної філософії з 

вихідними положеннями протестантизму, з’ясовано відношення духовно-православної традиції 
до цього релігійного феномену.  

Ключові слова: релігія, філософія, протестантизм, раціоналізм, автономія людського духу. 

Українська філософська думка ніколи не стояла осторонь духовних процесів, які 

відбувались в Західній Європі. Її представники не тільки виявляли глибоке зацікавлення  

панівними західноєвропейськими ідеями, течіями, віруваннями тощо, але і намагалися 

проаналізувати та переосмислити їх на ґрунті вітчизняної культури, синтезуючи в такий 

спосіб оригінальне самобутнє вчення. Плідних результатів у цьому напрямку було 

досягнуто представниками київської духовно-академічної школи, багатогранна 

спадщина яких і до цих пір залишається маловідомою навіть для сучасних науковців.  

У вітчизняній історико-філософській думці творчість Василя Миколайовича 

Карпова досліджувалась лише в контексті проблем, пов’язаних зі спрямуванням 

академічної філософії в цілому, зокрема, гносеологічної, методологічної проблематики, 

співвідношення розуму і віри. Його ж відношення до протестантизму ще не привертало 

уваги науковців. 

До протестантизму як феномену західноєвропейської культури мислитель звертався, 

передовсім, у контексті аналізу найбільш впливових на той час течій і систем 

західноєвропейської філософії, а особливо філософії І. Канта та Ф. Гегеля. Вихідним 

положенням, на якому він вибудовував свою рефлексію, є ідея тісного, глибинного 

зв’язку філософії та релігії впродовж всього історичного розвитку. Водночас, 

наголошуючи на їх взаємозв’язку, філософ акцентував увагу на вирішальному значенні 

релігії, під впливом якої здійснювалася та чи інша форма філософування. 

В ХІХ ст. найбільш впливовою філософською течією в Європі був німецький 

раціоналізм, який знаходив значну кількість прихильників і в тогочасній Росії. В. Карпов 

як представник православної духовно-академічної традиції, занепокоєний таким 

стрімким і поверховим поширенням чужих за духом ідей, а тому намагався 

проаналізувати його основні положення, вивести історичні корені та показати можливі 

наслідки його поширення на вітчизняному ґрунті. У процесі аналізу він переконливо 

доводив, що головним ідейним джерелом німецького раціоналізму є несумісна з духом 

православної культури релігія протестантизму. 

Характеризуючи зв’язок філософії та релігії, мислитель відзначав, що в античні 

часи, в умовах нероздільного панування язичницьких вірувань філософський 

раціоналізм відіграв позитивну роль, продемонструвавши тогочасній людині 
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неспроможність цих вірувань, підготувавши таким чином ґрунт для християнства. 

Водночас вже тоді він показав свою неспроможність і безсилість у вирішенні цілого 

ряду питань, відповідь на які стала можливою тільки з приходом Христа. З поширенням 

християнства філософія стала орієнтуватись на нові принципи віри, а відтак набрала 

відмінного від античного інтелектуалізму характеру: «Філософія, розвиваючись в надрах 

християнства, за сутністю цієї віри, не могла стати філософією раціоналістичною», – 

підкреслював В. Карпов [1, с. 290–291].  

Тривалий час така філософія намагалася розв’язати найважливіші проблеми 

християнського віросповідання, керуючись єдністю всіх здатностей людини – розуму, 

чуття і волі. Однак, на певному етапі в християнському середовищі з’явилось 

зацікавлення античним раціоналізмом, який став застосовуватись до питань віри. 

Характерною його рисою було визнання розуму джерелом релігії та морального 

законодавства. Витоки цього явища сягають ще часів розколу християнства на західну та 

східну традиції. Але особливого значення релігійний раціоналізм досяг під час 

Реформації.  

Філософ справедливо зазначав, що реформаційні процеси не є випадковими і що за 

своєю суттю вони були віддзеркаленням реакції на події та явища, які мали місце в 

межах віри і церкви. Перше, що засуджує він, це прийняття папою Римським прав і 

влади світського правителя, крок, що суперечив самому духові Христового вчення. 

Таким рішенням папа поставив у залежність від своєї волі, а вірніше свавілля, не тільки 

форми релігійного життя, але і сам сенс догматів віри, чим спричинив зміни, 

невідповідні апостольським настановам. В. Карпов розцінив це як спробу підкорити 

Церкву, і бачив її негативні наслідки у тому, що отримавши світський характер, 

релігійна спільнота поступово почала перетворюватись у мирську, релігійні настанови – 

втрачати своє значення. Впровадження порядків, що суперечили настановам апостолів 

та отців Церкви, свавілля духовних осіб, святотатство тощо, ослаблювали позицію 

Церкви: «Покірність представницької церкви, наділеної владою громадянською, почала 

слабшати, уми, що бачили всюди і у всьому неправду та насилля, прикриті 

священицьким авторитетом, стали виявляти дух спротиву» [1, с. 292].  

З огляду на це, реформаційні ідеї М. Лютера мали позитивне значення та сприяли 

очищенню Церкви. Його діяльність була спрямована на обмеження людського свавілля в 

царині церковного керівництва, проти нововведень, що не відповідали закладеним 

апостолами положень і соборним канонам. Однак, підкреслював В. Карпов, М. Лютер 

відважився на безпрецедентний крок, який ніс в собі не меншу загрозу. Взявши на себе 

сміливість перегляду канонів і ревізування євангельського та апостольського вчення, він 

вдався до іншої крайності, що в свою чергу вела до нового типу свавілля – розуму: 

«Таким чином, лютеранське віросповідання, повставши проти сваволі і зловживань 

влади римського первосвященика, ґрунтувалось на іншому, ще гіршому свавіллі 

розуму» [1, с. 293]. Це знайшло втілення в запереченні протестантизмом будь-якого 

авторитету вище і поза чистим розумом. З іншого боку, протестантський акцент на 

автономії особистості, сприяв, передовсім, поширенню егоїзму, внаслідок чого кожен 

мав право вважати себе вищим і безгрішним суддею речей: моє «Я» є центр, що оцінює 

все у власній точці зору. На переконання київського мислителя, світоглядна позиція 

М. Лютера була перенесена І. Кантом у філософію: «Що Лютер здійснив у релігії, те 

Кант – у філософії» [1, с. 296]. Кант увів у метафізику начала протестантства, створивши 

протестантську філософію, яка відповідала часу і духу його країни, потребам і 

спрямуванню життя та мала опору в народному віросповіданні, що спиралось, головним 

чином, на авторитет розуму, переконував мислитель. 

З протестантизмом, наполягає В. Карпов, у християнське середовище проник дух 

язичництва, який похитнув авторитет форм християнської церковності, вніс зміни у 

догматику і сприяв перегляду внутрішньої цінності релігійної моральності. Все це, є 
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результатом визнання розуму єдиним джерелом і критерієм істини та віри, що й 

засвідчують слова, сказані М. Лютером на Вормському соборі: «Я не визнаю своєї 

помилки, поки мені не доведуть, що я помилився». Протестантизм, а з ним і 

філософський раціоналізм, сприяли поширенню автономії людського духу, що допускав 

вільний шлях і розвиток людини, яка діяла з власної волі як законодавчої інстанції, 

обіпертої на формальні постулати, прийнятні для всіх розумних істот. На думку 

київського вченого, таке положення виправдовувало союз бажання і волі, що в історії 

людської культури мав далеко неоднозначні наслідки. Ним прикривались різноманітні 

соціальні та релігійні потрясіння, насилля, проливалась кров. Відтак, очевидно, що 

подібна автономія є самообман; її самозаконня, насправді, обертається свавіллям 

особистого егоїзму. 

Аналізуючи побудовану в дусі протестантизму філософію І. Канта, В. Карпов 

критикував німецького мислителя за визнання розуму і волі визначальними здатностями 

духовної діяльності людини. Він наголошував, що в духовному житті важливу роль 

відіграють також і почуття, які не підлягали формам розсудку і розуму, але без яких 

неможливе повноцінне духовне життя. Складаючи особливий бік останнього, чуттєва 

сфера не має однозначного місця в його діяльності і може бути за своїм змістом як 

нижчою від розумових міркувань, так і вищою та духовнішою за них. Природне почуття 

завжди чистіше, глибше і правдивіше, саме завдяки йому людина відчуває потребу 

звернутися до Творця. Тільки в щирій палкій молитві, через глибинне переживання 

святих таїнств, а не шляхом логічних міркувань, вона здатна наблизитись до Бога, 

відчути Його любов і милосердя. Тому релігія, яка нехтує цією важливою стороною, не 

проникає в глибини нашого духу. Так само і в раціоналістичній філософії, одним із 

ідейних засад якої є протестантизм, ідеї душі та Бога втрачають зв’язок зі своїми 

реальними предметами і набувають логічного значення.  

Розглядаючи практичну філософію І. Канта, київський мислитель наголошував, що 

моральна діяльність людини зазвичай відбувалася за участю сердечних порухів, а не 

ґрунтувалася на холодному розрахунку розуму та волі, а тому не може здійснюватися 

лише з поваги до морального закону. І. Кант залишав поза увагою такі вияви людської 

чуттєвості, як любов, задоволення, скорбота, сміх, радість і інші, вважаючи їх проявами 

самолюбства. У нехтуванні І. Кантом чуттєвої здатності В. Карпов вбачав крок, 

аналогічний тому, що здійснив свого часу М. Лютер: «Ця винайдена Кантом переробка 

чуття цілком відповідає здійсненій М. Лютером реформі християнської віри. Лютер не 

відмовив своєму суспільству в християнському вченні і, не звернувши уваги на те, що 

воно просякнуте благодатною силою христової любові, яка не може не виявляти себе 

зовнішнім богослужінням, не допустив у своє віросповідання ніяких канонічних форм 

церковності. Що ж вийшло? Церква в лютеранстві зникла і, замість просякнутого духом 

небесної любові євангельського вчення, на долю послідовників Лютера залишилась 

лише чиста догматика» [1, с. 479–480].  

Як бачимо, В. Карпов намагався показати, що протестантизм – це явище, яке 

суперечить православній культурі, зводячи до формальних начал всю розмаїтість 

духовно-релігійного життя, підпорядковував його раціонально-логічній доцільності. 

Загрозу раціоналістичної філософії, розвиненої на його ґрунті, мислитель вбачав у її 

претензіях на керівну роль всіма формами духовного життя, зокрема, і релігійного. З 

іншого боку лютеранське віровчення та філософський раціоналізм, на його думку, 

сприяюли розвитку приватного і суспільного егоїзму, легалізували аморальні способи 

поведінки.  
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V. KARPOV: ABOUT THE CONNECTION OF PROTESTANTISM  

AND GERMAN CLASSIC PHILOSOPHY 

The article is dedicated to scrutiny of points of view of the representative of Kyiv spiritual 
academic philosophy Vasyl Karpov on interconnection of Protestantism and German rationalism. The 

role of Luter’s reform in history of Church, its worldview meaning and influence on formation and 

development of philosophical ideas is shown here. Basing on Karpov’s analysis of essential moments 
and direction of Immanuel Kant’s critical philosophy, the ideological relation of points of view of the 

constitutor of German classical philosophy with Protestantism initial statements is revealed. It is also 

clarified the relation between spiritual orthodox tradition with this religious phenomenon. 

Key words: religion, philosophy, Protestantism, rationalism, the autonomy of human spirit. 

 
Ростислав Радчук  

ВПЛИВ БІБЛІЙНИХ ПРИНЦИПІВ  
НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї 
У статті представлений інститут сім’ї як соціальний феномен який пройшов складний 

шлях історичного розвитку. Автором досліджено етапи розвитку сім’ї, соціальні умови що 
вплинули на цей процес.  

Ключові слова: сім’я суспільство Божа воля сімейні стосунки родина розвиток 

Аналіз сучасної демографічної ситуації, а також її динаміка за останні десятиліття 

показує, що Україна поряд із соціально-економічними проблемами опинилась віч-на-віч 

із серйозною демографічною кризою. Причому, на відміну від економічної та 

політичної, вона більш інертна, пролонгована у часі та важко керована. У нових 

соціально-економічних умовах народжуваність в Україні знизилася до рівня, що не 

забезпечує природнього відтворення поколінь [1]Саме факт наявності такої проблеми 

засвідчує, що інститут сім’ї в українському соціумі переживає не найкращі часи. Сім’я, 

що завжди вважалася основою суспільства та джерелом відтворення, на сьогодні 

опинилася у стані, що потребує уваги з боку держави, Церкви та громадських 

організацій. 

З одного боку, інститут сім’ї безпосередньо залежить від економічного становища 

країни, від політики, рівня культури суспільства. З другого боку, сімейне життя 

громадян впливає на стан національної економіки, політичні події тощо. Тому вивчення 

сім’ї, сімейних відносин має глибоке практичне значення, воно є важливою 

передумовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються у суспільстві. Цій проблемі 

присвячені праці дослідників: М. Пірен, яка аналізує проблеми молодої української 

сім’ї, Антонової і Борисова, які досліджують кризу сім’ї та шляхи її подолання, 

психологівЮ. Альошиної та Т. Буленко, які вивчають психологію родинних відносин. А 

також чимало представників різних релігійних організацій публікують матеріали, 

присвячені темі взаємовідносин соціальних інститутів церкви та сім’ї.  

Сім’я, як соціальний феномен, пройшла складний шлях історичного розвитку, 

основними етапами якого, на думку американського соціолога Дж. Голдторпа, слід 

вважати такі:1-й етап – сім’я у дохристиянському суспільстві (з домінацією парної сім’ї, 

пізніх шлюбів, великою кількістю самотніх людей); 2-й етап – сім’я в християнському 

суспільстві (з великим впливом Церкви на сімейне життя і шлюб, забороною шлюбів 

між кровними родичами, практичною неможливістю розлучень, забороною абортів 

тощо); 3-й етап – сім’я в індустріальному суспільстві (з початком промислової революції 

наприкінці XVIII ст. відбувається перша революція в сімейному житті: зниження віку 

вступу до шлюбу, збільшення народжуваності, значне поширення жіночої праці, дозвіл 

розлучень за судовим рішенням і т. ін.) [2]. 
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Сучасний етап, що триває і в наш час, приніс у розвиток сім’ї радикальні зміни, які 

отримали серед науковців визначення революційних. Соціологи, характеризуючи 

сучасний етап розвитку сім’ї, називають його «черговою» (другою) революцією в 

сімейному житті, яка не тільки внесла радикальні зміни у сімейні стосунки, місце та 

роль сім’ї у суспільстві, але й, на думку частини вчених, фактично поставила під сумнів 

саме існування сім’ї. Серед соціальних умов, які дають підставу робити подібний 

висновок, називають такі [2, с.19–20]: по-перше, зростання економічної незалежності 

жінок та активне залучення їх до трудової діяльності (а це викликає прагнення жінок до 

більшої самостійності, перегляду традиційної структури сімейних відносин, до змін 

традиційних функцій сім’ї, рівноправності з чоловіками у прийнятті рішень, у контролі 

над видатками та майном сім’ї тощо); по-друге, утворення двох центрів життя – місця 

праці і дому (раніше професійна діяльність і домашнє господарство існували в єдності 

через розподіл ролей між подружжям); по-третє, еволюція поглядів на сексуальну 

мораль (або сексуальна революція з послабленням соціального контролю, зростанням 

анонімності сексуальної поведінки, збереженням секретності позашлюбних зв’язків, 

діяльністю широкої мережі засобів масової інформації, які проголошують вільні статеві 

стосунки мало не основним мірилом рівня цивілізованості сучасних чоловіків і жінок, 

зміною загального ставлення суспільства до сексуальної поведінки з тенденцією до 

пом’якшення традиційних уявлень про дозволене і недозволене тощо); по-четверте, 

винахід надійних контрацептивних засобів і методів запобігання вагітності (вперше в 

історії людства за допомогою таких засобів вдалося відокремити секс від зачаття). 

Аналіз впливу названих обставин показує на їхню загальність і типовість для всього 

сучасного цивілізованого світу. Отже, можна зробити висновок про типовість та 

універсальність наслідків впливу зазначених обставин на сучасну сім’ю, впливає на 

визначення тенденцій її подальшого розвитку. До таких тенденцій відносять: 1) 

збільшення кількості розлучень; 2) збільшення кількості неповних сімей і дітей, 

народжених поза шлюбом; 3) зменшення середньої тривалості шлюбу; 4) відкладення 

часу вступу до шлюбу; 5) проживання подружніх пар без оформлення шлюбу; 6) 

зменшення розмірів сім’ї і народжуваності дітей з подальшим старінням населення та 

навіть його депопуляцією; 7) збільшення кількості самотніх людей, які не одружуються; 

8) зменшення кількості повторних шлюбів тощо [3–4]. 

У періоди криз, коли, за В. Шекспіром, «переривається зв’язок часів», людство 

звертається до тих джерел, які є духовною основою його існування. Тому варто 

розглянути, як біблійні принципи можуть вплинути на формування морально-етичних 

цінностей сучасної сім’ї.  

Витоки сімейного життя з’явилися не за бажанням окремих індивідів чи внаслідок 

експерименту певної групи соціологів. Сім’я також не є просто продовженням традиції. 

Сім’я зародилася з волі Божої, вона є задумом Божим. Біблія чітко визначає призначення 

сім’ї. Перша книга Біблії Буття (1 М 1:27, 28): «І Бог на Свій образ людину створив, на 

образ Божий її Він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог і 

сказав до них: Плодіться і розмножуйтесь, і наповнюйте землю…». «І сказав Бог: 

Недобре, щоб бути чоловіку самотнім. Створю йому поміч, подібну до нього» (1 М 

2:18). «І побачив Бог усе, що вчинив. І ото – вельми добре воно!» (1 М 1:31). Бог у Своїй 

любові до людини задумав, щоб у шлюбі чоловік та жінка стали настільки близькими і 

нероздільними, що буквально злилися б воєдино і стали одним тілом: «І промовив Адам: 

Оце тепер вона – кість від костей моїх, і тіло від тіла мого. Вона чоловіковою буде 

зватися, бо взята вона від чоловіка. Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й 

пристане до жінки своєї, – і стануть вони одним тілом» (1 М 2:23, 24). Пристане, або ще 

вживається слово «приліпиться». Єврейською мовою воно передається словом «дабак», 

що означає поглинутися, асимілюватися, уподібнюватися. І у результаті вказує не 

стільки на фізичний зв’язок між подружжям, а й на духовне об’єднання їх інтересів 
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настільки тісно, що вони повинні представляти собою вже не дві особистості, а одну 

загальну особу. І коли розділяти, то зрозуміло, які будуть наслідки [5]. 

Всемогутній Бог створив чоловіка і жінку так, що вони і фізично, і духовно 

доповнюють одне одного. Після того, як Він поєднав їх у союз, що став першим у світі 

шлюбом, Адам одразу ж відчув, що Єва є його невід’ємною частиною. Так що у шлюбі 

закладений великий потенціал для щастя і взаєморозуміння. Перший шлюб, першу 

сім’ю поблагословив Господь і поставив перед нею певні цілі: плодіться і 

розмножуйтеся;наповнюйте землю; оволодівайте землею; пануйте над творивом; 

займайтесь землеробством. 

Ісус Христос підтвердив ідею створення сім’ї, нагадавши фарисеям започатковані 

Богом принципи її створення і принципи взаємовідносин між чоловіком та жінкою: «Чи 

ви не читали, що Той, Хто створив споконвіку людей, «створив їх чоловіком і жінкою?» 

І сказав: «Покине тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, – і стануть 

вони одним тілом» (Мт.19: 4,5). Ісус Христос чітко дав зрозуміти фарисеям, що шлюб 

має бути моногамним. Тобто кожен чоловік повинен мати свою дружину і кожна 

дружина – свого чоловіка: «…нехай кожен муж має дружину свою, і кожна жінка має 

свого чоловіка» (1 Кор. 7:2). 

Та не тільки продовження роду є, згідно Біблії, функцією сім’ї. Через смиренну 

молитву раба Авраамового про наречену Ісаакові Бог зберіг землю обітовану нащадкам 

Авраама (1 М 24:12). Через смиренну молитву Анни Бог поставив пророка Самуїла 

народу Божому (1 Сам. 1:10–12). Захарія та Єлисавета молилися про свою сім’ю, і 

родився Іван Хреститель, предтеча Спасителя нашого Ісуса Христа (Лк. 1:13). Ісус 

Христос освятив сім’ю, народившись від Духа Святого через земну матір Марію і 

виростаючи, як дитина, у домі земного батька Йосипа. І Своїм відношенням до людей, 

до дітей, до одиноких, через доручення Івану піклуватися, як синові, про земну матір 

Марію, яке Він промовив з хреста, Ісус учить, що любов до Бога підтверджується 

любов’ю до ближнього. 

Сім’я – це не тільки відносини між подружжям, це і стосунки між батьками і дітьми, 

стосунки між дорослими родичами різних поколінь. Щоб не перевелася родинна 

традиція, щоб зберігалися родинні відносини, ще у Старому Завіті однією з Божих 

заповідей, які дав Господь-Бог через Мойсея людям, була вимога шанувати батька та 

матір. Це запорука збереження любові, миру і злагоди в сім’ї. Через повагу до батьків 

виховується працелюбство, терпимість, толерантність, вдячність, без яких і в 

сьогоднішніх непростих як політичних, так і економічних умовах людині складно гідно 

існувати. 

Крім того, у Біблії поданий зразок сімейних стосунків через велику тайну 

відношення Христа і Церкви (Еф. 5:22–33). 

Початком побудови сім’ї за біблійними принципами, є посвята подружжя один 

одному, коли кожен помирає для своїх егоїстичних бажань і живе для іншого.  

Аналіз біблійного тексту дає можливість сформувати уявлення не тільки про мету та 

фундамент щасливої сім’ї, але і про ті «інструменти», використовуючи які людина 

перебуватиме у щасливому родинному житті, виконуючи своє природне, соціальне та 

Боже призначення.  

Перший інструмент описаний у Першому посланні апостола Павла до коринтян, у 

13 розділі – це любов. У шлюбі не так важливо навчитися приймати любов (хоч і це є 

важливим), а жертовно дарувати її. Для цього потрібно любити Бога – джерело любові, 

понад усе. 

Другий з них – благодать. У сімейних стосунках не обійтися без прощення і 

співчуття один до одного. Обидві сторони повинні навчитися прощати і приймати 

прощення. Бо якщо один уміє лише прощати, а другий лише приймати прощення, то без 

проблем не обійтися. 
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Третій інструмент для побудови міцної сім’ї – жертовність і піклування один про 

одного. Ми різні, і тому нам необхідно вивчати потреби один одного і навчитися 

відповідати з ніжністю на них. 

Останній інструмент – інтимність, близькість між подружжям, яка може мати місце 

у різних сферах життя: і тілесній, і духовній, і душевній. Якщо хочете бути щасливими у 

шлюбі, то почніть будувати його за біблійними принципами. Бог і сьогодні говорить 

нам: «На дорогах зупиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, 

– то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі!» (Єр. 6:16). 

У Біблії міститься досить негативне ставлення до розлучення, яке Бог ненавидить. 

«… Що Бог спарував, – людина нехай не розлучує!» (Мт. 19:6). Це Божий принцип 

шлюбу. Невизнання його в сучасному світі засвідчує розрив між людиною і Богом, 

людиною і природою, а також між чоловіком і жінкою[4]. 

У кожній країні, у кожній культурі велике значення надається сім’ї. Сім’я – це 

мікрокосмос, світ у мініатюрі. Ніякий народ не може ні морально, ні духовно піднятися 

вище середньої сім’ї. Занепад цивілізації, розвал суспільства приходить через розвал 

сім’ї. 
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Тhe institution of the family as a social phenomenon, which was a complex path of historical 
development is presented in the article. The author researched stages of family social conditions that 
influenced this process. Particular attention is paid to the fact that the family originated from the God’s 

will, and the decline of civilization comes after breakdown of family. 
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МІСІЯ ЦЕРКВИАНАЛІЗ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті представлений аналіз протестантської місіонерської діяльності. Автором 

досліджено етапи становлення місіонерської діяльності. Особлива увага звернена на той 

фактщо центром місіонерської діяльності повинен бути Христос Визначено чіткі принципи 

характеру благовісника 

Ключові слова: місіонерство Церква протестант Євангеліє 

Учнями Ісуса Христа, які живуть у наш час, не береться до уваги те, що саме 

існування і розвиток Церкви були б неможливими без особистої проповіді про Христа.  

Апостол Петро прийшов до Ісуса завдяки особистому свідоцтву його брата Андрія 

Андрій перший знайшов Христа, потім розповів Петрові про своє велике відкриття. І 

таким чином він привів Петра до Спасителя, якого раніше знайшов сам [1]. 

З протестантської точки зору, місіонерство – поширення віровчення і релігійно-

моральних ідей через спеціально підготовлених посланців (місіонерів). Біблійна 

мотивація місіонерства ґрунтується на словах Христа: «Ідіть, і навчіть всі народи» (Мт. 

28:19). Провідний напрямок протестантського місіонерства – проповідування «звістки 

про Христа». З цією метою здійснюється масштабне видання, поширення, 
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проповідування і вивчення Біблії, особливо євангельських текстів, які вважаються 

основою Святого Писання [2].  

Місіонерство є частиною мети вічного Бога. Ще до створення людини Бог 

запланував послати Ісуса з особливою місією – спокутувати людство. Тому місіонерство 

має особливе значення для Бога, і воно є невід’ємною частиною історії. За допомогою 

місіонерської діяльності Бог здійснює Свій план, примиряючи людство з Собою за 

допомогою голгофського хреста, і творить потужну непереможну Церкву Христа» (Єф. 

2:13–15). 

Христос розумів, що одна з цілей Його місії полягає в тому, щоб залишити після 

Себе послідовників, які надалі продовжили б його працю. Тому Христос обрав 

дванадцять учнів послав їх у світ робити послідовників з усіх народів. Виходячи з 

цього, між місією Христа і місією учнів існує безпосередній зв’язок – це не просто 

проголошувати Євангеліє, але безпосередньо готувати учнів. Своєю діяльністю Ісус 

заклав фундамент місіонерства. Він не лише Сам ніс людям благу звістку, але й 

підготував учнів, щоб вони самі могли нести благу звістку усім народам землі. 

Місіонерська діяльність послідовників Христа розпочалася з дня П’ятидесятниці, 

коли Дух Святий зійшов на них (Дії. 1:8, 2:1–4). Дух Святий є безпосередньою силою 

для місіонерства і відіграє в цьому величезне значення і вплив 

Якщо говорити про протестантське місіонерство, то початковий етап можна 

простежити в XVIII ст. У цей період історії вели свою діяльність гернгутери, 

започаткувався рух пієтизму. У 1795 р. створюється Лондонське місіонерське 

суспільство, яке об’єднало такі напрямки протестантизму, як конгрегаціоналісти, 

пресвітеріан і представників єпископальної церкви Англії. Активно створювалися 

місіонерські товариства протестантів і в Північній Америці. 

Місіонерські ради, агентства і представництва встановлюються у співвідношенні з 

виконуваною діяльністю і устроєм тієї Церкви, до якої вони належать. Серед сфер 

зайнятості місій є: християнські освітні установи, виховання і навчання, соціальна 

діяльність, охорона здоров’я. Координація протестантських місій розпочала своє 

існування в XIX ст. Перша Всесвітня протестантська місіонерська конференція 

відбулася у шотландському місті Единбург в 1910 р. Згодом створена Міжнародна рада 

протестантських місій (1921 р.). За низкою важливих позицій (євангелізація, робота з 

молоддю, добродійність) протестантське місіонерство близьке до діяльності сучасних 

католицьких місіонерських організацій.  

Варто зауважити, що протестанти не ставлять своєю метою обов’язкове хрещення 

тих, хто охоплений їх місіонерством. Головне полягає у пробудженні усвідомленого 

інтересу до Бога і Його Слова – Біблії 

Аналізуючи стан сучасної місіонерської діяльності Церкви і взагалі євангелизму, у 

проповіді про Христа нехристиянам можна знайти її слабкі місця. Їх назвати «викликами 

суспільства», які християни зобов’язані вирішувати. Одним з проблемних місць 

сучасного євангелизму є його неправильний зміст. Людям, яким проповідують в процесі 

місіонерської діяльності, розповідають те, що вони хотіли б слухати. 

Апостол Павло писав про істинний зміст Благої звістки, це особа Ісуса Христа 

«Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої, 

яке Він перед тим приобіцяв через Своїх пророків у святих Писаннях, про Сина Свого, 

що тілом був із насіння Давидового, і об’явився Сином Божим у силі, за духом святості, 

через воскресіння з мертвих, про Ісуса Христа, Господа нашого, що через Нього 

прийняли ми благодать і апостольство на послух віри через Ім’я Його між усіма 

народами…» (Рим 1:1–5) 

Люди цінують щирість. Аналізуючи євангелізаційні зібрання і місіонерське 

служіння, можна помітити величезне бажання усіма силами зацікавити світських людей. 
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При цьому дуже важливо говорити правду, проповідувати істинно те, як дивиться Бог на 

світ, як не любить гріх і як милосердний до самої людини.  

Важливий аспект в проведенні місіонерських заходів – показати не однобоко 

Христа, – любов і радість, але також, страждання, самопожертвування. 

Зрозуміло, що спілкування з людьми має на увазі й інші теми, але центром 

місіонерської діяльності має бути Ісус Христос. Один із відомих євангелістів Р. Торрей 

говорить що якщо ви звертаєтеся до людини, що шукає Бога, краще розпочати з 

безпосередніх питань для того, щоб зрозуміти її відношення до Бога. Наприклад, «Чи ви 

– християнин»?, «Чи ви спасенна людина»?, «Чи ви пережили народження згори?», «На 

чому ґрунтується ваша надія на вічне життя?», «Чи сповідуєте ви Ісуса Христа відкрито 

перед людьми?», «Чи підпорядкували ви усього себе і все, що ви маєте, Христу?». Іноді 

добре, якщо ви розпочнете вашу бесіду навіть з випадковим зустрічним. Зазвичай краще 

поставити питання: «Чи ви – спасенна людина»?, або «Ви – християнин?» [1]. У цьому 

випадку ймовірніше, що людина задумається? 

Також нам необхідно пам’ятати про практичну користь Євангелії. Існує значний 

розрив у часі й культурі між біблійною звісткою і сучасним життям. Головна причина 

того що проповідь не приносить користі, полягає в тому, що проповідь відірвана від 

того реального життя, в якому вони живуть. А той авторитет, з яким такі проповіді 

підносяться, робить їх ще не приємнішими. Коли ж послання звучить правдоподібно і 

має безпосереднє відношення до реального життя, вона в самій собі несе авторитет і 

сама підтверджує свою достовірність; тому треба не лише говорити авторитетні фрази, 

проповідникові слід показати обґрунтованість і доцільність того, про що говориться. 

Тоді люди слухатимуть з повагою 

Тому варто подивитися на це з іншого боку, з точки зору слухача а не 

проповідника. Тому що слухач живе у створеному світі і, будучи «найфантастичнішим 

перетворювачем інформації, який тільки відомий світу», бажає розібратися в усіх 

складнощах людського досвіду. Для того, щоб допомогти йому в цьому, проповідник 

«повинен підійти до питання створення (тобто до феномену людського життя) з тією ж 

екзегетичною завзятістю, з якою він досліджував би уривок Писання [3].  

Відзначимо деякі принципи характеру благовісника: особисті ціннісні 

взаємовідносини з Христом. Важливо пам’ятати, що у нашої сучасної молоді немає 

таких ідеалів, заради яких вони були б готові померти. Їм (невіруючим підліткам) не 

потрібні «красномовці», що вчать моралі, вони перенасичені усім цим у школах, їм 

треба щось реальне, заради чого вони готові були б померти, забувши про своїх 

порожніх кумирів. Вони повинні це бачити в благовісникові, що він готовий робити 

заради Ісуса Христа (Фил. 3:7, 8). Їм не потрібна «суха» релігія донесення суті Євангелії 

про Христа, який віддав Своє життя за людей, а не проповідь про доктрини або історію 

Церкви, що відводить від головної теми готовність чекати результатів, які можуть бути 

не скоро; молитва про Боже сприяння, щоб Святий Дух відкривав гріховність; 

готовність ділитися істиною яка має бути постійною в серці, а власне життя має бути 

живим Євангелієм не бути «всезнайкою». Не перебивати людей, яким благовістимо, 

давати можливість їм висловитися. Коли вони ставлять питання, то не боятися тих, на 

які не зможемо відповісти, говорити прямо, якщо не знаємо відповіді. Треба 

використати можливість вивчити щось нове (1 Кор. 2:1, 2 – приклад Павла); бути 

щирим; не боятися вказувати на проблеми людей, через які вони знаходяться у владі 

рабства гріха: наркотики, брехня, розпуста, злодійство; не бійтеся ставити їм питання: 

«В чому сенс життя?» ставити акцент на Божій святості і Його любові ділитися тим, 

ким особисто для місіонера являється Христос і що спонукало його прийти до Нього? 

говорити про силу Духа Святого, що Він може допомогти жити з перемогою над гріхом 

не обіцяти «золоті гори», говорити прямо, що в житті християн є труднощі і проблеми, 
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але у них є заступник та помічник – Ісус Христос молоді дуже важливо мати основу для 

їх життя; Того, Хто може зрозуміти; Того, Хто може по-справжньому поспівчувати їм 

(Євр. 4:15,16); молитися, щоб Господь посилав до тих, хто хоче слухати і приймати 

Боже Слово. Не витрачати час на суперечки, не відстоювати свою думку. Якщо бачимо, 

що людина хоче тільки сперечатися і не хоче слухати того, що говоримо, то треба 

просто залишити його зі світом і не забути сказати про те, що Бог любить її 

Для Церкви місіонерська діяльність є боргом, а також дорученням, яке повинне 

стояти на першому місці. Церква є наслідком місіонерства, а також служить його 

продовженням. Іншими словами можна сказати, що місіонерство це причина, по якій 

існує Церква. Місіонерство є законом життя в Церкві. 
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MISSION OF CHURCH: ANALYSIS OF PROTESTANT MISSIONARYACTIVITY 

Analysis of protestant missionary activity is presented in the article. The stages of becoming of 

missionary activity are investigationed by an author. The special attention displaces on circumstance 
that Christ must be the centre of missionary activity. Clear principles of character of announcer are 

certain. 
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ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПІСЕННОГО СЛУЖІННЯ 
В СУЧАСНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКВАХ 

У статті досліджується місце і роль музично-пісенної творчості як елементу служіння в 

українських протестантських Церквах в історичному контексті і реаліях сьогодення; 

вивчається ставлення протестантських конфесій в Україні до широкої палітри музичних 
стилів. 

Ключові слова: музично-пісенна творчість, форма протестантського служіння, стилі 

музики, традиційні протестантські Церкви, харизматичні Церкви. 

Споконвічно вважалося, що мистецтво, активно впливаючи на внутрішній, чуттєвий 

стан людини, має безпосередній вплив і на її духовний світ. Важливим помічником і 

провідником духовності є вид мистецтва як музика. Без музики не обійшлася жодна 

релігія. Високого розвитку музика отримала і в християнстві, зокрема в протестантизмі. 

Той факт, що саме музика була і є предметом палких дебатів різних точок зору вказує на 

те, що важлива частина служіння в Церкві, адже на думку одного з християнських 

композиторів – Е. Уілсон-Діксона: «…здатна проникнути в свідомість людини навіть 

тоді, коли інші засоби безсильні» [17, с.5]. Це музика впливає на етику і суть служіння, є 

засобом, «який може донести слова в те місце, куди б самі слова не могли б дійти»[10, 

с.35].  

Українські протестанти завжди надавали вагоме значення музично-пісенній 

творчості в служіннях. До вивчення цього питання зверталася незначна когорта 

сучасних вітчизняних науковців – В. Титаренко, М. Черенков, С. Санніков. Вказаними 

дослідниками ця проблема піднімалася лише частково, відтак тема місця і ролі музично-

пісенної творчості в протестантських служіннях потребує глибокого і різнопланового 

вивчення. Враховуючи що протестантський рух у світі і в Україні розвивається дуже 

стрімко і є неординарним дослідження цього напрямку християнства, його форм 

служіння, до яких належить і музично-пісенне, завжди викликає зацікавленість. Отже, 
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актуальність теми полягає в недостатньому вивченні цієї проблематики в той час, коли 

музично- пісенна палітра протестантських служінь знаходиться в постійному розвитку.  

Метою статті є визначення стану, дослідження завдань у музично- пісенному 

служінні, завдяки яким українські протестанти досягають втілення призначення свого 

служіння.  

На той період, коли протестантизм в Україні ввійшов у новий виток історії – 

функціонування в умовах релігійної свободи, найбільші протестантські конфесії – 

євангельсько-баптистська та п’ятидесятницька мали певний музично-пісенний 

репертуар. Пісні, що його складали – це пісні, запозичені із закордонних 

протестантських збірників. Крім запозичених, значний обсяг – більше трьох тисяч гімнів 

[2] склали твори відомого російського лідера І. Проханова, а також відомих 

композиторів і поетів А. Кеше, Н. Козакова, К. Інкіс, І. Захарчук.  

Вказані композитори вже випрацювали стиль і основні напрямки євангельської 

музики. У своїй творчості вони опирались передусім на музично-пісенні елементи, які 

вже побутували в музичному житті перших євангельських громад. У формуванні 

творчого стилю цих композиторів певну роль відіграли елементи народної пісенності 

(Н. Казакова і І. Захарчука) та інтонації духовної ліричної пісні (А. Кеше, Н. Казаков та 

інші). 

Якнайповніше передати духовний зміст твору, ввести все служіння в 

«благоговійний стан» – таке основне завдання стояло перед кожним регентом, який 

обов’язково повинен мати і серйозне професійне розуміння своєї справи, і бути 

глибокодуховною особистістю. Про це свідчить низка статей журналу Всесвітня Рада 

Євангельських Християн-Баптистів (далі – ВРЄХБ) «Братский вестник» – Л. Харлов. 

«Музыкальное сопровождение богослужебного пения» [18], Р. Визи «Библейское 

основания служения пения и музыки в служении» [2]. Я. Тервітс «Музыка и духовное 

возрастания верующих» [16], А. Орлов «Артикуляция» [12], Д. Воєвода, Е. Львутин «О 

музыкально-певческом в церкви» [3]. 

