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 РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ 
СУСПІЛЬНОЇ ДУМКИ 

 

 

 

 

В. Климов
* 
(м. Київ) 

 

УДК 1, 14; 3, 32, 322 

 

СКЕПТИЦИЗМ Й ІНАКШЕДУМАННЯ 

ЕРАЗМА РОТТЕРДАМСЬКОГО 

В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ 

ЗНАННЯ ТА ВІРИ 

 

В умовах панування в Європі теологічних пріоритетів гетеродоксальний 

(тобто іновірний, інакшедумний, єретичний) підхід у тлумаченні 

співвідношення віри і науки, за яким нерідко ховалися прагнення мати 

емансиповану від теології науку, право на незалежні дослідження, був 

властивим уже цілій плеяді мислителів пізнього Cередньовіччя і раннього 

Відродження. Якщо й можна було говорити до Оккама про бодай тендітну 

гармонію віри і розуму (домінування релігійно-теологічних пріоритетів навряд 

чи давало підстави переоцінювати таку гармонійність), то після його трактатів, 

теологічних і філософсько-теологічних за змістом і скептично-критичних за 

суттю, що торували шлях раціонально-логічному як антиподу вірі, прагнення 

до такої гармонії поступово почало втрачати актуальність, хоча як ідеологічна 

міфологема примиренського спрямування ще довго експлуатувалася 

заінтересованими корпоративними групами і в церкві, і в науці. 

Із сповідування ідеалу гармонійного співіснування віри і розуму, 

доктрини «філософії Христа» у своїх ранніх працях починав і Еразм 

Роттердамський – філософ і теолог якісно нового періоду інтелектуальної 

історії Європи. Проте і він, скептик за поглядами і методологічними 

підходами, упродовж усього життя балансуючи між щирою вірою і не менш 

щирим прагненням науково дослідити і переосмислити все, оголошене 

теологією навіки безсумнівним й істинним, у своїх працях – складних, 

суперечливих, інколи демонстративно спрощених, метафоричних, – поступово 

еволюціонував у бік надання пріоритету раціональному – і в науковій 

(філософській, теологічній), і в практичній (церковній, віросповідній, 

обрядовій, християнсько-освітній) сферах. Еразмів шлях від омріяної і, як 
                                                 
*
 Климов Валерій Володимирович – доктор філософських наук, провідний науковий 

співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України. 
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виявилося, недосяжної гармонії віри і розуму привів до дисгармонії обох 

складових внаслідок спроб мислителя раціоналізувати віру, тобто застосувати 

раціональний інструментарій до ірраціональної сфери (звичайно ж із благих 

намірів надати вірі стійкості і ще більшої обґрунтованості). Стабільність віри, 

як би це не розходилося з офіційними церковно-теологічними тлумаченнями, 

може бути забезпечена, у баченні Роттердамця, її відповідністю людському 

інтелекту і законам природи. І в цьому сенсі істини віри не суперечать істинам 

розуму, як і навпаки: істини розуму не суперечать вірі. Цю несуперечність 

Еразм досить ризиковано демонстрував на прикладі подібності аксіологічних 

висновків християнства і античної («язичницької») наук. Захоплений 

досягненнями античної думки, схожістю певних моральних цінностей, 

вироблених греко-римськими філософами-«язичниками», з моральними 

нормами Святого Письма, Еразм висунув досить крамольне припущення про 

те, що навіть за безсумнівності пріоритету Святого Письма, але під впливом 

чистоти, піднесеності, натхненності творів давніх мислителів-«язичників» 

нерідко «мимоволі віриш: душа того, хто писав, була під владою якогось 

благого божества. …Може, дух Христа розлитий ширше, аніж ми вважаємо, і 

до лику святих належить чимало тих, хто в наших святцях не позначений»
1
 

(курсив наш. – В.К.). Таким чином, за Еразмом, не лише істини розуму, а й 

істини «язичницького» розуму можуть працювати на духовне збагачення 

особистості, не суперечити істинам віри. 

Подібне тлумачення докорінно відрізнялося від поглядів на проблему 

співвідношення віри і розуму одвічного (якщо не сказати запеклого) 

Еразмового опонента – Мартіна Лютера. Ідеалом останнього була по-дитячому 

простодушна, нерозмірковуюча віра, базована на особистому духовному 

досвіді; віра, виключно якою людина тільки й може бути виправдана. У такої 

віри не може бути ніякої гармонії з розумом, оскільки вони належать до різних 

доменів, тобто сфер дії й компетенції. У релігійних догматів і науки (Лютер 

бере, як уособлення знань і науки, аристотелівську діалектику) не може бути 

ніякої ні гармонії, ні співвідносності: догмати завжди поза діалектикою – 

«вони зверху, знизу, біля і осторонь»
2
.  

Із застосуванням розуму, раціонально-логічного Еразм пов‘язує свої 

надії подолання суб‘єктивного тлумачення теологічних істин (кожен з теологів 

клянеться, що «в ньому є дух»), численних викривлень, що мали місце в 

теологічній інтерпретації віросповідних догматів, у церковній практиці, 

обрядовості тощо. Освічена людина, констатував мислитель-скептик, 

«виявить, що багато думок надзвичайно викривлені і розходяться із ученням 

Христовим». Чимало людей свої перекручені уявлення виправдовують 

«хибним заступництвом Святого Письма», з його допомогою спритно 
                                                 
1
 Роттердамский Эразм. Разговоры запросто. – М., 1969 / [Електрон. ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.rus.ec/b/118219/read 
2
 Цит. за: Элиаде М. История веры и религиозных идей. Том 3: От Магомета до 

Реформации / [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/ 

bogoslov_Buks / Relig/Eliad_4/index.php  
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захищають свої помилки
3
. Еразм вважав, на відміну від теологів-догматиків і 

ортодоксів, що до сакральних проблем, патристичних текстів і навіть до книг 

Святого Письма слід підходити вдумливо, критично, аж до включення у сферу 

перегляду традиційного ставлення до авторитетних персон пророків чи 

апостолів («нам не слід наслідувати ні пророкам, ні навіть апостолам, якщо в 

них існують якісь розбіжності із вченням Христа»
4
). Це був якраз той підхід 

при дослідженні істини, за якого, як писав Роттердамець у своїй «Діатрибі», 

ніколи не є зайвим додати свого сумління до того, що було досягнуто в 

розумінні істин раніше. 

Опонентам, які, декларуючи вичерпну ясність Святого Письма, вважали 

зайвими будь-які раціонально-дослідницькі підходи до найавторитетнішого 

християнського джерела, Еразм аргументовано відповідав, що якби в Біблії 

справді «не було ніякого туману, то для чого тоді потрібно було займатися 

пророцтвами у апостольські часи?»
5
. З позицій імпліцитного скептицизму 

мислитель цілком логічно запитував опонентів, куди тепер подівся 

благодатний дар пояснення «темних місць» Святого Письма, дари пророцтв, 

мов, зцілення тощо, вияви яких, судячи з біблійних та патристичних текстів, 

мали місце в минулому. Якщо дар благодаті не зник, то на кого він тепер 

перекладений? Якщо на будь-кого, то будь-яке судження буде недостовірним. 

Якщо ні на кого, то й у цьому випадку жодне судження не буде достовірним, 

хоча «й сьогодні вчених мучить дуже багато темних місць» [Святого Письма. – 

В.К.]
6
. За часів, коли чудеса давно зникли і, за образним виразом Еразма, ніхто 

не вимагає зцілити навіть кульгавого коня, осмислене сприйняття віри, 

раціонально-логічний підхід потрібні, «щоб повсюди перемогла істина». 

Заперечуючи Лютеру, Роттердамець стверджував, що здатність духа, 

якій назва розум, з допомогою якої ми формуємо судження, – хоча й 

«затемнена первородним гріхом, але не погашена»
7
. Спираючись на розум з 

потенціями, здатними відрізняти чесноту від нечесноти, людина у житті, за 

Еразмом, керується трьома законами: законом природи, законом справ і 

законом віри. Завдяки закону природи «філософи (Еразм має на увазі, 

ймовірно, античних філософів. – В.К.) – без світла віри і без допомоги 

божественного Письма – з природи пізнали вічну досконалість …і залишили 

чимало настанов доброчесного життя, що досить співпадають з 

євангельськими заповідями» (курсив наш. – В.К.). Закон віри, в тлумаченні 

Е.Роттердамського, «зцілює розум, зіпсований гріхом», і включає заповіді, 

слідування яким завдяки благодаті робить неможливе можливим, важке 
                                                 
3
 Роттердамский Эразм. Оружие христианского воина // Роттердамский Эразм. 

Философские произведения. Отв. ред. Соколов В.В. – М., 1986. – С. 184–187. 
4
 Там само.– С. 185. 

5
 Роттердамский Эразм. Диатриба, или рассуждение о свободе воли / 

Роттердамский Эразм. Философские произведения. – С. 226. 
6
 Роттердамский Эразм. Диатриба, или рассуждение о свободе воли. – С. 227. 

7
 Там само. – С. 229, 231.  
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легким
8
. У трактаті «Зброя християнського воїна», розмірковуючи «про 

людину зовнішню і внутрішню», Еразм пропонує на онтологічному рівні 

схожу схему за участю духу, душі, тіла й розуму, ставлячи останній на досить 

високий щабель: людина постає такою собі «дивною істотою», що складається 

з душі і тіла; якби не було тіла, людина була б божеством, якби не мала 

розуму, була б твариною. Звичайно, первородний гріх порушив гармонію душі 

і тіла: раніше дух без зусиль управляв тілом, тепер же «тілесні пристрасті» 

прагнуть керувати розумом; людина уподібнилася бунтівній державі. Тому 

необхідно, щоб більше сили було в того, хто більше розуміє. Вирішальними 

мають бути рішення одного царя, хоча «йому інколи треба нагадувати». Цар 

підпорядкований лише закону; останній відповідає ідеї моральності. В аналогії 

держави і людини, за Еразмом, «обов‘язки царя виконує розум»
9
.  

З цих двох принципово важливих фрагментів роздумів мислителя видно, 

що він прагнув створити несуперечливу модель співіснування світу, розумної 

людини, моральних цінностей і євангельських настанов, які б, спираючись на 

закони природи, інтелект, віру і Божу благодать, пояснювали, як людина 

орієнтується у світі добра і зла. При цьому філософ-гуманіст, не 

погоджуючись з Лютером і його соратниками у їх прагненні позбавити 

людину (навіть «виправдану вірою») «надзвичайних сил людської природи», 

примусити «слухати Христа і попрощатися з людським розумом»
10

, закликає 

повернути людині осмислене буття, розум як активне начало, право на свободу 

волі, що тільки й забезпечує людині її справжнє значення.  

Відводячи розуму досить високе місце в системі життєвих орієнтирів, 

Еразм Роттердамський водночас цілком свідомий обмежених можливостей і 

розуму, і науки – як теологічної, так і «природної» у кожний конкретний 

момент. На прикладі досліджень Святого Письма, віросповідних догматів, 

ортодоксальних тверджень він досить скептично оцінює результативність і 

вагу теологічних досліджень, акцентуючи увагу на таємницях Біблії, що так і 

залишаються непізнаними («У Божественних Писаннях є таємниці, щодо яких 

Бог не бажав, аби ми проникали в глибину… чим глибше ми просунемося, тим 

більше буде туману…
11

). Стосовно знань «природних» наук Еразм також не 

був схильним перебільшувати їх результати, розуміючи, що сучасні йому 

знання – істинні лише до певної міри; вони не мають претендувати на 

остаточність, викінченість, мораторій на перегляд, як це властиво релігійній 

ортодоксії й догматизму. Мислитель ясно бачив неостаточний, тимчасовий, 

відносний, приблизний характер отриманих науками істин, їх, так би мовити, 

транзитний характер, що не можуть претендувати на вичерпну достовірність 

(для людського розуму, писав він, чимало «приховано до тих часів, коли ми 
                                                 
8
 Там само. – С. 232. 

9
 Роттердамский Эразм. Оружие христианского воина. – С. 111–112. 

10
 Роттердамский Эразм. Диатриба, или рассуждение о свободе воли. – С. 284–

289. 
11

 Там само. – С. 220. 
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побачимо вже не відбитки і натяки…»
12

). При діалектичному підході до 

всілякого роду претензійних визначень виявляється відносність відкритих 

розумом істин. «…У людськім житті, – зазначав Еразм, – все настільки темне й 

заплутане, що про достовірне знання не може бути й мови. Так вчать мої 

академіки, найменш пихаті з-поміж філософів (йдеться про античних 

філософів-скептиків. – В.К.). І правильно вчать»
13

. Звідси – вже згадуване, 

необачне, як пізніше виявилося, зізнання мислителя в тому, що не приймаючи 

остаточну визначеність певних тверджень (Лютер сприйняв це як мову про 

релігійно-теологічні твердження), Еразм ладен був «з легкістю» піти за 

скептиками скрізь, де йому дозволить непорушний авторитет Божих Писань і 

настанови церкви
14

.  

Зрозуміло, що Еразмове скептично-критичне неприйняття безсумнівних 

істин, наполягання на їх відносному значенні; тяглість піддавати все сумніву, 

небажання вважати істинними положення тільки тому, що так вважала 

більшість (при дослідженні істини «не завжди кращим є те, що схвалює 

більшість»
15

), дотримуватися однієї думки чи вважати її без належних доказів 

більш істинною за інші, – все це не вкладалося в традиційну позицію теолога, 

тим більше ченця-францисканця, і виявляло Еразма Роттердамського як 

мислителя інакшедумаючого. Це особливо переконливо видно на роздумах 

Роттердамця про сучасні йому війни, які точилися як в науковій, так і в 

християнсько-церковній сферах за право нав‘язати свої істини всім іншим як 

єдино правильні, хоча в кожній країні вони, як виявляється, досить різні. 

Декларовані високі цілі філософії (вона з людей «творить більш ніж людей») 

та теології (вона «створює богів») аж ніяк не позначаються на позиціях 

представників цих сфер, коли мова заходить про монополію на істину. 

Виявляється, що і тут тривають війни – не криваві, але такі ж безглузді і 

нерозумні: в одній і тій же академії логіки воюють з риторами, богослови з 

юристами, одна філософська школа воює з іншою, бо в них різне розуміння 

«істинної сутності речей». Підкреслюючи відносність істин, їхню 

«регіональність», Еразм писав, що через це «чимало істин не можуть 

переплисти через море, перейти через Альпи, перебратися через Рейн». 

Воюють навіть представники однієї й тієї ж професії: послідовники Скота з 

адептами Фоми, номіналісти з реалістами, платоніки з перипатетиками
16

. У 

релігійно-теологічній сфері, з якою Еразм пов‘язував свої останні сподівання 

на мирне співіснування представників віри і розуму, відбувалося те саме: 

жодна з релігій не узгоджувалася з іншою; скільки назв, стільки й релігій, 

скільки релігій, стільки й церемоній – і всі вони ні в чому не узгоджуються між 
                                                 
12

 Роттердамский Эразм. Диатриба, или рассуждение о свободе воли. – С. 221. 
13

 Роттердамський Еразм. Похвала Глупоті. Домашні бесіди. – С. 58. 
14

 Роттердамский Эразм. Диатриба, или рассуждение о свободе воли. – С. 219. 
15

 Там само. – С. 226.  
16

 Роттердамский Эразм. Жалоба мира, отовсюду изгнанного и повсюду 

сокрушенного / [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http:// www. gumer.info/ 

bogoslov_Buks / Philos/ erazm/ gal_ mir.php  
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собою. Кожна людина задоволена своєю релігією і ненавидить та проклинає 

релігію інших. Домініканці сперечаються з міноритами, бенедиктинці з 

бернардинцями. Спроба Еразма сховатися від цих суперечок і чвар у якому-

небудь маленькому монастирі закінчилася невдачею: «як не прикро говорити 

про це, – писав він, – я до цього часу не знайшов жодного монастиря, який би 

не був отруєний взаємною ненавистю і розбратом»
17

.  

Таким чином, онтологічний та гносеологічний зрізи проблеми 

співвідношення віри і розуму, науки (філософії) й теології, яким вони бачились 

теологу-скептику і філософу Еразму Роттердамського, постають на зломі 

пізнього середньовіччя і раннього Відродження як досить суперечливі, 

неоднозначні, далекі від більш-менш остаточного розв‘язання, проте по-

своєму значущі, особливо як ідейне підґрунтя для майбутнього розвитку 

незалежної думки. На різних відтинках філософсько-теологічного творчого 

шляху у мислителя можна знайти декларації про віру, що «виправляє» 

«затемнений первородним гріхом» розум людини, цілком залежної від волі 

Божої; про «царюючий» розум самодіяльної, активно діючої людини, якій не 

можна відмовити у вірі у власні сили і заслуги; про теологію, що як наука про 

віросповідні, тобто неочевидні істини, не має підстав претендувати на статус 

носія абсолютних, усталених, вичерпних істин, до яких би авторитетних 

джерел вона не апелювала; про «природні» науки, що спираючись на розум, 

досвід і «природний закон», наближаються до істин у різноманітних галузях 

людської життєдіяльності, проте також не можуть претендувати на докінчене 

пізнання, а є лише етапами в осягненні наукових істин. За цих обставин 

позиція, зайнята Еразмом, може бути кваліфікована як позиція поміркованого і 

конструктивного скептицизму, коли, зважаючи на рівень інтелектуальних і 

дослідних знань, розвиток наук, мислитель вважав за потрібне констатувати: 

«Надто багато ми дали визначень тому, що краще було б залишити без 

визначення. Суть нашої релігії – це мир і одностайність. А їх ми досягнемо 

лише в тому випадку, коли жорстких і обов‘язкових для всіх визначень у нас 

буде якомога менше і якомога більше питань буде залишено на вільний розсуд 

кожного»
18

.  

Проте і такий скептицизм, що не задовольнявся своєю недовірою, а був 

націлений на пошук більш прийнятних відповідей на свої дослідницькі 

питання; скептицизм, якому були властиві поміркованість, стриманість, 

недопущення категоричності, претензійної остаточності в судженнях в умовах 

світоглядного та аксіологічного домінування релігійних пріоритетів насправді 

працював, всупереч деклараціям і обіцянкам авторів-скептиків, не на інститут 

Церкви, а на інститут Розуму.  

Узагальнено про скептицизм ХІ – ХVІ ст. можна було б зазначити 

наступне:  

1. Скептицизм зазначеного періоду якісно відрізнявся від античного 

скептицизму і був продуктом принципово інших інтелектуально-духовних, 
                                                 
17

 Там само. 
18

 Цит. за: Богуславский В.М. Скептицизм в философии. – М., 1990. – С. 43. 



11 
 

релігійно-церковних, культурних, соціально-економічних, політичних та 

інших умов і чинників, хоча безумовно спирався на спадщину мислителів – 

попередників скептичного сприйняття і освоєння світу. За авторами та 

адептами, причинами виникнення, змістом, спрямованістю, формами виразу та 

способами поширення цей скептицизм був закономірним і адаптованим до 

середньовічних умов способом реагування інтелектуалів на духовну 

монополію християнського віровчення, церкви та теологічного догматизму. 

Скептичний підхід, методологія і в онтологічній, і гносеологічній сферах з 

невідворотністю приводили до інакшедумання як прагнення мати право на 

думку, відмінну від офіційно встановленої чи нав‘язаної; як потребу людини, 

незважаючи на її конфесійну належність і залежність, займати вільну, 

суверенну позицію, мати власне бачення життєзначущих ідей, концепцій, 

явищ, подій чи процесів. Теоретичне обґрунтування і практична реалізація 

інакшедумання були серйозним відступом від тотального домінування 

християнських цінностей – світоглядних, віросповідних, морально-етичних, 

релігійно-культурних, поєднаних з правовими, політичними нормами чи 

ідеями; зумовили чи не найжорстокіше за все існування християнства 

реагування церкви на інакшедумання у формі публічних судів, репресій проти 

його носіїв, інквізиції, складання Індексу заборонених книг і їхнього 

публічного знищення майже по всій Європі (нагадаємо, що цей компендіум 

заборонених творів офіційно проіснував до 1966 р.). Індекс після 

Тридентського собору католицької церкви означав церковну рішучість 

продовжити здійснювати тотальний контроль за думкою та вірою
19

.  

Драматичні і трагічні наслідки дотримання скептичних поглядів на 

християнський догматизм і ортодоксію в Європі визначили форми їхнього 

виразу, що досить рідко були експліцитними, а здебільшого маскувалися 

акцентованими запевненнями у власній вірності віросповідним істинам, 

демонстративним об‘єктивізмом, апеляцією до християнських авторитетів та 

джерел, метафоричністю, діалоговою формою сторонніх співрозмовників, 

нібито лише записаними авторами, тощо. Можливостям висловлювати 

скептичні ідеї у цей період по-своєму сприяв і загальний процес «дифузії 

греко-арабської науки», зокрема філософії, у країнах західної Європи, зміст 

яких на прабатьківщині формувався незалежно від християнських традицій, а 

спосіб розуміння реальності, природи та людини був істотно іншим у 

порівнянні з «теологічною лінією західних шкіл» 
20

. Демонстративно 

об‘єктивістські перекази «греко-арабської науки» у трактатах, при читанні 

курсів у європейських навчальних закладах тощо давали можливість 
                                                 
19

 Brei Karel. Freedom of Religion and Belief: Europe‘s Story / Royal Van Gorcum, 

Accen, The Netherlands, 2002. – P. 68. 
20

 Реале Джованни и Антисери Дарио. Западная философия от истоков до наших 

дней. – Кн. 2. Средневековье (От Библейского послания до Макиавелли) – СПб., 

1996 / [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://krotov.info/lib_sec/17_r/rea/ 

reale001.html 
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європейським мислителям популяризувати і власні скептично-критичні 

позиції.  