Провідні лідери, які займалися музичним служінням, дбайливо працювали над 

відбором мелодій, до яких не мали проникати елементи світської музики як такої, що 

могла б привести до «плотських почуттів». Але в міру того, як музична творчість 

розвивалася поза Церквою, то і крізь церковні стіни так чи інакше почали проникати 

елементи новизни «зі світу» – це і ансамблевий спів (дует, тріо), і манера виконання, що 

в свою чергу сприймалося молодим поколінням і було «чужим для братів і сестер 

похилого віку». У зв’язку з цим все гострішим ставало питання: де проходить межа між 

музикою церковною і світською, духовною і мирською. Питання задовольнялося 

відповіддю: «Якщо музика піднімає дух в чистосердечній молитві до Отця Небес і 

приводить нас до розуміння божественної краси, така музика духовна» [6]. 

Найпопулярнішими жанрами, якими активно користувалися в служіннях, були: 

псалом – основний жанр духовної храмової музики, духовна пісня і гімн як хоровий 

спів. Важливу роль усі протестантські громади відводили останньому жанру як такому, 

який вирізняється високою культурою виконання, красою звучання. Тому до хорового 

співу завжди підходили надзвичайно професійно. Перед регентом стояло завдання – 

«досягти урівноваженості звучання голосів, єдиного ансамблю всіх партій, чітких 

нюансів і дикції» [2]. Для такого результату вже під час підбору співаків регенту 

потрібно було враховувати злиття звучання, щоб тембр і сила голосу кожного хориста 

поєднувалися зі звучанням хору. «Силу хору визначає не голосний спів, а вміння 

користуватися діапазоном відтінків», – зазначалося одним із лідерів[13].  

Крім хорового співу в служіннях активно практикувався і практикується загальний 

спів, бо ж саме під час такого співу виражаються загальні, а не індивідуальні думки і 

почуття. Тому саме загальний спів здатний привести все служіння до максимальної 

єдності. Нагадаємо, що повернення до традицій раннього християнства, до общинного 
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співу, завдяки якому всі члени громади ставали учасниками богослужіння є заслугою 

М. Лютера. «…Після початку Реформації, – зазначає сучасний дослідник П. Котляров, – 

загальний спів став важливим елементом євангелічного богослужіння та засобом 

об’єднання релігійної громади; у цій сфері вчення Лютера про священство всіх віруючих 

набуло найбільш конкретних форм». Нова церква після багатьох століть знову почала 

«співати». Загальний спів супроводжував кожне богослужіння й вирішував важливе 

завдання: злиття голосів в унісон чи в гармонійних акордах породжувало атмосферу 

згоди та єдності. Усі учасники співу відчували, що вони не самотні, а воістину брати й 

сестри, частина великої Божої сім’ї» [8, с. 17]. 

Отже, традиційні протестантські громади дотримувалися і дотримуються такого 

порядку служіння, який був установлений ще за часів М. Лютера. Пісня обов’язково 

повинна підкріпляти євангельську проповідь, тому виконується між проголошенням 

проповідей. 

Була чітко сформована позиція і щодо використання музичних інструментів. Так, в 

1974 р. на Всесоюзному з’їзді ВРЄХБ говорилося про те, що «служителям братства 

потрібно зміцнити в репертуарі хорів духовні пісні і запобігти проникненню чужих 

мелодій в церкві». «Чужими мелодіями», виходячи з «Положення про Союз 

євангельських християн-баптистів у СРСР» 1960 р. (що й став кінцевою причиною 

поділу ВРЄХБ), вважалась музика з використанням таких інструментів, як гітара, 

мандоліна, балалайка, акордеон та інших подібних інструментів, які порушували 

«благоговійність» богослужінь. Єдиними музичними інструментами за пунктом 7 

«Положення ВРЄХБ» дозволялась фісгармонія, орган і у виключних випадках піаніно, 

«що найбільш відповідає благоговійності наших служінь», – зазначалось у цьому тексті 

[14]. Зазначимо, що питання: які ж інструменти були придатними для використання у 

Церкві, а які вважалися «гріховними» упродовж усієї історії християнства викликало 

гострі суперечки. В історії Церкви були періоди, коли орган вважався гріховним, 

оскільки «солодкопристрастні звуки органу пробуджували мирські думки» і тому 

органи, труби і флейти радили відіслати в театр. З тієї ж причини осуджували й лютню 

М. Лютера, скрипку, яку називали диявольською та інші музичні інструменти [17, с. 34]. 

На теперішній час ситуація в протестантських Церквах у сфері прославлення Бога, в 

порівнянні з тими часами, коли Церква була відмежована від суспільства, дещо 

змінилася. Зокрема змінам сприяло використання різних музичних інструментів. На 

служіннях баптистських, п’ятидесятницьких, харизматичних громадах широко 

використовують такі музичні інструменти, як гітара, синтезатор, барабани, духові 

інструменти. Виключенням у цьому питанні є служіння адвентистів сьомого дня, у яких 

прославлення проходить лише під клавішні – здебільшого фортепіано або ж – 

синтезатор, хоча (далі –ЦАСД) має досить професійні духові оркестри. Такої ж позиції – 

прославлення лише клавішними, притримуються і нереєстровані громади. Та для всіх 

інших конфесій на теперішній час така форма служіння як євангелізація є немислима без 

використання гітари і синтезатора.  

Таким змінам передувало декілька причин. По-перше, нове покоління, яке 

поповнювало протестантські громади мали вільне, незаангажоване церковним 

розумінням бачення і відчуття музики. Й таке явище як прихід до Церков професійних 

музикантів – Ігоря Рудого, Миколи Гулея, Володимира Лимаренка, Олега Майовського, 

Ігоря Самофалова та багато інших, теж не змогло залишити церковну музику на такому 

одноманітному стильовому і виконавчому рівнях, якою вона була до цього часу. 

Зазначимо, що 70–80-ті рр. ХХ ст. принесли нові зміни у розвиток світової музики. Нові 

технології, що стали результатом створення музичних електронних інструментів, 

відкрили перед музикантами значно ширші можливості для їх творчості. Втілення таких 

здобутків у музичне служіння, на думку багатьох музикантів, дало б можливість Церкві 

навернути більше людей до Бога. Церква стала перед серйозною дилемою: залишитися 
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вірною традиції використання музичних інструментів, манері виконання, стилю і 

втратити частину нових адептів чи чимось поступитися з метою збереження 

новонавернених, особливо молоді. Інакше кажучи, Церква намагалася «достукатися до 

заблудших душ і в той же час догодити праведникам». Варто зазначити, що питання 

форми прославлення було предметом дискусії старшого і молодшого поколінь у 

традиційних протестантських громадах на початку 90-х рр. ХХ ст. і таким же 

залишилося і зараз. І як зазначає диригент хору однієї з Церков В. Мірко «якщо молодь 

чимось не задоволена в церві, то це проявляється в їхній музиці» [10, с.36]. По-друге, 

значний вплив на зміну прославлення зробили нові в українському протестантизмі – 

харизматичні громади. 

Відзначаючи особливість харизматичних служінь, варто вказати, що основна їх 

відмінність полягає у декількох принципах: 1) зміні структури служіння, що 

проявляється в чіткому поділі на дві частини – прославлення і проповідь; 2) зміні форм 

служіння у прославленні і проповідництві. Така реформа служіння змусила переглянути 

«свої» служіння лідерів традиційних протестантських громад. Так, в одному з номерів 

журналу ВСО ЄХБ «Євангельська нива» доктор богослов’я С. Санніков писав: 

«Безсумнівно, на церковну практику баптизму за останні роки великий вплив зробив 

харизматичний рух. З одного боку, це викликає тривогу, з іншого – змушує переглянути 

багато застарілих і невідповідних сучасним вимогам форм проведення баптистських 

богослужінь. Так, у відкритому листі керівництва Союзу баптистів Росії «Про 

харизматизм», – продовжує С. Санніков, – повідомляється: «Не таємниця, що 

богослужіння в багатьох громадах євангельських християн-баптистів не відповідає ні 

запитам віруючих, ні сучасному життю. Численні неглибокі за змістом проповіді, 

затяжний і тужливий спів, відсутність духовного ентузіазму швидше відштовхують, а не 

приваблюють молодь в церкву ЄХБ» [15, с.8]. 

Найперше, що яскраво вирізняло і вирізняє харизматичні громади з-поміж інших 

протестантських конфесій – це служіння прославлення, що полягає у виділенні двох 

складових – хвали і поклоніння. Цьому служінню харизматичні лідери приділяють 

значну увагу. За вченням, саме атмосфера хвали і поклоніння є найкращою умовою для 

присутності Духа Святого, що є тією метою, заради чого людина відвідує церковні 

зібрання. «Не можна полюбить когось, якщо ми з ним не зустрічаємось, – стверджує 

один із українських пасторів В. Когут, – Він (Господь – О. С.) бажає, щоб ми 

переживали Його присутність» [7]. «Апостолами, пророками ми можемо не бути, але 

поклонниками бути зобов’язані», – зауважує Ла Мар Бошман, декан Міжнародного 

інституту підготовки лідерів поклоніння, де навчалося чимало українських служителів. 

[9, с.16]. Прославлення у харизматичних громадах складає 30–40 % всього служіння.  

Суть першої частини прославлення – хвали – це вираження вдячності Богу. У 

служінні хвали потрібно, за вченням харизматів, задіяти три складові людини – дух, 

душу і тіло, тобто – серце, розум і певну фізичну дію. Харизматична хвала є радісною і 

динамічною, часто супроводжується рукоплесканнями і танцями, на що харизмати 

знайшли не просто дозвіл у Біблії, але й поради, які часто цитують під час самого 

служіння прославлення. Лідери піклуються про те, щоб у час хвали були задіяні три 

види музичних інструментів – ударні, струнні і духові, що найяскравіше вирізняє 

харизматичне прославлення від інших – традиційних. Але, варто зауважити, що характер 

харизматичної хвали останнім часом успадкували і чимало п’ятидесятницьких громад, 

щоправда зі значно меншим використанням ударних інструментів. 

Отже, хвала у харизматичному вченні налаштована на сучасного адепта, для якого 

характерний динамізм, захоплення широкою палітрою музичного оформлення, сучасний 

мовленнєвий стиль пісень. Однак, харизматичні вчителі часто наголошують на тому, що 

«тільки серце людини, а не музичний стиль робить звичайну пісню піснею поклоніння 

Богові. Тому воно не може бути механічним або штучним» [7]. Хоча лідери традиційних 
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Церков, не сприймаючи саме такої форми прославлення, стверджують, що в ній відсутні 

«особливі старання», «глибоке покаяння» [1, с.48].  

Форма поклоніння у прославленні займає більше часу, ніж хвала і вважається 

вищою формою прославлення і «висловлювання свого захоплення Богом і вираженням 

любові до Нього». Зазвичай, поклоніння супроводжується мелодійною, спокійною 

атмосферою, для якої не характерна динаміка, вигуки, танці. Проте у багатьох 

харизматичних Церквах ударні інструменти використовуються і під час поклоніння, що 

є предметом нерозуміння традиційних Церков. Харизмати вчать, що поклоніння завжди 

повинно бути на першому місці в списку пріоритетів духовного служіння, йти першим 

за молитву, проповідь, прохання [9, с. 1]. Перед групою служителів, які ведуть 

прославлення ставиться низка завдань: 1) мати єдність у команді – «один дух, одне 

серце, один вогонь» [9, с. 1]; 2) розуміти бачення пастора; 3) професійно 

удосконалюватися, чим раніше прославлення в харизматичних громадах похвалитися не 

могло.  

Відштовхуючись від принципів «задіяти найбільше людей у служіння», 

«заохочувати будь-яку ініціативу» з метою максимального збереження адептів у 

громаді, прославлення часто було схоже на гурт співаків-аматорів. Сьогодні лідери 

прославлення приділяють серйозну увагу майстерності виконання, що в останні часи 

призводить до естетизації харизматичного прославлення. 

Харизматичні пісні – своєрідні проголошення під гучну музику. За структурною 

будовою такі пісні відрізняються від традиційно протестантських глибоко змістовних 

пісень повторенням багаторазових слів, фраз, куплетів. П’ятидесятницький єпископ 

В. Боєчко зазначав, що такі пісні є «пісеньками обмеженого змісту» [1, с. 48]. Самі ж 

харизматичні лідери такий спосіб прославлення пояснюють, – що ті пісні, які 

виконувалися на початку 90-х рр. ХХ ст. переважно запозичувалися ними з-за кордону і 

перекладалися 1–2 куплети й розраховувалися на аудиторію з нових адептів, які мали 

зосередити увагу на прославленні, що мало б бути легким для сприймання з метою 

швидкого введення зібрання в Божу присутність. Щодо ідейно-змістового спрямування, 

то пісні традиційних протестантів були піснями надії, скерованими на «батьківщину 

тільки на небі». Це було зумовлено тими умовами атеїстичної епохи, у яких перебували 

протестантські християни і тому той «дух» пісень вже не міг відповідати духові нового 

часу. В час приходу в Україну релігійної свободи потрібні були нові пісні – пісні віри, 

які б утверджували радість життя і на землі. Таке розуміння підвело до змін і в 

змістовому аспекті, і в музичному стилі. 

Таким чином, нові форми і методи музичного служіння поставили протестантську 

Церкву в цілому перед низкою важливих питань – питання гідності «левитського» 

служіння, міри допустимості в Церкві різних музичних стилів та питання єдності змісту 

і форми. 

 У євангельському протестантизмі такі питання: як бути «сіллю землі», що потрібно 

для того, щоб бути освяченими служителями(до яких відносять і тих вірних, хто 

задіяний у музичному служінні), завжди були пріоритетними питаннями. У 

баптистських, п’ятидесятницьких, адвентистських громадах ці питання є надзвичайно 

принциповими. Оскільки служителі, на яких покладена місія ввести в Божу присутність 

цілу громаду, самі мають бути «освяченими людьми і за способом свого життя гідні 

співати в євангельських хорах» [5]. У харизматичних громадах цим питанням особлива 

увага приділяється далеко не в усіх громадах. Більше місце посідає бажання та ентузіазм 

самих виконавців. 

На теперішній час для багатьох протестантів «каменем спотикання» є питання 

стилю і мови музичних творів. В умовах відсторонення від суспільства церкву цілком 

влаштовував той стиль музики, який на той час активно практикувався. Враховуючи, що 

громади здебільшого поповнювалися дітьми віруючих, які з самого дитинства 
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виховувалися на тій музиці, яку чули в Церкві, то й погляд на застосування інших 

музичних стилів був однозначно недопустимий. Але в умовах релігійної свободи 

церковні громади приймали нову хвилю зовсім «неоцерковлених» осіб, для яких музичні 

форми (такі близькі і зрозумілі тим, хто виріс у Церкві), були чужими і такими, які від 

церкви віддаляли. Тому в церкви активно проникала поп-музика, яка вже була 

невід’ємною частиною повсякденного життя багатьох новонавернених, що й підвело 

традиційних протестантів до критикинеопротестантів. 

Особливо гостру полеміку в протестантському світі викликає питання: чи 

дозволений у Церкві стиль року? Переважна більшість протестантського світу 

переконана, що рок-музика не сумісна з християнським світоглядом [10, с.36]. Певна 

когорта лідерів у музичному служінні відстоюють думку, що в прославленні Бога 

допустимі елементи рок-музики, як такої, яка здатна передати певні почуття, явища. Ще 

інша когорта переконана в тому, що окреме рокове служіння має право на існування як 

таке, що може привести до Бога альтернативну молодь. Прикладом може послужити те, 

що під час виконання прославлення стилем року у харизматичній церкві «Скала» 

(м. Київ) до Бога наверталися сатаністи. 

Не менш серйозним постає питання єдності змісту і форми тих духовних пісень 

складених неопротестантами у 90-ті рр. ХХ ст. і складаються зараз. Громади бажають 

слухати і співати ті пісні, які змушують думати, задаватися питаннями, розуміти істину і 

торкатися серця. Зазначимо, що певні зміни за останню чверть століття функціонування 

в естетично-змістовому аспекті відбулися і в найбільш критикованому з цього питання 

харизматичному русі. Наразі харизматичні громади багато в чому переглянули аспект 

прославлення Бога і вже більше вдаються до стану благоговійності, ніж просто до 

шумових ефектів. У зв’язку з тим, що вже є «свої», вітчизняні автори пісень 

прославлення – це Сергій Брікса, Валерій Короп, Людмила Русанова, Сергій Погорєлий, 

Владислав Канашин, Ігор Іванов, Євгеній Годухін, пісні набувають більшої 

професійності – милозвучності виконання і художньої образності тексту. Багато пісень 

вказаних авторів вже стали загальновживаними, які виконуються й іншими конфесіями. 

Таким чином, протестантська аудиторія в Україні щодо музичних уподобань, 

переконань, які значною мірою сформовані під впливом конфесійних віровчень 

розділилася на три напрямки. Перший складають вірні, у прославленні яких 

простежується тяжіння до протестантської класичної музики. Прихильники такого 

напрямку переконані, що музика Церкви – це тільки класичні аранжування традиційних 

церковних гімнів, в які обов’язково повинні бути закладені такі ознаки, як відсутність 

ритму групи; виключення гострих синкопованих ритмів; застосування природних легких 

некрикливих тембрів і регістрів інструментів, помірний голос звучання, яке не глушить 

спів [4, с.122]. Саме до збереження такого стилю прагнуть адвентистські громади, низка 

баптистських та п’ятидесятницьких громад. Їхнє прославлення – це збереження 

традиційного співу, гімни якого зібрані в найпопулярніших конфесійних збірниках. 

Такими збірниками є: «Пісні надії» (1993 р.), «Песнь возрождения» (1996 р.) – ВСО 

ЄХБ, «Євангельські пісні» (1997 р.), «Созвездие музыки и слова» (2001 р.), «Псалмы 

Сиона» (2002 р.) – АСД. 

Другий напрямок у сучасному протестантському прославленні цілком 

протиставляється першому і його розділяють ті, які вважають, що церковна музика 

повинна складатися з різних сучасних стилів, в тому числі й року. Вірні третього 

напрямку не підтримують першої позиції, проте далеко не погоджуються і з другою. Це 

шанувальники стилю «госпел». 

Цікавим явищем в українському протестантизмі стало утворення громад, які вийшли 

зі складу традиційних, але не ввійшли до нових протестантських – наприклад, Церква 

євангельських християн «Дім милосердя», яка вийшла з ВСОЄХБ. Однією з головних 

причин відокремлення стала саме музика. Значна когорта лідерів у 90-ті рр. ХХ ст. 
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зіткнулася з вічним питанням: як же правильно славити Бога? Зрозумівши, що та манера 

прославлення, яка була 10 чи 20 років тому новими адептами вже не сприймається і 

витісняється, але й, будучи не повністю вдоволеними новою, принесеною 

харизматичним рухом, чимало лідерів створили такі громади, у яких має місце 

прославлення з застосуванням сучасних стилів, різних музичних інструментів, але з 

серйозним акцентом на проникливість, глибину і змістовність виконання. 

Отже, звільнившись від меж, в які був втиснутий світогляд людини в радянську 

епоху, сучасний український протестант перебуває на шляху пошуку: по-новому вчиться 

розуміти музику, бажає зрозуміти ставлення до широкої палітри музичних стилів самого 

Бога, аналізує минуле і визначається з майбутнім. Сьогоднішній стан протестантської 

музики – це стан полеміки. Проте саме така полемічна ситуація і є рушійною силою для 

подальшого розвитку. 
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PECULIARITIES OF WORSHIP MUSIC SERVING IN PROTESTANT CHURCHES TODAY 

In the article of main attention is paid to place and role of worship music in the Ukrainian 
Protestants Churches. The attitude of different Protestant denomination in Ukraine to worship music 

and their types are studied.  
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Леся Костюк  

СІМЕЙНИЙ УКЛАД ТА ОБРЯДОВІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД 
УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

У статті на основі низки джерел проаналізовано сімейний уклад сучасних 
протестантських громад в Україні. 

Ключові слова: протестантизм, сім’я, шлюб, хрещення, похорон. 

Здобуття Україною незалежності призвело до виникнення низки наукових проблем, 

котрі пов’язані зі зростанням кількості релігійних інституцій та їх ваги в суспільстві, а 

також боротьби між різними релігійними течіями за цільову аудиторію. Окремі 

протестантські течії набули легітимності на території України після прийняття 

демократичного законодавства про свободу віросповідання, проте історія громад цих 

релігійних угрупувань на території нашої держави сягає кількох століть. Отже, 

впродовж цього періоду у представників цих громад склалося чимало традицій. Серед 

найбільш чисельних протестантських громад є п’ятдесятники, Адвентисти сьомого дня 

та Свідки Єгови. Саме тому вважаємо доцільним розглянути їхню сімейну обрядовість. 

Метою статті є вивчення сімейного укладу та обрядовості представників 

протестантських громад. 

Реалізація зазначеної мети передбачає розв’язання низки завдань: методом 

польового дослідження зібрати й опрацювати етнографічні матеріали у протестантів-

жителів Тернопільської та Львівської областей, з’ясувати семантику ритуальних дій.  

Об’єктом дослідження є населення Тернопільщини та Львівщини, що належить до 

протестантських релігійних громад. Предметом статті вважаємо сімейний уклад та 

обрядовість цих людей, а також систему народних ритуальних дійств, пов’язаних із нею.  

Порушена проблема знайшла відображення у студіях істориків та етнографів. 

Окремі аспекти цього питання порушені в працях таких науковців, як А. Колодний [1], 

П. Яворницький [2–3], котрі у своїх розвідках аналізують історію виникнення 

протестантських громад і лише оглядово питання їхньої сімейної обрядовості. Цікаві та 

важливі відомості з сімейної обрядовості протестантських громад подають інформатори 

[5−8]. Цінність їхніх свідчень полягає в тому, що ці особи були неодноразовими 

учасниками дійств, які описують. У їхніх свідченнях можна простежити, на скільки 

скрупульозно протестанти дотримуються звичаєвості на сучасному етапі, крім того, 

інформатори пояснюють значення обрядовій для формування стосунків у родинах тощо. 

У процесі аналізу родинної обрядовості передусім необхідно звернути увагу на 

обряд хрещення, котрий у всіх протестантських громадах до сьогодні має неабияке 

значення. Відмінність між протестантами та православними і католиками існує лише у 

віці прийняття цього дійства. Так, п’ятдесятники дитину на восьмий день після 

народження несуть у громаду для Божого благословення, з метою висловлення 

вдячності за її народження. Саме тут відбувається спільна молитва громади за щасливе 

життя дитини. Батькам при цьому даються настанови щодо виховання дитини 

відповідно до вчення Біблії. 

Хрещення за вірою (водне хрещення) після певного приготування допускають у 

14−15 років [5]. У інших громадах цей обряд може здійснюватися у більш зрілому віці 

(25−33 років). Особи, котрі готуються до цього обряду, зобов’язані відвідувати 

спеціальні зустрічі, що проводять проповідники, пастори, основне завдання яких – 

підготувати кандидатів до свідомого вибору віросповідання [3, с. 187]. 

Обряд хрещення розглядається у протестантських общинах (п’ятидесятниких) як 

заповідь Бога для всіх тих, хто істинно покаявся й всім серцем повірив, що Син Божий є 

Спасителем світу. Перед обрядом відбувається урочисте богослужіння. Так, усі охочі 

прийняти водне хрещення (молоді дівчата та хлопці, старші жінки та чоловіки), одягнені 

у біле, сидять поруч із хором на підвищенні. Зазвичай, святе водне хрещення у цій 
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спільноті відбувається влітку на річці або озері. У зимову пору року – у басейні. Після 

молитви за благословення дійства, розпочинається обряд хрещення. Впродовж 

проведення обряду практикують повне занурення у воду, що символічно означає смерть 

і поховання колишнього гріховного життя. Цей вихід із води – символ нового життя, 

пов’язаного із Богом. Також це певна урочиста обіцянка брата чи сестри служити Богові 

протягом всього життя. Згідно з Євангелієм, саме хрещення відбувається в ім’я Отця й 

Сина і Святого Духа. Так, юнаки та дівчата, чоловіки та жінки один за одним заходять у 

воду. Поруч стоїть пастор і промовляє разом із ними молитву: «Чи ти віруєш, що Ісус 

Христос є Божий Син?Вірую! Чи ти віруєш, що Він помер за гріхи твої і воскрес для 

твого оправдання?Вірую! Чи ти обіцяєш Йому служити на всі дня свого життя? Обіцяю! 

По вірі твоїй і обітниці твоїй, хрещу тебе в Ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого» [4] . 

Для кожного із тих, хто проходить обряд хрещення, це особливий момент життя. 

Більшість з них, хвилюючись, відповідає тихо, хтось гучно. У всіх – схрещені руки на 

грудях. Пастор, підтримуючи за спину та руки, занурює кожного повністю у воду, а хор 

при цьому співає: «Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися…» [4]. Таке 

урочисте Богослужіння завершується молитвою.  

Звичаї та обряди, пов’язані із подружжям та сімейним життям, у протестантських 

громадах мають відмінності від інших конфесій. Так, шлюб – це добровільні стосунки 

між чоловіком та жінкою для продовження роду, взаємної допомоги, підтримки. 

Адвентисти трактують шлюб, як священну Божу установу, котра дана людині в Едемі й 

утверджена Христом як моногамний союз любові між двома людьми [2, c. 386]. Відтак в 

шлюбі присутні три особи: Господь, чоловік і жінка. 

У цих конфесіях забороняється багатоженство та дошлюбні статеві стосунки. 

Громада повністю контролює етап побачень двох молодих людей. Також паства дає 

дозвіл на заручини та шлюб. У п’ятдесятників (Церква «Свідоцтво Христа») це дійство 

відбувається публічно, молодих людей виводять на сцену та всі разом їх благословляють 

на шлюб. Від цього часу молоді люди можуть публічно зустрічатися лише під наглядом 

старших, але цікаво те, що їм не дозволялося зовсім до шлюбу проявляти свої почуття 

(навіть триматися за руки) [6]. 

Церковне одруження здійснюються для членів Церкви й вважається дійсним після 

благословення пастора та пастви. Реєстрація шлюбу відбувається згідно з чинним 

законодавством України. Згодом відбувається обід на честь молодих, на якому відсутні 

спиртні напої у музичному супроводі (п’ятдесятники) або без нього, як наприклад у 

Свідків Єгови.  

Протестантські громади висловлюють певні побоювання з приводу того, що в 

сучасному суспільстві має вияв невідповідність реалій сімейного життя принципам 

визначення Божого задуму. Тому всі громади не схвалюють розлучення, одностатеві 

шлюби, шлюб на віру [1, с. 413]. На думку інформаторів Церкви «Свідоцтво Христа», 

саме шлюб встановлено Богом, підтверджений Ісусом Христом і апостолами, тому він у 

жодному разі не повинен змінювати свого змісту. Лише смерть одного з подружжя 

звільняє іншого від шлюбу (це присутнє і в католиків та православних) [5]. Проте 

розлучення уможливлено у разі порушення подружньої вірності або з ініціативи 

невіруючої сторони. У Свідків Єгови особа, котра зрадила у шлюбі або характеризується 

аморальною поведінкою у ньому і не виявляє покаяння, негайно виключається із 

громади [7]. 

Доречно додати, що у шлюбі Свідки Єгови постійно звертаються до вимог 

«моральної чистоти», статевих стосунків, запліднення, виношування плоду. 

Переривання вагітності з метою позбутися небажаної дитини прирівнюються до 

знищення людського життя [2, с. 441]. Разом з тим, допускається користуватися 

протизаплідними засобами з метою запобігання небажаної вагітності, як «особиста 

справа» подружжя, за що «ніхто не повинен судити їх» [8]. 
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У шлюбі головна роль належить чоловікові, що приносить благо для своєї сім’ї. 

Також він повинен любити свою дружину, «як Христос возлюбив свою церкву», 

піклуватися про неї та дітей. Дружина повинна коритися чоловікові, любити його, бути 

доброю і турбуватися про своїх дітей. Якщо чоловік у шлюбі із жінкою іншої конфесії, 

то у п’ятдесятників прийнято не залишати таку жінку і турбуватися про неї. Також 

віруюча дружина-протестантка повинна коритися своєму невіруючому чоловікові [2, с. 

34]. Щодо виховання дітей, то батьки несуть повну та однакову відповідальність за цей 

процес. Тому батьки-протестанти повинні виховувати підростаюче покоління у любові 

до Бога, не повинні дратувати їх, бо діти – не їхня власність «а дар Божий, нагорода» 

(так зазначається у вченні адвентистів).  

У протестантів існують певні заборони, що стосуються дорослих і дітей, а саме: не 

вживати алкоголю, наркотиків, не грати комп’ютерних ігор тощо. 

Зауважимо, що протестантські сім’ї (адвентисти) будуються на засадах 

демократичних стосунків. Наприклад, вступ у громаду їхніми дітьми повинен 

здійснюватися добровільно і свідомо. Тобто вони самі обирають свій шлях у житті. 

Таким чином, у сім’ї повинно скластися побожне ставлення членів сім’ї одне до одного.  

Поховальна обрядовість містить певні відмінності від звичаєвості представників 

православної та католицької релігійних течій. Так, у протестантів пастор під час 

похорону вичитує окремі псалми із Біблії. Під час молитви віруючі не складають знак 

хреста, не голосять, не роблять поминальних обідів, не носять жалоби та, майже, не 

ходять на цвинтар, адже вірять, що людина йде в краще життя, до Бога. 

Отже, загальний огляд сімейної обрядовості українців-представників 

протестантських громад має певну структуру, котра незмінна упродовж багатьох років і 

виконується всіма її членами. Представники громади, члени родини уважно стежать за 

дотриманням норм моралі та правилами поведінки своїх братів і сестер (саме так 

протестанти називають один одного). Як показала оглядова розвідка, сімейний уклад 

представників протестантських общин – цікава тема для етнографічних студій. 

Скрупульозне вивчення їхніх традицій стане матеріалом для наших подальших 

досліджень. 

Список використаних джерел 
1. Історія релігії в Україні: у 10-ти т. За ред. проф. А. Колодного/ Релігійні меншини України. Т. 7. К., 2011. 600 

с. 2. Пізній протестантизм в Україні (п’ятидесятники, адвентисти, Свідки Єгови / За ред. П. Яворницького. Київ-
Дрогобич, 2008. 632 с. 3. Протестантизм в Україні /За ред. П. Яворницького. Київ, 2002. 424 с. 4. Пилипів 

Богдан, 1972 р. н., пастор церкви «Свідоцтва Христа», м. Тернопіль. 5. Баран Надія, 1954 р. н., прихожанка 
церкви «Свідоцтва Христа», м. Тернопіль. 6. Малиш Неля, 1976 р. н., прихожанка церкви «Свідоцтва Христа», 

м. Тернопіль. 7. Москв’як Лілія, 1973 р. н., прихожанка релігійної організації Свідків Єгови, м. Золочів, 
Львівська область. 8. Москв’як Богдан, 1967 р. н., прихожанин релігійної організації Свідків Єгови, м. Золочів, 

Львівська область. 

Lesya Kostuyk 

THE FAMILY LIFE AND RITUALISM OF THE PROTESTANTS 

COMMUNITIES IN UKRAINE AT THE PRESENT STAGE 

On the basis of the sources the family life of modern Protestants communities in Ukraine has been 

analyzed in the article. 
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Олена Проців, Ігор Гаврищак  

ТОМАС МЮНЦЕР ЯК ІДЕОЛОГ ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК АНАБАПТИЗМУ: 
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПОШУКИ ТА ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА 

У статті розглянуто життя і творчу спадщину Томаса Мюнцера, одного із 
найвидатніших діячів періоду Реформації, духовного лідера анабаптизму, ідейного натхненника 

та ватажка селянської війни в Німеччині; проаналізовано основні положення його релігійно-

духовної доктрини.  

Ключові слова: Реформація, анабаптизм, Томас Мюнцер, селянська війна в Німеччині. 

Реформація – західноєвропейське суспільно-політичне і релігійне явище кінця ХV – 

першої половини ХVІ ст., спрямоване на повернення до біблійних першоджерел 

християнства, було породжене епохою Ренесансу, зокрема теоретичними і практичними 

пошуками італійських відродженців. Її учасники віднайшли власні орієнтири і 

сформували систему цінностей, яку визначає тріада: «Бог-Біблія-Людина». Італійські 

інтелектуали, захоплюючись античністю, всіляко міфологізували та романтизували її як 

культурно-історичний феномен, одночасно відверто зневажали Середньовіччя. 

Натомість діячі Реформації зберігали тісний та нерозривний зв’язок з попередньою 

епохою і протиставляли середземноморському культу естетичного гедонізму суворий 

духовний аскетизм. Вказана тріада як об’єкт дослідження зумовила поглиблений інтерес 

до реалій життя християн за апостольських часів, розчарування в реаліях сьогодення і 

бажання реформи Церкви, викорінення зловживань, поліпшення її організації [4, с. 279].  

Розпочавшись з ідеї про необхідність перетворення церковної структури, 

повернення до апостольських правил та цінностей першої Церкви, Реформація проникла 

в усі сфери життя – політичну, соціальну, релігійну, економічну, естетичну та особисту, 

й завершилася кривавими подіями Селянської війни у Німеччині. Звідси й 

неоднозначність в потрактуванні Реформації, інтерес до неї представників різних наук: 

істориків, богословів, філософів, правників, філологів. 

Одним із найяскравіших і найвпливовіших представників Реформації в Німеччині по 

праву вважається Томас Мюнцер – ідеолог анабаптизму, духовний лідер і натхненник 

радикально налаштованих соціальних низів. 

До нашого часу збереглося вкрай мало достовірних свідчень і фактів про життя 

Т. Мюнцера. Цим пояснюється інтерполяція в офіційній біографії майже фольклорних 

історій, мета яких – не лише заповнити лакуни, але вмотивувати його екзистенційну 

позицію. 

Науковці досі сперечаються стосовно дати народження Т. Мюнцера. Більшість із 

них називають 1490 р., хоч у деяких дослідженнях знаходимо й інші варіанти – 1493 р. 

або, навіть, 1498 р. Вважається, що він з’явився на світ у містечку Штольберзі (нині 

земля Саксонія-Анхальт, ФРГ) в родині майстра-карбувальника монет, був одинаком. У 

1503 р. родина Мюнцерів переселилася до Квідленбурга, де був місцевий монетний двір. 

Про дитинство і юність Томаса відомостей практично не зберіглося. Історія про 

страту батька на очах у десятилітнього хлопчика графом Штольбергом – швидше за все 

є вигадкою, бо сам Т. Мюнцер про це ніколи не згадував, хоча таким яскравим фактом 

він, як проповідник, безперечно, міг скористатися. 

Відомо, що в 1506 р. Т. Мюнцер вступив до Лейпцігського університету, де вивчав 

теологію, філософію і медицину. Після його закінчення отримав ступінь бакалавра 

теології та магістра вільних мистецтв. 

Наділений від природи блискучими здібностями, Т. Мюнцер мав змогу залишитися 

в університеті та продовжувати наукову кар’єру. Однак, теоретична чиста наука його не 

приваблювала. Він вирішив присвятити себе проповіді Слова Божого простолюдинам.  

Організаторські здібності та радикальні погляди були притаманні Т. Мюнцеру вже у 

молоді роки. У 1512 р. у м. Галле він організував невеликий таємний гурток однодумців, 
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незгідних із діяльністю магдебурзького архієпископа Ернста ІІ [9, с. 135]. Незабаром 

гурток було викрито й розігнано, а Т. Мюнцер був змушений залишити Галле. У 1515 р. 

він отримав посаду священика жіночого монастиря у містечку Фрозе, що біля 

Ашерслебена та через те, що не вельми старанно дотримувався католицьких догматів, 

там затримався недовго. 

У 1517 р. Т. Мюнцер короткий час працював учителем в брауншвейській гімназії 

Мартіна, звідки також пішов «через неспокійну вдачу». В 1519 р. став капеланом і 

духівником в монастирі бернардинських черниць у м. Бейтіці поблизу Вейсенфельса, 

однак через кілька місяців отримав відставку через те, що запроваджував різні 

нововведення в богослужінні. Потім він проповідував у Ютерборзі, а звідти відправився 

до Віттенбергу, де познайомився з основоположником руху Реформації Мартіном 

Лютером. У майбутньому вони стануть непримиренними ворогами, але тоді, під час 

першої зустрічі Т. Мюнцер сподобався М. Лютеру. На початку 1520 р., після перемовин 

з магістратом у Цвікау та за підтримки М. Лютера, він посів місце проповідника в 

головному міському соборі св. Марії.  

З часом ставлення Т. Мюнцера до лютеранства змінилося. Його не задовольняли 

половинчасті реформи М. Лютера, невизначеність у низці соціальних і релігійних 

питань. І хоч він продовжував називати М. Лютера «зразком і світочем друзів Божих», 

звертався до нього за підтримкою в конфлікті з місцевими монахами-францисканцями та 

духовними авторитетами, колишнього пієтету вже було. Це спонукало Т. Мюнцера до 

подальших активних духовних пошуків. Він ретельно студіював праці німецьких 

середньовічних містиків Йогана Таулера й Генріха Сузо, відкривав для себе вчення 

відомого італійського богослова ХІІ ст. Йоахима Флорського – одного із засновників 

середньовічного хіліазму. Теологічне вчення про друге пришестя Ісуса Христа та Його 

тисячолітнє земне царство, що повинно настати перед кінцем світу – хіліазм (від грец. 

χῑλιάς – «тисяча»), було відомо ще у перші століття християнства. Його витоки 

знаходимо у таких отців Церкви, як Святий Папій, Юстин Філософ, Іриней Ліонський та 

інших. У часи Середньовіччя воно остаточно сформувалося в працях Й. Флорського. 

Аналізуючи роботи Йоахима, відомий медієвіст Петро Біціллі зазначав: «… В чому 

полягала сила привабливості писань Йоахима? Це чітко виражений в них «хіліазм», або 

«мілінаризм», вчення про прийдешній кращий час, «Божу суботу на землі», тисячолітнє 

царство праведних, – аргументоване Йоахимом з неперевершеною за тодішніми 

поняттями переконливістю» [3, с.149]. 

Спираючись на Біблію, Й. Флорський розділив історію церкви на три періоди: 

«Отця» – від Авраама до Івана Хрестителя; «Сина» – від появи Ісуса Христа до 1260 р. 

(цю дату він визначив на основі аналізу «Об’явлення Святого Івана Богослова»); 

«Святого духа» – від 1260 р. і далі. Існування сучасної йому Церкви Й. Флорський 

відносив до другого періоду. В третьому ж, на його думку, мала панувати оновлена 

Церква, без недоліків колишньої. 

Ідеї Йоахима глибоко торкнулися Т. Мюнцера. Вільгельм Ціммерман зазначав: «Ці 

ідеї викладені здебільшого в розмислах його (Йоахима. –Авт.) про пророка Єремію і про 

одкровення, написані з такою глибокодумністю, з таким польотом фантазії великого 

розуму, що горів бажанням кращого майбуття, що запали, мов іскри, в легкозаймисту 

душу Томаса Мюнцера, і від тих іскор у ній скоро спалахнула пожежа» [9, с. 137]. 

Останнім штрихом у формуванні релігійної доктрини Т. Мюнцера стали ідеї 

«цвікауських містиків» Нікласа Шторха, Марка Томе і Марка Штюбнера (самоназва – 

«християнські брати»), які сформулювали основи учення анабаптизму. Вони та їх 

послідовники заперечували церковні обряди, зокрема обряд хрещення, вважаючи, що 

хреститися мають дорослі і свідомі свого вибору особи, а не безпорадні немовлята. Саме 

тому цей обряд потрібно здійснювати повторно (звідси, і назва від грецького αναβαοτιζω 

– «знову занурюю», тобто «перехрещую»).  
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Анабаптисти проповідували суворий особистий і суспільний аскетизм: у їжі, сні, 

одязі, виконанні соціальних і церковних обов’язків, прагнучи в цьому наслідувати 

перших християн. Державу «з її виправними засобами та покараннями» вони вважали 

«злом», а тому віруючим не можна йти на військову службу, давати присяги й клятви. 

Стосовно ж власності, то анабаптисти дотримувалися думки, що «християнин не 

повинен мати ніякого майна, але серед християн повинна існувати спільність майна, так 

як це було за апостольських часів» [5, с. 35-37]. Особливу роль анабаптисти надавали 

безпосереднім одкровенням і пророчим здібностям кожного члена громади. 

Поділяючи ідеї анабаптизму, Т. Мюнцер поступово сконсолідував навколо себе 

революційно-радикальне крило Реформації. Його проповіді ставали усе різкішими: «Ми, 

тілесні люди, – проголошував Т. Мюнцер, – маємо стати богами через Христа, який став 

людиною, і навчені, і обожествлені ним самим; ми перетворимося в Нього самого, і 

земне життя зіллється з небесним», «Біблія ніщо без живого внутрішнього одкровення, 

вона може замінити всі закони, але потрібен новий Даниїл для її викладу, котрий, як 

Мойсей, став би на чолі народу» [5, с. 31]. Також він акцентував увагу на необхідності 

пізнання людиною Божої істини – «роздумування». Т. Мюнцер закликав: «Усамітнись і 

роздумуй про Бога, про те, хто Він є Сам Собою, хто Він є стосовно до нас, чи бере Він 

участь у нашому становищі, чи піклується Він про нас? Роздумуй про те, чи заради нас 

постраждав Ісус Христос й урятував нас, чи ми усе ще перебуваємо під владою гріха?» 

[5, с. 32]. Коли ці питання почнуть по-справжньому хвилювати віруючого, він, на думку 

Мюнцера, повинен просити відповіді на них у Бога [5, с. 32]. І якщо не одержить 

відповіді на свої питання, то повинен вимагати і добиватися їх, адже «сам Він [Ісус. – 

Авт.] обіцяв нам спасти усякого, хто бажає спастися, учити нас істині й добру, і завжди 

давати все, що просять» [5, с. 32–33]. 

Ідеалом суспільного устрою Т. Мюнцер та анабаптисти вважали християнські 

громади часів першої Церкви й проповідували негайне встановлення «Царства Божого 

на землі» шляхом повернення Церкви до її первісного стану і ліквідації всіх її пізніших 

установ. Під «Царством божим» вони розуміли такий суспільний лад, де не існуватиме 

ні майнового розшарування, тому що не буде приватної власності, ні протистояння 

людей і держави. «Царство Боже» уявлялось їм як стан загальної рівності, єдина і 

неподільна народна громада, заснована на спільності майна і роботи, де немає ні князів, 

ні будь-яких панів, ні майнової ієрархії. Для того, щоб здійснити все це не тільки в 

Німеччині, але і в усьому християнському світі, Т. Мюнцер і його послідовники 

пропагували революційне повстання проти панівних класів.  

У квітні 1521 р. Т. Мюнцер був змушений залишити Цвікау. Подальші чотири роки 

– аж до жорстокої розправи над ним 25 травня 1525 р. – стали для Т. Мюнцера 

максимально насиченими в плані подієвості та реалізації особистості. Він багато 

подорожував Чехією і Німеччиною, писав, проповідував, виступав перед простим 

людом, вів диспути із освіченими особами та можновладцями. Він намагався переконати 

світських князів у необхідності духовних і соціальних реформ. Зокрема, проповідуючи 

перед саксонськими правителями Йоганом і його сином Фрідріхом, Т. Мюнцер говорив: 

«Дорогі князі, нам необхідно застосувати в ці небезпечні дні всі можливі зусилля, щоб 

протидіяти злу. А часи тепер небезпечні… Чому? А тому, що благородна могутність 

Бога так жахливо зганьблена і принижена, що бідних неосвічених людей спокушають 

своєю балаканиною безбожні книжники… О люб’язні правителі Саксонії, сміливо 

встаньте на наріжний камінь... і шукайте істинну міцну опору в Божественній волі. Ваша 

дорога буде правильною. Домагайтеся завжди тільки Божої справедливості і мужньо 

відстоюйте Євангеліє... Ви і не уявляєте собі, як близько до вас Бог. Чому ж ви 

дозволяєте залякати себе людським привидами?...» [1, с. 115-116].  

Але це був «голос волаючого в пустелі». Т. Мюнцер досить швидко розчарувався у 

готовності правлячої верхівки підтримати нові ідеї й рух низів і зробив належні 
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висновки: «…Головна причина лихварства, злодійства і розбою – наші пани і князі! 

Вони захоплюють собі все, що заманеться: рибу у воді, птицю в повітрі, рослини на 

землі – все має належати їм. І після цього вони розповсюджують серед бідняків Заповіді 

Божі і говорять: Бог звелів – не вкради! Але для себе цю заборону вони не вважають 

обов’язковою. Тому вони утискають усіх людей, розоряють і грабують бідних 

землеробів, ремісників і увесь світ. А якщо хтось у них візьме хоч найменшу дрібницю, 

то його відправляють на шибеницю… Пани самі винні, що бідняк стає їх ворогом. Вони 

не хочуть усунути причин обурення, як же вони можуть сподіватися на спокійне 

благополуччя?» [8, с. 114-115].  

Охоплений праведним гнівом, Т. Мюнцер проголошував: «Прокляття їх ганебній 

владі і розбійницьким правам!.. Так, їх влада не від Бога, вони сподвижники 

диявола…Скинути цього Моаба і Бегемота – істинно богоугодне діло. Писання називає 

їх не слугами Божими, але зміями і вовками» [8, с. 115]. 

Спостерігаючи у відповідь байдужість і скептицизм, а то й відкрите несприйняття, 

що межувало із ворожим ставленням до нього як проповідника нових ідей, він рішуче 

включився у революційні процеси, очоливши бунт низів, що увійшов в історію під 

назвою «Селянська війна в Німеччині». 

Заслуговує на увагу і конкретна практична діяльність Т. Мюнцера, зокрема спроба 

створити громадсько-релігійну громаду нового типу в місті Мюльгаузені. Стару 

громадську раду прихильники Т. Мюнцера розігнали. Було проведено вибори й обрано 

нову – «вічну раду». Ні сам Т. Мюнцер, ні його помічник Пфейфер не увійшли до її 

складу, проте брали участь у засіданнях. У своїх рішеннях нова рада керувалася 

християнським правом і правилами Святого Письма та брала до уваги рекомендації-

одкровення Т. Мюнцера, що трактувалися як основоположні для кожного віруючого [10, 

с. 208].  

Нажаль, ідеї рівності та братерства, співжиття за зразком апостольських часів, які 

проповідувалися Т. Мюнцером раніше, а тепер утілювалися на практиці, не дали 

переконливих результатів. Політичні опоненти Т. Мюнцера тріумфували. Його 

звинувачували у всіх мислимих гріхах: гордощах, користолюбстві тощо. Проте існує 

низка достовірних свідчень, які спростовують вигадки і явні наклепи. Відомо, що 

особисті потреби Т. Мюнцера завжди були скромними. Він задовольнявся 

найпростішою їжею й одягом. Намагаючись заощадити на папері, писав на клаптиках, 

рахунках, полях листів – скрізь, де залишалося вільне місце. Єдиною розкішшю, яку 

Т. Мюнцер дозволяв собі – були книги. Вільгельм Цімерман з цього приводу писав: 

«Наклеп не раз пробував очорнити самовідданих, безкорисливих борців свободи 

минулого століття... Т. Мюнцеру випало зазнати цього ж: наклепники намагалися 

принизити гідність його особистого характеру, втоптати в болото його прах. Його життя 

було таким же суворим, як і його вчення; Т. Мюнцер був постійно стриманий в їжі і 

напоях» [10, с. 210]. 

Зорієнтований на апостольські часи, Т. Мюнцер пропагував також соціальні традиції 

раннього християнства: «Дати необхідне, їжу й одяг незаможнім, не заохочувати людей 

ні до неробства, – з одного боку, ні до розкошів – з іншого – ось про що мріяв Мюнцер» 

[5, с. 77]. Та практика показала, наскільки руйнівні, небезпечні й дикі сили він 

вивільнив: «на практиці довелося зіткнутися з жадібністю, неробством, буйними 

пристрастями народу. Маса черні, зіпсованої і розбещеної за старого порядку, вбачала в 

новому ладі лише можливість нічого не робити, грабувати монастирі» [5, с. 77-78]. Не 

всі прихильники Т. Мюнцера, брали участь у безчинствах, проте його самого почали 

сприймати, перш за все, як ватажка неприборканих низів, а не як реформатора. Тому 

поділяємо висновки Фрідріха фон Бецольда, автора праці «Історія Реформації в 

Німеччині», якого важко запідозрити у симпатії до Т. Мюнцера, котрий зазначав: 

«…Взагалі-то селянська війна зовсім не мала такого нелюдського характеру, як їй 
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приписує більшість сучасників і пізніших оповідачів. Вейнсберзька різанина і деякі 

обурливі сцени в Тіролі стоять зовсім окремо серед надзвичайної кількості проявів 

грубощів, але не жорстокості… Варте подиву, що селяни не вчинили ще більше 

жорстокості; панове згодом дали чимало доказів, що в цьому плані вони перевершують 

селян» [2, с. 499].  

Революційний радикалізм Т. Мюнцера не зреалізувався у формах і масштабах, ним 

проповідуваних і модельованих. Наприкінці квітня 1525 р. він, навіть не підозрюючи, 

що йому зосталися вже лічені дні життя, гаряче закликав із Мюльгаузена: «Вперед, 

вперед, вперед, поки гаряче залізо, не давайте вистигнути вашому мечу, не завдавайте 

йому бездіяльності… Поки злочинці живі, вам не позбавитися страху перед людьми. 

Неможливо говорити з вами про Бога, поки вони панують над вами. І так, вперед, 

вперед, поки є ще час!» [7, с. 339]. Сповнений віри у власну силу та правоту, він писав 

графу Ернсту Мансфельдському 12 травня 1525 р.: «Я, Томас Мюнцер, колись 

проповідник в Альштедті, попереджую тебе: претензії твої переповнили чашу! Во ім’я 

Бога живого, припини своє тиранство, свою несамовитість! Не згущуй і далі над собою 

гнів Господній!.. А ну ж бо, скажи, жалюгідний, нікчемний лантух плоті, приготований 

хробакам, хто зробив тебе правителем, князем народу, котрого сам Господь викупив 

своєю дорогоцінною кров’ю?» [7, с. 341]. А вже 15 травня того ж року у Франкенгаузені 

Т. Мюнцера схопили та після жорстоких тортур стратили. 

Нищівна поразка, ймовірно, стала причиною того, що Т. Мюнцер переосмислив 

низку своїх радикальних ідей та поглядів. Так, 17 травня 1525 р. він написав останнього 

листа однодумцям із Мюльгаузена, в якому закликав: «Любіть один одного і не 

озлоблюйте своїх панів, як це робить багато хто із себелюбства…Найбільш за все 

уникайте кровопролиття, про що прошу вас із кращих почуттів. Бо я знаю, що більшість 

з вас не піддалися себелюбству і корисливості» [6, с. 43]. Крім того, благав 

змилосердитися над мешканцями Мюльгаузена, дружиною і дитиною, не позбавляти їх 

невеликого майна та передати їм його рукописні книги, які зараз зберігаються в 

Дрездені [5, с. 94]. Чим пояснюється така вражаюча зміна соціальної позиції Т. 

Мюнцера? Важко відповісти на це запитання. У розпорядженні науковців недостатньо 

фактів для однозначного потрактування цього документа. Тому цілком ймовірним є 

широкий діапазон припущень: розчарування у результатах своєї праці, докори сумління 

з приводу численних жертв і, напевно, переосмислення Божого Слова. 

Вести мову про цілісну філософську систему Т. Мюнцера доволі складно. Основний 

масив його праць, опублікованих у 1523–1524 рр., становить дев’ять невеликих за 

обсягом брошур, що разом із іншими документами складають об’ємний том, як зазначав 

Всеволод Володарський [7, с. 332]. Жанрово неоднорідні (теологічні нотатки, 

тлумачення, листи, памфлети, послання, літургійні твори), вони об’єднані внутрішньо, 

тому можемо говорити про сформовані теоретичні підвалини світогляду Т. Мюнцера. 

Він «справжній новатор у теології, який витворив живу, глибоко особистісну релігійну 

мову для опису станів, через які проходить людина в боротьбі з власними сумнівами» [6, 

с. 36-37]. Згідно з Мюнцером, істинно віруючий має пройти-пережити п’ять станів (фаз), 

що знаменують рух-очищення (по суті, «перехрещення») на шляху до Бога. Перед 

сходженням Святого Духа людину проймає осяяння, яке завершується новим падінням 

«в безодню невіри і розпачу»; наступна фаза – зосереджена діяльність з метою 

проникнення (аналізу) внутрішнього стану, що переходить у третю фазу збудження 

духу, потім настає фаза сумнівів, яка завершується фазою розпачу. У боротьбі з 

духовними бурями загартовується людина. Лише серце, спустошене хресними муками, 

сповнюється Святим Духом. «Перш, ніж людина остаточно спасеться, вона переживе 

багато штормів і бур, викликаних її жагою до життя; хвилі цього бурхливого моря 

поглинули чимало людей, які думали, що вже врятувалися. Тому людина не повинна 

боятися цих хвиль, а вміло оволодівати ними. Тому що Бог не дасть відчути Свою Святу 
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присутність тому, хто не пройшов шлях боротьби», – наголошував Т. Мюнцер 18 червня 

1523 р. у начерках «Послання до побратимів», пророкуючи і своє майбутнє [6, с. 37].  

До останньої хвилини Т. Мюнцер залишався вірним проголошеним принципам, 

вважаючи себе новим Даниїлом, який має вести за собою істинно віруючих, обраних, 

якими він вважав, перш за все, бідні верстви, відкритих для страху Божого, готових до 

тілесного і духовного «перехрещення».  

Безперечно, уніфікованих поглядів на особу Т. Мюнцера, на сьогоднішній день, у 

науковців немає, проте за минулі десятиліття ними проведена значна робота. У 

перспективі – компартивістичні міжгалузеві дослідження, адже Т. Мюнцер – це потужна 

особистість, життя, творча спадщина, соціальна позиція, релігійні погляди якої можуть 

бути вповні осмислені лише завдяки комплексним студіям. 
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THOMAS MUNZER – THE IDEOLOGIST AND MASTERMIND OF ANABAPTISM: 

EXISTENTIAL SEARCHING AND LITERARY HERITAGE 

The article deals with the life and the creative legacy of Thomas Munzer, one of the greatest 

figures of the Reformation period, the spiritual leader of Anabaptism, the ideological inspirer and the 
leader of the Peasant War in Germany, the main principles of his religious and spiritual doctrine are 

distinguished and analyzed. 
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Ганна Трегуб 

БАПТИСТСЬКЕ БАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: 
ВІД ЛОЗАННСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ – ДО «ТЕОЛОГІЇ МАЙДАНУ» 

Здійснено аналіз ґенези вітчизняних баптистських богословських ідей стосовно соціальних 
трансформацій після подій зламу 2013–2014 рр. у світлі Лозаннської конференції як однієї з 

переломних подій, що спрямували розвиток світової баптистської теології у середині 1970-х рр. 

в ХХ ст., прослідковано динаміку змін в сучасній українському баптистському дискурсі від 
«теології нейтралітету» – до «теології Майдану» та передумови для цього. 

Ключові слова: баптизм в Україні, Лозаннська конференція, теологія Майдану, 

модернізація, соціальні трансформації. 

Практично у кожної з представлених на українських теренах пізньопротестантських 

конфесій накопичуються проблеми, зокрема питання інституційного зростання і якісних 

доктринальних змін, які в результаті ведуть до суперечностей між автохтонними 

українськими та американо-європейськими протестантськими моделями влаштування 

конфесійного життя, між традиціоналізмом і лібералізмом, старшим і молодшим 

поколіннями вірян, між залишками ментальності сектантської та міноритарної та 

новими оцерковленими формами функціонування громад, а також консервативним і 

модерністським богословським способами мислення.  

Специфіка розвитку баптизму в Україні, на чому варто було наголосити, полягає у 

тому, що на довгий час вітчизняні баптисти та їхні лідери в радянський час були 

ізольовані від загальносвітового процесу розвитку як загального баптистського руху, так 

і від велетенської теологічної спадщини своїх попередників у згаданому русі та 

сучасників з-поза меж СРСР. Мова про те, що українські баптисти та решта їхніх братів 

у вірі з теренів радянських республік брали мало участі у процесі творення сучасної 

баптистської теології, бо перед ними стояли зовсім інші проблеми, зокрема виживання 

їхньої релігійної традиції в умовах радянської антирелігійної політики та практик та 

збереження її автентичності. Повернутися до нормальної моделі експорту та імпорту 

ідей, зокрема теологічного багажу, вітчизняним баптистам вдалося після 1991 р. 

 Аналізуючи сучасні релігійні процеси в Україні та світі, український релігієзнавець 

Петро Яроцький поряд із низкою інших змін порівняно з часу набуття Україною 

незалежності виокремлює декілька таких, які в світлі піднятої нами теми вважаємо за 

важливе наголосити. У ході істотних інституалізаційних процесів, як пише зазначений 

науковець, які пізньопротестантським конфесіям, зокрема баптистській, надають 

«нового обличчя» в суспільстві і «нової динаміки» порівняно з православ’ям і 

католицизмом, зростає кадровий склад і рівень підготовки професіоналів-священників у 

вищих релігійних закладах України і закордоном. «Соціогуманітарна діяльність, яка 

характерна для всіх пізньопротестантських конфесій коригує «вертикальне богослов’я в 

бік його горизонталізації, тобто вирішення соціогуманітарних проблем; відбувається 

зміщення акцентів з культової практики, зокрема хіліастично-есхатологічного вчення, на 

гуманітарну, освітню, реабілітаційну сферу. … Усі пізньоротестантські 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 суспільстві» [1, c. 180–182], – зазначає 

релігієзнавець.  

Також він конкретизує богословську ситуацію пізніх протестантів України 

радянських часів, зазначивши, що в умовах войовничого атеїзму практично єдиним 

джерелом богослов’я вітчизняних баптистських церков була Біблія, а богословські 

дискусії у протестантизмі радянських теренів відбувалися між різними його течіями (на 

приклад, п’ятидесятниками і баптистами) а не між різними крилами в лавах однієї 

конфесії (скажімо, баптистами-фундаменталістами і баптистами-лібералами). Такий 
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стан фактичної внутрішньої ізоляції також має свої специфічні передумови: 1944 р. в 

СРСР створено Всесоюзну раду євангельських християн і баптистів (далі – ВРЄХБ), в 

«тіло» якої з подачі держави інтегровано також п’ятидесятників та менонітів, без огляду 

саме на теологічні відмінності між цими різними за суттю пізньопротестантськими 

деномінаціями. Саме тому внутрішній ресурс і потенціал штучно об’єднаних разом 

євангелічних течій скеровувався на виживання і самозбереження в несприятливих 

умовах. Гіпотетично можна припустити, що якісний розвиток будь-якого типу 

теологічних ідей відбувається за умов, коли церковна традиція, в межах якої 

циркулюють такі ідеї, впевнено і захищено почуває себе на певній географічній 

території та у межах певного суспільства, а так само – її представники. Очевидно, в 

умовах спроб знищення будь-якої релігійної традиції її представникам не до активних 

теологічних дискусій, а тим паче не до експериментів у ідейній площині богослов’я [2, 

с. 278]. 

Відкриття кордонів, західні місіонери, перекладна богословська література, 

збільшення кількості професійних священиків, які здобули освіту в закордонних 

релігійних навчальних закладах, якісне збільшення серед них числа осіб, що вільно 

володіють іноземними мовами, зокрема англійською, створила сприятливі умови для 

проникнення західного богослов’я до українських баптистських церков. На наше 

переконання, варто говорити не про проникнення західних теологічних ідей у простір 

українського баптизму, а про повернення останнього до загальносвітового 

баптистського теологічного простору у цілісності його варіантів, які доволі часто 

відрізняються один від одного. Таким чином поява у дискурсі лідерів частини сучасних 

українських баптистів концепту теології соціальних трансформацій не відбулася на 

порожньому місці. Це був один з можливих варіантів відповіді презентованої ними 

релігійної течії на виклики, які поставила Революція гідності зламу 2013–2014 рр. і війна 

з Росією. 

Ідеї і концепції мають здатність розвиватися і видозмінюватися у часі завдяки 

мислиннєвій праці своїх творців або носіїв, а імпорт ідей не є новою практикою, 

незнаною протягом історії людства. Якщо уважніше придивитися до історії розвитку і 

видозміни протестантизму від початку XVI ст. і до наших часів, то виявиться, що 

йдеться про умови, в яких певні форми релігії потрапили у хвилю подвійної міграції. 

Першого разу це сталося тоді, коли в силу політичних і релігійних гонінь представники 

постреформаційного протестантського руху були вимушені тікати у XVII ст. з теренів 

Європи до Північної Америки, таким чином започатковуючи її колонізацію.  

В силу того, що всі вони представляли різні течії протестантизму, які протягом 

наступних століть переживали видозміни та розгалуження на рівні інституційному та 

ідейному, ті форми протестантизму, які народилися в Північній Америці, зокрема в 

США, країні, піднятій силою велетенської кількості мігрантів з Європи, разом із своїми 

носіями повернулися на Старий континент. Ідеї, очевидно, приречені лишатися 

абстракціями за умови, що вони не мають своїх носіїв і не втілюються в реальному, 

неабстрактному житті. Міграційні процеси від початку модерного часу, і, зокрема в 

новий і новітній час заслуговують прискіпливішого розгляду і дослідження на предмет 

того, як саме і чиїми зусиллями відбувався процес міграції зокрема і релігійних ідей і 

практик, і як саме цей процес відбувався на тих чи інших теренах. Очевидно, такі 

дослідження можуть дати відповідь щодо імпорту і експорту ідей та практик різних 

деномінацій євангельського християнства як до України, так і з України до інших країн 

світу. 

У контексті подій Революції гідності зламу 2013–2014 рр. і російської військової 

агресії супроти України, яка стартувала приблизно за місяць після закінчення 

революційних подій, українська баптистська спільнота, як і решта суспільства, постала 

перед питанням окреслення своєї позиції щодо реалій соціально-політичного життя, в 
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які вона, потрапили в силу історичних причин. На наше переконання, момент 

соціального вибуху, який стався в Україні на зламі 2013–2014 рр., коли на кін було 

поставлено не тільки громадянські права і свободи українських громадян, а й 

продовження її існування як суверенної і незалежної держави, стали моментом 

кристалізації позиції частини українських баптистів щодо участі їхньої церкви у житті 

суспільства та тих драматичних колізіях, в яких воно перебуває. З обережним 

оптимізмом ці процеси можна назвати фінішем усвідомлення принаймні частиною 

баптистської громади України себе як повноправної церкви. Такої, яка має право голосу, 

яка не є гнаною, і репрезентує частину українського суспільства, громадян України, що 

в силу причин вирішили зайняти активну позицію щодо сьогодення і майбутнього своєї 

країни. Поряд із формами «катакомбного» виживання, притаманною радянським часам, 

консерватизму і нейтральності, які можна було обрати, частиною баптистської громади 

було обрано третій шлях, умовно кажучи, проактивний, теологічно натхненний з 

неукраїнських джерел, звернення до теології соціальних трансформацій, яка у 

локальному українському контексті набувала різних назв, зокрема як-от «теологія 

Майдану» чи «теологія війни».  

Баптистська теологія соціальних трансформацій, про яку йдеться, очевидно, має 

доволі диверсифіковане коріння, яке сягає як ближчого, так і віддаленішого від чинного 

періоду часу. Власне, воно сягає часів засновників баптизму зламу XVI-XVII ст. 

англійців Джона Сміта та Томаса Гелвіса, які виступали за релігійну свободу, пізніше – 

Чарльза Сперджена, Джона Кліфорда, Мюріел Лестер, Волтера Рашенбуша (засновника 

«соціального Євангелія»), Міларда Фуллера та Мартіна Лютера Кінга-молодшого тощо. 

Дослідження цього питання потребує глибшого і прискіпливішого аналізу, проте 

принаймні поверхово можна локалізувати місце українського феномену баптистської 

теології соціальних трансформацій на тлі ширшого як історичного, так і географічного 

та ідейного контекстів. Очевидно, що ця тема потребує для повноти свого розкриття 

окремого дослідження, проте навіть за не надто прискіпливого аналізу публічних 

висловлювань та дописів тих релігійних діячів, які як активно, так і пасивно 

висловлюють окреслені вище ідей. Варто зауважити, що йдеться про осіб, які 

презентують спільність ідей, але не є належними до одного конкретного баптистського 

осередку, асоціації чи громади на теренах України. 

Активним речником ідей баптистського богослов’я, яке шукає адекватних 

відповідей в ситуації постреволюційної України, що перебуває в умовах війни, є віце-

президент асоціації «Духовне відродження» і пастор Ірпінської Біблійної церкви 

Михайло Черенков. Як випливає з допису з його особистого блогу на жовтень 2012 р., за 

підсумками конференції всесвітньої асоціації євангельських богословських шкіл (далі – 

ICETE) в Найробі він робить декілька висновків стосовно зв’язку між собою теології, 

освіти, Церкви та суспільства: «Склалося партнерство Лозаннського руху, Всесвітнього 

євангельського альянсу (WEA) та Міжнародної асоціації богословських шкіл (ICETE). 

Нові імена і партнерства є виразником нового зв’язку Церкви та освіти, богослов’я і 

місії, проповіді та соціальної участі. Відповідно до бачення Лозаннського руху, 

богослов’я і богословська освіта мають стати не лише джерелом нових знань, а й 

джерелом миру і надії для розділеного і конфліктного світу. Подвійна вкоріненість 

християнської освіти у Слові і мирі, в духовному та соціальному, в місії та культурі 

осмислюється як проблема, але також і як перспектива. Особливо це цікаво для країн 

пострадянського простору, де богословська освіта шукає себе між Церквою та 

суспільством замість того, аби служити їм обом, об’єднуючи і примирюючи… Зв’язок 

Лозаннського руху і богословської освіти може надати їм наповнення та динаміки, 

освіта може стати тією силою в Церкві та суспільстві, яка змінює, а місія і соціальна 

активність можуть набути свій надійний богословcький фундамент» [3].  
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Цей допис несе у собі постановку проблеми пошуку тих баптистських 

богословських джерел, які б дозволили певним чином привести віроповчальну складову 

життя тієї частини баптистської спільноти в Україні, до пастирства і освіти якої 

причетний Михайло Черенков, до світових аналогів. 25 років незалежності України  

створили простір свободи для розвитку різних форм релігії на вітчизняних теренах. 

Поки що не можна зі стовідсотковою гарантією припустити, що ті з них, які були 

присутніми в нашій країні за часів репресивної релігійної політики СРСР, цілковито 

відійшли від стану і практик виживання, зокрема браку доступу до спілкування із 

закордонними громадами, коли звернення до теологічних здобутків світу, зокрема 

європейських, азіатських, африканських країн та США був мало чи не кримінальним 

злочином.  

Увагу привертає той факт, що у процитованому вище дописі йдеться про 

непересічний для сучасного баптизму феномен – Лозаннський рух, біля витоків якого 

стояв американський релігійний і громадський діяч, євангеліст, місіонер, пастор 

баптистської Церкви Вільям Франклін «Біллі» Грем-молодший, один з найвидатніших 

представників Південної баптистської конференції (SBC) у США. Після того, як Б. Грем 

почав практику міжнародних проповідей, мислячи масштабно, він загорівся ідеєю 

об’єднання усіх представників євангелічної традиції в одній спільній праві тотальної 

євангелізації світу. У 1970-х рр. він наголосив на потребі скликання потужного 

міжнародного з’їзду задля переформатування християнської місії у світі, в якому 

відбулися і продовжують відбуватися політичний, економічний, інтелектуальний, і 

релігійний перепороти. Важливо підкреслити той момент, що зазначена ініціатива була 

покликана на те, аби та частина широко розгалуженого християнського світу, яку 

репрезентував Б. Грем, мала відшукати, зрозуміти і прийняти ідеї та цінності за 

швидкими змінами і трансформаціями у світі. У червні 1974 р. в швейцарському місті 

Лозанна відбувся Перший конгрес світової євангелізації. Як зазначає у своїй статті 

директор-емерит Пресбітеріанської теологічної семінарії в Сеулі Ян Сон Лі, на цей 

глобальний захід з’їхалися представники 135 деномінацій 9 найбільших церковних 

сімей, зокрема англікани і представники Церкви Англії, баптисти, Альянс братств і 

місій, євангельські християни, індепенденти, лютерани, методисти та пресвітеріани [4]. 

Разом із Б. Гремом зібралися інші авторитетні діячі і мислителі євангелічного 

християнського руху (який не треба розуміти і зводити суто до баптизму), як-от Френсіс 

Шеффер (пресвітеріанський теолог), Ральф Вінтер (один з найвидатніших 

пресвітеріанських місіологів сучасної доби), Карл Генрі (теолог-апологет євангельських 

християн США), Джон Стотт (один із лідерів євангелічного руху в сучасному світі, 

англіканський священик). Укладений під час згаданого конгресу Лозаннський договір є 

одним з програмних і засадничих документів, в яких визначено основні віхи 

євангельського місійного і церковного рухів як таких.  

Лозаннський рух ініціював ряд стратегічних міжнародних консультацій, включно з 

конгресом в Лозанні 1974 р., а також потужними конференціями у Манілі (1989 р.) та 

Кейптауні (2010 р.). Лозаннська угода, Манільський маніфест та Посвята з Кейптауна, є 

програмними документами, у яких викладені головні богословські особливості 

згаданого вище руху. Як зазначав Тімоті Тенент, Лозаннська угода є одним з 

найважливіших богословських документів євангельського руху сьогодення. За декілька 

років після підписання саме вона стала провідним символом віри для цілої множини 

Церков, нових християнських рухів та місійних організацій по цілому світу.  

«У Лозаннському рухові є три ключові особливості, які варто підкреслити. По-

перше, він справедливо вміщує соціальну діяльність до богословського контексту, 

пов’язує її з Божими доктринами примирення, праведності та тим фактом, що всі люди 

створені за образом Божим. По-друге, Лозаннська угода стверджує, що благовістя і 

соціальна відповідальність не є «несумісними одна з одною», тим самим закладаючи 
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основу для інтегрованого розуміння того, як особа і справа Христа відображуються у 

житті та свідченні Церкви. По суті справи Лозаннський рух є покаянням за те, що 

Церква не завжди живе відповідно до біблійного свідчення про соціальну 

відповідальність та боротьбу за справедливість від імені пригноблюваних. Окрім цього 

Лозаннський рух висловлює свою згоду з Загальною декларацією прав людини. Важливо 

визнати, що соціальної справедливості потребують не лише та частина людства, яка не 

вірить, а й мільйони християн, які несправедливо позбавлені волі, потрапили до 

ув’язнення або страждають від гонінь. Лозаннська угода проголошує важливість 

боротьби як з індивідуальними, так і системними проявами зла, через які мільйонам осіб 

відмовлено в свободі совісті», – зазначає Тімоті Тенент [5].  

Це випливає з 5 статті «Християнська соціальна відповідальність» Лозаннської 

угоди: «Ми підтверджуємо, що Бог є одночасно Творцем і Суддею усіх людей. Тому ми 

маємо поділяти його увагу до справи правосуддя і порозуміння всередині людського 

суспільства та звільнення чоловіків і жінок від будь-якого типу несвободи. Оскільки 

кожний чоловік і жінка створені за подобою божою, кожна особа попри її расу, релігію, 

колір шкіри, культуру, клас, стать чи вік має внутрішню гідність, через яку його чи її 

мають поважати, і яким мають служити, а не використовувати. Тут ми також 

висловлюємо розкаяння за наше недбальство, за те, що інколи вважали євангелізм і 

суспільне занепокоєння такими, що навзаєм виключають одне одного. Попри те, що 

примирення з іншими людьми не є примиренням з Богом, а соціальна дія не є 

євангелізацією, або політичне звільнення – спасіння, попри це ми стверджуємо, що 

євангелізм і соціо-політична участь є частинами нашого християнського обов’язку. Для 

обох з них потрібні висловлювання нашої доктрини про Бога і людину, любов до нашого 

ближнього та наша покора Ісусові Христу. Звістка про спасіння також означає звістку 

про суд над кожною формою відчуження, пригнічення та дискримінації, і ми не маємо 

боятися засудити зло і несправедливість всюди, де вони існують. Коли люди приймають 

Христа, вони народжуються знову у його царстві, і мають не лише показувати, а й 

поширювати його праведність у неправедному світі. Спасіння, як ми заявляємо, має 

змінити нас у тотальності наших особистих і соціальних відповідальностей. Віра без 

справ мертва» [6]. 

Важливо, що ані Манільский маніфест 1989 р., ані Посвята з Кейптауна 2010 р. не 

були задумані як заміна Лозаннської угоди, і не внесли радикальних змін в ті 

богословські особливості, які історично стали істотними рисами Лозаннського руху. 

Радше ці два документи були призначені для того, аби, спираючись на Лозаннський 

угоду, позначити нові завдання і проблеми, що стоять перед Церквою, і визначити ті 

теологічні теми і питання цього документу, які вимагали подальших роздумів і 

пояснень. Манільський маніфест, який логічно продовжує Лозаннську угоду, у своїй 

преамбулі та 18 тезі зазначає потребу приділяти більше часу н дослідження суспільства з 

тим, аби краще зрозуміти його «структури, цінності і потреби». Згадана теза покладає 

значно активніший інтерес до діяльності у галузях культурної та соціальної 

антропологій задля допомоги Церкві покращити її місію.  

У серпні 2007 р. в американському місті Філадельфія, розташованому у штаті 

Пенсільванія, в результаті консультацій теологічної комісії Всесвітнього євангельського 

альянсу (WEA) ухвалено «Заяву про євангелічне соціальне зобов’язання» [7]. Автори 

цього документу зійшлися на тому, що визнання вірянином того, що «Христос є 

Господом» має безпосередні політичні імплікації для свідоцтва церкви у цьому світі. 

«Таким чином Христос не є просто «моїм Господом» або просто Господом церкви. 

Радше за все він є Господом усього створеного, що включає в себе усі соціальні і 

політичні сфери, керівників та структури усіх націй. Володарювання Христа надає 

фундаментальну причину для включення християн до соціальних, громадянських та 

політичних справ. Тому євангелізм та соціальна дія разом обидві є сутнісними вимірами 
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Євангелія Ісуса Христа. Царство Боже не є географічним або політичним, проте має 

глибинний вплив на секулярну, національну та політичну сфери життя», – йдеться у 

заяві. Чітко прописаною є та частина цього документу, в якій йдеться про церкву і 

соціальні трансформації. Виходячи з того, що церква Ісуса Христа існує як «світло для 

світу» (Мт. 5:14), тож вона не мусить бути лишень критиком політики, а й креативним 

джерелом для формування суспільства, практикуючи біблійні принципи та моделі, які 

покращують життя громади. Євангелічна теологія підкреслює важливість особистих 

відносин з Богом в Ісусі Христі і розглядає трансформацію індивідів як важливу частину 

трансформації світу.  

Таким чином, приватна віра у її чистому вигляді, коли Євангеліє впливає 

індивідуальне, особисте чи родинне життя, але не має ширших імплікацій для 

суспільства має бути відкинута як неадекватна. Тверде дотримання чеснот віри, надії, 

любові стверджують християнське втручання у політичні процеси місцевих громад, 

націй та міжнародному рівні та заохочують християн ставати професіоналами у тих 

царинах, де вони можуть послужити у політичній і соціальній сферах.  

Усі наведені документи Лозаннського руху дають теологічні підстави для вірянина-

євангеліка незалежно від його місця в церковній ієрархії на активність і відповідальність 

не лише у справах своєї віри, а й у справах суспільних, громадських, політичних. 

Очевидно, події Революції гідності в Україні та війна з РФ зіштовхнули між собою дві 

світоглядні парадигми всередині вітчизняного баптистського руху: своєрідну «теологію 

нейтралітету» та «теологію Майдану», яка містить у собі і теологію соціальних змін як 

таких. Шукаючи відповідь на питання щодо церковної пасивності частини українських 

баптистів під час нещодавніх драматичних історичних перипетій, релігієзнавець Олена 

Панич зазначила таке: «Є підстави думати, що сформований на території СРСР 

євангельський рух став імперською церквою. Тому спадкоємці цієї традиції – 

пострадянські євангелики в США (а також в Росії і навіть в Україні), непомітно для 

самих себе виявилися заручниками «русского міра» в тому сенсі, в якому цей «мір» 

можна вважати проектом російського культурного імперіалізму. Національні змагання 

українців, їхнє бажання вийти з-під імперського впливу Росії у цьому середовищі 

сприймаються як бунт проти звичного, загалом легітимного порядку. Прагнення хоча б 

символічно зберегти «велику країну», не руйнувати її претензіями на національне чи 

економічне відокремлення, виражаються у закликах до «миру» та «невтручання 

віруючих в політику»« [8]. 

На думку декана Української семінарії євангельського богослов’я Дениса Кондюка 

можна відзначити, що з однієї сторони представники євангельських Церков стали більш 

активними в суспільному житті України, але з іншої сторони – багато громад абсолютно 

відмежувалися від любих подій, що можуть спричинити конфлікт з владою. 