2. Середньовічний скептицизм за змістом та характеристиками істотно 

відрізнявся від античного як свого попередника. Скептицизм античний, що 

виріс на пірронівській позиції утримуватися від будь-якого остаточного 

судження, як позитивного, так і негативного, оскільки для будь-якого «так» 

обов‘язково існує яке-небудь «ні», у Другій чи Середній Академії, а згодом – у 

Новій Академії еволюціонував до Карнеадівської концепції про недоступність 

абсолютного знання й існування лише відносних критеріїв істини
21

. 

Скептицизм середніх віків, часів Реформації та Відродження, засвоївши 

здобутки античної думки, актуалізував ті її ідеї та концепції, що відповідали 

новим умовам духовного, соціально-економічного та політичного розвитку: 

неприйняття на віру догм, канонів, теологічних істин як незаперечних; ідею 

відносності не лише «природних», а й теологічних знань; ідею універсальності 

раціонально-логічного, критичного підходів та ін. Середньовічний скептицизм 

не сприйняв і тенденцій античного скептицизму різних періодів, що вели до 

тупикової інтуїтивної байдужості до всього, до кінцевого беззмістовного 

нігілізму, проте актуалізував конструктивно-творчу складову греко-

римського скептицизму, що набула розвитку в Середній та Новій академіях. 

Для скептицизму ХІ–ХVІ ст. виявилися прийнятними й такі риси 

попередників, як поміркованість, стриманість, недопущення категоричності, 

претензійної остаточності в судженнях. По-своєму евристичну, стимулюючу 

пізнання роль зіграв послідовно раціонально-логічний підхід, застосований як 

до християнсько-теологічного кола проблем, так і до результатів 

філософських, природничого досліджень, питань морально-етичної сфери. 

Провідні мислителі середніх і пізніших віків, об‘єктивно оцінюючи результати 

пізнання, прийшли до висновку про неостаточний, тимчасовий, відносний, 

приблизний характер отриманих науками істин, що також не можуть 

претендувати на вичерпну достовірність.  

3. Парадоксально, але суперечливий самій суті християнського 

віровчення, і, отже, неприйнятний для середньовічного християнства 

скептицизм зародився і набув подальшого розвитку у власне церковно-

теологічному середовищі. Ініціаторами й творцями скепсису цього періоду 

стали представники найбільш освіченої частини чернецтва, духовенства, 

ієрархів та викладачів духовних навчальних закладів, які у своїх самостійних, 

позаортодоксальних філософсько-теологічних, історичних, мовознавчих 

студіях прийшли до висновків, що ставили під сумнів істинність цілої низки 

догматичних та ортодоксальних тверджень офіційної теології. Неочевидність 

віросповідних істин, спроби їхнього доказу раціонально-логічним методом і 

суперечливість отриманих результатів породжували недовіру, скепсис, 

потребу перегляду традиційних положень, які тільки посилювалися внаслідок 
                                                 
21

 Лосев А.Ф. Культурно-историческое значение античного скептицизма и 

деятельность Секста Эмпирика // Эмпирик Секст. Сочинения. В 2-х т. – М., 1976. 

– Т.1. – С.25–29. 
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спроб теологів, офіційної церкви нав‘язати догматизовані концепти, 

зобов‘язати сприймати їх на віру, оголосити остаточними, вичерпними, карати 

інакшедумаючих, які не сприймали ортодоксії й церковно-теологічного 

авторитаризму. Скептично-критичне ставлення окремих мислителів до 

вузького кола суперечливих теологічних висновків та аргументів на початок 

середньовіччя з настанням «осені середньовіччя» (І. Хьойзинга) переросло у 

досить поширені скептичні настої стосовно претензій релігійного догматизму і 

ортодоксії на беззаперечну істинність. Ці настрої вийшли за межі вузького 

кола інтелектуалів і поділялися вже широким загалом на усіх рівнях, 

включаючи рівень буденного спілкування.  

4. Причини появи середньовічного скептицизму корінилися у розвитку 

самих європейських суспільств, появі в ньому особистостей, для яких були 

неприйнятними християнський світоглядний монополізм, середньовічна 

ідеологічна нетерпимість до інших поглядів, тотальність християнської 

ортодоксії та догматизму, що нав‘язувалися не лише церковною, а й світською 

владою, відступ від яких однозначно кваліфікувалися як єресь і злочин проти 

суспільства. Намагання церкви закріпити західнохристиянські норми як єдино 

прийнятні і універсальні для всієї Європи вдавалося реалізовувати і 

підтримувати впродовж тривалого часу. Проте з посиленням нових суспільних 

процесів (державотворення, формування нових соціально-економічних 

відносин, етнонаціональних ідентичностей, становлення суверенних міст, 

вихід на суспільну арену амбіційних соціальних груп, що вже заперечували 

традиційний поділ соціуму на «тих, що моляться, тих, що воюють, тих, що 

працюють»; поступове подолання регіональної і культурної та наукової 

замкнутості, нові технології, наукові, зокрема географічні відкриття, розвиток 

університетської та інших форм освіти, поширення друкарства та ін.
*
), з 

наростанням кризових явищ у самій старокатолицькій церкві (безуспішність 

спроб утвердження теократизму як біблійної «норми», криза папства, 

суспільне невдоволення церковною практикою, меркантилізмом ієрархів та 

духовенства; релігійні конфлікти в багатьох країнах, зростаючий суспільний 

осуд інквізиційних процесів тощо) такі прагнення реалізовувати ставало все 

більш проблематично. Подібний суспільний контекст став сприятливим 

підґрунтям для наростання і поширення скептичних настроїв на всіх рівнях, 

хоча раніше вони культивувалися лише у малочисельних групах мислителів-

інтелектуалів у церковних та біляцерковних спільнотах. 

5. Принципово важливим кроком середньовічного скептицизму стало 

включення до свого дослідницького ареалу теологічно-церковної 

проблематики. З одного боку, така тенденція безумовно відображала 

наростання кризових явищ у самій старокатолицькій церкві, яка вже не могла з 
                                                 
*
 Досить оригінальну і лапідарну характеристику виявів принципової новизни 

часу «довгого Середньовіччя» дає французький медієвіст Жак Ле Гофф. На його 

думку, це була епоха голоду, великих епідемій, злидарів, вогнищ, університетів, 

виделки, відкриття сонячної системи, кровообігу, толерантності та ін. / Ле Гофф 

Жак. Середньовчна уява. Есеї. – Львів, 2007. – С. 30. 
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колишньою авторитетністю, переконливістю, безапеляційністю протидіяти 

своїм опонентам і змушена була, не покладаючись на дидактично-виховні, 

пропедевтичні методи, звертатися до все більш одіозних, церковно-

адміністративних, репресивно-силових, каральних методів розправи з 

інакшедумаючими, використовуючи при цьому державно-владні структури. З 

другого боку, зростання критичної суспільної думки, для якої ставало все 

більш очевидною хибність шляху монополізації християнської ідеології, 

надмірної догматизації, придушення інакшедумання як засобів захисту від 

опонентів; розходження між деклараціями церкви, кліру, монастирів, 

чернецтва і реальною практикою цих інституцій; поширення на побутовому 

рівні стихійного скептицизму та критицизму додали сміливості 

високоосвіченій, скептично і критично налаштованій частині мислителів у 

диверсифікації своїх досліджень, застосування раціонально-логічного 

інструментарію до сфери, що досі була фактично недоторканою і де віра в 

достовірність істини була достатньою для її прийняття та утвердження. Не 

йдеться про якийсь лінійно-механічний процес, де кожна наступна стадія 

пізнання була вищою і базувалася на досягненнях попередніх стадій: елементи 

скептичного ставлення до тих чи інших теологічних проблем можемо знайти 

на будь-якому відтинку розвитку християнської віросповідної доктрини, 

включаючи патристичну
*
; ретроспектива скептичної думки показує, що її 

популярність то зростала, то падала чи й зникала взагалі, щоб згодом 

відродитися в нових формах вияву. Проте лише з появою, по-перше, умов для 

суспільно значущих виявів скептицизму чи його елементів, по-друге, 

авторитетних і високоосвічених їх виразників, які більш чи менш ясно бачили 

конструктивно-творчі цілі такого підходу, вільнодумно налаштовані теологи, 

філософи, логіки, історики, мовознавці та інші представники вченої спільноти 

насмілилися зробити об‘єктом свого скептично-критичного аналізу проблеми 

сакрального кола. З тих же причин предметом об‘єктивних, далеких від 

теологічної апологетики досліджень стали не лишу другорядні, непринципові 

питання, а й ключові, фундаментальні проблеми християнського віровчення, 

результати скептично-критичних досліджень яких викликали негативну 

реакцію церкви і нерідко були кваліфіковані як єретичні.  

6. На відміну від носіїв ортодоксально-радикальних крайніх поглядів 

представники скептично-критичного сприйняття теологічних та наукового 

тлумачення світу, людини і природи у властивій такому підходу формі навіть у 

складних умовах християнського ідеологічного домінування забезпечували 

поступ інтелектуальної думки. Показний об‘єктивізм, ухиляння від 

радикальних формулювань, наділення відносною цінністю як позитивних, так 

і негативних положень чи істин у науковій та теологічній сферах, 

демонстративно нейтральні розмірковування типу «вічність світу ймовірна», 

«творення світу ймовірне»; акцент на власній християнській правовірності 
                                                 
*
 На певному етапі свого становлення як теолога скептичні погляди поділяв й 

один з найвизначніших мислителів західнохристиянської церкви св. Августин. 

Див.:Августин, святий. Сповідь. - Львів, 2008. – С. 96–97. 
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тощо давали можливість скептично налаштованим мислителям навіть за 

складних умов не лише викладати свої думки, популяризувати власне 

неортодоксальне, недогматичне бачення проблем, імпліцитне інакшедумання, 

в багатьох випадках аргументовано ухиляючись від церковної розправи, а й 

мало-помалу накопичувати критичний матеріал, який згодом стане 

інтелектуальним підґрунтям для утвердження гуманістичних засад, вибухне 

Реформацією, Відродженням, Просвітництвом.  