«Складається враження, що зараз відбувається формування пострадянського нового 

євангельського протестантського мислення, котре вже не відділяє соціальні процеси в 

державі від духовних нужд народу, відходячи від дихотомічного сприйняття Церкви, як 

«духовної» частини життя, котра усіляко має уникати залучення до соціально-

політичних питань», – зазначає він [9]. Додає: «Мій вихід на Майдан – це одночасно і 

християнська, і громадянська реакція. Було зрозуміло, що як вчора розігнали студентів, 

так завтра можуть розігнати християн» [10, с. 46]. З такої точки зору неучасть у 

революційних подіях дорівнювала гріху бездіяльності.  

На думку М. Черенкова, досвід подій Майдану та дискусій про ставлення Церкви до 

того, що відбувається, знайшов вираження не так в новому розумінні суспільства, 

скільки в переосмисленні Церкви, її богослов’я, влади та способу поводження з Біблією. 

«Бібліцизм та фундаменталізм втратили свої позиції, не пройшли випробування 

Майданом. Прямі біблійні цитати, вирвані з контексту, служили виправданням 

беззаконній владі і злочинам проти людяності», – пише він [11]. «Читання Біблії має 
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супроводжуватися безперервними розмислами про наш час. Це допоможе співставити 

Євангеліє з сучасним життям, і глибше зрозуміти як перше, так і друге. Теологія 

Гутьєрреса – це ніщо інше, як релігійний коментар політичних подій. Чи не є це 

справжньою природою богослов’я? Такий герменевтичний метод веде до того, що 

богослов’я варто розуміти не як ортодоксію, а як безкінечно критичне обмірковування 

практики – ортопраксію», – пише Анатолій Денисенко, молодий баптистський теолог 

[12, с. 156].  

М. Черенков додає, що молоді церковні лідери читали Біблію по-іншому, ніж лідери 

радянської генерації, і бачили у ній підстави для активної громадянської позиції та 

церковного нонконформізму. Результатом цього став ряд заяв, які створили ряд 

незручностей для офіційних лідерів конфесій, та репрезентували альтеративний щодо 

їхньої позиції соціально-богословський погляд. Зокрема в оприлюдненій 20 вересня 

2014 р. резолюції круглого столу «Церква в умовах війни: богослов’я, позиція, місія» 

йшлося от про що: «Війна випробовує богослов’я, позицію та місію євангельських 

церков, змушує до покаяння та переоцінки. До останнього часу вітчизняні протестанти 

вирізнялися пацифізмом та аполітичністю. В умовах радянської, по суті, атеїстичної 

держави неучасть в «політиці» була пасивною формою протесту. З того часу мало що 

змінилося. За 23 роки української незалежності цю тему не обговорювали ні разу, тому 

події майдану, по тому анексія Криму та війна на Донбасі стали безпрецедентним 

викликом для Церкви і її соціальної позиції. 

Покликання на минуле застаріли, і «мудре» мовчання – не допомагає. Для церкви 

надійшов час заново сформулювати своє ставлення до війни і миру, держави, 

суспільства та громадянської відповідальності. По-перше, євангельська теологія не 

виправдовує відсторонене ставлення до війни, найбільшій трагедії людей. Ми не 

можемо протиставити духовне покликання громадянській відповідальності християн. 

Навпаки, християнське покликання втілюється у формах громадянської співучасті. 

Протиставлення Церкви та суспільства, релігії та політики не мають біблійних засновків. 

По-друге, в умовах військової мобілізації позиція Церкви має бути співчутливою та 

діяльною. Церква не може лишатися пасивним спостерігачем або лишень 

«висловлювати занепокоєння» і добрі побажання «миру». Служителі Церкви мають бути 

всюди, де страждають і гинуть люди, зокрема і на передовій. Якщо християнин має 

поклик захищати земну Вітчизну зі зброєю в руках, він має йти за ним. По-третє, поле 

війни має стати полем місії – примирення, відновлення і прощення. У такий критичний 

момент української історії Церква має бути як ніколи близькою до людей, аби 

послужити їм, і разом з ними послужити своїй країні» [13]. Багато в чому ця резолюція 

сенсово перегукується із Лозаннською угодою, Манільський маніфест та Посвята з 

Кейптауна, документами ранішими і значно територіально ширшими. Гегель казав 

сказав, що революція без Реформації може лишень зруйнувати старі інститути, але не 

відкриває дорогу в майбутнє. В умовах сучасної України євангельський протестантизм 

дає можливість зробити християнство не лише церковною практикою, а й силою 

соціальних трансформацій.  
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BAPTIST SOCIAL TRANSFORMATION VISION: FROM THE LAUSANNE CONFERENCE 

TO THE «MAIDAN THEOLOGY» 

The genesis of the Ukrainian Baptist social transformations theological ideas after the events of 
2013–2014s has been analyzed in light of Lausanne Conference as one of the turning points that 

determined the development of the global Baptist theology in the mid of 1970s; the dynamics of change 

in modern Ukrainian Baptist discourse from the «theology of neutrality» to the «Maidan theology» and 

the preconditions for this has been explored. 

Key words: Baptists in Ukraine, Conference of Lausanne, Maidan theology, modernization, social 
transformation. 

 
Павло Шевчук 

КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ 
У статті проаналізовано діяльність найвпливовіших лідерів лютеранського руху, які в 

процесі свого служіння здійснювали політику українізації Церкви. У статті розглянуто ідейні 
обґрунтування переорієнтації на мовний, культурний та історичний контекст у способах 

донесення Євангелія в Україні. Надзвичайний акцент робився на потребі патріотичних виховних 

та формуванні національної ідентичності, яка поєднувалась з християнськими заповідями. 
Зроблені у статті висновки допоможуть переосмислити сучасні шляхи контекстуалізації УЛЦ 

та стимулюватимуть пошуки нових. 

Ключові слова: контекстуалізація, Німецька Лютеранська Церква, Українська 

Лютеранська Церква, Теодор Цеклер, Теодор Ярчук, літургія, національна Церква. 

Розуміння історії українського лютеранства неможливе без аналізу шляхів 

впровадження та побудови основоположних принципів контекстуалізації Церкви. 

Розкриваючи це питання, важливо визначити роль окремих особистостей, які 

безпосередньо вплинули своєю діяльністю на цей процес. Небуденною постаттю, яка 

внесла помітне пожвавлення у життя євангелістів Галичини й сприяла міжконфесійному 

порозумінню, був пастор Німецької Лютеранської Церкви Теодор Цеклер (1867–1949 

рр.), названий сучасниками «людиною Церкви і світу народів» [6, с. 1–2]. За короткий 

час Станиславів став центром євангелістської спільноти краю, тут Т. Цеклер утворив 

відомі в Європі доброчинні заклади, доклав чимало зусиль до порятунку 

євангелістського шкільництва напередодні і під час Першої світової війни, 

налагодження українсько-німецьких взаємин у часи ЗУНР. Т. Цеклер так інтенсивно 

працював над розбудовою місцевого німецького життя, що до 1915 р. воно було 

організоване досконаліше, ніж українське, польське і єврейське. У Станиславові за 

активної участі і посередництва Т. Цеклера діяли німецькі народна школа, гімназія, 

сиротинці, будинки для молоді, крамниці, ощадна каса, майстерні, квартири для 

робітників, органістів, усиновлених дітей, молодих теологів, інтернат для гімназистів, 

читальні й умивальні, кухні та їдальні. 
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У контексті нашого дослідження варто наголосити на ролі доктора Т. Цеклера, як 

людини, яка мала чітку національну позицію. Його дружина, Лілі Цеклер, у своїй книзі 

«Бог чує молитву» зазначає, що з включенням Галичини до складу ЗУНР, він налагодив 

тісну співпрацю з української владою, почав активно вивчати українську мову. Свої 

погляди він виклав у тижневику «Die neu zeit», де стверджував, що всі народи мають 

право на самовизначення, за яким Східна Галичина, без сумніву, була б вільною 

Українською державою. Таким чином, можемо констатувати про його лояльність до 

держави західних українців, що є показовим для людини іноземного походження [1, 

с. 28].  

На початковому етапі організації українського руху в першій половині 1920-х рр. 

колишній греко-католицький священик Федір Сташинський, ставши лютеранином, та 

будучи посвяченим на служіння суперінтендантом доктором Т. Цеклером, розпочав 

місійну працю у Станиславові. Його помічником став колишній православний монах – 

Яків Кравчук. Вони почали здійснювати євангелізаційну роботу серед українського 

населення і Церква Т. Цеклера, в свою чергу, виявляла свою підтримку в цій справі. Ф. 

Сташинський в своїй службовій практиці почав використовувати літургію Івана 

Златоустого в дещо скороченому вигляді, також він перебрав такі елементи, як свячення 

водою, кропилом, хоругвами й навіть освячення пасок на Великдень. Ці нововедення, 

що були нетиповим явищем у лютеранській практиці, були введені безпосередньо з 

ініціативи Ф. Сташинського та поширені серед лютеранських громад. 

Намагаючись дати оцінку цьому явищу, варто поставитись критично до постаті 

Ф. Сташинського, про якого пише пастор П. Крат у праці так: «Сташинський був 

розпиячений греко-католицький духівник, що вже був і православним священиком в 

Росії і греко-католицьким місіонером в Бразилії. Мав великі здібності до схоплення 

наук, але не мав основних чеснот. Попри пиятику курив майже безперестанку, десь на 

великій Україні мав жінку і дитину» [3, с. 396]. Я. Кравчука підозрювали в агентурній та 

провокаційній діяльності, що в свою чергу дає підстави сумніватися в ідейних намірах 

побудови Лютеранської церкви, відкритої для українського народу та його традицій. 

Отже, такі трансформації духовного життя були зумовлені більш власними мотивами та 

світоглядними вподобаннями окремих постатей, а ніж певній ідеї українізації 

лютеранства.  

З появою постаті Теодора Ярчука в євангельському просторі спостерігаємо зміну 

парадигми у питанні перетворення лютеранського руху на справді українізовану 

національну Церкву. Т.Ярчук був дуже освіченою людиною, адже спершу він вивчав 

католицьке богослов’я у Римі, а пізніше почав вивчення лютеранського богослов’я в 

Тюбінгемі (Німеччина). У 1926 р., повернувшись на Батьківщину, він потрапив на 

богослужіння в Лютеранську церкву, після чого вирішив залишитись в Україні та згодом 

став пастором лютеранської громади у Станиславові. Врешті, доктор Т. Цеклер доручив 

йому зайняти посаду Ф. Сташинського і очолити український лютеранський рух. Варто 

зауважити, що Т. Цеклер всіляко протистояв організаційному відділенню українського 

лютеранства, бажаючи залишити його лише контрольованою течією у складі Союзу 

церков євангельсько-ауґсбурзького і гельвецького визнання, який був під його 

безпосереднім керівництвом.  

Т. Ярчук у свій час почав здійснював активну реформаторську діяльність у царині 

богослужбової практики, позбувшись багатьох нововведень, певної театральності, яка 

була присутня за Ф. Сташинського, залишивши лише деякі елементи, які вважав за 

потрібні та важливі. Займаючись як організаційною, так і публіцистичною діяльністю, 

він видає часопис «Стяг», місячний журнал «Новий світ» та невеликий журнал 

«Прозри», крім того, ним написано ряд євангельських брошур, такі як «Хто такий 

Мартін Лютер», «Апостол Петро» та інші. 
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`Однією з найбільших праць, яка послужила і дальшому успіхові української 

Реформації, було укладання та видання у 1933 р. «Українського Євангельського 

Служебника». Пастор Т. Ярчук уклав його на основі «Служебника» Української 

Автокефальної Православної Церкви, переробивши її відповідно до віросповідних 

стандартів лютеранства. Основу складала літургія Івана Золотоустого та всі інші, 

необхідні для першочергового служіння у Церкві служби, такі як: вечеря Господня, 

хрещення, шлюб, похорон. Значення цієї роботи Т. Ярчука годі переоцінити. Про неї 

читаємо у передмові професора Д. Вебера до відредагованого сучасною українською 

мовою видання «Українського Євангельського Служебника» Т. Ярчука: «Таким чином, 

Теодор Ярчук зробив для Східної Церкви те, що Мартін Лютер зробив для Західної 

Церкви, коли в 1523 році підготував «Formula Missae», євангельський перегляд Римської 

меси того часу» [7, с. 1–2]. 

Т. Ярчук залишив у «Служебнику» традиційний для Східної Церкви варіант 

Нікейського Символу Віри без «filioque», і хоча весь «Служебник» пронизано 

євангельським, лютеранським духом, він є «Служебником» дійсно Православної і 

Кафоличної Східної Української Церкви. Про своє бажання підготувати саме таке 

видання Т. Ярчук у передмові «Служебника» писав: «Наведені місця зі Святого Письма і 

Євангелицького визнання віри та загальна пошана до літургічної форми богослужінь, 

засвоєної з давніх-давен в українському народі, були провідними ідеями при укладанні 

цього українського євангельського Служебника. Нехай же служить він на славу Святій, 

Одноістотній, Животворящій і Неподільній Трійці, на користь Українському Народові і 

на добро всім братам у вірі – українським євангеликам» [8, с. 3–4]. Значною мірою саме 

завдяки такій значній пошані пастора Т. Ярчука до давніх українських літургійних форм, 

як і проповіді Слова Божого, Закону та Євангелія рідною мовою, можна пояснити досить 

стрімке зростання українського лютеранства 30-х рр. ХХ ст. 

Продовженням «Служебника» мав служити «Український Євангелицький Требник» 

укладений подібно до Требника митрополита Петра Могили. На 1939 р. душпастир 

Т. Ярчук вже повністю його скомпонував, і навіть здійснив друкарський набір. Восени 

1939 р. Червона армія захопила Галичину і видавничу роботу українських лютеран 

припинено [2, с. 4-9]. 

Таким чином, Т. Ярчуком здійснено спробу контекстуалізації в українському 

просторі шляхом запозичення традиційних елементів духовної культури українців, які в 

той час були більш прийнятливими та зрозумілими для населення. Значення цього 

феномену підсилює той факт, що він виник у період насадження як польської так і 

німецької мови й культури. У цей період будь-які прояви українства не віталися ані 

державою, ані церквами. Тому з появою української літургії, населення знаходить серед 

інших церков ту, яка відповідає її культурній традиції. 

Отже, здійснено спробу змінити традиційно усталене враження про лютеран як 

чужу, іновірну спільноту, яка нічим не пов’язана з українським народом, на Церкву 

українського народу, відкриту для розуміння її духовної традиції. Дослідник 

євангельського руху Олександр Домбровський писав: «Єванегельський рух був, саме в 

повноті значення цього слова, українським не тільки тому, що в основі його діяльності 

лежав національний принцип, а також у релігійно-культурному й психологічному 

відношенні. Провідні чинники руху не запозичували чужих форм і зразків у 

чужонаціональних євангельських церков і переносили їх на український ґрунт, а 

старались знайти можливості, щоб зміст тих духовних вартостей прибрати в самоцвіти 

української культури, і в такій формі подати їх українській людині, як духовну поживу» 

[3, с. 42]. 

Аналізуючи періодичні видання, можемо зрозуміти глибину переконань та систему 

принципів закладених в основу УЛЦ. У статтях автори намагаються донести до 

широкого загалу ідею побудови нової Церкви, яка постане рідною для українського 
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народу, адже будується на ґрунті українського минулого: «Ми є українські євангелики. 

Любимо наш народ український, звичаї наших батьків... Ми прямуємо до духовної 

обнови українського народу на основі Правди Божественної Євангелії... Ми глядимо на 

геніїв українського народу: Г. Сковороду, П. Куліша, Т. Шевченка...» [10, с. 1–2]. 

Одним з активних діячів лютеранського руху був Юхим Фолюшняк, який писав так 

про роль і місце Церкви в суспільному житі народу України: «Будучи рiдною i не 

роздiльною частиною української душi, церква вiдчуває вci болi i кривди народу та його 

потреби. Саме вона може дати українськiй нацiї великi духовнi користи, бо народ 

позбудеться тодi духовного рабства i дiйде до великого розвою i поступу, так само, як 

дiйшли до того iншi великi народи.» [9. с. 3–4].  

Досліджуючи питання побудови національної Церкви та ставлення лютеранських 

громад до українського народу варто розглянути статтю з часопису «Стяг», яка мала 

назву «Християнство та нація», у якій автор наголошує, що створення окремих народів 

було актом Божої волі. Він пише: «Нарід – це Божитй дар, це найвище земне добро. 

Християнство дивиться на нарід як на велику, Богом створену сім’ю» [10, с. 1–2]. В 

статті наводиться один з аргументів – заповідь Ісуса любити свого ближнього як самого 

себе. Ця ж любов, в першу чергу відноситься до свого народу. Будуючи свої 

переконання на Біблії, автор зауважує, що слово «народ» згадується у Святому Писанні 

понад 200 разів. Згадуючи пророка Єремію, який плакав та страждав через долю свого 

народу, апостола Павла, котрий був ладен бути відлученим від Христа заради спасіння 

свого народу, автор намагався донести біблійність таких поглядів, що відстоюють любов 

до свого народу та самопожерту заради його блага. Варто також зазначити, що лютерани 

не прагнули стати державною Церквою: « Євангельська церква, виходячи з духа 

Євангелія, не хоче панувати, а лише служити. Вона приносить народові найбільшу 

цінність: Євангелію Христа й свободу духа і совісті!» [10, с. 1–2]. 

У статті «Церква і нарід» описана історія взаємовідносин народу з Церквою, 

наголошуючи на їх тісному зв’язку впродовж віків саме з Православною Церквою. 

Проте, в окремий період, її вплив та значення зводиться нанівець через внутрішні 

проблеми, які паралізували церковне життя. Отже, виголошується, що традиційні церкви 

не здатні були відповісти на духовні потреби народу, тому євангельська церква могла 

стати тим провідником українського народу [11, с. 6-8]. 

Цю ж тезу обґрунтовує Ю. Фолушмяк у брошурі «Творім свою церкву», 

відповідаючи на запитання: яка Церква є рідною для українців? «Православна Церква 

перестала бути рідною відколи пішла на поступки московському імперіалізму і в ній 

запанував дух Москви, Греко-Католицька ж церква хоче підпорядкувати нас владі Риму, 

що суперечить прагненням нашого народу мати свою Церкву» [14, с. 30]. Отже, 

звинувачуючи ці конфесії в денаціоналізуючій політиці, називаючи їх «чужими» 

українському народові, автор приходить до висновку про побудову якісно нової 

національної Церкви, у якій «господарем і сувереном була б сама громада, а головою 

Церкви – був сам Ісус Христос». Такою альтернативою може постати Євангельська 

Церква, побудована на демократичних принципах. У якій громада сама вирішує усі 

справи. Ієрархія такої Церкви залежить лиш від громади вірних і виконує її волю. Також 

наголошується на відкритості для збереження національних традицій кожного народу 

без ніяких обмежень». Узагальнюючи, автор описує омріяну картину церкви, яка 

«повинна стати вогнищем нашої культури та поступу, а не осередком пітьми та 

безграмотності; вона буде тим цементом, який здатен зміцнити народний організм і на 

засаді любові однин до одного стати непорушною стіною» [14, с. 31]. 

На сторінках журналу «Українська реформація», зустрічаємо звіт першого 

Українського євангельського конгресу в Львові, на якому мав доповідь голова 

української місійної ради Бачинський, який в продовження наведених тез, описував 

загальний портрет Церкви, яку він намагався побудувати, кажучи: «Рух наш 
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демократичний, аполітичний, але щиро і чисто народний, прагнемо до культурного 

піднесення народу любов’ю, не вносячи роздору, а поширюючи просвіту. Нам болить 

усяка кривда, яка діється в народові, а котрої відгомін про наше життя розходиться по 

всій Європі і Америці» [16, с. 3–4]. Ці тези доповнено його колегою з місійної праці 

доктором Морозовим, який писав: «Бажаючи з’єднання усіх українців в одну сім’ю, в 

котрій вірують в Христа Спасителя без огляду на те, як вони себе звуть, православні чи 

уніати, кальвіністи чи баптисти. Бо бажав би я, щоби розуміння користи від єдности в 

святій праці пронизало усіх нас, українців, одна дорога і одна мета. Христос любив свій 

народ і ми повинні любити свій та віддавати всю працю свою Йому. Стремління наше 

посвята, просвітницька праця серед народу з Біблією у руці, як це чинив великий 

Г. Сковорода». Надзвичайно важливим є його ставлення до політичного життя, у якому 

він наголошує на необхідність підконтрольності держави суспільству, а саме засудження 

будь-яких проявів зрадництва, розкрадання, здирництва та інших неправедних вчинків, 

які наносять шкоду суспільству.  

Задля розуміння, що таке патріотизм і яким він повинен виявлятись в 

християнському вимірі, була стаття «Патріотизм та християнство», у якій автор розділяє 

патріотизм на дві категорії: «вузький» та «високий». 

«Фанатичний», або «вузький» патріотизм, який несе у собі обмеженість та 

нетерпимість до іншого, часто-густо супроводжується традиційними гордощами та 

гіперболізацією минулого, що призводить до спотворення історичних фактів. Проте 

ідеалом повинен бути «високий» патріотизм, який виявляється у любові, а не у 

ненависті, є будуючим, а не руйнуючим. Наголошується, що ті позитивні риси 

патріотизму, які опираються на почуттях любові та туги, мусять бути очищені і 

завершені за допомогою релігії. «Патріотизм може стати справжнім, коли він 

народжуватиметься з віри в Бога. Тільки релігія ушляхетнює та поширює патріотизм. 

Плекання сильного незламного духу – це завдання патріотизму, очищеного вірою в Бога. 

Така чиста любов до рідної землі покладає на нас відповідальність постійно зберігати 

чистоту наших переживань та стояти на сторожі прав нашого народу» [15, c. 5-9].  

Для розуміння повної картини, змальованої авторами української реформації, варто 

розглянути уривок зі статті «Про справжній патріотизм», у якій йдеться про істинність 

тієї любові, яка здатна на жертви. На думку автора, саме безкорисливість та жертовність 

становлять найважливіші чесноти патріотизму. «Отже, якщо людина прагне бути 

справжнім патріотом, повинна бути готова пожертвувати для своїх співгромадян аж до 

того, щоб віддати своє майно, а навіть і життя для добра та слави своєї Батьківщини!» 

[15, с. 5-9]. 

Отже, в результаті дослідження було розкрито роль та внесок Т. Цеклера, 

Ф. Сташинськкого, Т. Ярчука у процес становлення УЛЦ. Набувши національного 

характеру, вона стала відкритою та зрозумілою для широкого українського народу. Цей 

поступ став можливий з ідейним обґрунтування національної позиції Церкви, яка 

активно пропагувалася. Нами визначено такі основні риси системи поглядів на 

взаємовідносини Церкви і народу. Передусім, народ сприймався християнами, як дар 

Божий, а патріотизм розумівся в праці, заради блага народу і поставав як обов’язок 

перед Богом. Церква ж поставала як дієвий та скріплюючий елемент в соціальному 

організмі нації, який повинен органічно співіснувати з усіма частинами цього тіла. Було 

проаналізовано та вибудовано портрет справжнього патріотизму, який не мислиться без 

віри в Бога, адже релігія ушляхетнює емоції, надаючи їм глибинного сенсу. Він постає 

моральною людиною, здатною на самопожертву заради суспільного блага. Автором 

проаналізовано процес становлення УЛЦ як національно зорієнтованої на розвиток і 

побудову української нації та процвітання її народу. 
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ДЕРЖАВА – ЦЕРКВА – ГРОМАДЯНСЬКЕ 

СУСПІЛЬСТВО: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
ВЗАЄМОДІЇ  

 
Василь Балух  

РЕФОРМАЦІЯ: СТРЕС ЧИ ПРОГРЕС? 
У статті, присвяченій світлій пам’яті відомого буковинського дослідника О.Д.Огуя, 

проаналізовано проблему співвідношення реформаційного руху, ренесансних ідей і гуманістичних 
принципів;виокремлено основні причини радикальних змін церковно-релігійного життя 

європейського соціуму;окреслено вплив Реформації на культурний розвиток світової цивілізації 

та визначено найважливіші негативні наслідки реформаторських ідей на подальший культурно-

освітній поступ людства. 

Ключові слова: Реформація, Відродження, Католицька Церква, протестантизм, 

М. Лютер, Ж. Кальвін. 

Півтисячоліття, що пройшло від початку реформаційного руху в Європі, так і не 

призвело до одностайності в оцінках ролі, значення і впливу Реформації на церковно-

релігійне, суспільно-політичне і духовно-культурне життя європейських країн. І це 

цілком зрозуміло, аджеаналіз вагомихісторичних подій, накшталт Реформації, викликає 

певні труднощій не може бути повним та однозначно оціненим. Швейцарський історик 

Якоб Бурхарду праці «Культура Відродження в Італії» чесно визнав повну неможливість 

таких спроб: «Серйозні події, подібні Реформації, у деталях свого виникнення і розвитку 

не доступні для філософського аналізу: проте можна ясно визначити їх загальне 

значення. Рух людського духу, його раптові спалахи, злети і падіння назавжди 

залишаться для нашого погляду загадкою через те, що ми спроможні пізнати лише ту чи 

іншу з рушійних її сил, але не всі їх загалом» [3, с. 305]. Та й сама історія, що 

відноситься до області довільного трактування, завжди залишається важкою для опису і 

тлумачення, оскільки вимагає правильного балансу між суб’єктивністю і об’єктивністю. 

Мартін Лютер, проповідуючи, що «ми на зорінової епохи», навіть не передбачав 

усіх наслідків своїх діянь. Реформація отримала не лише релігійну, але й світську 

значимість. Проте і сьогодні її сприймають неоднозначно. Так, Ватикан, напевно, 

найменше бажав би згадувати про ті події. Та й православним нагадування про 

Реформацію навряд чи сприймається позитивно. Але оскільки реформаційний рух 

кардинально вплинув не лише на країни Західної і Центральної Європи, а його 

відголоски розійшлися усім світом, дослідження ролі Реформації та її оцінки було і 

залишається актуальним. 

Дати оцінку Реформації намагалися ще мислителі XVIII ст. Проте, просвітителі не 

зрозуміли істинного значення Реформації. Вольтер, наприклад, вихваляв М. Лютера 

лише за протистояння Католицькій Церкві і розглядав Реформацію як конфлікт в 

околицях Саксонії.Ш. Монтеск’є ж позитивно оцінював у Реформації лише 

супроводжуючі її культурні явища. Історики ХІХ ст. розглядали її як колиску ідей, яким 

вони симпатизували. Тому французький історик Франсуа Гізо назвав Реформацію 

реалізацією прагнень людського розуму до свободи і великою спробою розкріпачити 

людську думку. Німецький поет Генріх Гейне стверджував, що коли М. Лютер виступив 

проти папи Римського, П. Робесп’єр обезголовив короля, а І. Кант видалив зі своєї 

філософії Бога, – усе це було єдиним бунтом проти одного і того ж тирана під різними 

іменами. Прусський історик Генріх Трейчке проголосив у 1883 р., що М. Лютер скинув 

кайдани «коронованого священика папи» і став засновником сучасної світської держави. 

А відомий британський учений Бертран Рассел говорив, що Реформація принесла людям 
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релігійну свободу, але їм ще доведеться завоювати собі політичну й економічну 

незалежність [11, с. 7]. 

Неоднозначно оцінювали Реформацію і дослідники в ХХ ст. Серед сучасних 

українських науковців, на жаль, цією проблематикою займаються лише окремі історики 

В. Дятлов, Н. Подолян, П. Кралюк, М. Юрій, В. Балух та інші.  

Метою нашого дослідження є виявлення ролі реформаційних ідей, за допомогою 

яких було покладено початок новим поглядам й існуванню перешкоди на шляху їх 

розвитку. Відтак, необхідно розв’язати наступнізавдання: визначити співвідношення 

Реформації, Відродження і гуманізму; окреслити основні причини Реформації; 

проаналізувати вплив реформаційних ідей на культурний розвиток європейських країн; 

з’ясувати важливі негативні наслідки Реформації.  

Європа зустріла XVI ст., принаймні формально, об’єднаною Католицькою Церквою 

з життєздатною економікою, переважноаграрного характеру, однорідною церковною 

культурою, яка мала неперевершені зразки живопису і літератури італійського 

Відродження. А після Реформації на континенті з’явилася значна кількість 

протестантських союзів і громад, що складали конкуренцію не лише Католицькій 

Церкві, але й одні одним у питаннях віри і прихильності людей. Хоча Європа і надалі 

залишалася християнською, але відверто проявляливласні інтереси нові держави і нації, 

а ранньокапіталістичні відносини підривали засади існуючого ладу. Європейці почали 

стрімко рухатися до нової світської культури і сучасної науки. І ця «фатальна зміна» у 

житті людства обернулася приголомшливою життєздатністю й енергією, що 

перемістило європейську культуру в новий географічний та інтелектуальний світ.  

Час Реформації тісно переплетений з епохою Відродження, проте не співпадає у 

часі, адже на початку XVI ст. Ренесанс досяг вершини, а Реформація лише розпочала 

свій рух. Чимало гуманістів розглядали Реформацію як релігійний вираз загального 

культурного Відродження. Тому ці дві епохи мали чимало спільного: повернення до 

вивчення першоджерел, боротьба зі схоластичною філософією, критика формалізму в 

релігійному житті, прагнення до реформування освіти і релігії тощо. Ф. Бекон у праці 

«Про гідність і примноження наук» писав: «Мартин Лютер, керований Провидінням, 

коли він виявив по здоровому міркуванню, в яке становище потрапив, виступаючи проти 

римського папи і шкідливих церковних традицій, і опинившись на самоті, без будь-якої 

підтримки сучасників, змушений був пробудити старовину і покликати в союзники 

минулі часи, щоб протистояти сучасності, так що стародавні автори як богонатхненні, 

так і світські, – які тривалий час спочивали у бібліотеках, стали широко читатися і 

обговорюватися [2].  

Ренесанс і Реформація сприяли формуванню нового світогляду, але інтелектуально-

художня творчість охоплювала лише вузьке коло обраних, а релігійна форма легко 

приймалася народними масами. Вельми неоднозначними були і особисті взаємини 

гуманістів і реформаторів. Якщо у Німеччині М. Лютер вів діалог з гуманістами, 

симпатизуючи один одному, то у Швейцарії Ж. Кальвін переслідував їх (наприклад, 

спалення Мігеля Сервета). Ренесанс ніс звільнення від всевладдя релігії у «сфері духу», 

а Реформація, змінюючи основи віри, позбавила Церкву її політичної влади. І якщо з 

гуманізмом папство тривалий час мирилося, то проти реформаторів розпочало 

організовану боротьбу, проголосивши Контрреформацію, яка згодом поширилася і на 

прихильників гуманістичних поглядів, особливо в часі діяльності Ордену єзуїтів і 

початком інквізиції. Тобто, реформаційний рухвиявився більш радикальним щодо 

вчення і практики Церкви, ніж зусилля релігійної філософії епохи Відродження. А з 

1520 р. Реформація взялася за винищення гуманістичних ідей у духовній сфері.  

Реформаційний рух, що спочатку не ставив радикальних цілей, згодом мав вельми 

революційні наслідки. Реформація стала першою значимою подією після винаходу І. 

Гутенберга, а друкарський станок головною зброєю звернення до мас. Багато видавців, 
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зокрема ЙоганФробен, ЙоганАмербах,АльдМануцій були гуманістами-інтелектуалами і 

уможливили своєю працею доступ усіх бажаючих до значної кількості давніх текстів, а 

головне – Біблії. До 1500 р. було опубліковано близько 40 тис.праць загальним тиражем 

10 млнекземплярів. А з появою перших тиражів Святого Письма вартість цієї книги 

зменшилася в 20 разів. Починаючи з 1500 р., до початку Реформації,кожен німецький 

друкар випускав не менше 40 видань на рік, а з початком Реформації це число зросло до 

500 найменувань. Дев’яностоп’ять тез М. Лютера за два тижні після появи поширилися 

всією Європою [11, с. 9]. 

Книгодрукування не лише призвело до поширення знань, але й відкрило новий етап 

розвитку західної цивілізації і прияло могутньому впливу реформаторів на народні маси 

через буклети, памфлети і листівки. Зауважимо, що їхні суперники успішно 

користувалися цим революційним засобом.  

Серед причин, що обумовили початок Реформації,називаютьзловживання в 

церковному житті, доктринальні суперечки, політику папства і падіння його авторитету, 

появу нових соціально-економічних чинників, спалах релігійної активності й ентузіазму, 

нездатність Церкви відреагувати на виклики часу і реформуватися, стати моральним 

лідером і задовольнити духовні потреби людей тощо. А безпосереднім поштовхом до 

широкого антипапського руху стали непомірні фінансові апетити Церкви і торгівля 

індульгенціями.  

Католицька Церква потребувала колосальних коштів для фінансування чисельної 

бюрократії, юридичних структур, амбіційного будівництва, хоча іволоділа майже 

третиною нерухомості у Європі шляхом офіційної афери, названої «відчуженням на 

користь Церкви». Відомо, що 2/5 прибутків Німеччини йшло церковними каналами до 

Рима. прибутки Церкви збільшувалися і через пошуки нових джерел: резервування і 

авансування призначень на нову посаду, купівля церковних посад, призначення членів 

родини на посади тощо. Німецький гуманіст Конрад Пейтінгер, який відвідав Рим під 

час понтифікату Інокентія VIII (1491 р.), писав у листі до Валентина Ебера: «Я зрозумів, 

що тут продажні всі зверху до низу. Високо шануються інтриганство, лицемірство і 

лестощі, релігія спотворена, вульгарність і грубість на кожному кроці, праведність 

спить. Щоразу, споглядаючи зруйновані пам’ятки старовини, я жалкую про те, що цим 

великим містом правлять іноземці, які під виглядом благочестя звершують насильство і 

нечуване свавілля, очікуючи за це похвали замість заслуженого засудження. Коли я їм 

заперечую, мені відповідають, що так визначено долею!» [18, с. 9]. Розкіш різко 

контрастувала з жебрацьким становищем і низьким рівнем освіти більшості священиків. 

Такий стан речей пояснює факт підтримкиєвангельського рухуз боку тисяч 

церковнослужителів. Згубною для Церкви була практика сумісництва світськими 

особами церковних посад, що мала своїм наслідком відсутність діючого духовенства у 

храмах і парафіях. Наприклад, лікар Генріха VIII Томас Лінакр був каноніком трьох 

соборів, пастором чотирьох парафій, а до рукоположення – регентом Йоркського 

собору. У Франції дипломат Антуан Дюпра, отримавши титул архієпископа Сенського, 

вперше опинився у тамтешньому соборі лише під час власних похорон. А в Італії 

кардинал Іпполітод’Есте, будучи архієпископом Міланським упродовж 30 років, 

жодного разу не відвідав Мілан [11, с. 14]. 

Подібні випадкивикликали невдоволення з боку населення країн Європи. В 

суспільній думці утвердилося переконання, що корупція поширюється з Рима. 

Побутувало навіть прислів’я: «Чим ближче до Рима, тим гірші християни». 

Середньовічні релігійні основи чеснот, самозречення і духовної цінності аскетичного 

життя стали забуватися навіть серед ченців. Абат ТретемійСпоттейський писав: «Чи 

наважимося повірити, дорогі брати, що св. Бенедикт мав настільки дорогих коней і 

мулів, яких ми сьогодні бачимо в абатських володіннях? Звичайно ж ні! І невже ми не 

читали про св. Мартина, який їздив на простому віслюкові, використовуючи замість 
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віжків мотузку, а не на такому гордому скакуні, як глави наших орденів сьогодні 

повсюдно мчать на своїх конях, тримаючи в руках вуздечки, прикрашені сріблом і 

золотом! О суєта суєт, що ж означає ця гординя?» [21, с. 126]. 

Католицька Церква втратила останню можливість глибоких реформ, які б 

відповідали нагальним вимогам виправлення і оновлення, коли на першому засіданні V 

Римського собору (1512–1517 рр.) генерал Ордену августинців Егідіода Вітербо 

закликав до внутрішніх духовних реформ, які б відобразилися у зовнішніх змінах. Проте 

Собор не дослухався до пропозицій відомого платоніка, програма якого була близькою 

до вимог гуманістів [11, с. 16]. 

Стало очевидним, що Церква потребувала серйозних реформ. Це усвідомив навіть 

папа Адріан VI і доручив своєму нунцієві К’єрегато на Нюрнберзькому соборі (1522–

1523 рр.) публічно проголосити, що «Бог попустив статися цьому нещастю у своїй 

Церкві з вини людей, а особливо гріхів священиків і прелатів. У Святому Писанні 

відкрито сказано, що корінь зла народу в гріховності релігійних вождів. Нам усім надто 

добре відомо, що навіть навколо Святого Престолу багато років відбувалися речі, 

достойні осуду – збагачення в духовних питаннях, порушення заповідей, усе йшло до 

гіршого! Тому нам не варто дивуватися, що хвороба перекинулася з глави на членів, із 

пап на підлеглих» [16, с. 126].Проте ця відвертість, проголошена на вищому рівні 

Церкви була запізнілою, оскільки протестанти з 1523 р. стали використовувати ці слова 

як доказ справедливості своїх виступів проти Рима. 

Успіхові реформаційного руху сприяли ті особливі умови, що склалися у Священній 

Римській імперії, яка у своєму розвитку рухалася у прямо протилежному напрямку 

західноєвропейським процесам. Ми не ставимо собі за мету характеризувати 

особливості соціально-економічного і культурно-політичного розвитку 

передреформаційної Німеччини, але вбачаємо за необхідне проаналізувати загалом 

становище Католицької Церви на батьківщині Реформації. 

Сучасники засвідчували грандіозний розмах будівництва церковно-монастирських 

споруд, повсюдне поширення культу святих, Діви Марії та її матері Анни, вшановування 

ікон і мощей, збільшення паломництва до німецьких святинь. Поряд із храмами і 

монастирями різних орденів та каплицями повсюдно виникали релігійні братства. Так, у 

Кельні діючими були 20 церков і більше 30 монастирів, а в невеликому місті 

Брауншвейг – 15 церков і 5 монастирів [1, с. 119]. Більшість єпископських кафедр 

займали вихідці зі знаті, третина з яких належала до князівських родів. Почесні і вигідні 

посади членів соборних капітулів, які обирали єпископат, як правило, заповнювали 

духовні особи з дворянських сімей. На всіх ступенях церковної ієрархії було поширено 

прагнення зосередити в одних руках декілька бенефіціїв, а виконання відповідних служб 

довірити своїм вікаріям. 

Грошові збори з Німеччини надходили у папську курію за посередництвом 

Фуггерів. Це були значні кошти, які включали регулярні відрахування від сплати 

десятини й інших церковних зборів, платню за призначення на різні духовні посади, 

надходження за звільнення від церковних приписів (наприклад, порушення посту), 

штрафи від грішників, піврічні прибутки від тих, хто отримав новий бенефіцій, виплати 

всіх прибутків з вакантних церковних посад тощо. А німецьке духовенство не лише 

переймало методи фінансової політики Рима, але й саме демонструвало зразки 

пожадливості, цинізму, безсоромного прагнення влади і багатства. 

Невдоволення політикою папства у Німеччині вирішив скористатися імператор 

Максиміліан І (1493–1519 рр.), за дорученням якого гуманіст Якоб Вімпфелінг у 1510 р. 

виклав воєдино головні претензії у меморандумі «Скарги німецької нації», який 

відправили у Рим. Проте ця спроба завершилася цілковитим крахом, що ще більше 

посилило ненависть німецького народу до Рима. 
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На нашу думку, успіх Реформації не був прямим наслідком релігійної ситуації в 

Німеччині на початках XVI ст. Як не парадоксально, швидше навпаки, релігійний 

ентузіазм і богобоязливість в народі найбільше посилились, коли настало повне 

розчарування діяльністю Римської курії. Цей феномен був помічений дослідниками 

іпов’язувавсяз деякими особливостямихарактеру німців. Так Г. В. Ф. Гегель приписував 

Реформацію «давній сутності німецького народу, що зберігається вічно», а 

швейцарський протестантський історик Мерльд’Аубіньє відзначав»винятковий характер 

німців, який не був зломлений лжецивілізацією і тому мав особливу схильність до 

релігійних реформ» [11, с. 19]. 

Звичайно ж, не давньогерманський дух став причиною релігійної активності. 

Вражаючою рисою німців у передреформаційні роки була глибока богобоязливість, 

турбота про життя вічне і ревна відданість Церкві як хранительці духовних скарбів. 

Зберігалася тверда прихильність споконвічному вченню про спасіння, справжня турбота 

про відновлення Церкви у первісній чистоті. Такі настрої були повсюдними – як серед 

гуманістів, так і серед відомих проповідників. Проте на таке відродження віри не змогли 

зреагувати священнослужителі, які продовжували використовувати Церкву заради 

матеріальної наживи. Тому потрібно було маленької іскорки, щоб ненависть до папства і 

священиків призвела до могутнього полум’я реформаційного руху, чим і став виступ 

Мартина Лютера. 

Завдання автора не передбачає з’ясування подій Реформації. Нас більше цікавить 

вплив реформаційних рухів на суспільно-культурне життя європейців. Він немає 

однозначної оцінки. Так, представники ліберального протестантського напрямку 

розглядають Реформацію, як потужну прогресивну силу, що спрямувала нас до 

сучасності. Британський історик Томас БабінгтонМаколей стверджував у своїй 

п’ятитомній «Історії Англії», що, починаючи з XVI ст., протестантські країни досягли 

значно більших успіхів, ніж їхні сусіди, бо під владою Римської Церкви 

…найпрекрасніші і найродючіші провінції… погрузли в злиднях, політичному рабстві й 

інтелектуальній апатії, в той час, як протестантські країни, що раніше славилися своїм 

безпліддям і варварством, завдяки ремеслам і промисловості, перетворилися на сади і 

можуть пишатися тривалим переліком своїх героїв і державних діячів, філософів і 

поетів… Спостерігаючи в Німеччині від римо-католицького князівства до 

протестантського… в Ірландії від римо-католицького графства до протестантського, ми 

стаємо свідками переходу від нижчого рівня цивілізації до вищого» [13, с. 47–48]. Проте 

такі висновки уже давно є неприйнятними і навіть неетичними, оскільки не є критеріями 

оцінки рівня розвитку європейських країн, не враховують інших факторів, крім 

релігійних. Адже як пояснити, що відXVI ст. католицька Франція успішно конкурувала з 

протестантськими Нідерландами, Англією чи країнами Скандинавії, й донині 

залишається передовою європейською державою. А чому такими швидкими темпами 

розвивається католицька Польща на сучасному етапі? 

Інша частина дослідників, навпаки, заперечує революційні зміни в Європі під 

впливом Реформації. І все ж таки ми повинні визнати, що епоха Реформації і Ренесансу 

внесла докорінні зміни у розвиток європейської культури. І ми спробуємо це довести 

низкою приладів. 

Однією з показових стала освітня сфера. Хоча реформатори зобов’язані гуманістам 

новими програмами і предметами, прагненням до освіченості і знанням класичних мов, 

вони пішли значно далі, звертаючи увагу на народну освіту, загальну освітність і, 

особливо, саме викладання, як Боже покликання. Ще М. Лютер наполягав на 

обов’язковій загальній освіті як для хлопців, так і для дівчат, яка б надавала особливі 

можливості талановитим дітям. Він вважав що для навчання не потрібно шкодувати 

зусиль і витрат. А Ж. Кальвін у своїх «Повчаннях християнської віри» писав: 

«Необхідно готувати наступні покоління, щоб при наших дітях церква не перетворилася 
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у пустелю; ми обов’язково повинні заснувати університет для навчання дітей і 

підготовки їх до служіння в церкві і до управління державою» [6]. 

Значну роль у розвитку освіти реформатори приділяли особі вчителя, покликання 

якого одностайно визнавали як служіння любові до людей. У 1530 р. М. Лютер написав: 

«Якщо б мені прийшлося покинути проповідь та інші мої обов’язки, то серед усіх інших 

занять я надав би перевагу праці шкільного учителя. Я знаю, що крім служіння не має 

заняття більш корисного, важливого і кращого; і я не впевнений, яке з них двох вище». 

Філіп Меланхтон умовляв учителів «приймати шкільне покликання у такому ж дусі, як 

ви прийняли б служіння Богу у церкві». А Т. Без був переконаний, що, будучи 

професором грецької мови, він виконував не менш важливе служіння з утвердження 

віри, ніж на церковній кафедрі [11, с. 148]. 

Особливу увагу реформатори приділяли вищій освіті, яка для них була 

negotiumcumdeo, тобто активною взаємодією з Богом. Реформація породила таку 

освітню систему, якою Європа пишається й понині. Хоча з кінця XVII ст. розпочався її 

занепад і лише у ХІХ ст. вона знову відродилася, життя підтвердило пророчі слова М. 

Лютера: «Світом повинні правити учителі, мудреці і письменники. Якщо б Бог у Своєму 

гніві забрав би з цього світу усіх освічених людей, ким би стали люди, які залишилися, 

як не звірами» [8]. 

Надзвичайно цікавою є і проблема взаємовідносин Реформації і науки. Саме з кінця 

XVI – початку XVIІ ст. наукова революція зробила свої перші кроки і здобула 

абсолютну перемогу завдяки явній перевазі над природою, практично ставши для 

західного мислення критерієм істини. Звідси постає питання, чому сучасна наука і 

технології стали соціально значимою силою на Заході, а не в інших культурах, і чому 

все це тісно пов’язано з розвитком Реформації? 

Французький протестантський історик XІХ ст. Альфонс де Кандоль підрахував, що 

серед 92 іноземних членів, обраних у Паризьку Академію Наук впродовж 200 років 

(1666–1866 рр.), 71 її член був протестантом, 16 – католиками, а 5 – юдеями чи без 

визначеної релігійної приналежності. Порівнявши цю статистику з кількістю католиків 

(107 млн) і протестантів (68 млн) у Європі, вчений зробив висновок, що видатних 

протестантів, гідних для обрання в Академію, було у 6 разів більше, ніж католиків. 

Статистика Лондонського Наукового Товариства за період ХІХ ст. теж підтверджує 

висновок. Протестанти випереджали католиків за кількістю відомих учених. Тобто 

протестанти Англії здійснили більше наукових відкриттів, ніж католики. Особливо це 

стосувалося кальвіністів, бо після смерті Й. Кеплера (1630 р.) аж до ХІХ ст. лютерани не 

дали світові жодного вченого світового рівня, за виняткомЛейбніца і Лінна [11, с. 160–

161]. 

Які ж причини непропорційно чималої кількості протестантських учених, особливо 

після 1640 р., в європейській науці? Виокремимо кілька причин: певне співзвуччя 

ранньої протестантської етики з науковим підходом у критичному ставленні до питань 

авторитетності і духовного індивідуалізму; певна спільність між абстрактними 

елементами протестантської теології і сучасними науковими теоріями (наприклад, 

антиієрархічність концепції всіх віруючих; ідея людини як мікрокосмосу у великому 

макрокосмі тощо); застосування науки, особливо пуританами, для досягнення своїх 

релігійних цілей, оскільки вони вважали своїм обов’язком вивчення природи, а наукові 

дослідження вважали чеснотою, корисною людству. І навіть визнавали, поряд із 

матеріальним процвітанням, успіхи у науці ознакою обраності людини до спасіння [11, 

с. 161]. 

Про взаємозв’язок Реформації і наукової революції відзначали ще сучасники тих 

подій, називаючи часто М. Лютера Коперником теології, а Миколу Коперника – 

Лютером астрономії. Один із перших членів Королівського Товариства, англіканський 

священнослужитель Томас Спрат засвідчував «згоду між сучасним устроєм 
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Королівського Товариства і нашою церквою на її початках. Обидві організації однаково 

розуміють слово Реформація – одна використовує її в релігії, а друга відносить до 

філософії… Обидві обрали однаковий спосіб її реалізації: кожна нехтує зіпсованими 

зразками і за порадою звертається до досконалого оригіналу, одна – до Святого Письма, 

а друга – до великої сили творіння. Обидві несправедливо звинувачуються ворогами в 

однакових злочинах – забуття давніх традицій і схильності до новизни. Обидві у рівній 

мірі враховують можливі помилки своїх попередників, але зберігають достатню міру 

поваги до них. Обидві слідують великій заповіді Апостола усе випробувати. Така 

гармонія існує в їхніх інтересах і характерах» [19, с. 371]. 

Богослов’я Реформації посилило центристські погляди на природу, притаманні 

юдео-християнськомуЗаходу, і сприяло появі передумов, необхідних для розвитку 

природознавства. Догмат про створення Всесвіту з нічого (creationexnihilo) підкреслював 

якісну різницю між Творцем і творінням, бо живі істоти не є продовженням чи 

еманаціями особи Бога, тому чужі Його божественній природі і підлягають вивченню 

без усіляких заборон. Боже повеління панувати над усіма живими істотами утверджує 

зверхність людини над природою і наводить дослідників на думку, що Бог є автором як 

законів природи, так і людського розуму. А західноєвропейська думка, базуючись на 

ідеях римського і канонічного права, законах екзегетики і герменевтики, легко вникала у 

закони природознавства. Коли ж експериментальна практика поєдналася з раціональним 

доведенням, найкраще вираженим математичною мовою, то поєдналися всі складові, 

необхідні для розвитку справжньої науки. 

І цим спадком ми зобов’язані Реформації. Так, М. Лютер і Ж. Кальвін під 

філософією розуміли сукупність усіх людських наук. Вони були переконані, що природа 

є предметом дослідження розуму і підкоряється його допитливій силі. Святе Письмо є 

для людини лише носієм слова Божого, а не підручником з природознавства. Конфлікт 

між Божим словом і природознавством реформатори зазвичай вирішували засобом 

концепції думок, тобто двох різних рівнів знань – божественного і природного. До речі, 

діячі Реформації були цілком відкритими для істинно наукових відкриттів і сприймали 

їх із захопленням. Особливо це стосувалося батьківщини Реформації, яка подарувала 

світу Георга Агриколу (дослідника видобутку руди і металургії), математика і географа 

Себастьяна Мюнстера (автора історико-географічної та біологічної збірки даних 

«Космографія»). ГерардМеркатор із Фландрії став відомим своєю картою світу і 

перетворив Дуйсбургу центр географічних досліджень. Хоча М. Лютер критикував 

астрономію, він повністю готовий був прийняти гіпотезу, що Місяць є малим і нижчим 

серед світил, а Сонце – вищим. 

На 1543 р. припадає видання двох важливих книг сучасності: «Про будову 

людського тіла» фламандського анатома АндреасаВезалія та «Про обертання небесних 

сфер» польського астронома М. Коперника. Досліди засновника сучасної анатомії були 

продовжені важливими успіхами фізіології в XVII ст., що базувалися на лабораторних 

експериментах. Так, лондонський медик УільямГарвей у книзі «Про рух серця і крові» 

(1628 р.) засвідчував постійну циркуляцію крові в артеріях і венах. А італійський вчений 

МарчеллоМальпіджі за допомогою винайденого мікроскопа підтвердив теорію У. 

Гарвея, віднайшовши систему капілярів, що з’єднують артерії і вени. Голландець Антоні 

ванЛевенгук, спорудивши мікроскоп 300-кратного збільшення, відкрив еритроцити, 

описав бактерії і сперматозоїди [11, с. 163]. 

І якщо одні вчені за допомогою мікроскопа досліджували безкінечно малі величини 

(мікросвіт), то другі вивчали через телескоп безмежний Всесвіт.Геліоцентрична система 

М. Коперника стала найсенсаційнішою і перспективною гіпотезою, адже радикально 

змінювала усталений порядок. Впродовж 50-ти рр.. після оприлюднення гіпотези 

протистояння їй було досить значним. Проте, після відкриттів Тихо Браге, Йогана 

Кеплера і Галілео Галілея вона була підкріплена на практиці, як і інші наукові відкриття. 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

313 

Ще однією визначальною рисою пореформенної епохи стала матеріалізація точних 

наук. Розвиток математики XVI – на початках XVIІ ст. досяг серйозних успіхів. Ніколо 

Фонтана Тартилья вирішив перше кубічне рівняння і застосував коефіцієнти, значно 

випередивши індусів і мусульман в їхніх досягненнях. Інший італійський математик –

Джироламо Кардано розробив теорію чисел і алгебраїчний синтез. Фламандець Симон 

Стевін сприяв появі десяткових дробів і сформулював закони гідростатичного тиску. 

Шотландець Джон Непер відкрив логарифми, а французький філософ Рене Декарт 

сприяв появі у майбутньому координатної геометрії. Такі успіхи сприяли появі теорії 

ймовірності Блеза Паскаля і розробці диференціального й інтегрального обчислення 

Ісаака Ньютона і Г. Лейбніца. 

Швидкими темпами почали розвиватися й інші природничі науки. Придворний лікар 

Єлизавети І і Якова І Уільям Гілберт у книзі «Про магніт, магнітні тіла і про великий 

магніт Землі» обгунтував теорію магнетизму й електрики та пояснив обертання Землі її 

магнетизмом. Відкидаючи попередні авторитети, Феофраст Парацельс зблизив хімію і 

медицину, заснувавши ятрохімію, та почав застосовувати хімічні елементи для 

лікування хвороб. Фламандський лікар Жан Баптист ванГельмонт винайшов термін 

«газ», відкрив двоокис вуглецю і провів спостереження за властивостями і поведінкою 

газів. Швейцарський лікар Конрад Геснерзробив внесок у систематичне вивчення і 

класифікацію рослин і тварин, а ботанік із Баварії Леонарт Фукс склав словник 

ботанічних термінів, зібравши колекцію гравюр на цю ж тему. Ці та інші відкриття 

зміцнили віру в європейського суспільства у здатність людини підкорити природу. 

Отже, Реформація відіграла важливу роль у становленні сучасної науки з декількох 

причин. Очевидно, що під впливом реформаційних ідей конфлікт між теологією і 

наукою, що стримував розвиток останньої, припинився. Зміцнення релігійного 

плюралізму та реформаційний рух поступово призвів до більшої терпимості щодо нових 

нонконформістських наукових поглядів. Рушійною силою в дослідженні природи 

вченими стало релігійне прагнення людей відкривати і вихваляти творіння рук Божих. З 

цього приводу ЙоганКеплер зауважував, що вчені «помишляли слідом за Богом, Його 

думками» [11, с. 164]. А англійський пневматик Роберт Бойль у XVII ст., який 

експериментально досліджував вагу повітря й сформулював закон про те, що тиск газу 

прямо пропорційний його щільності, у своєму заповіті бажав своїм колегам із 

Королівського товариства «… найкращих успіхів в їхніх похвальних спробах виявити 

істинну природу діянь Божих, і [молитися], щоб вони і всі інші дослідники фізичних 

істин від усього серця турбувалися у своїх досягненнях про славу Творця природи і 

благо усього людства» [11, с. 164]. 

Цікавим з цього приводу є аналіз Ж. Кальвіном взаємовідносин між науковими 

відкриттями й утвердженням Святого Письма. Він висунув складну гіпотезу, що 

отримала назву «аккомодація» (з лат. пристосування), під якою розуміється 

пристосування до потреб ситуації і людських здібностей зрозуміти її. Ж. Кальвін 

стверджував, що Бог пристосовується до можливостей людського серця і розуму та 

представляє свій портрет таким, щоб ми могли його зрозуміти. Таке розуміння 

базувалося на кальвінівській аналогії з оратором. Як добрий оратор, знаючи обмежені 

можливості своєї аудиторії, відповідним чином пристосовує до неї свою манеру 

промови, так і Бог, щоб відкритися нам, повинен зглянутися до нашого рівня, 

пристосувати до нас Свою мову. А це відбувається тому, що Бог вимушений 

відкриватися нам таким чином через наш слабкий розум. Ж. Кальвін стверджував, що 

навіть біблійна оповідь про створення світу (Бут.1) пристосована до сприйняття 

простими неосвіченими людьми і не повинна розглядатися як дослівне відображення 

дійсності [9, с. 131]. 

Вплив цих ідей на розвиток наукових досліджень, особливо у XVII ст., був досить 

значним. Наприклад, англійський письменник Едуард Райт, захищаючи геліоцентричну 
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систему М. Коперника, писав, що Святе Письмо не є книгою з фізики, а, його манера 

викладу пристосована для розуміння простих людей, як доглядальниця пристосовується 

до маленьких дітей [9, с. 131–132]. 

Отже, можна стверджувати, що емпіричний підхід до наукових досліджень був 

стимульований протестантським аскетизмом, але при цьому не слід відкидати й 

наявність інших впливових факторів, особливо соціально-економічних. Значний інтерес 

до винаходів і практичних відкриттів викликався нагальними потребами прогресуючої 

економіки: активною міжнародною морською торгівлею Англії і Нідерландів, 

гірничодобувними розробками в Німеччині, постійними війнами і повсюдними 

хворобами в усіх країнах Європи. Тому економічний і політичний прогрес південних 

країн щодо Західної і Північної Європи призвів також до падіння їх ролі в науці. 

Не слід відкидати й ще один із наслідків Реформації для розвитку науки, а саме: 

дослідження природи не вимагало такої гострої полеміки як релігійні питання і було 

менш безпечним, а вчені забували про свої релігійні розбіжності. Наукові знання були 

не лише беззаперечними і задовольняли інтелектуальні та практичні запити, але й 

відмежовувалися від догматизму і скептицизму. Таким чином, політика і богослов’я 

вилучалися з обговорення, тому що лише природа могла служити мирним, позбавленим 

ворожнечі, заняттям. Єпископ Рочестерський Томас Спрат писав з цього приводу: 

«Якщо б до науки звернулося більше англійців, то вони перестали б бути такими 

жорстокими і догматичними, ставши більш точними»[11, с. 165]. 

Належачи до гуманітаріїв, хочемо також дещо спростувати твердження Р. Декарт, 

які він виклав у книзі «Міркування про метод», зазначаючи, що перед гуманітарними 

науками віддає перевагу математиці, оскільки перші так і не зробили жодних висновків. 

Хоча ми вже згадували про вплив Реформації на освітній процес, звернімося зараз до 

окремих прикладів, які підтверджують роль гуманітарних наук у реформаційних 

процесах. 

У літературі справжнього успіху досяг історичний жанр. Історичні методи, що 

виникли у період Реформації, включаючи періодизацію, збереглися до початку Нового 

часу і частково – до наших днів. М. Лютер під час Лейпцігських дебатів використовував 

історичні прецеденти для захисту від нападок ЙоганаЕкка, назвавши історію «матір’ю 

істини». Писали хронічки та історичні праці інші реформатори – Ф. Меланхтон, 

С. Франк, Й. Філіпсон, Й. Авентин, У. Кемден, К. Цельтіс, Р. Холіншед та інші. 

Звернімо увагу і на серйозний прорив у філософських дослідженнях, оскільки думки 

Ф. Бекона і Р. Декарта справили довготривалий вплив на розвиток європейського 

суспільства і науки та заклали основи сучасного наукового методу. Перший з них 

уособлював науку з природною філософією, предметом вивчення якої є Бог, природа і 

людина, з яких для дослідника найбільший інтерес представляє природа. Вища 

філософія, або primaphilosophia прагне продемонструвати єдність природи, з’єднавши в 

єдину систему загальні принципи різних наук. Цю філософію Ф. Бекон поділив на три 

рівні: досвід (природна історія), фізику і метафізику. На першому рівні вчений шляхом 

спостереження збирає факти. Пояснюючи природу, людина повинна слідувати 

природній та експериментальній історії, переходячи шляхом індукції від часткових 

спостережень до загального принципу, виключаючи і відкидаючи помилкові дані [11, 

с. 155]. 

І, нарешті, потрібно відзначити і внесок реформаторів у розвиток національних 

європейських мов. Реформація стимулювала бурхливий розвиток творчості 

національними мовами, перш за все публіцистики. Лише з першої третини XVI ст. 

збереглося більше п’яти тисяч «летючих листівок» лише німецькою мовою – видань 

памфлетів, діалогів, сатиричних віршів, соціально-політичних програм, інших творів. 

Продукція німецьких друкарень у 1520–1525 рр. зросла майже вчетверо, причому 90 % 

друкарських верстатів працювало на Реформацію. 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

315 

Важливою подією в суспільному житті і культурі стали переклади національними 

мовами Біблії. Так, у 1522 р. німецькою мовою переклав Новий Завіт («Вереснева 

Біблія»), а в 1534 р. Старий Завіт М. Лютер; 1525 р. англійською мовою Новий Завіт і 

декілька книг Старого Завіту – УільямТіндаль; у XVI ст. іспанською Біблію переклав 

Кассіодор де Рейн; 1529 р. з’явився новий переклад Нового Завіту данською мовою 

ХристиєрнаПедерсона; 1541 р. Біблія перекладена шведською мовою («Упсальська 

Біблія»). Відомий буковинський лінгвіст О. Огуй відзначав, що М. Лютер виступав 

проти незрозумілих перекладів для простого народу, вимагаючи широкого використання 

рідної мови [10, с. 12]. 

Реформаціясприяла також переміщенню центрів християнського життя з монастирів 

у великі європейські міста, що стали зразками нового християнського мислення і 

поведінки. У цьому переході відобразилися політичні, соціальні, економічні і церковні 

зміни, які лягли в основу формування сучасної західної культури. 

Реформація остаточно і безповоротно змінила і ставлення до праці. Для 

реформаторів як результат праці, так і сам працюючий мали однакове величне значення 

в очах Божих. Вони не робили різниці між духовною і мирською, священною і світською 

працею, вважаючи що всіляка людська праця здатна прославити Бога. М. Лютер писав: 

«Увесь світ можна заповнити служінням Богові – не лише церкви, але й «будинки, кухні, 

півниці, майстерні і поля». Важливість плідної діяльності для християнської самоповаги 

відзначав і Ж. Кальвін [9, с. 126]. 

Праця має прославляти Бога, служити загальному благу, в ній проявляється людська 

творчість. Історичне перетворення статусу праці, завдяки Реформації, стало помітним 

явищем. Від погляду на працю як на соціально принизливе, хоча і практично необхідне 

заняття, що було уділом соціальних низів, теологія Реформації обґрунтувала погляд на 

працю як достойний і славний спосіб прославлення і утвердження Бога через Його 

творіння, йсприяло зростанню людського благополуччя. Не випадково ті регіони 

Європи, що прийняли протестантизм, дуже швидко стали процвітаючими – таким 

виявився неочікуваний наслідок нового релігійного погляду на працю.  

Проте не все що принесла із собою Реформація, у перспективі виявилося 

прогресивним. Наприклад, вона зруйнувала ієрархію Церкви, але закріпила ієрархію 

людського суспільства. Проголошена реформаторами ідея напередвизначеності 

породила такі негативні явища в суспільстві, як расизм і колоніалізм. Реформація 

розколола Європу за конфесійними ознаками, що мало негативні наслідки в 

майбутньому, призвівши не лише до релігійних протистоянь, а й до 

загальноєвропейської Тридцятилітньої війни. Протестантизм породив принцип свободи 

совісті, але Реформація на практиці його не здійснила. Перед страхом єресі реформатори 

не лише забували права чужої совісті, але й заперечували права власного розуму. 

Звільнивши державу від опіки Церкви, Реформація дала їй перевагу над церковними 

інституціями, але одночасно зробила з релігії знаряддя державної влади. І в які б 

відносини між собою не вступали держава і Церква в епоху Реформації, вони були 

поєднанням релігії і політики. Різниця полягала лише в тому, що виступало метою, а що 

засобом. Якщо у Середньовіччі політика служила релігії, то в Новий і Новітній часи 

часто релігію змушували служити політиці. 

І, нарешті, ранньомодерна наука стала породженням нової релігійної думки, а не її 

родичем, і в підсумку не перетворилася в адекватну заміну релігійної віри, що створило 

ще одну проблему для сучасного людства. 

Зрозуміло, що в одній статті неможливо здійснити повний аналіз можливих впливів 

ідей Реформації на подальший хід історії людства. Проте з повною переконливістю 

можна стверджувати, що вони несли значний потенціал змін, адже ідеї є не лише 

простим продуктом суспільства, а іноді призводять до утворення цих суспільств. 
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Відповідаючи на запитання в самій назві статті, виснуємо, що Реформація стала і 

стресом для європейського соціуму, але й пришвидшила хід його розвитку. Той прогрес, 

який сьогодні маємо і цінуємо, є похідним від глибокого богошукання в його найбільш 

практичній формі – переродження ядра релігійної свідомості та відповідно майже усіх 

життєвих орієнтирів, трансформації людського суспільства. 

Реформація вплинула на усі сфери суспільного життя, відіграла виключно важливу 

роль у становленні світової цивілізації і культури, змінила свідомість людини, відкрила 

перед нею нові духовні горизонти, навчила людей самостійно мислити і не знаходитися 

під постійною опікою Церкви. Пропонуючи раціональну діловитість вільного 

індивідуума, Реформація сприяла розвитку нових суспільно-економічних відносин, 

становленню нового типу особистості з новим ставленням до світу, праці, багатства і т.п. 

Ось чому протестантський рух заслуговує на увагу мільйонів людей навіть в офіційно 

секуляризованих країнах.  
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REFORMATION: STRESS OR PROGRESS? 

The article, devoted to the blessed memory of the famous Bukovynian explorer O.D. Ohuy, 
analyses the major problem of relations of reform movement, the Renaissance ideas and humanist 
principles. The author determined the main causes of radical change of church and religious life of 

European society. An attempt is made to determine the influence of Reformation in the cultural 

development of world civilization and to identify the most important negative consequences of reform 

ideas to further cultural and educational advancement of humanity.  
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Михайло Черенков  

ПРОТЕСТАНТИЗМ І «СХІДНА РЕФОРМАЦІЯ» 
Розглядаються прояви Реформації в українському контексті. «Дві хвилі Реформації» в 

Україні породили специфічіні типи протестантських течій (елітарний та маргінальний), які не 

набули національного масштабу. Акцентується запит на «третю хвилю», яка змінила б 
Православну Церкву, а також повернула би протестантські спільноти в масштаб 

загальноцерковних перетворень. 

Ключові слова: Реформація, протестантизм, Україна, Європа, суспільство, Церква. 

Розмову про протестантизм варто починати з визнання очевидного факту: 

християнство дано нам у розділеному вигляді, дано в сумі трьох різних напрямів, один з 

яких – протестантизм. Якщо умовний поділ на католиків і православних відбувся в ХІ 

ст., то протестанти відокремилися у XVI ст.  

Ми не знаємо провіденційний план, розколу у християнстві, але знаємо, що всі три 

названі течії не мають усієї його повноти, а лише часткову. 

У цьому контексті протестантизм повинен сприйматися і розумітися як 

незаперечний факт. Узятий як феномен, він існує не стільки як ухилення, єресь, розкол, 

профанація, скільки як явище, прояву Церкви та її віри в нових історичних умовах, новій 

епосі. 

Протестантизм, як конфесіональна течія, формується в XVI ст., проте його розвиток 

і відокремлення нових рухів триває й донині. Отже, не тільки зазначене століття, але й 

весь Новий час минає під знаком протестантизму. 

Протестантизм – це течія або рух (у якому безліч відгалужень), широкий і 

різноманітний. Але пов’язаний він з певною історичною точкою. Вона досить умовна, 

але допомагає локалізувати основні події, що визначили виникнення і розвиток 

протестантизму. Йдеться про 31 жовтня 1517 року, коли Мартін Лютер обнародував у 

Віттенберзі свої 95 тез. 

У житті й текстах М. Лютера втілилися мрії багатьох відомих і невідомих 

реформаторів-попередників. Він був не стільки оригінальним, скільки мужнім. Він не 

так багато знав, як відчував. Він не так піклувався про продовження традиції, як про 

добрі зміни. М. Лютер висловив те, про що думали князі й бюргери: історія може бути 

іншою, народи можуть жити інакше, а оновлене християнство – умова відновлення 

суспільства. Пафос церковних реформ сполучався зі сподіваннями культурних і 

політичних еліт. Йшлося про пошук нових форм і сенсів релігії, життя, праці, 

управління, мистецтва. Навіть більше – про нову картину світу, в якій релігія була би 

джерелом надії, натхнення, творчості. Якби не вдалося реформувати Церкву, 

Середньовіччя тривало б вічно. 

Нажаль, початок великої Реформації став початком глибокого розколу Католицькій 

Церкві і створення протестантизму – третього, наймолодшого і найбільш динамічного 

християнського напряму.  

Протестантизм став новим образом Церкви, тією її частиною, що відповідала духу і 

потребам нової епохи – критикуючи, виправляючи, направляючи. У цьому сенсі 

протестантизм необхідно розуміти саме як історичний феномен, що відкриває нам не 

лише зміст суспільства Нового часу, але також про Церкви загалом, що, як виявляється, 

може бути різною. Цілком можливо припустити, що католицизм і православ’я 

відповідали традиційному типу суспільства, у той час як протестантизм став актуальною 

формою християнства для суспільства посттрадиційного.  

І тут виникає низка питань. А чи не обмежується протестантизм своєю епохою – для 

1517 р. новою, а для 2017 р. – зовсім не новою? Що залишиться від протестантизму, 

коли дух капіталізму звітріє? Що буде далі, якщо три християнські течії вже посіли своє 

місце в історії, а вона продовжує світ поступ? Чи буде надалі тривати відокремлення на 
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древньому і великому християнському древі? Чи ж найбільшим чудом останнього часу 

стане примирення і єднання конфесій?  

«Перша хвиля» протестантизму: великий успіх у вузьких колах 

Протестантизм засвідчив, що Церква продовжує розвиватися, й на древі 

християнства з’являються молоді паростки, а церковні реформи можуть змінити 

суспільство й загалом. 

На щастя, протестантизм не зміг стати домінуючою силою, релігією більшості, адже 

в нього була інша історична місія – не замінити католицизм собою, а запропонувати 

плюралістичну модель релігійного й політичного життя. В Західній Європі він викликав 

агресивну реакцію з боку Католицької Церкви, на Сході – Церкви Православної. 

Варфоломіївська ніч (1572 р.) показала всім реформаторам, що інакомислячим і 

інаковіруючим святкувати перемогу було рано. Це була трагічна демонстрація того, як 

Європа зустрічала свою Реформацію і свій Новий час, на що готові були піти історичні 

Церкви й політичні еліти, щоб зупинити перетворення і зафіксувати стабільність. 

Глава протестантської партії Генріх Наваррський перейшов у католицизм заради 

того, щоб здобути престол. Для нього жахи Варфоломіївської ночі були забуті назавжди. 

Одночасно Франція втратила свій шанс на масштабну Реформацію, а гугеноти – шанс на 

визнання і мирне життя. Дивно, як вони збереглися до наших днів.  

Щось схоже трапилося того ж століття на українських землях. Інтелектуальна мода 

на протестантизм охопила еліту не надовго. Могутній інтелектуальний рух, цілком 

здатний перерости в рух національний і одночасно проєвропейський, виявився 

розмінною монетою в боротьбі за владу.  

Протестантська пропозиція – вищий авторитет Біблії, культура читання і дебатів, 

секуляризація Церкви, воля совісті, важливість особистої віри, життя відповідно до 

покликання, освячення повсякденності, пожвавлення общинного життя, простота 

церковної організації, особисте благочестя, раціональний підхід до питань віри і життя 

по вірі з цікавістю обговорилися, однак не приймалися. Але ж це був чи не єдиний на 

той час шанс інтегруватися в європейські процеси і зійти з візантійсько-московської 

колії.  

У сучасній Франції можна знайти близько 300 тисяч реформатів і лютеран, які є 

нащадками гугенотів. В Україні немає і трьох тисяч усіх реформатів, лютеран, соцініан 

разом узятих. Ми могли бути іншими. На що ми проміняли свій шанс? На московське 

православ’я. Але проблема не так у московському православ’ї, як у нашій неготовності 

до змін. 

Сприйняття Реформації в українській культурі завжди було суперечливим. 

Однозначність була лише в одному: Реформація – це зустріч з іншим, іншим 

християнством і іншою Європою. Але ця зустріч могла бути небезпечною чи корисною, 

дружньою чи конфліктною. 

Для масової свідомості, що перебуває під впливом православної ідеології і культури, 

Реформація мала вигляд зазіхання на чужі території, була небезпечною загрозою 

традиційних цінностей. М. Лютера іменували «лютим»: «По істині ж він Лютером 

словяше, бо люту єресь всея» [3, c. 74]. У чому полягала ця «єресь», крім того, що 

становила собою інший образ християнства і його відносини з владою, схоже, 

залишалося незрозумілим. Але вже цієї «інаковості» було цілком достатньо, щоб бачити 

в Реформації загрозу державній, церковній і громадській безпеці. Хіба не є єрессю 

свобода совісті? Що буде, якщо кожний почне читати і тлумачити Біблію? Як можна 

критикувати святу Церкву? Хіба можна змінювати порядок речей, встановлений самим 

Богом?  

«Мартін Лютий» був не просто іншим, він був незрозумілим, чужим, жахливим. 

Реформація тлумалилася як антихристова витівка останніх днів, як знак кінця світу, що 

вже настає. 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

319 

Інакше Реформацію бачили інтелектуали. Михайло Драгоманів говорив про 

Реформацію з тугою. Для нього вся українська історія – перервана історія, а історія 

української Реформації – історія Реформації перерваної [2]. Україна могла розвиватися 

суголосно з країнами Європи за умови, що наша Реформація вдалася. Але замість 

Реформації в українській історії зіяє розрив, «розрив і руїна». Ці думки М. Драгоманов 

висловлював у зв’язку з характеристикою Т. Шевченка, котрий не був європеїстом і 

знайшов залишки патріотизму в селянстві.  

Сам М. Драгоманов перспективи в бунтарстві не бачив, він симпатиком 

провропейськи орієнтованої міської культури і реформованої Церкви. Без Реформації – 

«розрив і руїна», казенна Церква і руйнівне гайдамацтво. З Реформацією – повернення 

на європейський шлях розвитку, церковне відновлення, широкий громадянський рух.  

Якщо для М. Драгоманова Реформація бачилася деяким обов’язковим пунктом в 

історії, до якого так чи інакше доведеться повертатися, то для М. Грушевського вона 

була рушійною силою: «Український корабель плив повними вітрилами під вітром 

Реформації і спустив вітрила, коли цей вітер опав і нестало ні цих сміливих союзників, 

ні їх бадьорих прикладів!» [1, c. 79]. Для нього «вітер Реформації» втратив силу і 

Україна опинилася в інших історичних обставинах. Поки «вітер дув», був унікальний 

шанс змінити курс і просунутися в правильному напрямку. Вітер-шанс – шанс 

змарнований. Цікаво, що раніше, ніж «опав вітер», українці «злякалися суперечливих 

течій тієї бурхливої епохи» і самі кинули «якір», так і не ризикнувши «тісніше 

зв’язатися з євангельським рухом» і відрватися «від православних традицій, від гасла 

«руської», національної Церкви, від патріярхату, який служив їй і всій традиції, немов 

якорем на глибокій воді» [1, c. 78]. 

Утім, не всі можливості були втрачені. Про це у своїй новій книзі «Брама Європи» 

нагадав наш сучасник, гарвардський історик Сергій Плохій. Якщо Україна – це «брама 

Європи», то вона пов’язує собою різні світи, у тому числі різні християнські традиції. 

Вона не тільки «брама», вона й «міст», за умови, що «брама» відкрита. Як стверджує С. 

Плохій, в Україні відбулася «східна Реформація», що створила Греко-Католицьку 

Церкву й оновила київське православ’я, тому в результаті перетворень і боротьби за 

різні варіанти розвитку «сформувалася нова плюралістична політична і релігійна 

культура, що дозволяла обговорення і незгоду» [5, c. 139].  

Дивно, що поряд з греко-католиками, які синтезували східне і західне християнство 

в національному дусі, історик не помічає самостійної ролі протестантських громад, 

начебто «східна Реформація» мала справу тільки з православ’ям. Нехай так, подальша 

історія показала невдачу «православної Реформації» і знову дала шанс протестантам. Те, 

що не вдалося зробити кальвіністам першої хвилі Реформації, вдалося зробити лідерам 

хвилі другої – штундистам-баптистам. Останні сформували впливову громаду, 

прописали її на конфесійній карті і зробили свою версію протестантизму невід’ємною 

частиною української національної ідентичності. Вони знову піймали «вітер 

Реформації» і продовжили «перервану історію».  

Протестантизм «другої хвилі»: від Мартіна Лютера до Івана Рябошапки 

Якщо протестантизм трактувати за Максом Вебером, то українських протестантів 

можна не впізнати. Ніякого духу капіталізму вони не мали. Ніяким розчаклуванням світу 

не займалися. Та й Ж. Кальвіна уважно не читали. Безсумніву, вони засвоїли базові 

істини Реформації, але більше інтуїтивно, ніж за допомогою книжок.  

Проте книги свій позитивний вплив мали, а також зв’язок з європейськими 

протестантами. На мою думку, повною мірою цей вплив позначився в житті Івана 

Рабошапки – «апостола баптизму в Україні». Лютерани-колоністи розповіли селянинові 

з Любомирки про важливість Письма й особисті стосунки з Богом. У тій самій колонії 

Рябошапка придбав два Нових Заповіти – собі та своєму другові. Вивчився читати і 

почав відвідувати біблійні заняття колоністів – відомі як «бібель-штунден». 1870 року 
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він прийняв «водохрещення по вірі» від Юхима Цимбала, якого раніше хрестив 

німецький баптистський проповідник. А потім став хрестити інших українців і 

поширювати «благовісття». 