Не менш важливо, що зусиллями згаданих мислителів у наукових 

дослідженнях і громадській думці орієнтованих на догматизм і ортодоксію 

суспільств поволі узвичаювався скептично-критичний підхід, скептично-

критичне ставлення і реагування не лише на ситуативні чи буденні вияви, а й 

на раніше недоторканні традиційні твердження, явища чи процеси, створюючи 

на майбутнє прецеденти це більш сміливих і радикальних підходів.  

Отож, навіть за таких умов аргументований і вмотивований скептицизм 

як спокійна, розмірковуюча, негаласлива, далека від радикалізму, але 

виважена позиція частини середньовічних мислителів – теологів, філософів, 

істориків, логіків, мовознавців, переконаних у своїй потребі й доцільності 

ідейного співіснування з релігійними інститутами, співпраці у системі 

християнських цінностей, забезпечував неухильний інтелектуальний поступ 

європейських суспільств.  

 

 
А н о т а ц і ї 

 
На прикладі релігієзнавчого розгляду проблеми співвідношення знання та 

віри у філософсько-теологічних працях Еразма Роттердамського у статті 
В.В.Климова аналізуються особливості філософського скептицизму в Європі ХV – 
ХVІ ст.: причини актуалізації, вибір релігійно-теологічної проблематики як об’єкту 
скептичного філософствування, місце пізньосередньовічного скептицизму в 
інтелектуальному поступі Європи.  

Ключові слова: Еразм Роттердамський, скептицизм, інакшедумання, 
середньовіччя, віра, розум, знання, християнська церква, особливості 
середньовічного скептицизму. 
 
 На примере религиоведческого рассмотрения проблемы соотношения 
знания и веры в философско-теологических трудах Эразма Роттердамского в 
статье В.В.Климова анализируются особенности философского скептицизма в 
Европе ХV – ХVІ ст.: причины актуализации, выбор религиозно-теологической 
проблематики в качестве объекта скептического философствования, место 
позднесредневекового скептицизма в интеллектуальном развитии Европы. 

Ключевые слова: Эразм Роттердамский, скептицизм, инакомыслие, 
средневековье, вера, разум, знание, христианская церковь, особенности 
средневекового скептицизма. 
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В. Литвинов
* 
(м. Київ) 

 

ГРИГОРІЙ САНОЦЬКИЙ – 

ПЕРШИЙ РЕНЕСАНСНИЙ ГУМАНІСТ 

В УКРАЇНІ І ПОЛЬЩІ (ХV ст.) 
 

 У західноєвропейському гуманізмі епохи 

Відрод-ження розрізняють два етапи розвитку – 

ранній і пізній. Ранній, так званий етико-

філологічний, або громадянський гуманізм 

виник в Італії (кінець XIV– середина XV ст.) у 

зв'язку з вивченням і викладанням на основі 

класичної античної освіти таких дисциплін, як 

риторика, граматика, поетика, історія і 

моральна філософія. Починаючи з останньої 

третини XV ст. гуманістичні інтереси 

переміщуються до теології, натурфілософії, 

природознавства. Це – пізній гуманізм. 

Специфічна духовно-культурна і соціально-економічна ситуація на 

українських землях, які були інкорпоровані до складу польської держави, 

сприяла у той час поширенню і розвитку ідей раннього гуманізму. Мова 

йде про терени, які аж до кінця ХVІІ ст. навіть термінологічно вирізнялися 

серед інших польських воєводств своєю назвою – Руське воєводство. 

Найбільшими містами тут були тоді: Львів, Санок, Перемишль, Белз, 

Холм, Красностав, Галич, Ярослав, Нове місто, Ряшів (Lwów, Sanok, 

Przemysł, Bełz, Chełm, Krasnostaw, Halicz, Jarosław, Nowe Miasto, Rzeszów). 

За свідченням сучасних польських дослідників
22

 це воєводство дало 

Польщі більше культурних діячів, ніж будь-яке інше польське. Відтак, не 

дивно, що першим представником ренесансного гуманізму в Польщі й 

Україні є мешканець саме цього воєводства, Григорій Саноцький (Grzegorz 

z Sanoka; бл. 1406–1477) – католицький священик, професор Краківської 

академії, архиєпископ Львівський протягом 1451–1477 рр., ренесансний 

гуманіст, критик схоластики i поет. 

 З різних джерел довідуємося, що Григорій народився в якомусь селі 

над річкою Саном. Ян Длугош
23

 відносить його до герба Стремено 

(Strzemię). З батьком своїм Петром перебрався Григорій в дитячому віці з 

родинного села в сусіднє містечко, ймовірно до Санока (звідки й 

прізвисько) і там отримав початки наук. Розлогіший виклад, стосовний до 

життя і діяльності Григорія з Санока, подає Адам Фастнахт в своїй праці 
                                                 
*
 Литвинов Володимир Дмитрович – доктор філософських наук, провідний науковий 

співробітник Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 
22

 Chynczewska-Hennel T. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i kozaczyzny 

od skutku XVI do połowy XVII w. – Warszawa, 1985. 
23

 Długosz Jan. Historia polonicae, XII, P. 311. 
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"Соціальне походження студентів Університету Ягеллонського з єпархії 

перемиської в 1400–1642 рр. Згідно з нею Григорій 12-літнім хлопцем втік 

із дому і 10 років перебував у мандрах, дійшовши аж за ріку Лабу. Близько 

1421 року розпочав навчання в Кракові. Займався, між іншим, 

переписуванням рукописів, співом і музикою. У 1428 р. вступив до 

Краківської Академії, де одержав ступінь бакалавра.
24

 Подібне свідчення 

знаходимо і в іншому місці: "У 12 років життя втік від суворого свого 

батька, вештався якийсь час, врешті прибув до Кракова. Тут був трохи 

затримався, але, коли побачив, що в Кракові всі говорять німецькою 

мовою, пішов до Німеччини, щоб вивчити німецьку мову. Там перебував 

десь над Ельбою протягом 5 років, отримуючи засоби на прожиття та 

навчання вже з переписування рукописів; згодом, можливо, зі співу та 

музики, до яких мав вроджену здібність. Там отримав також гуманітарну 

освіту".
25

 

 У 1433 р. Григорій Саноцький став професором римської поезії. 

Потім, протягом 1433–1437 рр. був вихователем синів краківського 

воєводи Івана Тарновського, а пізніше – синів короля Польщі Казимира 

Ягелончика. Перед 1437 роком прийняв священицький сан і виїхав на 

подальші студії до Італії, де перебував три роки. У канцелярії папи Євгенія 

ІV виконував обов'язки музиканта і копіювальника. Після повернення до 

Кракова одержав 1439 року ступінь магістра мистецтв і став викладати в 

Краківській Академії класичну поезію. Згодом жив у повітовому місті 

Величка, малопольського воєводства і виконував обов'язки приходського 

священика, тримаючи тісний контакт з краківським науковим 

середовищем. 1440 року обійняв посаду парафіяльного священика і 

заснував лікарню для убогих в місті Бжеску. Протягом 1440–1450 рр. 

перебував в Угорщині, де певний час виховував синів семиградського 

воєводи Яна Хун'яді і жив при дворі хорватського гуманіста архиєпископа 

Яна Вітеза (Jan Vitéz; 1405–1472). Як капелан польського короля 

Владислава ІІІ Варненчика і нотаріус королівської канцелярії, Григорій 

Саноцький брав участь в угорській (1440 р.) і варненській (1444 р.) 

воєнних експедиціях. Відомо також, що за намовою руського воєводи 

Анджея Одровонжа погодився на приведення до Львова бернардинів 

(католицького "Ордену Братів Менших"). Пізніше про життя Григорія 

Саноцького писав також псьменник, історик і суспільний діяч Юзеф Гнат 

Крашевський (Józef Ignacy Kraszewski; 1812–1887) у книжці під назвою 

"Стремінчик" (Strzemieńczyk). Помер Григорій раптово в Рогатині 1477 або 

1479 року.
26

 Про його смерть польський історик Ян Длугош говорить так: 

"Невідомо, чи помер натуральною смертю, а чи ж внаслідок отруєння: 
                                                 
24

 Fastnacht Adam. Pochodzenie społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z 

diecezji przemyskiej w latach 1400–1642. 
25

 Encyklopedia kościelna, VІ, Str. 559. 
26

 Див.: Zeissberg Heinrich Ritter von. Die polnische Geschichtsschreibung des 

Mittelalters (Leipzig, 1873). - С. 348. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzemie%C5%84czyk
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«Morbone, incertum est, extinctus an veneno a foeminis propinato, in quas 

intemperate se agebat" (Невідомо,чи від хвороби помер, чи від отрути, 

підсипаної жінками, до яких мав непомірний потяг).
27

 

 Талант Григорія Саноцького, як і всіх ренесансних гуманістів, був 

непересічним і багатогранним. Але він виявився, сформувався і розвинувся 

не без впливу оточуючого середовища, кола визначних особистостей 

панєвропейського масштабу. З ким спілкувався Григорій Саноцький під 

час п‘ятирічного перебування в Німеччині, нам, на жаль, невідомо. Але, 

мешкаючи у Львові, мислитель підтримував зв‘язки з відомим польським 

діячем, істориком і дипломатом Яном Длугошем (Лонгус) та лікарем і 

астрологом Мартином із Перемишля, які дуже його хвалили. Пізніше, коли 

подався до Кракова і став учителем латині синів короля Казиміра 

Ягелончика (1447–1492), брав участь також в декількох дипломатичних 

місіях до римського папи Сикста ІV, Інокентія VІІІ і до Константинополя. 

У краківському середовищі Григорій був пов'язаний з німецьким 

гуманістом i педагогом Конрадом Целтісом (1459–1508) та з утвореним 

ним "Надвіслянським літературним Товариством" (Sodalitas Litteraria 

Vistulana). Як близький приятель дворецького королівських синів 

Станіслава Шидловецького, він робив великий вплив на східну політику 

королів Ягелончика і Олбрахта, які довіряли йому дипломатичні місії. Це 

сприяло новим знайомствам і плідним контактам. Відомо, зокрема, що, 

працюючи в Угорщині учителем дітей угорського військового і 

політичного діяча, воєводи Трансильванії, генерала й регента угорського 

королівства Яна Хуньяді (1387 –1456), Григорій відвідував гурток 

гуманістів, де спізнався, зокрема, з італійським гуманістом Павлом 

Вергеріо і Філіпом Подахатером з острова Кіпр.
28

  

 Але найбільше знаємо про плідне спілкування Григорія Саноцького 

з відомим італійським гуманістом Філіпом Буонакорсі Калімахом 

(Philippus Callimachus Experiens; 1437–1496), поетом і прозаїком, що 

писав латинською мовою. Початково діяв і творив Калімах у Венеції, а 

десь в 1462–1468 рр. перебував у Римі, де займав посаду секретаря 

кардинала Бартоломео Ровелі. Входив до складу так званої Римської 

Академії і саме тоді набув прізвисько Калімах. Підтримував також 

стосунки з відомими гуманістами Марсиліо Фічино, Піко дела Мірандола 

і Лоренцо Медічи. Тікаючи від переслідувань папи римського, з‘явився 

1470 року у Польщі. Папа вимагав видачі Калімаха, і сейм у Пьотркові 

погодився на це. Але проти виступив Львівський архієпископ Григорій 

Саноцький, який забрав італійського мислителя до себе у Львів, де 

Калімах жив у його домі. Навколо цих непересічних постатей гуртувалися 

учні й друзі, які невдовзі організували літературно-наукове товариство, 

зразком для якого була гуманістична Академія Римська Помпонія Лето, 

Платіни і Калімаха. Осідком товариства став маєток Григорія у містечку 
                                                 
27

 Długosz Jan. Historia polonicae, XIII, p. 553; 3, Str.561. 
28

 Encyklopedia kościelna, VІ, Str. 560. 
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Дунаїв, для якого виклопотав 1470 року привілей на ярмарки і торги і, яке 

укріпив так, що 1474-го року вчинив у ньому опір татарам.
29

  

 Калімах дуже високо цінував розум і знання Григорія Саноцького. 