І. Рябошапка був учасником багатьох знаменних подій. Одна з них відбулася в 

колонії Рюкенау 1882 р. – спільний з’їзд німецьких і українських баптистів. Інша – 1884 

р. в Петербурзі, де він представляв південноруських баптистів на з’їзді євангельського 

руху і ледь не залишився за дверима у своєму селянському вбранні. Пресвітер-селянин 

звертав на себе увагу в колі євангельської аристократії і православного духовенства. 

Разом з декількома проповідниками Рябошапка склав «сповідання віри» (1880 р.) [4], що 

об’єднує і православ’я, і баптизм. Один пункт говорить: «Ми визнаємо, що все сказане в 

Символі православної Церкви є вірним, і з усім погоджуємося, бо там усе згідно із 

Святим Письмом». Інший пункт уточнює: «А все, чого немає написаного у Святому 

Письмі, ми не визнаємо».  

Сповідаючи водохрещення згідно з вірою, І. Рябошапка більше говорив не про 

нього, але про подальше життя в громаді. «Прийняття нових членів відбувається по 

більшості голосів, якщо община побачить у бажаючого приєднатися нового члена нове 

життя і живу віру в Христа. Новий член, що вступає до общини, обіцяє взяти на себе всі 

подвиги, зазначені у Св. Письмі (1 Петр. 4:18)». Катехізис нагадував і про дисципліну – 

про виключення і можливе відновлення. «Нове життя і нову віру» потрібно було не 

тільки один раз виявити, але й постійно зберігати, незважаючи на гоніння. Штундо-

баптисти стали відомі не тільки своєю сектантською «єрессю», але також 

працьовитістю, тверезістю, міцними і великими родинами, взаємодопомогою, біблійною 

освіченістю. 

Церква в Любомирці збиралася в сараї, у той час як нараховувала до трьохсот 

членів. Примітно, що це приміщення було побудовано за фінансовою участю відомого 

аристократа і євангельського християнина полковника Пашкова, котрий раніше приймав 

І. Рябошапку в Петербурзі. Ось так непомітне село Таврійської губернії стало вогнищем 

могутнього євангельського руху. Лютерани розбудили православних. Справу 

віттенберзького професора продовжив український селянин. 

Чи буде «третя хвиля»? 

«Перша хвиля» протестантизму мала характер політичний. Православі 

використовували її як розмінну монету. «Східна Реформація» не вдалася. Православ’я 

рішуче чинило опір можливим змінам. Протестанти ж не змогли вийти за межі вузьких 

елітарних кіл і були асимільовані. Для всіх релігійних партій питання Реформації 

звелося до питання про владу, про боротьбу за ексклюзивні відносини з державою. 

Таким чином, можливість глибинних церковних перетворень була втрачена. Що буде з 

православ’ям, з його «розривом і руїною»? Чи зважиться воно відкрити «браму Європи» 

і зустрітися з «Мартіном Лютим»? Чи ризикне знятися з «якоря» і вирушити в майбутнє? 

«Друга хвиля» Реформації на українських землях охопила і розбудила селян. Вплив 

німецьких колоністів дав початок широкому духовному руху «штундистів», які вивчали 

групами Біблію і хрестилися «по вірі», тобто заново, вже в зрілому віці. Гоніння з боку 

царського уряду і державної Церкви привели до того, що вчорашні православні селяни 

усвідомили себе окремою релігійною громадою, спорідненою з православною 

традицією, а також із західним баптизмом. Надалі це відмежування українських 

протестантів від держави і державної Церкви підсилилося і стало частиною їх соціально-

богословської ідентичності. 

Очевидно, що дві названі «хвилі» не змогли змінити докорінно справ речей у 

домінуючих конфесіях та суспільстві в цілому. Вони породили специфічіні типи 

протестантських течій (відповідно, елітарний та маргінальний), але не вийшли на 

національний масштаб. Виникає запит на «третю хвилю», яка змінила б Православную 

Церкву, а також повернула б протестантські спільноти в масштаб загальноцерковних 
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перетворень. Залишається питання, чи може нова Реформація відбутися під знаком 

примирення та єдності навколо Євангелії. На це питання мають відповісти як 

протестанти, так і православні. Для України відповідь останніх буде критично 

важливою. 
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PROTESTANTISM AND THE EASTERN REFORMATION 

In the article the Reformation manifestations in the Ukrainian context are characterized. «Two 
waves» of the Reformation in Ukraine contributed to the emergence of specific types of Protestant 

denominations (elitist and marginal) wich havn’t acquired a national scale. Particular attention is paid 

to the «Тhird wave», which would change the Orthodox Church, and returned the Protestant 
community in general Church. 
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Ганна Кулагіна-Стадніченко  

ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПАРАДИГМ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
Розглянуто смислове наповнення терміну «трансформація» відповідно до його 

застосування щодо формування світоглядних універсалій, властивих певній релігійній традиції, 

механізми та чинники трансформаційних процесів релігійної свідомості за умов глобалізації, 
визначено проблемне поле «кризи теології» та «кризи Церкви» у сучасному суспільстві. 

Ключові слова: трансформація релігійної парадигми, механізм трансформації релігійної 

парадигми, інновація, світоглядні універсалії релігійної традиції, «криза переконливості» у 
релігії, «виклики секуляризму», наслідки секуляризації. 

Характеризуючи процеси зміни релігійних парадигм за часів глобалізації, доцільно 

вживати термін „трансформація». Останній виключає оцінний критерій, коли процеси 

змін визначаються лише як прогресивні чи, навпаки, – регресивні, що не завжди 

коректне з огляду на свою категоричність.  

Під трансформацією релігійної парадигми будемо розуміти якісне перетворення її 

форм, обумовлене диференціацією певних світоглядних універсалій, переоцінкою їх 

змістовного наповнення. Механізм трансформації простий. Елементи нового релігійного 

світогляду запроваджуються завдяки дії кількох процесів: переосмисленню історичної 

спадщини, наданню іншого розуміння вже існуючим традиціям, внаслідок запозичення 

світоглядних універсалій зовні, за умови їх якісної зміни та можливості органічного 

синтезу з традиційними. 

Головним чинником трансформації релігійних парадигм виступає інновація, яка 

уявляє собою появу нестандартних, незвичних, нових складових, а саме: ідей, образів, 

моделей або принципів діяльності; форм діяльності і знань; типу мислення чи 

відчування; способів обміну інформацією, які здатні впливати на зміну значення 

окремих світоглядних універсалій, або їх системи в цілому. 

Носіями (суб’єктом) інновації можуть поставати творчі особистості чи релігійні 

громади, які висувають ідеї, цінності, норми, що відрізняються від традиційних. На 

масовому рівні таким суб’єктом подеколи виступають вихідці з інших країн, 

представники релігійної традиції, яка виявилася гетерогенною для певного суспільства.  

Інноваційна діяльність може набувати форми релігійних рухів з відповідною 

практичною та господарською поведінкою, які порушують традицію пропозицією нових 

шляхів спасіння. Таку роль, приміром, виконували протестанти за часів свого 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

322 

конфесійного становлення. Зазначимо принагідно, що носіями тенденції оновлення, 

модернізації частіше за все є активні верстви населення, що не змогли відбутися, 

зреалізуватися у попередній системі відносин та усталених типах діяльності. 

Проте, наявність інновації ще не означає трансформацію релігійної парадигми. 

Прийняття нового можливе лише за умови існування в релігійній традиції креаційних, 

тобто адресованих у майбутнє, світоглядних універсалій. Перетворення нових 

релігійних парадигм на зразки і норми відбувається завдяки синтезу попередніх та нових 

елементів світоглядних універсалій. Внаслідок цього виникає інша система універсалій, 

що не лише поєднує обидві складові, а й істотно відрізняється від останніх. 

Нині дослідники наголошують на значній ролі релігії і Церкви з огляду їх впливу на 

індивідуальну свідомість, життєдіяльність окремих суспільств, міжнародну стабільність 

[1]. Все частіше наголошується й на тому, що релігії видозмінюються внаслідок 

викликів сучасності. Безперечно, обидва зазначених явища існують у взаємодії та 

взаємовпливах. Метою нашого дослідження є з’ясування впливу глобалізаційних 

процесів на релігійні парадигми у сучасному суспільстві. 

На думку Пітера Бергера, наслідком глобалізації є „криза переконливості у релігії» 

[2]. Іншими словами, секуляризація призводить до того, що суб’єктивно людина втрачає 

впевненість щодо головних засад релігії. Натомість об’єктивно вона спостерігає значну 

кількість релігійних та світоглядних систем, які пропонують своє визначення реальності, 

але більше не можуть беззастережно вимагати підкорення „їх» правді.  

Об’єктивність релігійних парадигм утворюється і підтримується завдяки 

емпіричному спостереженню соціального процесу. Відповідно до цього релігійна 

парадигма постає реальністю для індивідуальної свідомості. Тоді релігійний універсум 

сприймається як беззаперечний факт. Це явище Пітер Бергер влучно охарактеризував 

«каркасом переконливості». Послаблення «каркасу переконливості» призводить до 

невпевненості у суб’єктивній реальності конкретної релігійної парадигми. Сумніви 

вдається подолати лише свідомим зусиллям в акті віри. Під час подальшого руйнування 

«каркасу переконливості» попередній зміст віровчення може зберігатися людиною у 

вигляді «думок», «відчуттів», або «переважання релігійного». Зокрема, змінюється місце 

релігійного віровчення в свідомості. Так, «базові істини» відфільтровуються від 

суб’єктивних поглядів індивіда, а щодо останніх у нього вже не існує однозначної 

впевненості. 

Ситуація плюралізму значно збільшує число конкуруючих між собою «каркасів 

переконливості», а тим самим робить відносним їх релігійне наповнення. Точніше 

кажучи, вона «деоб’єктивує» зміст віровчення, позбавлює його статусу об’єктивної, 

беззаперечно зрозумілої для свідомості, реальності. «Суб’єктивація» змісту релігійного 

віровчення відбувається у двох напрямках: 

1) воно стає приватною справою індивіда, втрачає якість беззаперечної 

міжособистісної істини, а відтак унеможливлює незаангажовані думки щодо релігії;  

2) оскільки індивід притримується набутих релігійних поглядів, то вони, швидше, 

сприймаються як особливість його свідомості, аніж факти зовнішнього світу. Іншими 

словами, релігія менше співвідноситься з історією чи Всесвітом, але більше – з 

індивідуальною екзистенцією, психологією. 

Процес демонополізації релігії властивий не лише соціальній психології, а й 

соціальній структурі суспільства. Релігія вже не обґрунтовує світ. Навпаки, різні 

релігійні групи прагнуть зберегти свої приватні універсуми перед рештою конкурентів. 

Супутнім явищем виявляється те, що множинність релігійних обґрунтувань 

інтерналізується свідомістю як множинність можливостей для людини в ситуації 

вибору. Тим самим, будь-який конкретний вибір стає відносним. Пошук істини йде 

через індивідуальну свідомість, адже релігійні традиції втратили значення єдиної 

символьної системи для суспільства, позбулися ролі одного-єдиного прочитання 
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подієвості, яке інтегрувало б соціум. Ті ж, хто продовжує притримуватись релігійних 

парадигм певної традиції, постають когнітивною меншістю, що створює соціально-

психологічні та теоретичні проблеми. 

На рівні соціальної структури плюралізм корелює із секуляризацією свідомості. 

Зазвичай, термін «плюралізм» застосовується до такої політики, коли держава терпляче 

ставиться до різних релігійних груп, що вільно конкурують між собою. Глибокий 

зв’язок між секуляризацією і плюралізмом полягає у тому, що секуляризація призводить 

до демонополізації релігійних традицій, викликає «поляризацію» релігії та, відповідно, – 

втрату спільної реальності для всіх членів соціуму. 

Можна казати й про те, що християнство мало внутрішній потенціал для 

секуляризації. Внаслідок ведення релігійних воєн, воно почало сприяти встановленню 

плюралістичної ситуації. Іншими словами, з того часу, як порушилась єдність 

християнства, розпочався процес його подрібнення, що зумовлювався переважно 

практичними, ніж ідеологічними чинниками. Своєю чергою, це породжувало 

толерантність до релігійного інакомислення на протестантських та католицьких 

територіях.  

Історично найраніше процес подрібнення християнства зреалізувався в Америці. 

Результатом маємо встановлення системи конфесій («деномінацій»), які співіснують 

завдяки толерантному ставленню одна до одної. Подеколи деномінація американського 

типу навіть визначається як Церква, що мусить примиритися з постійною присутністю 

та конкуренцією інших Церков на її території.  

На відміну від інших американських інституцій, деномінації виявилися продуктом, 

придатним для експорту. Тут плюралізм не обмежується міжрелігійною конкуренцією. 

При визначенні головних завдань реального життя релігійні групи вимушені 

конкурувати з нерелігійними суперниками. Серед них високоорганізовані у своїй 

структурі (приміром, революційні чи націоналістичні ідеології) та такі, що не мають 

відповідної організації (наприклад, сучасна система цінностей «індивідуалізму» або 

сексуального розкріпачення). Тому про плюралізм можна казати не лише у суспільствах 

з конфесійною системою американського зразка, а й всюди, де колишні релігійні 

монополії вимушені конкурувати у визначенні реальності з соціально значущими 

суперниками, які підтримуються законом. Відтак, французький католицизм, приміром, 

мусить відповідати на виклики «секуляризму», носієм якого виступає середній клас, або 

– на рух робітничого класу. Не дивує й те, що «американське» розуміння релігійної 

свободи та соціально-етичного підходу до організації релігії поширюються там, де 

ніколи не було конфесійної системи на кшалт американської. Чинником тому – не 

стільки місіонерські успіхи ліберального протестантизму, скільки глобальне 

розповсюдження плюралізму як феномену, що закладений в інфраструктурі сучасних 

суспільств. 

Явище «поляризації» релігії означає обмеження сфери її застосування публічною 

риторикою та набуття нею значення приватної чесноти. У свою чергу, це призводить до 

відходу від традиційного завдання релігії, яке полягало у здатності слугувати спільним 

смисловим універсумом для членів певного суспільства. Відтак, деформується одна з 

головних функцій релігії – світобудівна. За сучасних умов вона зводиться до створення 

окремих світів, фрагментарних смислових універсумів, що переконливі лише в межах 

певної спільноти. Оскільки сучасна сім’я позбавлена міцності (а це поєднує її з іншими 

проявами сфери приватного життя), то релігія спирається на хитку конструкцію, 

набуваючи аналогічної властивості. Ілюстрацією цьому є поширена ситуація, коли 

релігійних поглядів можна позбавитись так само швидко, як їх здобути. 

Ситуація плюралізму не обмежується трансформацією соціальної структури релігії, 

а й розповсюджується на зміст віровчення. Релігія завжди підпадала під світський вплив. 

Проте, за нинішніх часів на змістовну частину релігії надзвичайно впливає динаміка 
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потреб споживача. Сьогодні релігія вже не нав’язується, а постає предметом збуту. 

Майже неможливо запропонувати товар вільному від примусу споживачу, не 

врахувавши його побажань. Цей надзвичайно важливий момент не слід ігнорувати, 

характеризуючи ситуацію плюралізму з соціологічної та соціально-психологічної точки 

зору. Звичайно, релігійні організації можуть розраховувати на традиційні погляди, що 

утримують населення від надмірної довільності у релігійному виборі. З іншого боку, 

з’являється внутрішньо ворожий релігійному традиціоналізму динамічний елемент. За 

цієї умови все важче наполягати на релігійній традиції, як на істині, що не зазнає змін. 

Натомість, до сфери релігії запроваджується динаміка потреб споживачів, а релігійний 

зміст стає предметом «моди». З’являється можливість для кардинальної зміни, яка з 

часом зреалізується на рівні теоретичної теології. 

Динаміка потреб споживачів не визначає змісту релігії та напрямку його 

трансформацій, але принципово вказує, що цей зміст може змінюватись. Існує кілька 

факторів, які можуть суттєво вплинути на характер такої зміни. Спробуємо 

проаналізувати ці фактори. 

Оскільки світ споживачів надто секуляризований, то це відображається й на їхніх 

потребах. Людина віддасть перевагу тому релігійному «продукту», який узгоджується з 

її секуляризованою свідомістю. Рівень секуляризації корегує з соціальними 

характеристиками її носіїв. Так, релігійність осіб старшого віку вища від релігійності 

молоді, села – від міста, жінок – від чоловіків, тощо. Внаслідок відмінностей у рівні 

секуляризації окремих верств населення, відрізнятиметься їх секуляризуючий вплив, як 

споживачів релігійного «продукту».  

Проте секуляризація виступає глобальною тенденцією, а відтак – глобальною 

виявляється й тенденція трансформації змісту віровчення в бік секуляризації. З огляду 

на це, маємо такі неоднозначні наслідки цього процесу:  

1) у ліберальному протестантизмі та іудаїзмі з релігійної традиції свідомо 

виключаються «надприродні елементи». Натомість, у світських термінах 

обґрунтовується подальше існування релігійної організації, що колись мала 

беззаперечний авторитет; 2) в інших випадках «надприродні елементи», за своїми 

значенням та актуальністю, значно поступаються цінностям світської секуляризованої 

свідомості, що починає сповідувати певна конфесія. Приміром, «деміфологізація» свого 

вчення Католицькою Церквою значно менша, ніж більшості протестантських конфесій. 

Водночас, традиційний католицизм і протестантизм можна успішно рекламувати як 

засоби, що підвищують моральну стійкість нації або забезпечують психологічні 

переваги, як-то «душевний спокій» тощо. 

Відзначаючи місце релігійних інституцій у сучасному суспільстві, Пітер Бергер 

зауважує, що релігія набула соціальної значущості передусім і переважно у сфері 

приватного життя. Попит на неї залежить від успішного відображення релігійними 

організаціями „потреб» цієї сфери навіть більше, ніж від рекламування владними 

структурами можливого застосування релігії у межах великих суспільних інститутів. 

Особливої ваги це набуває з огляду на моральну і терапевтичну функції релігії [2].  

Нині у рекламній діяльності конфесій переважає акцент на родині, ставленні до 

інших людей, психологічних потребах індивіда. Саме в цій галузі релігія дотепер 

значуща навіть для секуляризованих верств населення. Водночас останні досить 

скептично сприймають «накладання» релігійного світогляду на політичні чи економічні 

проблеми, вважаючи його, переважно, «неадекватним». З цієї точки зору можна 

пояснити й те, що Церкви відносно слабко впливають на економічні чи політичні 

погляди своїх вірних, хоча ті, як приватні особи, сприймають релігію із значним 

пієтетом. 

Ситуація плюралізму співпала з наданням мирянам нової ролі у релігійних 

інституціях, що уможливлює казати про «добу мирян» [4]. Йдеться про своєрідний 
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контроль споживача над змістом віровчення і, як наслідок, – дві тенденції: 

стандартизацію та «демаркацію кордонів». Оскільки релігійні потреби окремих 

соціальних верств населення подібні, то конфесії вимушені стандартизувати свою 

продукцію. Приміром, релігійні організації, які зважають на середній клас, 

секуляризують і психологізують віровчення. Так, католицький священик навряд чи буде 

розмірковувати про святу Фатиму серед міських парафіям, а швидше дискутуватиме з 

психологом про «релігію і душевне здоров’я». Вже давно діють, як сімейні 

психотерапевти, протестантські та іудейські богослови.  

Викликана «тиском» споживача стандартизація, уніфікація релігійного змісту 

уможливлює казати про розмивання традиційних конфесійних кордонів. Тим не менш, 

ситуація плюралізму породжує не лише «добу екуменізму», а й «добу нового відкриття 

конфесійної спадщини». Цей суперечливий, на перший погляд, факт означає не лише 

«зустрічний рух» одне до одного. Нова увага до конфесійної ідентичності є частиною 

процесу раціоналізації в умовах конкуренції. «Зустрічний рух» викликаний потребою у 

чіткому визначенні, «демаркації» своїх кордонів внаслідок всезагальної стандартизації. 

У свою чергу, «демаркація кордонів» корегує з динамікою попиту споживачів на 

конкретному ринку. Відтак, оригінальність діяльності релігійної організації залежить не 

від тривалої історії конфесійних традицій, а від відмінностей потреб споживача у межах 

загальної соціальної стратифікації. Найпростіший шлях до цього – акцентування на 

конфесійній спадщині релігійної групи [2]. 

Зважаючи на виклики глобалізації, релігійні організації можуть піти одним із двох 

шляхів: або адаптуватись до ситуації за правилами плюралізму, пристосовуючи свою 

продукцію до попиту споживачів, або відмовитись від пристосування, опинившись під 

захистом соціально-релігійних структур, які їм вдалося зберегти або створити. 

Зрозуміло, що обидва варіанти проблематичні, а відтак свідчать про „кризу теології» чи 

„кризу Церкви» у сучасному суспільстві.  
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Олег Саган  

ТЕОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЗРОСТАННЯ ГРОМАД ЦЕРКВИ ХВЄ 
В ДОБУ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

В статті проведено аналіз діяльності п’ятидесятницьких громад у західних областях 
Україні в сучасний період релігійної свободи, з’ясовано його історичний контекст та 

перспективи розвитку Церкви ХВЄ 

Ключові слова: євангелізація, п’ятидесятницькі громади, християни віри євангельської, 
Західна Україна, благовістя. 

Суспільно-політичні трансформації, які відбувалися в нашій країні з кінця 1980-х рр. 

і до сьогоднішнього часу, внесли значні зміни в діяльність Церкви Християн Віри 

Євангельської п’ятидесятників, зокрема на теренах Західної України. Релігійний вакуум, 

створений впродовж радянського періоду, був одним із чинників, що призвів до зміни 

політичної системи й мав своїм наслідком проголошення релігійної свободи в 

незалежній Україні.  

Минулий період створив певні стереотипи щодо поширення євангельського вчення, 

кількості віруючих, оскільки в період релігійних утисків зареєстровані Церкви 

керувалися настановами Всесоюзної Ради Євангельських християн-баптистів (далі – 

ВРЄХБ), зокрема, Інструктивним листом ВРЄХБ, що спрямовував церковну діяльність 

не на залучення нових членів будь-якими методами, а задоволення необхідних духовних 

потреб віруючих. 

Зауважимо, що в середовищі християн віри євангельської (далі – ХВЄ) була 

відсутня стратегія євангелізації. Відтак, у цих умовах склалося уявлення про те, що 

«вільно сказане слово Христове приведе до нього мільйони» [1, с. 197]. Проте, церковні 

лідери не були в змозі налагодити відповідну координацію в сфері євангелізації, тому до 

середини 1990-х рр. процес євангелізації мав здебільшого стихійний характер. Його 

наслідком була поява значної кількісті євангелізаційних груп, місій та товариств, що 

призвело в окремих випадках до протистояння між ними, непорозумінь, а подекуди і 

конфліктів. Набрав поширення вплив іноземного місіонерства, що був більш 

організованим і стратегічно вивіреним. Разом з тим, акцент на роботі з поширення 

благовістя призвела до ігнорування напрямку розвитку богословсько-освітньої сфери, 

підготовки служителів, формування віровчення. Все це вносило дисбаланс в духовну 

діяльність Церков [2, с. 88]. З цього приводу старший пресвітер ВРЄХБ в Україні Я. К. 

Духонченко зазначав: «…трапляються прикрощі, коли навіть євангелізацію, що 

проводиться нашими силами, вважають світською справою, справою влади» [3, с. 3]. 

Подекуди в громадах висловлювалися думки, що створення умов релігійної свободи є 

черговим кроком влади, спрямованим проти віруючих. 

Щільність релігійних громад і релігійних напрямків зросла з року в рік й почала 

відлякувати людей. За сучасних умов методи забезпечення церковного зросту, що 

використовувалися наприкінці 1980-х рр. є недостатніми й вони втратили ефективність. 

Для того, щоб досягнути зростання Церкви в теперішній час необхідні зміни у багатьох 

напрямках євангелізаційної роботи. Неосвіченість, незрілість та наївність в 

євангелізаційній праці на початках релігійної свободи призвела до швидкого зростання 

кількості членів громад, проте це не завжди відповідало їх внутрішньому стану та 

переконанням. Практика показала, що подібні методи євангелізації це не працюють.  

Вже сьогодні стало зрозуміло, що в євангелізаційний період повинен бути тривали і 

спрямовуватись на зав’язування, підтримування і розвиток стосунків з людьми.  

Через ускладнення суспільно-духовної ситуації ХВЄ удосконалюють підходи щодо 

євангелізації та місіонерства. Цьому сприяє становлення закладів духовної освіти та 

доступність іноземних досліджень у даній сфері. Традиційне розуміння євангелизму 

змінюється так званим «трьохфазним» євангелізмом, що включає такі складові: 
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«Підготовка ґрунту». Звернення до серця через побудову взаємин, що включає служіння, 

спілкування й жертовність. Фактично це – підготовчий етап, що дозволяє налагодити 

контакт з співрозмовником; «Сіяння». Звернення до розуму через відкрите спілкування, 

що включає особисте свідоцтво, книги, касети, вивчення Біблії, спілкування, проповіді 

та навчання; «Жнива». Звернення до волі людини в очікуванні відповіді, що полягає в 

ґрунтовному поясненні Євангелія [4, с. 23]. 

 Нові засадничі положення щодо благовістя помітно трансформували підходи 

євангельських об’єднань у цій сфері. У цілому відбувається перехід від так званої 

загальної євангелізації, що орієнтувала переважно на проведенні масових заходів, до 

особистого благовістя, завдяки якому можливо дійти до конкретних потреб людини. 

Задля цього потрібне залучення не конкретних проповідників, як це було на першому 

етапі, а необхідно «щоб всі, хто благополучно сидить на церковній лавці вийшли до 

народу, вийшли назустріч його потребам та проблемам» [5, с. 3]. Перехід від 

«євангелізації натовпу» до «євангелізації особи» зумовив також принципову 

трансформацію в підходах до людини, на яку спрямоване благовістя [6, с. 44]. 

 Розширення методологічних підвалин євангелізаційної роботи призвело до 

збільшення методів і способів благовістя, що впроваджуються в практику 

протестантськими Церквами з другої третини 1990-х рр. Загалом у цей період вони 

розвиваються у таких напрямках: благовістя різним віковим категоріям населення; 

євангелізація через благодійництво; євангелізація в малих групах; особиста 

євангелізація; проповідь через засоби масової інформації. 

 На переконання п’ятидесятників, врахування вікових особливостей під час 

здійснення євангелізаційної діяльності – необхідна умова для її успіху, що передбачає 

наявність гнучкого підходу до питання вибору методів благовістя.  

Однієї із складових євангелізації є робота з дітьми, яка організовується та 

реалізується навколо недільної школи, що створена при громаді. Також в означений 

період збільшилася кількість недільних шкіл поза межами релігійної громади. В 

основному – це класи з помітною євангелізаційною орієнтацією. Успіх недільних шкіл у 

1990-ті рр. був зумовлений, з одного боку, застосуванням різноманітних зацікавлюючих 

методів навчання, з другого – помітною стагнацією державної системи виховання 

підростаючого покоління. Усебічно та методично розроблена програма роботи з дітьми 

сприяла залученню до недільної школи дітей, батьки яких не мали стосунку до 

протестантської громади. Апогеєм зростання відвідувачів стало святкування релігійних 

подій, де діти отримували різноманітні подарунки, забезпечення якими стало реальним 

завдяки одновірцям із-за кордону через посередництво міжнародних місій. Серед 

найбільших протестантських організацій, що здійснюють подібну діяльність, відзначимо 

«Сумку самарянина». 

Чітку євангелізаційну спрямованість мають дитячі християнські табори, поширення 

яких припадає на другу половину 1990-х рр. Місцем їхнього базування зазвичай є 

колишні піонерські табори та дитячі санаторії різноманітних підприємств. Цікавий 

відпочинок поєднаний з нестандартним викладанням біблійних уроків і святкових 

програм, що здійснювалося спеціально підготовленими вчителями, став запорукою 

приєднання до недільних шкіл великої кількості дітей. 

 Пріоритетною для ХВЄ є діяльність із залучення до Церкви молоді. «Щоби 

утримувати молодь в церквах, треба навчати їх лідерству» – такою була позиція Давида 

Вандепута, керівника п’ятидесятницької спільноти молодіжних лідерів Європи PEFY на 

панельній дискусії «Досвід європейської молоді: уроки та застереження», яка відбулася 

в рамках XV Всеукраїнського молодіжного фестивалю, що проходить на Житомирщині 

з 5 по 12 липня.  

Учасниками дискусії були представники вищого духовенства Церкви ХВЄ в 

Україні, які починали своє служіння в роботі з молоддю, та нинішні регіональні 
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молодіжні керівники. На експертній зустрічі говорили про проблеми виховання 

християнської молоді в Церквах, обмінювалися досвідом ефективних методик та 

обговорювали шляхи подолання прірви між старшим та молодшим поколінням [7]. 

 Для цього при громадах створені молодіжні відділи, що часто реєструються як 

окремі товариства або асоціації. У більшості п’ятидесятники намагаються максимально 

враховувати особливості сучасної молодіжної культури з метою проникнення в неї задля 

прилучення до релігійних громад. Особливо це помітно в діяльності молодіжних 

товариств. Однією з найбільших організацій, що ставить за мету розповсюдження ідей 

християнства серед молоді, є асоціація «Україна для Христа». Серед напрямків її 

діяльності відзначаються: організація та розвиток універсальних студентських містечок 

(«кемпусів»). Ця євангелізаційна робота спрямована на студентів світських навчальних 

закладів, що включає в себе групи з вивчення Біблії, тематичні вечори, вокально-

інстументальні концерти, організацію таборів тощо; демонстрація кінофільму «Ісус»; 

проведення євангелізаційних навчальних семінарів «Сімейне життя»; видавництво 

посібників для духовного навчання молоді; проект «Молодь на роздоріжжі» – підготовка 

лідерів для роботи з підлітками. Роботу організації забезпечує більше 100 співробітників 

[8, с. 23].  

 У зазначений період великого розмаху набула благодійна діяльність 

п’ятидесятницьких об’єднань. Заборонена в радянську добу, на сучасному етапі вона є 

серцевиною соціальної значущості Церкви. Милосердницька та євангелізаційна 

діяльність спрямована, насамперед, на такі групи, як ув’язнені й ті, що вийшли з місць 

позбавлення волі, хворі на алкоголізм та наркозалежні, самотні, люди похилого віку, 

сироти, малозабезпечені, вдови. Задля цього починаючи із середини 1990-х рр. 

створюється мережа доброчинних фундацій, реабілітаційних центрів, домів милосердя, 

домів престарілих [9, с. 320]. 

Благодійництво в протестантизмі не можна розглядати відірвано від євангельсько-

місіонерської діяльності. Варто погодитися з думкою О. Назаркіної про те, що 

доброчинність «спрямована на створення своєрідного культурного поля, сприятливого 

для зміни світоглядних засад широких верств населення у напрямку зростання особистої 

готовності людей до засвоєння релігійних уявлень» [20, с. 198]. 

Із середини 1990-х рр. у п’ятидесятницькому середовищі Західної України з метою 

залучення нових членів Церков поширена практика домашніх груп. На думку адептів 

цього напрямку благовістя: «Євангелізація розпочинається з взаємовідносин, а не з 

богослужіння чи якогось заходу» [10, с. 45]. В основному систему домашніх груп 

застосовують новоутворені міські громади п’ятидесятницького спрямування. Члени 

такої групи запрошують своїх рідних або знайомих на неформальне спілкування в 

домашніх умовах. Тут відбувається спілкування, тематична бесіда або перегляд 

(прослуховування) відео, аудіокасет релігійного змісту. Людина за допомогою 

домашньої групи оминає проблему адаптації до християнського середовища. Крім того, 

домашня група створює можливості для доступу й вирішення проблем і потреб 

конкретної людини, поступово залучаючи її до Церкви. 

Зміщення акценту на індивідуальний підхід є помітним у різноманітних програмах 

особистої євангелізації. Західні фахівці попереджували, що «від 80 до 86 % 

новонавернених приходять до віри в Христа через особисті бесіди та спілкування з 

простими віруючими, …а не під час великих євангелізаційних кампаній» [11, с. 207]. У 

другій половині 1990-х рр. з’явилося чимало програм особистого благовістя. Серед них 

– бесіда з допомогою трактату «Чотири духовних закони», що найбільш адаптована 

членами євангельських громад. Це – «акумульоване Євангеліє», що шляхом простого 

пояснення з боку віруючого дозволяє за короткий проміжок часу довести співбесідника 

до прийняття рішення. На подібних принципах ґрунтується програма «Від серця до 
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серця» [12, с. 5]. Навчання благовісників відбувається на короткочасних (як правило, 

тижневих) курсах. 

Важливою складовою особистого благовістя є особистий позитивний приклад 

вірного, що в духовному середовищі визначений як «євангелізм життям». У його основу 

покладено відому християнську тезу: «Проповідуйте Слово Боже завжди і, лише коли 

потрібно використовуйте слова». У даному випадку відсутня раніше запланована 

програма благовістя. Вона виникає в щоденних ситуаціях й має значно більший вплив, 

ніж «євангелізація слова» [13, с. 44].  

 Здійснюючи євангелізаційно-місіонерську діяльність, євангельські християни 

прагнули використовувати і створювати власні засоби масової інформації. Релігійна 

преса, попри значний розвиток, має ймовірніше релігійно-просвітницький, ніж 

євангелізаційний характер. На думку вітчизняних євангельських християн, пізнання 

істини має відбуватися шляхом прямого доступу людини до Біблії, а не через релігійну 

періодику. 

Однією з форм поширення місіонерсько-євангелізаційної діяльності стали 

християнські радіо- та телепередачі. На місцевих радіотелеканалах Західної України 

звучать християнські передачі «Вірую», «Сторінками Біблії» та інші. 

Поряд із різноманітними методами індивідуальної євангелізації в 1994–2000 рр. 

певне місце займали масові заходи благовістя. Від попередніх їх відрізняла краща 

підготовка: потужна рекламна кампанія із залученням ЗМІ, наявність великої кількості 

кваліфікованих душеопікунів, різноманітна програма євангелізаційного богослужіння 

(іноді у формі концерту, фестивалю, літературного вечора тощо) з урахуванням 

суспільних світоглядних трансформацій. 

Саме в цей період набуло поширення масова євангелізація за допомогою 

легкоконструйованих наметів. Їхнє використання сприяло мобільності у проведенні 

заходів благовістя, а також значно їх здешевлювало, адже оренда палаців та домів 

культури коштувала чимало. Привабливість намету полягала й у тому, що він привертав 

увагу оточуючих, які йшли до нього охочіше, ніж до Дому молитви. 

Задля євангелізації продовжують використовувати різноманітні релігійні свята. Як 

правило, більшість із них відбувалася у Домі молитви. Деякі з них, як-от водне 

хрещення, проходить просто неба, на відкритому водоймищі. Оточуючих зацікавлює те, 

що відбувається, і вони стають очевидцями дійства. Того самого часу, акту водного 

хрещення передує євангелізаційно-пояснювальна частина, виступи хорових колективів, 

співочих груп, а також заклик людей прийняти Благу Звістку. 

Широкого застосування набув ще один спосіб масової євангелізації, відомий ще з 

радянської епохи, – благовістя під час похорону померлого члена громади. Під час 

траурної процесії у проповідях указують на наявність життя після смерті. На процесіях 

зазвичай присутні чимало людей, які не належать до громади, однак розглядаються як 

потенційні її члени. 

Отже, у зазначений період окреслюється тенденція переорієнтації євангелізації на 

індивідуальний рівень. Поряд із цим, ХВЄ продовжують використовувати окремі методи 

масової євангелізації, частково їх модернізувавши заради досягнення кінцевого 

результату. 

Утім, процес динамічного розвитку євангелізаційно-місіонерських інституцій 

викликав внутрішні протиріччя всередині п’ятидесятницького середовища Західної 

України, що набуло прояву в суперечності між «євангелізуючими» Церквами й 

традиційними, а також між старими й новими Церквами. Проведення активної 

євангелізаційно-місіонерської роботи з боку громади не тільки трансформувало її 

внутрішню структуру, а й спричинило введення нових форм богослужіння 

(використання сучасної музики, емоційного прославлення та проповіді, а в окремих 

випадках плескання в долоні). Новостворені громади загалом почали практикувати таку 
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форму служіння, яка використовувалася під час євангелізації. Крім цього, як зазначає П. 

Яроцький, нові Церкви критично ставляться до традиційних форм євангельської 

життєдіяльності (як богослужбової, так і побутової культури) [14, с. 5]. Подібні 

суперечності іноді закінчуються розколом всередині традиційних Церков. 

На початку ХХІ ст. виокремився новий етап євангелізаційно-місіонерської 

діяльності на вітчизняних теренах. Його особливостями стала наповненість і навіть 

перенасиченість вітчизняної релігійної мережі, послаблення інтересу до благовістя, що 

поступово призводить до зменшення кількості новонавернених в громадах.  

 Нові суспільно-духовні виклики стали черговим іспитом на гнучкість 

пізньопротестантських течій в Україні. Однією з його характеристик стало подальше 

зменшення кількості новонавернених. Для прикладу наведемо дані таблиці про кількість 

осіб, що прийняли водне хрещення та прилучилися до громад Тернопільського 

обласного об’єднання Церков ХВЄ:  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

299 263 173 203 256 231 149 164 195 171 169 

Таблицю складено за даними старшого пресвітера Церков ХВЄ Тернопільської 

області В. Г. Терещенка  

 Таким чином, кількість охрещених за десять років дещо зменшилася. У цілому 

переорієнтація на нові форми благовістя в середовищі протестантів у 2001–2004 рр. 

відбувається повільно. Традиційні громади здебільшого продовжують практикувати 

євангелізаційні методи попереднього десятиліття. Дещо інтенсивніше модернізують 

свою діяльність новостворені Церкви й окремі місіонерські товариства. 

З кінця 1990-х рр. набувала розвитку так звана «спеціалізована євангелізація», під 

якою розуміють благовістя за професійною ознакою. Проведення різноманітних 

євангелізаційно-просвітницьких заходів, вкупі з професійним ставленням до власних 

обов’язків, примножене на постійний особистий контакт і знання специфіки тієї чи 

іншої спеціальності робить подібну форму євангелізації достатньо ефективною [15, с. 

24]. 