Щойно зазнайо-мившись із ним, італійський гуманіст був дуже 

здивований, що зустрів на півночі людину, яка так глибоко обізнана з 

філософією і дотримується передових поглядів. "З вуст того великого 

чоловіка, – писав Калімах, – плинуть міркування незмірне поважні і такі, 

що переважають наш розум...".
30

 Італійський гуманіст виставляє Григорія 

як взірець пастиря, а в іншому місці говорить, що рідко до Львова 

заїжджав, бо мерщій поспішав до улюбленого Дунаєва; говорить, що 

Григорій всю архиєпископію віддав до управління власникам, ніколи від 

них звіту не вимагаючи.
31

 Калімах помер у віці 59 років від морової 

пошесті, а його тіло урочисто поховано в домінікан-ському костелі в 

Кракові. Залишив по собі поетичні і прозові латиномовні твори, зокрема 

"Життя кардинала Збігнєва Олесніцького", "Життя і звичаї Григорія з 

Санока" і "Три книги про короля Владислава" – про польського короля 

Владислава Варненчика (1414–1444), який загинув у битві з турками біля 

болгарського міста Варна.  

 Протягом життя Григорій займав різні посади. Але зажив більшої 

слави як ренесансний гуманіст, що відмовився від поширеного у Середні 

віки життєвого кредо memento mori ("Пам'ятай про смерть"), сенс якого 

полягав у акцентації на Божественній Ідеї про Небо, Пекло, і Порятунок 

душі, в наслідок чого смерть виводилася на передню лінію свідомості. 

Смерть давала вірнику перспективу загробного життя, підкреслюючи 

марність та скороминущість земних задоволень, багатства й розкоші, а 

відтак, думка спрямовувалася на загробне продовження життя. Більше 

того, цей вислів став плодом християнського мистецтва, хоча його вияви 

помітні й у мистецтві буддизму. У християнському контексті, memento 

mori набуває повчальної мети цілком.протилежної до Nunc est bibendum 

("Тепер і треба пити") – характерної теми класичної античності. Натомість, 

девізом Григорія Саноцького стає ренесансний вислів memento vivere 

("Пам'ятай про життя") – про життя земне з його радощами й негараздами. 

Саме це, гадаємо, і сприяло його педагогічним успіхам у Краківському 

університеті. Його лекції мали нечуваний успіх: всі, що мали бажання 

одержати якусь освіту, молоді і старі, збиралися до нього; вони зробили 

йому таку популярність, що 1433 року краківська академія іменувала його 

бакалавром, а 1439-го навіть магістром вільних наук, хоч не мав ще 

поняття про схоластичну філософію. Щойно Григорій закінчив виклад 
                                                 
29

 Długosz Jan. Historia polonicae, XIII. - Р. 515. 
30

 Див.: Nowicki A. Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach // Z dziejów polskiej myśli 

filozoficznej i społecznej. – Warszawa, 1956. – T. I. - S. 65; також: Nowicki A. 

Filozofia włoskiego odrodzenia. – Warszawa, 1967; NowickiA. Grzegoz z Sanoka 

(1406 — 1477). – Warszawa, 1958. 
31

 Encyklopedia kościelna, VІ. - S. 558. 



20 
 

"Буколік" і вже брався за "Георгіки" Вергілія, коли пан Тарновський 

запросив його вчителем до своїх синів. Та коли у Тарнові йому набридло, 

намовив батька, щоб його разом з синами відправив до Кракова, бо там, у 

спілкуванні зі вченими людьми і маючи доступ до книгозбірень, легше 

зможуть осягати науки.
32

  

 Що стосується суто філософських проблем, то свого ставлення до 

них він не висловлював. Незважаючи на це, польські історики літератури 

виставляли його як "правдивого філософа, людину таланту 

надзвичайного", єдину світлу постать серед суцільної темноти, в яку 

схоластична філософія занурила ХV століття. Проте пізніше подибуємо і 

критичну оцінку його спадщини, як здається не вельми вмотивовану: 

"Філософом жодним Григорій не був: бо не мав ані системи, ані жодного 

твору філософського змісту не залишив, а навіть ніколи того робити не 

збирався"; і ще: „Антична філософія була йому невідома, хіба що настілки, 

наскілки про неї з творів Ціцерона вичитав, бо грецької не знав".
33

 Ідучи за 

цією логікою звинувачення, подібні закиди можна поставити більшості 

ранніх ренесансних гуманістів панєвропейського масштабу, які так само 

були, передусім, вільнодумними гуманістами, гаслом яких було memento 

vivere. "Таких у той час в Європі було задосить; вправлялися вони в 

ерудиції класичній і, жартуючи з теології та філософії, з їхньої методи, 

захоплювалися поверхневими міркуваннями, не дуже в науках смакуючи". 

До таких належав і Григорій, який високо цінував поезію, бо й сам писав 

вірші (переважно епітафії та інтимну лірику). Достеменно відомі сьогодні 

лише назви двох його творів: "Epicedium Vlad. Jagellonis" та "Epitaphium 

carmine elegiaco Sophiae Reginae".
34

 Тих же, що бралися за інші науки, не 

начитавшись поетів, він порівнював до людини, яка, проминувши 

відчинені ворота, прагне увійти до міста через мури. Разом з тим 

критикував алегорії і притчі св. Письма. Прозою писав також про 

покликання Владислава на угорський трон і про його війну з турками. 

Залуський (Załuski) все те сам бачив ще в минулому столітті (Orationes, 

epistolaе et carmina). З цих усіх творів Григорія нічого досі не знайдено.
35

 

Вдаючи з себе суворого Катона, немовби всі були поганими і наче всіх на 

кожному кроці потрібно було засуджувати, він у той же час спокійно 

дивився на флірти Калімаха з якоюсь шинкаркою Фаніолою, і навіть її 

особисто до столу запрошував, щоб влюбливого італійця бавила, як про те 

Калімах сам визнає. Та й Григорій не був таким вже й відлюдьком, а 
                                                 
32

 Там само. – VІ. - S. 559. 
33

 Див.: Wiszniewski Michał. Historia literatury polskiej (tom 1–10, 1840–1857). – 

III. - S. 237, 238, 254 
34

 Estreicher Karol. Polski Słownik Biograficzny (PSB), ХХVІІ. - S. 78. 
35

 Див.: Encyklopedia kościelna, VІ. - S. 561; Zeissberg Heinrich Ritter von. Die 

polnische Geschichtsschreibung des Mittelalters (Leipzig, 1873). - Р. 344; 

Dzieduszycki Maurycy Ignacy Aleksander. Zbigniew Oleśnicki, Т.1–2 (1853–1854), 

II. - S. 350. 
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швидше "похітливим", як про це пише Кромер.
36

 Йому приписують 

вислови: "Маючи гарну дружину, не хвали, бо коли тобі повірять, будеш 

жаліти, що не одружився з бридкою"; "Поезія є воротами мудрості". 

 Григорій Саноцький першим серед вітчизняних мислителів рішуче й 

відверто критикував схоластичну філософію, яку називав "сонним 

маренням наяву" та вважав себе послідовником філософії Епікура – 

"доброго християнина і високоморальної людини". Ця думка була на той 

час дуже сміливою, бо у середньовічній літературі епікуреїзм тлумачили 

як радикальний натуралізм або гедонізм. Тому побутувало негативне 

ставлення до Епікура, а його прихильників називали "поросятами із череди 

Епікура" (Porci de grege Epicuri). Григорій визнавав за епікуреїзмом право 

на існування поряд з іншими філософськими вченнями, бо Епікур, на його 

думку, «займався тілом – матеріальним світом, а інші вчені займаються 

душею – світом духовним». Тому стосовно матеріального світу можна 

прийняти орієнтовану на розум епікурейську фізику; а стосовно духовного 

світу слід покластися на правду віри, що не потребує жодних доказів і в 

яку велить вірити церква. Епікурейський принцип насолоди він розумів як 

задоволення природних духовних і тілесних потреб людини, які 

гармонійно поєднуються. А виправляння помилок природи й 

удосконалення життя цілком залежать від людських можливостей.
37

 Але в 

середні віки принижувався не тільки Епікур, а й взагалі філософія. 

Побутував навіть термін "Філософія – служниця теології" (Philosophia 

ancilla theologiae). Ситуація змінилася лише в епоху Відродження, коли 

філософія відновила свій статус раціонально-теоретичного пізнання суті 

Буття світу. Крок у цьому напрямку був зроблений також Григорієм 

Саноцьким. 

 Майже все своє життя, займаючи високі церковні посади, Григорій 

часто виступав з критикою приписів Католицької Церкви та дій її 

достойників. Зокрема, нарікав, на труднощі, пов'язані з розлученнями і 

хвалив православні канони, які допускають розлучення, принаймні, за 

вчинене перелюбство. Відомі також кілька випадків суперечки Григорія з 

високими посадовцями Католицької Церкви. Це сталося, зокрема, коли 

1443 року Григорій був з королем в експедиції проти турків. Під час 

укладання трактату по тій війні, турки домагалися присяги від короля на 

Святому Письмі, – і це дозволяв кардинал Юліан Цезаріні. Але Григорій 

палко заперечував проти того, як супроти профанації, і оголосив, що навіть 

залишить табір, опоганений таким злочином. Вилаяв його нібито за те 

кардинал [Збігнєв Олесницький], "бо Григорій тим виступом показав, що 

зовсім не є теологом". Зрештою, роль Григорія могла тут бути лише як 

сповідника: до ради його, либонь, не кликано, бо про гаразд державний 

радили пани і єпископи, що були при королі. Пізніше Григорій буцім 
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навіть віддалився з табору, коли помітив, що король схиляється до 

зірвання заприсягнутого перемир'я з турками. Але змушений був 

повернутися за королівським наказом і наполяганням приятелів.
38

  

 Іншим разом король Казимир, уподобавши собі Григорія, посилає до 

своєї матері відозву, щоб між кандидатами до тієї столиці, яка перебуває в 

плачевному стані, було зараховано Григорія. Протестував проти того 

кардинал Збігнєв Олесніцький, що мав погану про Григорія думку, ніби 

цей набрався чужинських звичаїв. Переміг однак король: Григорій був 

затверджений Папою Римським і 27 червня 1451 р. отримав єпископське 

освячення з рук того таки кардинала Збігнєва. У своєму "Життєписі" 

Калімах наводить чимало афоризмів, дотепів і практичних порад Григорія. 

Так, на твердження одного з диспутантів, який заявив, що Бог цнотливих 

людей суперечностями наділяє, щоб вони в добрі утвердилися, Григорій 

відповів: „Зле про Бога думаєш, гадаючи, що він для зміцнення душі 

вживає засобів не кращих, ніж рапірист для зміцнення тіла".
39

 Ще в іншому 

місці Саноцький звинувачує в кривоприсяжності самого кардинала Юліана 

Цезаріні, коли зустрів його конаючого на полі бою. „Тобі справді так 

гинути належить за те, що Столицю Апостольську до кривоприсяжності 

підбурював і домігся цього. За те вже маєш кару. Але перед Богом не лише 

за слова, але й за бажання відповіси".
40

 Із боротьбою проти авторитетів 

поєднувалася у цього мислителя оборона прав розуму, що виражалось у 

спробі унезалежнення науки від теології за допомогою вчення про 

подвійну істину. Саноцький схилявся до раціонального обгрунтування 

релігійних істин: "Те, що не оперте на жодному розумовому доказі, є 

глупотою і не гідне того, аби в нього вірити". 

 Мислитель виступав за розмежування світської й церковної влади, 

відокремлення церкви від держави та їхнє невтручання у справи одна 

одної. Він закликав до відокрем-лення, унезалежнення природознавства 

від релігії, до наукового пояснення явищ природи; критикував тих, які 

намагаються закони природи підпорядкувати теології. Як «ідеолог 

міщанства», він стверджував, що релігія потрібна, її не слід нищити, а 

тільки так реформувати, щоб вона служила інтересам держави і людей; 

виступав за їх паралельне існування з виконанням кожною своїх функцій. 

Саноцький був одним із тих гуманістів, які прагнули реабілітувати 

не тільки зневажувану феодальним суспільством фізичну працю, але й цілі 

соціальні верстви, зокрема купців, ремісників, міщан, які «приносять 

своєю працею пожиток суспільству». Натомість критикував феодалів 

за неробство. Він казав, що люди, «ступаючи крок за кроком уперед, 

позбавляються варварського стану завдяки своїй власній праці і самі 

є творцями власної долі». Визначаючи рівність людей перед Богом 
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і законом, цінував у кожній особистості більше талант, доброчесність, аніж 

родову шляхетність, титули.
41

 

 Разом з тим мислитель виявляв ще одну з найхарактерніших рис 

рененсансних гуманістів – практицизм. Ілюстрацією може бути такий 

пасаж: "У архиєпископстві Григорія було мало священиків, а прибутків 

майже жодних, тому він почав жалкувати за найкращим в Угорщині 

становищем та навіть замишляв покинути Львів. Витримав однак і 

розвинув надзвичайно велику економічну діяльність. Добро, яке ще 

лишилися після недавнього пустошення парафії Яном Одровонжем, продав 

братові своєму Павлові Длугошу з Санока, а за виручені гроші від цього 

почав покращувати все інше. З тих пір майже що рік купує якесь майно. 

1455 року купує Мальчице, виклопотує собі в короля привілей на те, щоб 

викупити короловські маєтки, що перебували в заставі, віддає на довічно 

одне майно, набуває інше...".
42

 Різко виступаючи проти схоластичних 

міркувань, він радив братися до тих наук, особливо природничих, 

емпіричних, які дають практичну користь у житті. Саме тому зі всіх наук 

найбільше цінував медицину і як другу природу радив шанувати; відтак на 

перше місце ставив лише утилітаризм. Люди, на думку Григорія 

Саноцького, «поступаючи крок за кроком уперед, виходять із варварського 

стану своїм власним трудом і самі є творцями власної долі».
43

 

 Насамкінець, заради об'єктивності, зауважимо, що, крім перелічених 

нами свідчень, так би мовити, позитивного характеру, є і скептичні. Маємо 

на увазі, передусім, застереження відомого польського історика 

Вишневського, який писав: "Григорій Саноцький (з Санока) архієпископ 

львівський обряду латинського (1451–1477), виставляється нашими 

істориками літератури як справжній філософ, муж геніальний і 

надзвичайний", єдина чудова постать серед загальної темряви, до якої 

схоластична філософія занурила XV століття.
44

 Але ці перебільшені 

похвали грунтуються на тенденційному життєписі "Vita et moribus Gregorii 

Sanocaei"
45

, писаному Калімахом, який, після втечі з Італії, був гостинно 

прийнятий Григорієм (1471). Частка правди у цих критичних 

застереженнях, певно ж є, але лише частка. В цілому ж, важко заперечити 

все попередньо сказане, а також усталену вже думку польських і 

українських науковців про те, що Саноцький був першим серед 

вітчизняних мислителів, хто рішуче й відверто критикував схоластичну 

філософію, яку називав «сонним маренням наяву» і започаткував новий 

ренесансно-гуманістичний етап у філософії України та Польщі. Вихідною 
                                                 
41
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позицією його філософії було характерне для гуманістів заперечення 

авторитетів і прагнення до самостійного мислення та критичного 

осмислення текстів античних філософів.
46

 Продовжувачами гуманістичної 

культури в Україні стали такі поети, письменники, теологи і вчені: Юрій 

Дрогобич (Котермак) (бл. 1450 – 1494), Павло Кросненський (Русин із 

Кросна) (бл. 1470 – 1517), Лукаш із Нового Міста (пом. бл. 1542), 

Станіслав Оріховський-Роксолан (1513 – 1566).  

 Майже через 100 років по смерті Григорія Саноцького в історії 

української культури спливає ще раз прізвище "Саноцький" – Михайло 

Васильович, чернець, який разом з архимандритом Пересопницького 

монастиря 1556 року розпочали переклад відомого "Пересопницького 

Євангелія", на якому присягаються тепер наші президенти.
47

 Чи була ця 

особа родичем нашого героя, чи тільки односельцем – із "руського" Санока 

(а, отже, Саноцьким), нам не відомо. 

 

 

 

 

А. Яковенко
* 
(м. Луганськ) 

 

УДК 21 + 23/28:141  

 

СВОЄРІДНІСТЬ ГНОСЕОЛОГІЇ 

РЕЛІГІЙНОГО ФІЛОСОФА В. НЕСМЄЛОВА 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв`язок з 

важливими науковими та практичними завданнями. В умовах 

соціально-економічної і соціально-політичної нестабільності українського 

суспільства, краху звичної для мільйонів людей системи цінностей, 

втрати чітких світоглядних орієнтирів, а іноді й сенсу життя - вельми 

актуальним стає як пошук нових, справжніх ідеалів, так і повернення в 

духовне життя народу всього кращого, властиве колишнім формам 

національного буття, - усього того, що могло б інтегрувати, 

консолідувати українців. Релігія взагалі й християнство зокрема є 

якнайдавнішим і невід‟ємнішим елементом духовної культури народів. 

Творчість релігійного філософа В.Несмєлого є прикладом справжнього 

здійснення у життєво-практичному плані ідеї побудови аксіологічної 

системи, в якій духовність завжди була пов‟язана з гуманістичними 
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ідеями, ядром яких було ставлення людини не тільки до себе, але й до 

інших людей – близьких і далеких, до суспільства, до держави. 

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковане розв`язання 

данної проблеми. Дослідженню аксіології християнської релігії у зв'язку з 

духовно-моральною проблематикою, духовною культурою присвячені 

роботи й наукові дослідження таких вітчизняних і зарубіжних 

мислителів, які знайшли своє відображення в роботах В.Бондаренка, 

В. Бодак, М.Бубера, Т. Власенка, С. Головащенка, Т.Горбаченко, 

І. Дембовського, В.Долі, Є.Дулумана, М.Заковича, митрополита Іларіона 

(І.Огієнка), Л.Качмарика, В.Колєсова, А.Колодного, Л.Конотоп, 

Б.Лобовика, В.Лубського, М.Любачівського, Ж. Марітена, Л.Мітрохіна, 

І. Мозгового, А.Молдован, С.Мудрого, О.Онищенка, М.Рибачука, Ф.Салія, 

П.Сауха, Л.Филипович, В.Фурманека, А.Чернія, Л.Чухіної та ін. 

У визначенні християнства наявні дві основні характеристики 

християнської духовності – звернення й місія. М.Бубер відзначає у роботі 

„Два образи віри”, що з самого початку християнство виникло як 

діаспора й місія. Як община, християнство існує через місію, а саме через 

поширення християнства, тоді як місія є справою звернення. Таким чином, 

категорія „звернення” виявляється суттєвою характеристикою 

християнства в системі М.Бубера. На думку М.Бубера, християнство є 

образом віри, при якому людина „звертається до відношення віри” [Бубер 

М. Два образа веры. – М., 1977. – 464 с.]. Звернення учений розуміє як 

переміну, перервність; той, хто звертається, пориває з колишньою 

традицією віри, а нові вимоги не становлять наступності з колишньою 

вірою, більше того, той, хто звертається, погоджується з новими 

вимогами як з істинними, тоді як раніше вони здавались йому абсурдними. 

Однак Мартін Бубер вважає, що „звернення” зовсім не означає наявності 

двох типів людини – душевної й духовної. Плоть і дух не є два породжуючі 

чинники, а відтак немає двох родів життя, немає двох класів людей. 

Поняття „духовність” у вченні М.Бубера може означати тільки те, що 

людина засвоїла духовне буття або що духовність стала власне людською 

категорією. Але в цьому випадку „духовність” слід описувати в термінах 

іманетизму й трансценденталізму, тобто саме так, як робить М.Бубер, 

співвідносячи релігійність з позицією людини по відношенню до віри. 

Формування цілей статті (постанова завдання). Головна мета 

статті – на основі релігійно-філософського аналізу висвітлити 

особливості гносеології В.Несмєлова, прослідкувати розвиток і 

становлення гносеологічних побудов релігійного мислителя, що 

перекликаються за своїми мотивами з феноменологією і філософською 

антропологією й частково враховують філософські традиції 

християнства. Для досягнення цієї мети автор поставив такі завдання: 

- дослідити релігійно-філософські засади головної проблеми 

гносеології В.Несмєлова – проблеми співвідношення пізнання і 

життя; 
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- проаналізувати логіку свідомості особистості, що визначає 

новизну в підході В.Несмєлова до проблеми людини у межах 

дослідницьких традицій. 