 Особливу увагу сконцентровано на розвитку благовістя з допомогою 

інформаційних технологій та ЗМІ, що, за їхнім переконанням, повинно стати одним з 

пріоритетів Церкви третього тисячоліття. Деякі Ц ХВЄ мають також власні 

інформаційні та євангелізаційні сайти в міжнародній системі Iнтернет. Зростає кількість 

радіо- та телевізійних передач, особливо на регіональному рівні. Для користувачів 

кабельного телебачення стали доступні протестантські російськомовні телевізійні 

канали СНЛ і ТБН. Подібні тенденції засвідчують прагнення протестантів 

пристосуватися до нових суспільно-духовних реалій задля поширення власного 

віровчення. 

 На новому етапі специфічними були масові євангелізаційні зібрання. Їхнє 

проведення засноване на використанні широкого спектру форм індивідуального 

благовістя, які проводилися міжнародною асоціацією «Відродження» в різних містах 

України. Багатолюдне зібрання вінчає доволі тривалу особисту євангелізацію. 

 Важливим фактором третього етапу розвитку євангелізаційно-місіонерської 

діяльності в епоху незалежності України стало помітне послаблення діяльності 

закордонних місіонерів на вітчизняних теренах. Це стосується діяльності іноземців у 

напрямку відкриття нових церков, а також поширення духовної літератури та будування 

молитовних будинків. Вагомим залишається місце місіонерської допомоги в 

благодійницьких і культурних заходах, а також у сфері підготовки благовісників. 

 Загалом здійснення євангелізаційно-місіонерської діяльності вітчизняних християн 

віри євангельської відповідало логіці суспільно-духовних трансформацій. За рідким 

винятком, євангельські Церкви виявилися доволі гнучкими у сприйнятті оточуючої 

реальності, розширюючи та поглиблюючи форми власної діяльності. Помітно 
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окреслюється тенденція переходу від короткочасних, слаборозвинутих програм 

благовістя до масштабних світоглядних проектів так званого «наукового євангелізму», 

покликаного раціонально довести унікальність Благої Звістки та поглибити 

зацікавленість у ній людини. Специфічними у цьому відношенні є різноманітні 

благодійні програми, що в цілому можуть розглядатися як частина потужного 

євангелізаційно-місіонерського проекту. 

Вище перераховані тенденції свідчать про видиму сторону трансформації 

теологічних поглядів на церковний зріст в час релігійної свободи. 

Аналізуючи історичний контекст зародження та розвитку Церков ХВЄ в Західній 

Україні, зауважимо певні тенденції, а також окреслимо перспективи для майбутнього 

церковного зростання. 

 З досвіду духовної праці стає зрозумілим, що для сучасного життя та розвитку 

євангельських Церков потрібні зміни не в поодиноких напрямках, а в загальному, в 

різних сферах церковного життя, і вони повинні бути постійно діючими та системними. 

Насамперед, зріст повинен починатися з особистих відносин з Богом і молитви 

персонально кожного члена Церкви. Так само необхідно постійно перевіряти чи у вірі 

кожен, та чи знаємо ми в кого віримо. Непоодинокою є ситуація в Церквах, що вказує на 

охолодження стосунків віруючого з Богом, і тому не має сили Свідоцтво, бо в ньому вже 

не видно різниці між тим Богом, Якого проповідують віруючі та тими богами, які їм 

пропонує цей світ. Потрібно зосередитися над тим, щоб утримати те, що маємо, і 

досягати те, що Бог нам обіцяв.  

Спостерігаючи за діяльністю Церков, відзначимо, що та громада, яка веде роботу 

цілеспрямовано, є більш успішною і зростаючою. Обов’язковим є спрямування зусиль 

на повернення до євангельських цінностей.  

Для того, щоб ефективно досягати мети, необхідно підвищувати рівень служителів, 

як духовний так і інтелектуальний, також не оминати увагою і здобуття академічної 

освіти.  

Одним із визначних факторів, які впливають на зростання Церкви є формат 

проведення богослужінь і для перспективної, зростаючої Церкви він має дуже важливе 

значення. Сьогоднішній формат проведення богослужінь в багатьох Церквах ХВЄ 

недоступний для невоцерковлених пересічних людей. Такий стиль проведення служіння 

не тільки не дозволяє прийти людям до Церкви, а й відштовхує їх. На нашу думку, 

теологія та богослов’я повинні залишатися консервативними. Однак форма і стиль 

служіння мають бути сучасними та зрозумілими, відповідати теперішнім запитам 

суспільства, проте не надто модерними, крикливими чи радикальними. Класична форма 

ведення служіння має бути такою, яка би давала змогу доносити Євангелію на 

«доступній мові», а не на рівні 1940 – 1960- х рр.  

Перспективним для Церкви також є напрямок на підготовку «нового ґрунту» для 

майбутнього пробудження, тому що «старий ґрунт» вже вичерпав свої ресурси. «Старий 

ґрунт» нам підготувала радянська влада, коли після розвалу СРСР, люди, зневірені 

атеїстичною ідеологією, спрагненно потягнулися до Бога. Духовна ідея попри все ще 

жила в серцях людей та дала великий поштовх наприкінці 1980 – 1990-х рр. для пізнання 

Бога. Однак, зараз треба готувати цей ґрунт по-новому, тому що на даному етапі 

переважна більшість вважають себе віруючими. Через це основним завданням є 

показати справжнього живого біблійного Бога, а не «обрядового бога», якого можна 

вставити в рамочку. Тому кожному в Церкві потрібно навчитися мати близькі відносини 

з Богом, відновити свою посвяту та відмовитися від зайвих традиційних речей, які 

присутні і в євангельських Церквах.  

Так само, не варто оминати новітні засоби євангелізації через ЗМІ, Інтернет та 

соціальні мережі, особливо активною в цьому може бути молодь, яка швидше відчуває 
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тенденції та без проблем вловлює мову сучасності і набагато легше може доносити 

Євангелію на «їхній мові» [16]. 

Не можна оминати увагою і проповідь, оскільки вона є перспективним напрямком 

розвитку Церкви у всі часи, бо є основним інструментом, через який діє Господь. Отож, 

вона має бути не тільки теоретичною, але й практичною.  

Особливо важливим в питанні церковного розвитку є структура Церкви, не 

бюрократична, а така, яка служить для блага та зросту людей в громаді та виявляє 

дарування кожного члена спільноти для збудування тіла Христового (Ефесян 4:7-12) [17, 

с. 1104] . Керівництво Церкви повинно бути направлене на впровадження різних форм 

служіння за покликом кожного та налагодження ефективної мобільної навчальної 

системи. Особливим завданням церковних служителів має бути зрощування покоління 

лідерів нового формату, тобто розвивати лідерство у кожному, згідно з його покликання 

та посвяти, щоб кожен член Церкви міг служити своїми дарами. Важливим є також те, 

щоб церковна структура не будувалася згідно з принципом пастор-диякон, але щоб 

лідерство було доступне для кожного в Церкві в рамках його покликання, та щоб 

взаємовідносини могли бути зрозумілими, практичними, доступними та гнучкими.  

Одним із самих найперспективніших напрямків для духовного церковного зросту є 

утворення домашніх груп. Однак така форма служіння не так легко приживається в 

традиційних консервативних Церквах. Домашня група, основою якої є спільність, це є те 

місце, де люди можуть зростати, задавати запитання, чого не можуть зробити на 

загальних зібраннях, молитися один за одного [18, с. 102].  

Досвід показує: людина, яка не є частиною якоїсь домашньої групи, не може 

насправді зрозуміти, що ж таке Церква. Лише на домашніх групах відбувається 

справжнє спілкування, взаємна підтримка, встановлюються відносини і виробляється 

єдність. Церква – це, в першу чергу, сім’я. І домашня група – це скріплююча ланка цієї 

сім’ї. При кількості, що перевищує 10 – 15 осію, близьке спілкування стає неможливим. 

Для цього і мають створюватися домашні групи, де реально проходять зміни в характері 

та світогляді кожного [63].  

Один з показових прикладів ефективності проведення домашніх груп є Перша 

Тернопільська Церква ХВЄ. У зв’язку із консервативністю домашні групи не були 

утворені для всієї Церкви, а лише молоді – більше десяти «домашніх церков». За рік 

їхнього функціонування до хрещення було допущено близько тридцяти молодих людей, 

які їх відвідували, що склало більшу половину всіх охрещених. Така позитивна 

тенденція спостерігається і до сьогоднішнього дня [19]. 

Також слід по-особливому відзначити важливість впливу богословських навчальних 

закладів для церковного зростання.  

Хорошим прикладом у цьому є діяльність Тернопільської богословської семінарії, 

що проводить підготовку не тільки пасторів та проповідників, а також за останні 

декілька років розширили свої межі до підготовки лідерів недільних шкіл, домашніх 

груп, душеопікунів, соціальних працівників.  

Львівська біблійна семінарія (далі – ЛБС), окрім базових напрямків, відкрила 

відділення з підготовки керівників музичного служіння. Паралельно з навчанням в ЛБС 

можна отримати і світську освіту в загальнодержавних закладах. ЛБС є базовим 

потужним богословським закладом у Західних областях України п’ятидесятницького 

напрямку, який впродовж останніх років відкривав філії в різних куточках України.  

Таким чином, незважаючи на певне уповільнення кількісного зростання Церков 

ХВЄ в західних областях України, що має низку об’єктивних і суб’єктивних причин, на 

нашу думку, пятидесятницький рух є достатньо перспективним і має право на майбутній 

потужний прогрес, який призведе до духовного пробудження цілого краю, можливо, як 

це відбувалося в 1920–1930 рр.  
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In the article the Pentecostal communities in the western regions of Ukraine in modern times 
religious freedom was analyzed. The historical context and development perspectives Pentecostal 

Church was founded.  
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Вікторія Бокоч 

УКРАЇНСЬКІ ПРОТЕСТАНТИ В РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 
Аналізується місце і роль протестантських релігійних організацій на київському Майдані. 

Виявлено неоднакову активність різних течій протестантизму в Революції Гідності. Доведено, 
що релігійні організації своєю участю в акціях Майдану сприяли поваленню в Україні 

кримінально-олігархічного режиму.  

Ключові слова: Майдан, Революція Гідності, релігійні організації, протестантизм, віруючі.  

Серед суспільно-політичних подій, що відбулися в новітній історії України і 

найбільшою мірою вплинули на різні сфери життя українського суспільства, були події 

кінця 2013 – початку 2014 рр., які отримали назву Революція Гідності. В цій акції 

суспільного протесту брали участь представники різних політичних партій, громадських 

об’єднань, а також Церков та релігійних організацій.  

На підтримку Майдану з осудом насильства над його учасниками виступило чимало 

протестантських релігійних організації, серед яких Українська Християнська 

Євангельська Церква, Церква Християн Віри Євангельської України, Собор Незалежних 

Євангельських Церков України, церква «Нове Життя», Братство незалежних церков та 

місій Євангельських християн баптистів України, Німецька Євангелічно-Лютеранська 

Церква в Україні та ін. Факти жорстокості до учасників мирної акцій протесту у своєму 

зверненні категорично засудила й Рада Євангельських протестантських церков України.  

http://www.malinfest.org.ua/
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Однак, не всім протестантським релігійним організаціям в Україні відразу вдалося 

зорієнтуватися в ситуації і виступити на підтримку Майдану. На відміну від більшості 

Церков, які з самого початку підтримали акцію протесту і безпосередньо брали у ній 

участь, Церква Адвентистів Сьомого Дня на перших порах намагалася зайняти 

нейтральну позицію і не долучатися до мітингувальників. Вустами її президента 

В. Алексеєнка було заявлено, що «Церква адвентистів сьомого дня не бере участі у 

політичних акціях, вважаючи, що її місія полягає у проповіді Євангелія миру, а не 

прямій політичній діяльності. Кожний член церкви, у свою чергу, має право виражати 

свою особисту і громадянську і політичну позицію» [1]. Проте з часом він змінив свої 

погляди щодо Майдану і брав участь у його акціях, зокрема звершував молитви на 

недільних Народних віче [2]. 

Голова Всеукраїнського Союзу Церков Євангельських Християн Баптистів 

В. Нестерук теж спочатку заявив, що «ми завжди стараємося бути аполітичними… 

Нашої активності на Майдані немає» [3]. Однак, викладачі-богослови духовних 

навчальних закладів цієї Церкви у відкритому листі висловили незгоду з позицією свого 

керівника, зазначивши, що це його особиста думка, а не позиція всієї Церкви. При цьому 

вони заявили, що баптисти, як частина свого народу, поважають вибір громадян і не 

можуть залишатися «нейтральними», коли органи державної влади зловживають 

наданими їм повноваженнями, коли проливається кров студентів, корумповані суди 

приймають антизаконні рішення, а силові органи захищають не народ, а владу [4].  

Чітку позицію щодо Майдану, його учасників зайняла Німецька Євангелічно-

Лютеранська Церква в Україні. Її керівник С. Машевський у своїй заяві висловив 

глибоке обурення агресивною поведінкою влади проти їх учасників і підтримав 

прагнення співвітчизників перебувати в єдиній сім’ї з народами європейських країн. У 

київському храмі святої Катерини цієї Церкви, що заходився в епіцентрі подій, було 

запроваджено додаткові молитви мир і спокій в Україні, а також екуменічні молитви 

спільно з віруючими інших конфесій, що перебували на Майдані – православними, 

римо- і греко-католиками, баптистами та ін.  

Участь протестантських Церков, їхніх пасторів в Революції Гідності була досить 

різноманітною. Разом з представниками інших релігійних організацій вони надавали 

духовну опіку та моральну підтримку його учасникам, здійснювали богослужіння, 

релігійні обряди, молилися, виголошували проповіді, задовольняли інші духовні 

потреби.  

Під час найбільших загроз силового розгону Майдану разом з активістами вони 

несли нічну варту. У київських храмах, молитовних будинках діяли пункти притулку, 

ночівлі та обігріву активістів Майдану, збору теплого одягу і продуктів, видачі їжі, води, 

медикаментів, надання допомоги пораненим. Священнослужителі різних конфесій брали 

участь у похованні загиблих на Майдані Героїв Небесної сотні.  

На Майдані функціонувало кілька міжконфесійних молитовних наметів та каплиць, 

де щоденно проводилися богослужіння, діяла духовна рада, до якої входили 

представники різних релігій, зокрема й протестантів. Поруч з національно-державною 

символікою широко використовувалися релігійно-церковні символи, гасла релігійного 

змісту тощо.  

Окремі протестантські течії солідаризувалися з учасниками Майдану у рамках 

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, яка прийняла низку заяв і звернень 

до представників владних структур, всього українського народу, спрямованих на 

підтримку учасників мирного протесту, засудження фізичного насильства щодо них, 

припинення розбрату та ворожнечі в суспільстві, досягнення порозуміння, миру і 

злагоди в Україні,  

Серед протестантів, хто виявив своє негативне ставлення до Майдану, була Церква 

«Посольство Боже». Старший пастор цієї Церкви Сандей Аделаджа публічно заявив: «Ні 
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я, ні керівництво церкви «Посольство Боже» не плануємо проводити ніякої демонстрації 

або молебню на Майдані Незалежності» [5]. Перебуваючи на той час під слідством у 

зв’язку з відкриттям кримінальної справи, йому нічого іншого не залишалося як активно 

проповідувати серед своїх прихильників необхідність підтримки тодішньої української 

влади.  

Як бачимо, протестантським релігійним організаціям в Україні не вдалося виробити 

спільної позиції щодо Майдану. Саме тому діапазон їхньої присутності, підтримки та 

участі у Революції Гідності був різним: одні із них відразу без вагань стали на бік 

мітингувальників, іншим, особливо на перших порах, важко було зорієнтуватися і 

публічно змінити своє ставлення до влади, з якою вони, переслідуючи в основному 

власні меркантильні інтереси, ще донедавна співпрацювали. Їхня вичікувальна позиція 

та пасивність пов’язана із страхом перед владою, залежністю від неї, боязню втратити її 

прихильність. Для окремих релігійних організацій, як свідчить пастор А. Калюжний, 

характерним було «теологічне розуміння ситуації» – «раз написано, що всяка влада від 

Бога, значить треба смиренно приймати будь-яку владу» [6].  

Відсутність одностайності у ставленні різних протестантських Церков до Майдану 

пояснюється відмінностями в суспільно-політичних орієнтаціях їх духовних лідерів, 

рядових віруючих, різним рівнем їх політичної культури та громадянської активності.  

До того ж, протестанти діяли відповідно до особливостей та традицій своєї конфесії 

і виходили з необхідності підтримки Майдану, участі у його акціях не стільки на рівні 

окремої релігійної громади чи Церкви загалом, скільки на особистісному рівні. Як 

зазначали українські дослідниці Л. Филипович і О. Горкуша: «Протестанти на Майдані 

йдуть шляхом не інституційної присутності.., а шляхом внутрішнього насичення собою 

самого Майдану, шляхом індивідуальної діяльної участі та співучасті» [7, с. 96].  

Однак усі Церкви, релігійні організації в Україні, як би вони не ставилися до 

Майдану, були єдиними у необхідності захисту незалежності держави, її єдності та 

територіальної цілісності, виборі мирного, ненасильницького шляху розв’язання 

суспільно-політичного конфлікту. Незважаючи на різноманіття позицій, жодна із 

протестантських Церков, релігійних організації відкрито не виступила проти Майдану, 

не засудила дій його учасників.  

Присутність та активність Церков, релігійних організацій на Майдані з часом 

наростала, а їхня діяльність урізноманітнювалася. Майдан сприяв більш чіткому 

визначенню і коригуванню їх суспільно-політичних орієнтацій. Чимало із них під час 

Майдану значно зміцнили свої патріотичні проукраїнські позиції.  

Своєю підтримкою Майдану, благословенням участі віруючих у ньому Церкви, 

релігійні організації, духовні лідери свідомо сприяли усуненню тодішнього 

кримінально-олігархічного політичного режиму, руху України в європейському 

напрямку. Тим самим вони долучилися не лише до акції народного протесту, а до 

цивілізаційного вибору України. Також важливим було виконання Церквами і 

релігійними організаціями на Майдані миротворчої функції. У разі їхньої відсутності 

людських жертв могло б бути значно більше.  

Майдан суттєво вплинув не лише на зміну суспільно-політичної ситуації в Україні, а 

й на характер державно-церковних, суспільно-релігійних та міжконфесійних відносин, 

виявивши у них чимало проблем. Після Майдану чимало Церков і релігійних 

організацій, їх керівників змушені були критично переосмислити свої колишні стосунки 

з владою, визначати своє місце у нових суспільно-політичних умовах. Якщо до цієї акції 

вони більшою мірою були зорієнтовані на діючу владу, то після неї – на народ, 

суспільство. 

Майдан посилив суспільний інтерес до релігії, зміцнив позиції і підняв авторитет 

Церков, релігійних організацій, які брали у ньому участь. Він суттєво вплинув на 

міжконфесійні відносини, сприяв зближенню релігійних організацій, віруючих різних 
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релігій, демонстрував їхню солідарність, готовність до міжконфесійної співпраці. Саме 

на Майдані було зроблено серйозний крок у напрямку утвердження в Україні 

громадянської релігії.  

Присутність Церков, релігійних організацій, священнослужителів на Майдані 

зробила його не лише суто протестною, а й глибоко духовною акцією. Як зазначає 

дослідниця О. Панич: «практично постійна присутність релігійних діячів на Майдані 

надавала учасникам мітингів і протестів відчуття, щодо вони роблять богоугодну 

справу» [8, с. 155].  

Київський Майдан переконливо підтвердив наявність тісного зв’язку і взаємодії між 

суспільно-політичними і релігійними процесами в Україні, які постійно живлять один 

одного. 
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UKRAINIAN PROTESTANTS IN REVOLUTION OF DIGNITY 

The place and role of the Protestants denominations in Ukrainian revolution (2014) are analyzed 
in the article. The author shows the different activity of various currents of Protestantism in the 

Revolution. A number of religious organizations and their role in overthrow a criminal oligarchic 

regime are also taken into account. 
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Богдан Галюк  

ЕТНОС І МІЖКУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ: ПРОТЕСТАНТСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 
У статті представлені теорії які стали основою для сучасної теорії етносу Автор 

аналізує моделі міжетнічної культурної комунікації Тему етногенезу представлено в Біблії 

Особливу увагу автор звертає на роль особистості в Церкві 

Ключові словаетнос людство модель релігійний 

Попри потужні інтеграційні тенденції, які домінують у сучасному світі, національна 

проблематика продовжує перебувати в центрі уваги політиків і вчених. Виникають нові 

національні держави, народи відшукують своє національне коріння, відроджують мову, 

історію, культуру. Прагнуть отримати політичну, економічну чи національно-культурну 

автономію валлійці та шотландці у Великій Британії, корсиканці та бретонці у Франції, 

баски та каталонці в Іспанії. Приклади можна продовжувати. Сьогодні ми є свідками 

того, що відчуття людьми своєї етнічної приналежності, своєї культурної унікальності є 

насправді незнищенне. Тому тема розвитку та взаємодії етнічних культур є актуальною 

для наукового дослідження. 

Основи сучасної теорії етносу у вітчизняній науці були закладені в ХХ ст. 

С. Широкогоровим. Він розглядав етнос як основну форму існування локальних груп 
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людства, а основними ознаками його вважав «єдність походження, звичаїв, мови й 

укладу життя». У 1960–1980-х рр. концепція С. Широкогорова була розвинута 

радянськими етнографами. Найпослідовнішою її інтерпретацією стала теорія 

Ю. В. Бромлея [1]. Він пропонував розрізняти етнікоси (етнос у вузькому значенні 

слова) як сукупності людей, об’єднаних спільною мовою, культурою і самосвідомістю, і 

етносоціальні організми (етнос у широкому значенні слова) як етнос, сполучені з 

територіально-політичними спільнотами. Останні, за Ю. Бромлеєм, являють собою 

самостійні макроодиниці суспільного розвитку.  

У роботах представників іншого теоретичного напряму А. С. Арутюнова і 

Н. Н. Чебоксарова етнос розглянутий у контексті теорії комунікації [2]. Етноси 

представлялися як ареали підвищеної щільності інформації. Особлива увага була 

звернута на міжпоколінну трансляцію інформації, що забезпечує наступність і 

стабільність етнічної системи в часі.  

Оригінальний підхід до проблеми етногенезу запропонований у роботах 

Л. Гумільова [3]. У них етноси представлені як елементи етносфери – особливої 

біосоціальної реальності, що розвивається за своїми унікальними законами. Етнос, за Л. 

Гумільовим, може перебувати в «персистентному» (циклічному) і «динамічному» стані. 

Перехід в останній обумовлений свого роду мутаціями – пасіонарними поштовхами. 

Згідно з поглядами Л. Гумільова, етнос проходить ряд стадій розвитку, і, подібно 

живому організмові, помирає. Завдяки відвертому нонконформізмові концепція Л. 

Гумільова набула надзвичайну популярність, особливо за межами професійної аудиторії.  

Проте концепції етносу мають певні недоліки. Зокрема, опора на поняття, що вже є 

предметом дискусії (мова, культура, територія), робить побудову теорії і самого 

визначення етносу вкрай проблематичним.  

У західній соціально-культурній антропологіїпоняття етносу вживається порівняно 

рідко, а побудова його теорії не вважається актуальною. Частіше використовується 

поняття «етнічність», класичне визначення якого запропонував Макс Вебер: це така 

група, члени якої «мають суб’єктивну віру в своє спільне походження через схожість 

фізичного вигляду або звичаїв, або того й другого разом, або ж через спільну пам’ять 

про колонізацію і міграцію». Важливу роль у створенні теоретичної основи для 

вивчення етнічності відіграли роботи норвезького вченого Ф. Барта з проблеми 

співвідношення етнічних і соціальних границь [4]. Цей учений звернув увагу, що 

характеристики, використовувані для визначення етнічних груп, не можуть зводитися до 

суми культурного матеріалу, що міститься в межах етнічних границь. Етнічні групи (або 

етноси) визначаються, насамперед, за тими характеристиками, що самі члени групи 

вважають для себе значимими і які лежать в основі самосвідомості. 

Сучаснан наука,окрім різних підходів до визначення поняття етносу та етнічності 

пропонує й декілька моделей міжетнічної культурної комунікації [5], які, слід 

відзначити, активно працюють у практиці багатьох поліетнічних країн та на 

міждержавному рівні. Однак, жодна з них не є абсолютною для наслідування, оскільки 

діє лише в певних історичних та культурних умовах. 

Однією з досить поширених є модель асиміляції. Вона характеризуєтьсяситуацією, 

коли на територію носіїв однієї етнічності заселяються більш численні носії іншої 

(інших), або, коли в результаті міграційних процесів частина носіїв однієї етнічності 

опиняється серед більш численних носіїв іншої. І в першому, і в другому випадку 

поступово відбувається зміна в поведінці в бік панівних нормативних 

зразків.Процесасиміляції триває певний час і не закінчується в другому і навіть в 

третьому поколіннях. 

Іншою, більш активною моделлю міжетнічної комунікації є модель «плавильного 

котла». Класичним прикладом такого типу етнічних взаємодій прийнято вважати США, 

на території яких у результаті міграційних процесів виявилися носії різних етнічних 
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культур, проте жодна з них не змогла зайняти панівного становища. В процесі співжиття 

відбулася втрата початкової етнічності, але замість неї народилася нова, що увібрала в 

себе різні елементи багатьох культур. Так, в «плавильному котлі» американського 

суспільства різнорідні етнічні та расові компоненти утворили сплав, іменований 

«американською нацією». 

Більш «м’якою» є модель культурного плюралізму. Подібний тип етнічних 

взаємодійхарактерний для суспільств, в яких досить мирно співіснують носії різних 

етнічностей, при цьому всі вони розглядаютьсясуспільствомяк однаково цінні в 

спільному національно-культурному комплексі. На наш погляд, це – найбільш 

перспективний спосіб формування етнічних відносин, але він можливий лише у вже 

сформованих плюралістичних суспільствах, які не переживають важливих соцільних 

потрясінь. 

Історично найбільш давньою є модель ядра (центру), яку ще називають моделлю 

внутрішнього колоніалізму. Вона властива країнам з етнічно домінуючим і більш 

розвиненим центром, який володіє економічною і політичною владою на противагу 

відсталій і підпорядкованій периферії. У цих умовах взаємодіють представники 

«головного», основного етносу (ядра), що займає верхній ярус у соціально-класовій 

піраміді, і представники інших етнічних груп «молодші брати». Модель ядра є найменш 

ефективна у структурі етнічних відносин, яка постійно провокує соціальні вибухи. 

Тема етногенезу та етнічних відносин,що є предметом наукової діяльності, 

актуалізована також у релігійній літературі. Такий аспект дослідження 

уможливлюєформування нових підходів до розуміння взаємодії етнічно відмінних 

культур. 

Історія людства почалася зі створення перших людей – Адама і Єви (Бут. 1:27),які 

поклали початок родамі племенам, а далі – народам. Нащадки перших людей стрімко 

розмножувалися, але через їхні вчинки, які були злом в Божих очах (Бут. 6:5), Творцеві 

знову довелося почати людський рід від праведника Ноя і його сім’ї (Бут. 9:1). 

Незабаром його нащадки наповнили «острови народів у їхніх краях, кожний за мовою 

своєю, за своїми родами, у народах своїх» (Бут. 10:5). 

Згідно з Першою книгою Мойсея, понад 4 тис. років тому люди проживали в басейні 

річок Тигру і Євфрату, і в той час ними використовувалася лише «одна мова та слова 

одні» (Бут. 11:1). Земля цих місць була плідною, що забезпечувало достаток її жителів і 

через власну пихатість вирішили побудувати вежу аж до небес. У Біблії сказано, що 

Господь не дозволив здійснити задуманий план. Адже людина,отримавши владу, відразу 

почала би зловживати нею, тому Бог змішав їхні мови (Бут. 11:6-7). Прагнення людей до 

самоствердження і небажання розсіюватися явно суперечили волі Бога, який створив їх 

для розмноження і наповнення землі. Уривок із Повторення Закону 32:8 свідчить про те, 

що поділ людства на народи був частиною божественного задуму. 

Головним богословським і місіонерським поняттям Біблії– є «народи землі». Автори 

Старого Заповіту, використовуючи слово «народи», мали на увазі людей, які не знають 

Бога. Це поняття не використовується в політичному сенсі, щоб позначити різні країни і 

держави. Таким чином, народи протиставляються ізраїльтянам, єдиному народу з усіх 

племен земних, якого знає Бог. 

Інші народи також були покликані на служіння, лише їхні відносини з Богом не 

скріплювалися завітом. Поняття «язичники» використовувалося як негативне 

протиставлення поняттю «народ Божий», хоча язичники також належать Богові. Ізраїль 

був пов’язанийз Богом особливими відносинами, які скріплював Завіт. Зовсім інша 

справа з рештою народів: Бог може їх обрати для виконання якогось завдання, але це не 

означає надання обранимпривілеяїв. Ассирійці, халдеї або будь-який інший народ може 

бути покликаний Богом з будь-якого кінця землі, щоб виконати Його волю (1 Хр. 5:26; 2 

Хр. 36:22). У Біблії розповідається про несвідоме служіння народів, особливо в тих 
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випадках, коли Ізраїль з якої-небудь причини не міг виконати Боже доручення. Коли 

Його народ виходив за межі істинного шляху, відбувалося наступне: «Господь нанесе на 

тебе народ іздалека, з кінця землі, так, як летить орел, народ, що мови його ти не 

розумієш… І він буде облягати тебе в усіх твоїх брамах…»(Повт. З. 28:49,52). 

Утворивши народи, наділивши їх мовою і територією, Бог сотворив з них один 

обраний народ, який став провідником Його благословення і служителем іншим 

народам. Завіт, який Бог уклав з усім людством через Ноя (Бут. 9), а потім задля 

спасіння всіх народів через Авраама (Бут. 12:1–3), який згодом відновив і назавжди 

скріпив жертвою Ісуса Христа (1 Кор. 11:25), є Завітом вільної, безумовної благодаті. 

Але наміри Господа, перш за все, розкривають світові оприлюднення завіту з Ізраїлем 

(Бут. 12:3). Тобто, Господь обрав Авраама для блага всіх народів землі. Значення 

обіцянки «в тобі благословляться всі народи» зберігається і в Новому Заповіті (Гал. 3:6-

8). 

Обрання Ізраїля не означає, що Бог проявляє прихильність до одного народу за 

рахунок інших (Повт. З. 7:6-8; 28:10; Ам. 3:2). Колись Бог обрав один народ (в минулому 

рабів, які поклонялися ідолам) з числа багатьох інших, щоб покласти на нього обов’язок 

служити цим народам. Інші народи не є для Бога другорядними: навпаки, вони є 

головним об’єктом Його турботи і дій. Бог відкрив Себе Ізраїлю, щоб всі народи могли 

почути Його об’явлення. Якщо Його народ і займає особливе місце серед інших (Вих. 

19; Повт. З. 7), то лише тому, що через Ізраїль Бог прагне прокласти дорогу до 

досягнення Свого задуму, який охоплює всі народи. Бог закликає Ізраїль до служіння 

старозаповітним язичникам і хоче, щоб через Нього всі народи дізналися про Творця. 

Ізраїль обраний Богом, щоб бути проповідником, прикладом, пророком і священиком 

для всіх народів (Бут. 12:2). 

На жаль, Ізраїль неправильно зрозумів свою обраність, тобто мав хибне розуміння 

обраності.Для них завіт з Богом, чомусь розглядався як якийсь привілей, а не як 

відповідальність привести інші народи до завіту з Творцем. 

Ідею обраності культивували також іншінароди, а її інтерпретація набувала різних 

форм в історії.Наприклад, нацистська теорія «арійської нації». Згідно з популярними на 

межі XIX–XX ст. теоріям, які згодом лягли в основу нацистської ідеології, 

прабатьківщиною «арійців» (індоєвропейців) є Північна Європа, і саме там зберігся 

найбільш «чистий арійський расовий тип», тоді як жителі інших країн є плодом 

змішування «арійців»з аборигенами. Звідси випливав висновок про расову перевагу 

жителів Північної Європи, які начебто є найбільш чистими і досконалими носіями 

«арійського духу» (якому, своєю чергою, приписувалися всі досягнення європейської 

культури). «Арійська раса» протиставлялася «семітській расі»,яку насамперед 

представляли євреї, звідки й термін походить»антисемітизм». Відтак, «семітській расі» 

приписувалися лише негативні якості, що в поданні расистівбуло протилежністю 

«арійській». 

Також потрібно згадати спотворену форму обраності в теорії «російського світу». В 

основу цієї геополітичної концепції, покладено ідею спільного «цивілізаційного 

простору», що характеризуєтьсяспільною історичною пам’яттю, релігією та спільними 

поглядами на суспільний розвиток. «Російський світ» є ідеологічною основою для 

геополітичного новоутворення «Євразійського союзу», тобто реставрації колишнього 

СРСР за нових умов. Насправді, ця ідея не має нічого спільного з Церквою. 

Ідея обраності в Божому розумінні полягає не в підпорядкуванні інших, а в служінні 

їм. Блаженний Августин, наприклад, у відносинах послуговувався таким принципом з 

оточуючими: «В головному – єдність, у другорядному – свобода, у всьому – любов». 

Носії помилкової ідеї обраності користуються, нажаль, іншими засадами. І в наш час 

мають підставу слова Писання: «Бо повстане народ на народ, і царство на царство» (Мт. 

24:7). Політики, прикриваючись релігійнимигаслами, маніпулюють етнічними 
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питаннями. У багатьох країнах Африки провокованоетнічні протистояння, оскільки 

офіційні кордонипочасти не відповідають інтересам місцевих жителів,призводять до 

громадянських воєн. Етнічного походження конфлікти ми спостерігаємо на Близькому і 

Середньому Сході, в Східній Європі. 

Спочатку Ізраїль, а потім і Церква не розуміли свою роль в місіонерському плані 

Бога так, як розумів її Він. У Бога є свій місіонерський задум для всіх народів,тому що 

Він, як Творець, піклується про весь світ. У кінцевому результаті, все, що робить Бог, 

спямованона спасіння людей. Факт обрання Ізраїля не означав відкинення інших народів 

(Іс. 19:24-25). Для язичників також існує можливість бути прийнятими в число обраного 

народу і розділити з ним божественну благодать. 

Ще часи Старого Заповіту підкреслювалося, що Бог є Господь всіх народів (2 Цар. 

19:15; Пс. 23:1; 66:4), і пророки провіщали час, коли всі народи попрямують до Господа 

(Іс. 2:2–4; 60). 

Ісус Христос передбачав подальше навернення інших народів і зробив це 

навернення можливим під час земного служіння. Турбота Христа про інші народи 

проявився в Його вченні. Те, що язичники завжди були включені в план спасіння, 

переконливо підкреслено вже в Його першій промові (Лк. 4). Притчі Спасителя також це 

підтверджують, а мученицька смерть стала жертвою за гріхи всього світу (Ів. 1:29). Ісус 

спростовує переконання юдеїв в тому, що приналежність до народу Авраама може 

врятувати людину від пекла (Лк. 16:26). Навпаки, Христос постійно закликає Свій народ 

до покаяння. У проповідях Він стверджує, що в останні судні часи відмінність між 

Ізраїлем і язичницькими народами буде стерта (Лк. 10:30–37; Лк. 17:11–19; Мт. 8:5-13; 

Мт. 25:31–46; Ів. 4:46-53). Хоча Син Божий прийшов у світ в історичному контексті 

Ізраїлю, проте метою Його місії був увесь світ. 

Воскреслий Ісус Христос перекреслив неправдиву інтерпретацію обраності Ізраїля, 

коли дав Церкві «Велике доручення»заповівши»йти і навчати всі народи» (Мт. 28:19-

20). Велике доручення – це поворотний момент історії народів світу. Учням довелося 

свідомо подолати кордони Ізраїлю, щоб виконати цей наказ. А день П’ятидесятниці, 

який відбувся невдовзі, став моментом, коли було знято питання про вибраність одного 

народу. 

Отже, ми бачимо, що Ізраїль і Церква –дві відмінні сутності. Ізраїль – це народ, 

Церква – це тіло осіб, покликаних з усіх народів. Вона була задумана як вселенський 

організм. 

Згідно з Новим Заповітом, Церква послана в світ у силі Святого Духа для настанови 

народів у християнській вірі (Ів. 20:21). Добра Новина повинна поширюватися серед 

язичницьких народів, щоб Церква могла з’явитися на місцевому ґрунті і володіти всіма 

якостями, які визначив для неї Христос. Сучасна Церква, яка є духовним Ізраїлем, несе 

на собі обраність в місіонерському плані. Вибрані люди повинні жити в культурі свого 

народу, але бути вище цієї культури (Ів. 17:15). 

Доречно звернути увагу і на роль особистості в Церкві.За результатамиїї 

християнської місії в різних народах з’являються індивіди – обрані Богом люди, які 

згодом впливають на народ і його язичницьку культуру. За час свого існування Церква 

намагалася ідентифікувати поняття «світ» для того, щоб точно виконати постанову Ісуса 

Христа «не любити світу, ані того, що в світі» (1 Ів. 2:15). Але індивід, як представник 

народу, житиме під впливом культури цього народу. Як же йому бути? 

На прикладі ставлення Ісуса Христа до культурного укладу життя свого народу ми 

отримаємо відповідь на це питання. З одного боку, Христос спрямовує людину до Бога, 

відводячи її від усього тимчасового плюралізму культури. Однак, з іншого боку, сам 

Син Божий був дитям релігійної культури; Він посилає своїх учнів пасти своїх овець, а 

це неможливо виконати без праці культури. 
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Церква покликана взаємодіяти зі світом – нести Добру Новину. Рання Церква, 

наприклад, забороняла своїм віруючим слідувати язичницьким обрядам римського 

суспільства, але не забороняла підтримувати відносини з сусідами-язичниками. У той 

час християнські принципи не дозволяли відвідувати язичницькі театри, стадіони, 

ігрища і храми, тому що культура Римської імперії була язичницькою і 

антихристиянською. 

Але, фактично, апостол Павло допускав наявність тісних контактів з невіруючими, 

якщо вони не змушували людину жертвувати християнськими принципами (1 Кор. 5:9-

10). Апостол Павло ідентифікував два поняття – культуру гріховну і культуру 

національну. Він закликав уникати будь-яких дій, які могли б розглядатися як 

ідолопоклонство або язичницький перелюб. Християнин не повинен робити те, що може 

нашкодити Тілу Христа, відвернути людей від Господа, чи відвести слабких християн в 

сторону (1 Кор. 8:13). Але він може підтримувати відносини з невіруючими, 

переслідуючи єдину ціль – привести їх до покаяння. 