Виділення не вирішенних раніше частин загальної проблеми 

котрим присвячується дана стаття. 

Сьогодні, у принципово нових соціокультурних умовах, виникає 

гостра необхідність у засвоєнні того потенціалу духовних цінностей, який 

несе в собі християнська культура. Важливого значення при цьому набуває 

філософсько-культурологічне осмислення того, що становлять собою в 

контексті християнської традиції духовні цінності суспільства, яке їх 

співвідношення й механізми взаємодії з ціннісними орієнтаціями сучасного 

секуляризованого суспільства. Повноцінний цивілізаційний розвиток 

українського суспільства немислимий без подолання соціокультурної й 

духовно-моральної кризи, релігійного нігілізму, без визнання цінностей 

християнської культури. 

 

Основний зміст статті. В.Несмєлов вважає, що останню основу 

істини не можна відшукати поза людиною, оскільки ця основа стосується 

не буття, а тільки пізнання про буття, яке існує в людині і для людини: 

„Зовнішній світ існує для мене, але я знаю про нього не тому, що відчуваю 

або уявляю його, а тому, що мої відчуття і уявлення – мої, і вони говорять 

мені не про те, що існує поза мною, а тільки про те, що існує в мені 

„самому‖ [Несмелов В.И. Наука о человеке. Сочинения. В 2-х т. – 

Казань,1906. – Т.1. – С. 23]. Іншими словами, людина безпосередньо, тобто 

абсолютно достовірно, знає тільки своє буття. У цьому сенсі „факт моєї 

самосвідомості – єдиний для мене факт, у якому я прямо й безпосередньо 

усвідомлюю і утверджую буття‖ [Там само. – С. 24]. Свідомість і буття 

ототожнюються в самосвідомості, яка тим самим стає єдиною основою для 

думок як про реальність, так і про спроможність будь-якого іншого 

пізнання: „Уявлення, що виражають собою весь зміст світу буття, – тільки 

продукт думки, а тому в змісті уявлень речі буття власне не даються 

людині, а лише мисляться нею. Усе суще дається людині як суще в одних 

безпосередніх актах її самосвідомості, тому що самосвідомість нічого 

іншого не утверджує, як тільки буття – буття самого себе і буття не-себе‖ 

[Там само. – С. 123]. 

Буття розпадається на дві частини: самобуття і інобуття, змістовно 

зв‘язані один з одним. Світ може бути даним суб‘єктові, тоді він – 

інобуття, символічно виражене в людській свідомості як мислима цілісна 

картина предметних уявлень про нього. Але світ може бути створений 

суб‘єктом ні з чого як чиста дія всередині себе, як тотожність 

самосвідомості і самобуття. В обох випадках зміст буття цілком і повністю 

збігається із змістом людської свідомості. Отже, від феноменалізму 

свідомості В.Несмєлов переходить до феноменології пізнавального 

процесу, у якій буття нерозривно пов‘язане зі світом діючого суб‘єкта. На 
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противагу класичному раціоналізму, суб‘єкт релігійний мислитель розуміє 

не як чистий розум, а як людину, яка діє в світі і живе. Звідси випливає 

головна проблема гносеології В.Несмєлова – проблема співвідношення 

пізнання і життя. В.Несмєлов неодноразово підкреслює важливість цієї 

проблеми: „Усе наукове завдання про світ і людину зводиться до вивчення 

природи, ролі і значення знання в розвитку людського життя. Пояснити 

людське знання в цьому відношенні означає те саме, що пояснити всю 

живу людину‖ [Несмелов В.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии. 

Лекции. – Казань, 1913. – С. 48]. Релігійний філософ визначає життя як 

послідовний ряд різноманітних змін, що виражають і забезпечують собою 

можливість існування індивідуума. Життя передує пізнанню: „процес 

пізнання виникає не з потреб думки, а з потреб життя‖ [Там само. – С. 

142]. 

Тому перша форма знань людини – практичні знання, знання для 

життя, у яких з‘ясовується, що може дати людині зовнішній світ і що 

людина сама може від нього отримати. На цьому етапі людина, подібно до 

тварини, пристосовується до цих умов життя. Проте, якщо тварина 

створює собі життя в межах дійсності, що її стосується, то людина разом з 

„пасивно-механічним‖ пристосуванням до навколишнього світу, прагне 

взяти від нього більше, ніж він дає. Це пов‘язано з психічною активністю 

людини як з істотною особливістю її душевного життя, яке полягає в тому, 

що „він з себе самого стосується всієї дійсності, усю цю дійсність прагне 

визначити в її власному значенні і в її можливому значенні для себе‖ [Там 

само. – С. 151]. З цього прагнення виникає всеосяжний процес людського 

пізнання, який зв‘язує окремі моменти існування людини в якусь цілісність 

життя. Творча діяльність думки дає людині силу передбачення, можливість 

творчості й бажання жити. З носія життя людина стає такою, що його 

здійснює. З пізнанням дійсності вона переходить від підпорядкування 

природі до розпорядження нею в своїх інтересах. На другому етапі людина 

не задовольняється даними їй умовами життя. Вона створює в своїй 

свідомості особливий світ можливої дійсності і намагається „фактично‖ 

здійснити його, поставивши на місце реального. „Процес розвитку 

людського життя – процес розвитку людського духу з переводом продуктів 

цього розвитку в практику життя, ... прямим результатом цього розвитку 

має бути поступове звільнення людини від фізичних визначень її життя і 

діяльності, ... не тільки світ буття створює людину, але й сама людина 

створює собі об‘єктивний світ буття, тобто у визначенні людського життя 

фізичні природа і дух однаково виступають у положенні творчих сил, 

реальна взаємодія яких і робить людину або пасивним носієм життя, або 

творцем її, або одночасно і тим і іншим‖ [Несмелов В.И. Наука о человеке. 

Сочинения. В 2-х т. – Казань, 1906. – Т.1. – С. 159]  

Слід зазначити, що гносеологічні побудови релігійного мислителя 

досить далеко стоять від православної філософської традиції і 

перекликаються за своїми мотивами з феноменологією і сучасною 
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філософською антропологією. Поза сумнівом, новаторськими ми вважаємо 

два моменти гносеології В.Несмєлова: онтологізація свідомості при 

збереженні „фатальної‖ суперечності в мисленні буття: „В основі 

свідомості зовнішнього світу лежить факт примусового розкладання однієї 

і тієї усвідомлюваної дійсності на суб‘єктивну, безпосередньо-

усвідомлювану й об‘єктивну, таку, уявну... один і той самий зміст 

свідомості одночасно є і реальністю, безпосередньо даною, і 

відображенням реальності уявної‖ [Несмелов В.И. Вера и знание с точки 

зрения гносеологии. Лекции. – Казань, 1913. – С. 201]; визнання фізичної 

природи творчою силою людського життя. Ці посилання є вихідними 

основами його релігійно-філософської антропології, яку він починає з 

аналізу проблеми свободи волі. В.Несмєлов визначає волю як здатність 

суб‘єкта діяти за мотивами чисто внутрішнього походження. Воля 

нерозривно пов‘язана з процесом мотивації і повністю визначається ним. 

Мотив як внутрішня свідомість і ідеальний образ мети підпорядкоє волю 

процесу пізнання: „Мета вольової діяльності існує не в дійсності як 

наявний об‘єкт вольових прагнень, а тільки в уявленні думки, і 

створюється не самою волею, а відчуттями і думкою‖ [Там само. – С. 160]. 

Зв‘язок пізнання й волі дозволяє В.Несмєлову розглянути проблему 

свободи волі з позиції розвитку людської психіки. У дитинстві воля сліпа і 

скована, але з психічним розвитком людини разом з розвитком її 

інтелектуальної і емоційної сфер розширюється коло можливих інтересів 

життя, мотивів „хотіння‖, а отже і вольова сфера. В.Несмєлов вважає, що 

люди часто піднімаються тільки до того рівня, на якому вони пізнають і 

усвідомлюють фізичну й соціальну необхідність, більш-менш добровільно 

підкоряючись їй, і тим самим обмежують вольову діяльність зовнішніми 

причинами. Але коли вони ставлять перед собою ціннісні задачі, завдання 

втілення своїх ідеалів, вони стають перед необхідністю утвердити волею ці 

установки й саме рішення їх реалізовувати. Людина ідеально вільна, 

оскільки вона прагне до свободи, а реально вільна тією мірою, якою вона 

фактично запроваджує в життя ідеал цього прагнення. Активне 

утвердження волею своїх рішень, не викликаних природною необхідністю, 

свідчить, за В.Несмєловим, про те, що свобода волі людини в певних 

рамках існує насправді: „Дійсне звільнення волі можливо тільки за такої 

умови, коли об‘єктивні умови її діяльності перебувають у її власній владі, 

то створюються і здійснюються самою людиною. Проте свобода волі не 

має бути свавіллям, а тому в підпорядкуванні волі загальному правилу 

життя полягає вся її свобода‖ [Там само. – С. 162]. 

Інакше кажучи, людина відмінна від тварин тим, що її воля 

добровільно здатна підпорядкувати себе тому, хто позбавляє її свободи. В 

ідеї свободи Я утверджується не пасивна свідомість і відособленість 

людини від предметів навколишнього світу, а жива енергія здійснення Я як 

вільної особистості, здатній творити весь зміст життя своєю власною 

владною волею. Завдяки цій ідеї людина утверджує себе як довільну 
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причину й кінцеву мету своїх дій. Процес пізнання й вольова діяльність 

приводять людину до усвідомлення себе як особистості, до 

самовизначення, який має два етапи: зовнішнє самовизначення людини, 

яке полягає в розумінні різниці між духовним і фізичним і в пристосуванні 

до життя на фізичному світі; внутрішнє самовизначення людини, яке 

полягає в пристосуванні зовнішнього світу до себе, в протиставленні себе, 

як вільної причини, діяча зовнішньому світу. Тільки на другому етапі 

людина стає особистістю: „Основний зміст особистості людини – 

усвідомлення людиною самої себе як єдиної причини й мети всіх дій‖ 

[Несмелов В.И. Наука о человеке. Сочинения. В 2-х т. – Т.1. – С. 182].  

На нашу думку, аналіз логіки свідомості особистості визначає 

новизну в підході В.Несмєлова до проблеми людини. Новація „полягає не 

в тому, що В.Несмєлов бере як онтологічну основу ідею абстрактної 

людини, що було б кроком назад, а в тому, що він намагається піднести її в 

певній реальній ситуації, у сфері психологічного існування‖ [Комаров 

Ю.С. Общество и личность в православной философии.– Казань, 1991. – С. 