Культурний конфлікт буде завжди існувати в процесі євангелізації суспільства. Але 

Церкві, як обраному народу Божому, і кожному індивіду, який до неї належить, потрібно 

долати культурні та етнічні відмінності місіонерським покликанням і універсальністю 

Євангелія. Біблія свідчить про Христа, що Він «кров’ю Своєю Ти викупив людей Богові 

з усякого племени, і язика, і народу, і люду…» (Об. 5:9). 

Отже, Церква Ісуса Христа зростаєзавдяки наверненню язичників з різних народів. І 

цей процес буде тривати до тих пір, поки в Церкву не «увійде повне число язичників», а 

від народу Ізраїля не відійде духовна сліпота і цей народ не прийде, нарешті, до 

визнання свого Месії (Рим. 11:16-27; 2 Кор. 3:14-16). І буде «одне стадо і один пастир» 

(Ів. 10:16). 

У своєму видінні Іван Богослов споглядав Новий Єрусалим, на воротах якого 

написані імена дванадцяти колін Ізраїля. Між Ізраїлем і Церквою немає поділу, і 

дванадцять підвалин з дванадцятьма іменами апостолів вказують, що місто є останнім 

притулком, домом і для Ізраїля, і для Церкви. Адже в сукупності вони являють собою 

єдине велике тіло, що складається з викупленого Богом народу (Об. 21:12,14). 

На Небесах віруючі з усіх народів будуть ходити в світлі перед Господом (Об. 22: 2). 

«Одне стадо» за якістю буде єдиним народом з одним серцем, одними прагненнями і 

однією культурою. Врятовані люди будуть розуміти один одного і займатися спільною 

справою: спілкуватися і будувати дружбу з іншими віруючими (Ів. 14: 2), поклонятися і 

співати (Пс. 86; Об. 14:2–3), виконувати певні завдання (Лк. 19:17), пити і їсти разом 

(Лк. 14:15; Об. 22:2) тощо. 
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ETHNOSANDCROSS-CULTURAL RELATIONS: PROTESTANT PROSPECT 

Theories that became basis for the modern theory of ethnos are presented in the article. An author 
analyses the models international cultural communication. The theme of ethnos evolution is presented 

in Bible. An author turns on a role to personality in Church the special attention. 
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Стаття присвячена переосмисленню Церкви Християн Віри Євангельської України у 
вирішенні суспільних проблем і аналізу статево-вікових чинників, що вплинули на ставлення 

суспільства до Церкви у 2013–2016 рр. 

Ключові слова:ЦеркваХристиян Віри Євангельської України,п’ятидесятники, вік, стать, 
ставлення. 

Соціально-політичні потрясіння, що спричинили поглиблення економічної кризи в 

Україні впродовж останніх трьох років призвели до консолідації зусиль багатьох 

громадських і релігійних організацій. Аналізом розвитку ЦеркваХристиян Віри 

Євангельської України(далі – ЦХВЄУ) євангельського протестантизму в сучасному 

релігієзнавчому дискурсі займалися такі науковці, як О. Спис, М. Черенков тощо [1, 2]. 

Стаття присвяченааналізу ставлення суспільства України до ЦХВЄУ впродовж 

2013 р. – 2016 рр. за такими чинниками, як вік і стать респондентів. 

Дослідження проводилося на усій території України методом формалізованого 

інтерв’ю. У ньому брали участь 1951 респондент, представники чотирьох вікових 

категорій (18–25, 26–35, 36–55, 56 та вище років), різного рівня освіти, статі (44 % 

чоловіки, 56 % жінок) та релігійної приналежності.  

За релігійною приналежністю 67 % респондентів, що взяли участь у дослідженні, 

відносять себе до православних віруючих, близько 9 % – до католиків, 6 % –до різних 

протестантських течій, з яких 3 % – християни-п’ятидесятники), ще 6 % – представники 

інших віросповідань, включнозі старовірами, послідовники «Свідків Ієгови» та адепти 

східних культів. Ще 12 % вважають себе «нерелігійною людиною», тобто не сповідують 

жодної релігії. 

Основною метою дослідження було визначення ставлення населення України до 

громад п’ятидесятників та з’ясування чинників, що впливають на можливу зміну 

ставлення до нихгромадян України. Основною гіпотезою було припущення, що, по-

перше, суспільна діяльність ЦХВЄУ на теренах України за останні три роки вплинула на 

зміну ставлення населення країни до них на краще, а по-друге, чинниками, що 

впливають на ставлення людей до згаданої деномінації, крім самої її діяльності, є вік, 

статьреспондентів та деякі інші. 

На підставі отриманих емпіричних даних можна стверджувати, що загалом більш, 

ніж у половини респондентів (64 %) ставлення до ЦХВЄУза останні три роки не 

змінилося. Проте погляди 16 % осіб зазнали змін. Ще біля 20 % респондентіввідповіли, 

що їм важко визначитися чи змінилося їх ставлення (див. таб.1). 

Таблиця 1  

Ставлення населення України до ЦХВЄУ(2013 – 2016 рр.) 

Відповіді Кількість осіб Відсоток 

Так 286 16 

Ні  1220 64 

Важко відповісти 377 20 

Разом 1883 100,0 

Далі, заради спрощення обробки даних за територіальною ознакою респонденти 

були об’єднані у три регіони: центральний (Чернігівська, Сумська, Київська, 

Житомирська, Кіровоградська, Черкаська, Полтавська області), західний (Чернівецька, 

Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська, Закарпатська, Хмельницька, Рівненська та 

Волинська області) та південно-східний регіон (Дніпропетровська, Запорізька, Одеська, 

Донецька, Луганська, Харківська, Херсонська та Миколаївська області).  
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Звернімо увагу на такий чинник як «обізнаність про діяльність місцевої 

євангельської Церкви».Загалом, про діяльність ЦХВЄУінформовані більш 55 % 

населення України, близько 37 % – не знають про її діяльність, і ще 8 % було складно 

відповісти. Прикметно, що залежно від регіональної приналежності, відповіді 

змінюються таким чином: майже 53 % з тих, хто проживає у центральному регіоні 

України, знає про діяльність місцевої громади п’ятидесятників, 36 % не знають, і ще 11 

% вагаються з відповіддю, бо ймовірно, не знають про цю Церкву. У західному регіоні 

відомо про місцеву громаду п’ятидесятниківдля 60 % опитуваних, а невідомо – для 35 % 

респондентів. Також майже вдвічі менше, ніж в центральному регіоні, тих, що вагалися з 

відповіддю. Щодо південно-східного регіону, то 53 % знають про діяльністьЦХВЄУ, 39 

% не знають, і 8 % вагалися з відповіддю. 

Отже, серед усіх регіонів України найбільш обізнаними про діяльність ЦХВЄУє 

жителі саме західного регіону. 

Цікаві відповіді були отримані на запитання «з чим, перш за все, асоціюється 

ЦХВЄУу Вашому розумінні». Як можна бачити в діаграмі (див. рис.1), зі всіх 

респондентів майже 40 % сприймають євангельську церкву як звичайну християнську 

церкву, тоді як 17,6 %– як культ чи закриту секту. Одночасно майже 8 % ставляться до 

неї як до клубу за інтересами і ще приблизно 6 %– як до громадського руху. 5 % 

респондентів вибрали «інший варіант», серед яких відзначали «бізнес, спосіб заробляння 

грошей», «незвичайна християнська Церква» та «Церква, що по-своєму тлумачить 

Біблію». А більше як 23,5 % взагалі не мають жодних асоціацій, можливо, через те, що 

не знають про Церкву п’ятидесятників (Див. рис. 1). 

 
Рис. 1. Асоціації з ЦХВЄУ 

Що стосується оцінки респондентами різних видів діяльностіЦХВЄУ, зазначимо, що 

найбільш відомими (60 %) та одночасно схваленими (49,5 %) є соціальна і матеріальна 

допомога, до якої відносяться різноманітна гуманітарна допомога нужденним верствам 

населення, турбота про біженців, благодійні обіди тощо, та профілактично-

просвітницька діяльність п’ятидесятницьких громад серед дітей та молоді (65 % знають 

про неї і 49 % схвалюють її). До цього належить як просвітницька діяльність церкви та її 

представництв серед загальноосвітніх навчальних закладів, так і катехізична діяльність у 

власних недільних школах. Водночас ця діяльність є і найбільш відомою для населення. 

Лише 35 % респондентів не знають про неї (Див. Табл. 2). 



«Протестантські Церкви у контексті вітчизняної історії  
та суспільних трансформацій»  

 

344 

Таблиця 2  

Порівняльна оцінка видів діяльності ЦХВЄУ(у %) 

Вид діяльності Позитивно Негативно Невідомо Байдуже 

Соціальна і матеріальна 

допомога нужденним, бі-

женцям, благодійні обіди  

49,5 4 40 6,5 

Волонтерська допомога ві-

йськовим, пораненим в зоні 

АТО 

48 3 44 5 

Профілактично-просвітницька 

діяльність серед дітей та 

молоді 

49 7 35 9 

Літургія: зрозуміла проповідь, 

сповідь, причастя, духовні 

співи  

36 6 45 13 

Відповідність віровчення 

Біблії – Святому Письму 
37 7 46 10 

Відповідність віровчення 

Біблії  
37 7 46 10 

Відповідність особистого 

життя членів віровченню, їх 

порядність 

38 10 43 9 

Взаємодопомога між членами 

цих громад 
47 3 42 8 

Також досить високу позитивну оцінку отримали такі види діяльності, як 

волонтерська допомога військовим, полоненим, пораненим в зоні АТО та 

взаємодопомога між членами цих громад (48 % та 47 % відповідно). Незважаючи на те, 

що волонтерську допомогу в зоні АТО формально можна було б віднести до згаданої 

соціальної та матеріальної допомоги потребуючим верствам населення, ми все ж таки 

вирішили відокремити ці два види діяльності з огляду на різні політичні переконання і 

вподобання респондентів. 

Цікаво, що досить високий відсоток населення відзначив, що йому невідомо, 

наскільки віровчення ЦХВЄУє відповідним Святому Письму, Біблії (46 %), і ще 10 

%опитаних відповіли, що їм це байдуже. Подібна необізнаність спостерігається і щодо 

літургії: на питання, наскільки хід богослужіння, проповідь, сповідь, причастя, духовні 

співи є зрозумілими, 45 % респондентів відповіли, що їм це невідомо, та ще 13 %– що це 

їм нецікаво. Ми з’ясували, що більшість респондентів ніколи не відвідували 

євангельські Церкви й є необізнаними ані з ходом богослужінь ЦХВЄУ, ані з 

БЦХВЄУбіблійним віровченням. 

Звертає на себе увагу і той факт, що найвищу негативну оцінку з усіх видів 

діяльності ЦХВЄУотримала саме відповідність особистого життя членів цих громад 

віровченню, їх порядність (10 %) (Див. Рис.2).  
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Рис. 2 

 
Аналіз ступеню обізнаності респондентів залежно від їхньоговіку свідчить, що серед 

осіб різних вікових категорій найбільш обізнаними щодо діяльності ЦХВЄУвиявилися 

люди середнього віку 36–55 років (55 %), а молодь віком від 18–25 років – найменш обі-

знаною (лише 43 %). На нашу думку, люди більш старшого віку мають більше життєво-

го досвіду, й інформації про діяльністьЦХВЄУ, а, можливо, більше цікавляться релігій-

ними питаннями (див. Рис. 3). 

Рис.3 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

18-25 років 26-35 років 36-55 років 56 і більше

43%

53%

65%

59%

Д
о

л
я 

о
св

іч
е

н
и

х 
р

е
сп

о
н

д
е

н
ті

в
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у різних вікових групах (χ2 = 26,52; р = 0,000)

 
Порівнюючи відповіді респондентів різного віку про їх асоціації зЦХВЄУ, 

простежимо досить цікаві результати. Зокрема, як відображено у Таб. 3, спостерігається 

така тенденція, що молодші за віком респонденти менше схильні вважати 

ЦХВЄУзвичайною християнською Церквою.Водночас, молоді люди втричі більше, ніж 

старші, схильні вважати ЦХВЄУгромадським рухом або клубом за інтересами.  
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Таблиця 3 

Асоціації з євангельською церквою в залежності від віку 

Асоціація 
18–25 

років 

26–35 

років 

36–55 

років 

56 і 

більше 
всього 

Звичайна християнська церква 35 % 35 % 41 % 43 % 38 % 

Клуб за інтересами 11 % 8 % 8 % 4 % 8 % 

Громадський рух 9 % 6 % 6 % 3 % 6 % 

Культ, секта 18 % 21 % 19 % 15 % 18 % 

Вагаюся з відповіддю 23 % 25 % 22 % 28 % 24 % 

Інше  4 % 5 % 4 % 7 % 6 % 

На нашу думку, таку різницю в оцінках можна пояснити тим, що, молоді люди 

значною мірою шукають у ЦХВЄУможливостей реалізувати себе та весело провести 

час, тоді як більш старші люди сприймають цю Церкву як місце реалізації своїх 

духовних потреб, тобто за її прямим призначенням. Також, можливо, що на таке 

сприйняття налаштовує сама атмосфера молодіжних служінь деяких новітніх 

протестантських Церков, де питання веселого проводження часу і самореалізації своїх 

талантів для молоді стоїть вище за духовні цінності і чесноти. 

Якщо порівняти оцінки діяльності Церкви залежно від віку респондентів, то звертає 

увагу на себе той факт, що серед представників наймолодшої когорти помітно високий 

відсоток байдужого ставлення до будь-якої діяльності Церкви у порівнянні з іншими 

віковими категоріями. Наприклад, спостерігається байдуже ставлення молоді до таких 

видів діяльності Церкви як літургія, відповідність віровчення Біблії та взаємодопомога 

між членами ЦХВЄУ. Натомість літні люди утричі більш зацікавлені цими видами 

діяльності (Див. Рис. 4). 
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Разом з тим, приблизно 50 %осіб віком 55 і старші оцінюють позитивно майже всі 

види діяльності ЦХВЄУ (Див. Рис. 5). У цілому, спостерігається наступна тенденція: 

чим старший вік респондентів, тим більш схильні вони позитивно оцінювати усі види 

діяльності ЦХВЄУ. 
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Загалом у дослідженні прийняло участь 830 чоловіків та 1053 жінки. Необхідно 

зауважити, що значущих відмінностей у відповідях чоловіків і жінок не багато. 

Зазначимо лише, що діяльність ЦХВЄУбільшою мірою є відомою для чоловіків (56 %), 

ніж для жінок (52 %). Проте більшості населення України відомо не лише про існування, 

а й про діяльність ЦХВЄУв Україні. Серед значущих відмінностей у відповідях 

відзначимо, що здебільшого жінки дають більш високу позитивну оцінку, ніж чоловіки, 

усім видам діяльності Церкви, особливо волонтерській діяльності (44 % чоловіки проти 

49 % жінок), а також літургії (33 % і 37 % відповідно) (Див. Табл. 4). 

Таблиця 4 

Позитивна оцінка видів діяльності ЦХВЄУ серед чоловіків і жінок (у %) 

Вид діяльності Чол. Жін. 

Соціальна і матеріальна допомога нужденним, біженцям, благодійні обіди  47 51 

Волонтерська допомога військовим, пораненим в зоні АТО 44 49 

Профілактично-просвітницька діяльність серед дітей та молоді 46 49 

Літургія: проповідь, сповідь, причастя, духовні співи  33 37 

Відповідність віровчення Біблії – Святому Письму 36 35 

Відповідність особистого життя членів віровченню, їх порядність 38 37 

Взаємодопомога між членами цих громад 44 47 

 

Також зазначимо, що серед чоловіків, які є більш обізнаними про діяльність 

п’ятидесятників, набагато більший відсоток тих, хто байдуже ставиться до будь-якої 

діяльностіЦХВЄУ, ніж серед жінок. 

За результатами проведеного опитування можемо стверджувати, що чоловіче 

населення України назагал менше, ніж жіноче, переймаються питаннями віри чи релігії 

(див. Табл.5, 6). 
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Таблиця 5 

Байдуже ставлення до видів діяльності ЦХВЄУ серед чоловіків і жінок (у %) 

Вид діяльності Чол. Жін. 

Соціальна і матеріальна допомога нужденним, благодійні обіди  8 6 

Волонтерська допомога військовим, пораненим в зоні АТО 7 5 

Профілактично-просвітницька діяльність серед дітей та молоді 12 6 

Літургія: проповідь, сповідь, причастя, духовні співи  15 10 

Відповідність віровчення Біблії – Святому Письму 11 8 

Відповідність особистого життя членів віровченню, їх порядність 11 8 

Взаємодопомога між членами цих громад 8 6 

На нашу думку, відмінність у відповідях чоловіків і жінок можна пояснити тим, що 

серед усіх респондентів нерелігійних жінок вдвічі менше, ніж нерелігійних чоловіків, 

що проілюстровано у порівняльній таблиці 6. 

Таблиця 6 

Взаємозв’язок факторів «Релігійна приналежність – стать респондентів» 

Кількість респондентів, % 
Стать Всього, 

% чоловік жінка 

Релігійна 

приналежність 

Римо-католицька 1,1 2,1 1,5 

Греко-католицька 8,2 6,7 7,3 

Православна 59,7 71 67,1 

Лютеранська 0 0,2 0,1 

П’ятидесятницька 3,1 3,7 3,5 

Баптистська 1,9 1,1 1,4 

Адвентистська 0,6 0,2 0,3 

Харизматична 1,2 0,7 0,9 

Пресвітеріанська 0,1 0 0,05 

Нерелігійна людина 17,5 8,8 12,6 

Інше 6,5 5,5 6 

Всього Кількість 857 1094 1951 

 Відсотки 100 100 

Отже, ґрунтуючись на результатах проведеного емпіричного дослідження щодо 

особливостей ставлення населення України доЦХВЄУ, можна зробити висновок, що 

саме жінки середнього і старшоговіку більш схильні позитивно оцінювати всі види 

діяльності цієї Церкви в Україні. 
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GENDER AND AGE FACTORS INFLUENCE THE ATTITUDE UKRAINE TO 

EVANGELICAL CHRISTIAN CHURCHES 

This article focuses on reconsideration of the role of evangelical churches in solving social 
problems as well as on reviewing the impact of sex and age factors that influenced the public attitude 

towards Evangelical Protestant Church in the last three years (2013–2016). Based on the results of 

empirical research on attitudes of the residents of Ukraine towardsEvangelical Protestant churches, we 
can conclude that middle-aged and older women more likely positively evaluate all activities of the 

Evangelical Church in Ukraine. 
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Петро Сабашевський  

МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТА 
ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД: БОГОСЛОВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА 

У статті проведено порівняльний аналіз богословських інтерпретацій православних та 
протестантських громад. Автором досліджено чинники, які ускладнювали між церковний 

діалог. Особлива увага звернули на принципи побудови діалогу між названими напрямками 

християнства з богословської перспективи. 

Ключові слова: діалог, протестантська Церква, Православна церква, богослов’я. 

В умовах поліконфесійності та історико-культурних трансформацій української 

держави питання реалізації діалогу різнихконфесій набуває більшої актуальності. 

Мета цієї статті полягає в дослідженні та виокремленні основних точок дотику 

православного та протестантського богослов’я, використання спільних богословських 

концепцій для побудови ефективного діалогу. 

Під поняттям «діалог» розуміємо можливість ведення аргументованої дискусії і як 

наслідок налагодження комунікативних зв’язків. 

Варто зазначити, що, незважаючи на однорідність основних богословських доктрин, 

діалог між християнськими напрямками залишається нереалізованим, що визначає 

складність цієї проблематики. 

Протоієрей Вячеслав Рубський, проводячи порівняльний аналіз історії православно-

протестантського діалогу, зазначає, що епоха полеміки між представниками цих громад 

завершилась на початку 90-х рр. минулого століття. Кандидат богословських наук 

констатує відсутність об’єктивності оцінки авторами своїх опонентів, що простежується 

в апологетичних виданнях минулого століття як з боку православних, так і з боку 

протестантів. «Дві сторони писали упереджено… майже без розрахунку на 

іншославного читача…» [1, с. 9]. Варто зазначити, що бар’єром для реалізації діалогу 

між представниками гілок християнства є різниця в дефініції ключових понять. Тому 

говорити, що існує одна спільна основа богослов’я, не можна. 

Переконання, які формують світоглядні орієнтири християн обох традицій, 

базуються на різних передумовах. Для одних суб’єктівпередумовою, яка 

визначаєістинність віросповідання, є культурні традиції.Пріоритетною складовою такої 

передумови є збереження форми і традицій. Консервативний підхід, характерний 

культурній передумові, базується на думці, що людина, через виконання певних дій, 

наближається до Бога. Цей підхід притаманний православній традиції, яка поділяла 

богослов’я на наступні складові: практичну та споглядальну. «Християнське життя 

складається з практичної та споглядальної діяльності. Останню отці церкви називали 

богослов’ям. Неможливо досягнути таємниці богослов’я і досягнути істинного 

споглядання тому, хто не очистився від страждань шляхом практичної діяльності, що 

включає молитву, піст і виконання заповідей Христових» [2, с. 4]. 
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У свою чергу протестанти мають погляд на богослов’я, який базується на рівності 

усіх людей. Роберт Спраул в праці «Основи християнського віровчення» висловолює 

думку, що характерна більшості протестантських богословів. «Кожен християнин – 

богослов. Ми постійно пізнаємо Бога і Його вчення. Не кожного християнина можна 

назвати богословом в професійному чи академічному сенсі цього слова, але добре це чи 

ні, ми всі – богослови...» Автор визнає, що такий підхід – небезпечний, поза як вимагає 

пильності як в теоретичному, так і практичному богослов’ї, оскільки можливість 

непослідовного розуміння Писання. «Ми можемо вивчати правильне богослів’я і жити 

неправильним життям. Щоб вести благочестиве життя, недостатньо бути знавцем 

богослов’я. Все ж для благочестивого життя необхідне вивчення богослов’я. Інакше як 

нам виконувати будь-яку правду, якщо ми не дізнаємося, що таке правда? Жоден 

християнин не може обійтись без богослов’я. І тому кожен християнин – богослов» [3, 

с. 2]. 

Один із представників Православної Церкви В. Рубський визнає, що для 

протестантів колишнього СРСР ключовим було не стільки «наполягання на якомусь 

богословському переконанні, скільки збереження свободи релігії… Суперечки про 

другорядне не приносить користі і нам важливіше об’єднатися проти наступу атеїзму» 

[1, с. 12]. 

З іншого боку, автор відзначає важливість відстоювати «істину» і не йти на 

компроміс з вченням, яке не базується на основі біблійного вчення. На цьому 

твердженні базуються і протестанти. «Надмірна лояльність деяких сучасних 

християнських рухів зовсім не відображає ту апостольську нетерпимість до всякого роду 

єретичних домішок в християнстві, про які нам говорить Писання: Кожен хто робить 

переступ та не пробуває в науці Христовій, той Бога не має. А хто пробуває в науці 

Його, той має і Отця, і Сина. Коли хто приходить до вас, але не приносить науки цієї, не 

приймайте до дому його, і не вітайте його! Хто-бо вітає його, той участь бере в лихих 

учинках його» [1, с. 12; 4, с. 1354] 

Слід відзначити, що серед протестантських авторів, крім критичної оцінки 

опонентів, існують об’єктивні самокритичні спостереження. Наприклад, Василь 

Трубчик, проводячи аналіз православного богослов’я з протестантської точки зору, 

зазначає: «…священик визнає, що творення людей часто закривають Ісуса Христа від 

людини, коли вона більше уваги приділяє не Святому Писанню, а іконописанню, 

пісноспівам, аскетичній літературі… Та ж сама небезпека існує і в баптистських 

церквах, так як з’явились тисячі книг, коментарів до Біблії… але статус Святого 

Писання в церквах ЄХБ (Євангельських Християн Баптистів) поставлений наріжним 

каменем всього, тоді як в православній церкві чітко не видно переваги Святого Писання 

над святим переданням» [5, с. 304]. 

Слід зазначити, що Церкви протестантського напрямку в країнах Західної Європи та 

США до діалогу відкриті в більшій мірі ніж на Сході. Автор праці «Екуменізм в 

Двадцять першому столітті: стан, богословські фундації, перспективи», аналізуючи 

тенденції розвитку протестантських Церков у Німеччині, питання їх співпраці вважає 

актуальним і можливим. «Ті, хто стає на цей шлях (діалогу) будуть також зустрічати 

питання, які ще є відкриті для них, зустрічати невирішені конфлікти і питання їх 

впевненості і позицій... В зустрічі з іншими церквами, деномінації і релігії можуть 

розширювати свої горизонти і зміцняти свою релігійну ідентифікацію. Це наближення 

до інших означає торкатися до проблем, які вважаються значимими в їх контексті. Ці 

певні проблеми включають відкритість церкви і соціальний добробут...» [6]. 

Відкритість до діалогу детально продемонстровано у статті Світової Ради Церков, де 

крім соціальних аспектів наголошено на основі біблійних текстів та богословських 

принципів. «Як Отець, Син і Дух, Бог Свята Трійця живе в зразковій міжзалежності, 

спільному даванні, беззупинному діалозі, в який ми є покликані і здібні взяти участь. В 
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різних шляхах міжхристиянських і міжрелігійний діалог розділюється в діалозі Трійці. В 

між християнському діалозі, наша первинна ціль, про яку Син молився в ніч перед тим, 

як Його було вбито, щоб відновлено було спільність тіла церкви, вразливої любові, які 

Він заповідав нам робить справжньою як свідки для світу. В міжрелігійному діалозі, 

наша ціль йти далі в таємниці того, що Бог робить в життях людей інших релігій, як 

частина діалогу спасіння, щоб прийти до кращого розуміння і поваги один до одного, 

яке буде будувати світ і громадськість, через трансформацію людства і всього творіння 

під опікою Бога. Беручи участь таким способом в такому безмежному діалозі як життя 

Трійці, через наші обмежені діалоги з іншими християнами і з людьми інших релігій, 

наші життя є поступово змінені, так як разом ми знаходимо самих себе як тих, хто йде з 

іншими в Божій величній подорожі за справедливістю і миром» [7, с. 12]. 

Разом з тим, необхідно зауважити, що з богословської перспективи спроби реалізації 

діалогу між протестантами і православними відбуваються як з боку одних, так і з боку 

інших. «Разом з керівниками Екуменічного Патріархату всі Автокефальні Православні 

церкви формально залучили себе до спільного діалогу з іншими церквами і 

християнськими традиціями. Будучи вкоріненим в церковну ідентифікацію, перш за все 

діалог має на меті примирення і єдність в послусі молитви Господа за Його учнів: «щоб 

були всі одно» (Єв.від Івана 17:21). Цей процес зцілення є нелегким. Багато розділень 

датовані минулими століттями. Багато з них сполучені лінгвістичними, культурними і 

політичними чинниками. Проте старі причини розділень повинні бути серйозно 

переглянуто без полеміки і непорозумінь. І більшість сучасних вчень і практик інших 

церков не можуть бути ігнорованими» [8, с. 12]. 

Отже, зробивши компаративний аналіз богословських традицій православного та 

протестантського напрямків в християнстві, можна зауважити наступне: побудова 

богослов’я православних та протестантських громад базується на різних підходах; 

бар’єрами для побудови діалогу можуть виступати як низький рівень обізнаності в 

богословських основах опонента, так і відсутність фундаментального обґрунтування 

своїх позицій; діалог з богословської перспективи базується на переконанні того, що 

Церква Христова існує за межами певної деномінації. 
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Марія Чікарькова 

РЕФОРМА ГЕНРІХА VIIIВ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ 
КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ  

Розвідку присвячено постаті «батька англіканської церкви» Генріха VIII, яка узята в 
контексті філіації ідей, що, з одного боку, формуються у надрах Старого Завіту, а з іншого – 

мають вільний розвиток у Новому часі. Йдеться про десакралізацію королівської влади та 

межу втручання володаря у церковні справи, що розглядається як відправна точка для 
подальшого процесу вільнодумства й руйнації традиційного статусу Церкви. Генріх VIII постає 

як волюнтарист, що перетворив англійську Церкву на «острівну», замкнену на собі систему. 

Ключові слова: священство, царство, цезарепапізм, англіканство. 

Один з найбільших парадоксів Реформації – постать творця Англіканської Церкви 

ГенріхаVIII (1491–1547 рр.), який типологічно дуже подібний до свого московського 

сучасника Івана IV Грозного (1530–1584 рр.).Обидва володарі росли богобоязливими 

юнаками. Генріха його батько навіть готував до духовного сану: хлопець мав до шести 

мес на день і писав богословські опуси, між іншим, і про святість шлюбу. Іван Грозний 

складав літанії за душі жертв свого терору й сам їх наодинці відправляв. Обидва 

неодноразово порушили святість шлюбу, перейшовши усякі межі розпусти. Обидва 

мали конфлікт з верховними першоієрархами своєї Церкви. Генріх VIII відірвав Англію 

від Святого Престолу, а Іван Грозний наказав задушити митрополита Московського 

Филипа ІІ, який наважився викрити його злодіяння, наслідуючи біблійну модель 

взаємин «священства і царства». В обох випадках перед нами – ренесансні особистості у 

всій повноті обдарувань їх силами Добра й Зла*, які узурпували право на свободу 

вчинку й виступали від імені народної спільноти, котрій залишалося мовчки й зі страхом 

спостерігати за витівками своїх лідерів, ризикуючи життям у випадку незгоди. 

Поодинокі голоси критики уривалися нещадно: страта Томаса Мора й вигнання Андрія 

Курбського. Паралелі можна було б множити й множити, але доволі вказати, що в обох 

випадках на наших очах спостерігається народження гордовитої й не позбавленої рис 

демонізму людини модерну на тлі середньовічної традиції самоприниження й каяття. 

Залишимо московського тиранау замкненому просторі його поствізантійського світу 

й перейдемо до англійського короля, якому судилося продемонструвати європейському 

світові небувале зростання ролі особистості в такій консервативній за своєю природою 

сфері, як релігійне життя. 

Чому ж свавільному королеві таки вдалося вирвати свою країну з-під духовної влади 

Риму, хоча усе розпочалося з суто приватного моменту – відмови Святого Престолу 

легалізувати його сексуальні забаганки? У радянській та пострадянській науці ситуація, 

як і Реформація в цілому, незмінно інтерпретується в дусі марксистського 

«економічного фаталізму»†.Зарубіжних же дослідників приваблювали й колоритна 

біографія одного з найзначніших володарів Англії, й, що для нас важливіше, його 

колосальний внесок у реформаторський рух. Тим не менш, навіть у самій лише 

англійській історіографії немає єдності позиції ані щодо того, чи було це підсумково 

добром чи злом для країни, ані щодо того, чи можна називати англійську Реформацію 

нав’язаною народові, чи все ж таки саме народний рух сприяв торжеству даної ідеї. Так, 

А. Дж. Діккенс бачить у Реформації нормальний процес модернізації англійського 

                                                        

 
*Втім, Генріх VIII та Іван IV – не такі вже поодинокі випадки подібної поведінки в епоху Відродження. 

Зворотній бік ренесансного «титанізму» яскраво показаний О. Лосевим у книзі «Естетика Відродження» [1, с. 120–
135]. 

†Окремі дослідники вважають, що основною причиною Реформації стала боротьба між представниками 

зародження класу буржуазії і захисниками феодального ладу, охороною ідеологічних догм якого займалася 
Католицька Церква. Мовляв, корені тут – у заклику протестантських деномінацій економії, накопичення і опори на 
себе, а також у формуванні національних держав, в яких Церква не відігравала провідної ролі. 
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християнства, підкреслюючи, що протестантські реформи намагалися повернути 

християнство до євангельських норм [2, р. 13]. І. Даффі, навпаки, бачить в англійській 

Реформації процес відходу від засад традиційної релігії [3, с. 480]. Р. Орбинський, як 

нам здається, вдало називає англійську Реформацію цезарепапізмом Генріха VIII [4, 

с. 13], але чому візантійський досвід імператорського керування Церквою знайшов ґрунт 

для воскресіння саме в Альбіоні епохи Ренесансу? Й тут відкривається певний простір 

для міркувань. 

Отож, чому світський володар «раптово» привласнив собі роль керівника Церкви? 

Не слід забувати, що Генріх особисто почувався від самого початку життя достатньо 

воцерковленим (принаймні не набагато менше від М. Лютера), аби мати власну думку в 

релігійних питаннях, тим більше, що англійська Реформація розпочалася, як кампанія 

проти єресі лолардів, а згодом – лютеран, і розгорнулася лише у 1520-ті рр., тобто 

раніше, ніж це набуло державного розмаху [3, с. 379, 381]. Але й цього замало, адже 

Англія породила Роджера Бекона, засудженого за релігійне вільнодумство ще 1277 р., а 

Джон Вікліфу 1415 р. був оголошений Римом єретиком. Самому Генріхові VIIIсудилося 

виправдати спаленого за його наказомавтора першого перекладу Нового Заповіту 

англійськоюмовою Вільяма Тіндейла, й покарати на смерть Томаса Мора. 

Це випростання індивідуальної волі в сфері віровчення мало, якщо завгодно, й 

набагато більш глибоке коріння. Ми часом забуваємо, що ренесансний переворот в 

Європі – це не лише відродження греко-римської античності, а й потужний процес 

пошуку джерел «справжнього християнства», тобто – ситуація постійного занурення в 

іудейську Біблію та той язичницький контекст, від якого вона дистанціювалася. Нам 

здається, що Генріх VIIIстав немовби вістрям тієї відцентрової тенденції у 

християнській культурі, яка спостерігалася в древній Церкві, що складалася, по суті, з 

кількох помісних Церков. Лідер тут мав особливу моральну вагу. Так, вже ранні 

християни певного часу поділилися на послідовників апостола Петра, який зберігав 

іудейську традицію, й прихильників апостола Павла, котрий цю традицію відкинув. Та й 

з інших причин бували подібні суперечки. Павло в другому посланні до Коринтян, 

почуваючи свою правоту, називав себе «більшим», і казав: «... Коли ж у чому хто 

осмілюється, (у безумстві кажу), то й я осмілююсь» (2 Кор. 9:.22). А хіба позиція самого 

Ісуса Христа не видавалася фарисеям точнісінько такою ж зухвалою?  

На це накладалася й інша, болісна, історична колізія. Тривале й терпеливе 

запровадження християнства серед північних варварів у Середньовіччі вимагало 

загнуздання такої силенної дикості, що без потужного центрального авторитету в Римі 

християнські громади на місцях могли перетворитися на сумнівні утворення типу 

синкретичних культів. Але у ренесансну добу в Церкві бере гору саме згадана нами 

відцентрова тенденція, причому на рівні особистісної свідомості, що простежується вже 

в спалаховієресей. Тільки що в лоні «середземноморського» католицизму ініціатива 

індивідуальності виливалася в річище створюваної гуманістичної доктрини та у 

формування нової системи церковного мистецтва, яке остаточно поривало з 

візантійським каноном. Північне ж Відродження почало спиратися на народну пам’ять 

про споконвічний опір римській цивілізації з боку завойованих народів, що в період 

правління і, скажімо, за царювання дочки Генріха VIIIЄлизавети знайшло відображення 

у пошані до королевиБоудікки.  

Разом з тим, для ренесансної особистості з глибин біблійного тексту постає ще одна 

непроста ситуація. Адже іудейська релігія, яка неодноразово була переосмислена 

протестантизмом радше в дусі Петра, ніж Павла, загаломз відразою ставилася до самої 

ідеї монархії, яка генетично пов’язана з народженим у надрах архаїчної поганської 

свідомості культом вождя [5]. Останнього наділяли надприродними якостями 
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(необережно наступити на його тінь – й те каралося смертю). На Стародавньому Сході 

це переросло в культ царя, якого вже безмірно сакралізували*. У Біблії відзначено, що 

ізраїльтянами інститут царів був адаптований якнаслідування язичницької політичної 

моделі, чим ізраїльське жрецтво було вельми незадоволене. Як наслідок, царі Ізраїлю 

мали низку обов’язків, й ідеальний цар виглядав радше заручником своєї ролі, аніж 

свавільним тираном [6, с. 178–187].  

Західна Європа від часів Карла Великого постійно намагалася відтворити модель 

Римської імперії у вигляді Священної Римської імперії германської нації; вона була 

започаткована як феодально-теократична структура, імператори якої претендували на 

найвищий статус у всьому християнському світі. Ситуація була підірвана підсиленням 

ролі Святішого Престолу та децентралізаційними процесами в пізньому Середньовіччі. 

Живим тлом життя Генріха VIII була імперська реформа рубежу XV–XVI ст., яка мала 

на меті підсилення влади імператора й загальну централізацію. Усе це підштовхнуло 

ГенріхаVIII до здійснення «Реформації зверху» з метою встановлення своєї абсолютної 

влади. На короля, цілком можливо,впливала й «етика Маккіавеллі», чий «Князь» (1513 

р.) вже не мав посилань на Біблію чи античність й був чи не першим маніфестом 

«владного нігілізму» на європейському ґрунті.  

Однак, демократична свідомість «підпирала» ситуацію знизу. У низах вирували 

питання на зразок «Коли Адам орав, а Єва пряла, хто був дворянином?» Після 

Реформаціївладу імператора в Європі було значно обмежено,сама ж Англія стала 

першою країною, де короля визнали тираном і відрубали йому голову, після чого хвиля 

десакралізаційпоширилася Європою. Проте Англіканська Церква ніяк не «здешевилася»: 

пишність обрядності (за винятком зневаження церковного живопису) залишилася 

непорушною; досить пригадати діамантову вервицю короля-реформатора. Англіканство 

за Єлизаветивстановило певну рівновагу між ще недавно гнаним вченням М. Лютера й 

католицьким догматом про єдинорятівну силу Церкви; воно стало «острівним», 

замкненим на собі явищем. А Томас Гоббс у своєму «Левіафані» викладав шокуючу, 

вільнодумну й вже цілком світську концепцію держави, права й політичної влади.  

Таким чином, «сепаратизм» Генріха VIII не сприяв остаточно ані зміцненню 

Церкви, ані посиленню абсолютної влади монарха, залишаючись одним з найвиразніших 

прикладів волюнтаризму в історії Нового часу. Звідси не така вже й велика відстань до 

трактування Церкви як надокучливого «пережитку минулого», як це можна спостерегти 

у вчинку Наполеона, котрий, коронуючись у Нотр-Дам, вирвав з рук примусово 

привезеного в Париж папи Римського імператорську корону і власноруч поклав її на 

свою голову. 
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*Цікавим з цього погляду є давньоєгипетський т. зв. «Гімнканібала»: у цьомутворімертвогофараона 

трактують як істоту, яка живиться своїми батьками та харчується матерями,годується богами». 
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