141]. Фактично людина існує як живий організм, діяльність якого 

необхідно визначається загальними законами фізичного світу. У цьому 

сенсі він є річчю серед інших речей. Такому стану відповідає 

безособистісна свідомість, що діє шляхом механічної сили взаємодії з 

буттям і механічно виражає цю взаємодію. Проте внутрішній світ людини 

описується не в понятті свідомості, а в понятті самосвідомості або 

свідомості для самої себе. В.Несмєлов розрізняє самосвідомість і Я, що 

логічно заміщає її в мисленні. Я виражає відношення людини до 

зовнішнього світу, самосвідомість виникає тоді, коли свідомість живе; 

самосвідомість лежить глибше за свідомість і може бути незалежно від 

нього (Я). У ньому всі психічні явища підкоряються не механічному 

порядку речей зовнішнього світу, а самій же свідомості. Самосвідомість 

характеризується такими ознаками: свободою: „безпосереднім виразом 

найприроднішого ладу душевного життя є у людини ідея свободи‖ 

[Несмелов В.И. Вера и знание с точки зрения гносеологии. Лекции. – С. 

185]; творчою діяльністю, на якій В.Несмєлов робить особливий акцент: 

„Дійсним змістом Я служить діяльне буття свідомості. Людина ніколи не 

усвідомлює й не може усвідомлювати себе як явище свідомості, а завжди 

як таку, що відчуває, уявляє, мислить, тобто неодмінно діяльну, 

обов‘язково таку, що існує‖ [Там само. – С. 187]. Діяльність свідомості 

вказує на субстанціональне суб‘єктивне буття. Людська думка не може 

мислити явища інакше, як тільки у зв‘язку з цим буттям, якому дещо 

являється. Іншими словами, „Я‖ людини за своїм внутрішнім змістом – 

„ідеальний образ безумовної суті свідомості як буття‖ [Там само. – С. 188]. 

Суб‘єктивна субстанціональність визначає найважливішу межу 

самосвідомості – безумовність, під якою В.Несмєлов має на увазі 

незалежність самосвідомості від світу інобуття, його самодетермінацію. 

Усі ці характеристики дозволяють релігійному філософові ототожнити 
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самосвідомість і особистість за їх істотними якостями: „Безпосередній 

зміст людської самосвідомості виражає дійсну природу людської 

особистості. Людина тільки тоді мислить про себе істину, коли змістом її 

мислення про себе служить фактичний вираз її самосвідомості. 

Самосвідомість не одурює людини, кажучи їй, що вона субстанціональна 

особистість, вільно-розумне буття-для-себе, оскільки воно сутнісно 

схоплює тільки внутрішню людську природу, не стосуючись дійсних 

відношень людини до зовнішнього світу‖ [Там само. – С. 213]. Отже, 

людина за своєю внутрішньою суттю – те, чим вона усвідомлює себе, але в 

світі вона є не тим, що насправді є, оскільки світ сам по собі зовсім не те, 

чим він уявляється людині. Тому Я позначає не „чисте‖ буття людської 

особистості, а буття її в необхідно даних умовах зовнішнього світу, серед 

яких живе й діє людська особистість. Проте це не означає, що особистість 

складається з фізичного змісту світу як свідомість деякого комплексу 

стійких явищ або виникає з фізичного організму як його психічна 

орієнтація. Матеріальні умови й життя організму засвоюються людською 

особистістю й через свою матеріальність входять в суперечність із її 

власною духовною діяльністю. Ця суперечність полягає в тому, що 

свідомість повинна виражатися в декількох станах таких як інобуття й 

самобуття, фактично ж воно може виражатися тільки в одному стані, а 

саме самобуття. Частим розв‘занням цієї суперечності служить 

об‘єктивування явищ свідомості, покладання їх поза свідомістю, але 

відносно фізичного організму воно неможливе: „Організм є необхідно 

даною формою власного існування особи, такою формою, зовні якої особа 

не існує й не може існувати. Ця необхідна свідомість фізичного організму 

як необхідної форми існування людської особистості виражає собою 

основну суперечність у самому бутті людини й визначає собою можливість 

всяких суперечностей у співвідношенні її думки й життя‖ [Там само. – С. 

198]. Під страхом смерті особистість повинна працювати на організм, який 

цілком належить зовнішньому світу і є його продуктом. Інтереси 

самозбереження змушують особистість до створення собі фізичного життя 

в умовах існування зовнішнього світу. 

Таким чином, у ході створення релігійної системи В.Несмєлов 

акцентує увагу на негативному значенні фізичної природи в людському 

житті. Він повертається до традиційної християнської дихотомії духовного 

й тілесного, яка вже не постулюється, а виводиться з „фатальної‖ 

суперечності людської свідомості. Новаторство В.Несмелова в цьому 

пункті його релігійно-філософської антропології обмежене, а вихідна 

основа, як визнання фізичної природи творчої сили, не отримує 

подальшого розвитку. Природа людської особистості відносно даних умов 

її існування виявляється ідеальною, тоді як фізичним світом є царство 

грубої механічної необхідності: „Якщо матеріальний світ виявляє одну 

тільки сліпу необхідність своїх механічних явищ, то у надчуттєвому світі 

людської особистості прямо й позитивно відкривається розумне царство 
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свободи й думки‖ [Несмелов В.И. Наука о человеке. Сочинения. В 2-х т. – 

Т.1. – С. 349]. Онтологічна суперечність духовного й фізичного в людині 

розгортається в суперечність екзистенціальну: „У світовому бутті існує 

тільки одна дійсна суперечність – це суперечність самосвідомості й життя 

в бутті людської особистості, усвідомлюючи яке, людина доходить до 

розуміння себе як загадки в світі‖ [Там само. – С. 253]. 

Ця таємниця розкривається В.Несмєловим у вирішенні проблеми 

свободи. За самою природою своєї особистості, що включає як 

конституювальний момент свободу волі, людина самоусвідомлюється як 

вільна причина й мета всіх своїх довільних дій. Проте ця свідомість не 

робить людину ні вільним володарем життя, ні дійсною метою світу. Вона 

лише „примушує її мислити можливість для себе свободи навіть в межах 

фізичної необхідності й можливість себе як мети навіть в умовах 

загального зв‘язку речей як механічних засобів і необхідних продуктів‖ 

[Там само. – С. 244]. Тому людина не в змозі до кінця здійснити себе в 

природному змісті своєї особистості. Більше того, всяка спроба такого 

здійснення завжди пов‘язана з розвитком фізичного змісту життя й 

постійно натрапляє на нерозв‘язну онтологічну суперечність 

підпорядкування особистості матеріальним визначенням. Неможливість 

здійснити себе як вільно-розумну особистість у фізичному змісті породжує 

справжню трагедію людського існування: „Ті явища життя, які 

визначаються духовною природою людської особистості, вважаються 

такими, що мусять бути, а насправді не існують. Ті ж явища, які 

визначаються фізичною природою організму, вважаються такими, що не 

мусять бути, насправді існують. Людина ніколи не може зробити себе тим, 

чим вона має бути, тому що ради цього їй довелося б перестати бути тим, 

що вона є, тобто взагалі перестати бути‖ [Там само. – С. 247]. Проте для 

людини не все втрачено, оскільки в природному змісті своєї особистості 

вона дійсно має і бачить образ безумовної суті дійсного буття. Цей факт 

указує людині на існування особливого зв‘язку обмеженого, умовного й 

дійсного, безумовного буття, а також на особливу основу й особливу мету 

її дійсного становища у світі: „У мисленні безумовного буття людина 

необхідно усвідомлює дійсність її відображення в собі і її дійсну 

неприналежність собі, а ця свідомість необхідно примушує людину і 

утверджує об‘єктивну реальність безумовного буття як такого, що дійсно 

відображається в природі людської особистості, і разом з тим утверджує 

значення себе самого як реального образу безумовного буття, даного в 

умовах обмеженого існування людини‖ [Там само. – С. 249]. Зв‘язок 

умовного й безумовного переформує початкове екзистенціальне 

протиріччя в основну суперечність людського життя: „Основне протиріччя 

лежить між обмеженим буттям людини й образом безумовного буття в 

нім‖ [Там само. – С. 250]. 

Усі часткові суперечності думки й життя виникають у ході спроб 

людини здійснити образ безумовного буття в необхідних межах зовнішніх 
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умов. Важливо відзначити, що образ безумовного буття не створюється 

людиною як результат абстракції думки, він даний людині реально, як 

природна, невід‘ємна властивість її особистості: „усвідомлюючи 

природний зміст своєї особистості ідеальним, людина в цій самій 

ідеальності усвідомлює свою особистість як реальний образ такої 

досконалої особистості, буття якої цілком збігається з її свідомістю‖ [Там 

само. – С. 288]. Отже, вирішенням загадки про себе в світі закінчується 

процес самовизначення людини. Вона пізнає саму себе. Це можливо при 

зверненні до чогось зовнішнього відносно особистості й у той же час 

відповідно до її ідеальної природи, тобто до безумовного, вільного, 

розумного особистого буття, до дійсного прототипу людської особистості. 

Це безумовне буття – Бог. В.Несмєлов пише: „Світ не подібний до Бога й 

нічого Божественного в собі не має він, швидше може закривати Бога, ніж 

відкривати його. Але в чуттєвих межах матеріального світу існує ще інший 

світ – духовний світ самої людини, і ... за законами цього царства виникає 

у людини ідея Бога‖ [Там само. – С. 328]. Іншими словами, у межах 

звичайно-даного об‘єктивного світу В.Несмєлов знаходить не тільки 

плотсько-матеріальну, але й пов‘язану з матерією надчуттєву особистість. 

У цьому пункті В.Несмєлов ще раз звертається з критикою до І.Канта. 

Німецький філософ писав про неможливість пізнання надчуттєвого: „Для 

визначення ідей надчуттєвого у нас абсолютно немає ніякого матеріалу, і 

ми вимушені брати цей матеріал від речей чуттєвого світу, а такий 

матеріал не порівняємо з об‘єктом надчуттєвості‖ [Кант И. Критика 

чистого раз ума. – СПб., 1907. – С. 289]. На думку В.Несмєлова, німецький 

мислитель помиляється, і такий матеріал є. Він полягає в безпосередньому 

змісті людської самосвідомості, а саме: людська особистість не може бути 

сприйнята під формою уявлень, тобто зовні до самої себе, як не-Я; кожен 

акт внутрішньої діяльності при встановленні його зв‘язку з іншими такими 

ж актами мислиться в умовах часу, покладається ж у свідомості поза цими 

умовами, тобто в часі суб‘єкт сприймати себе не може, оскільки діяльність 

свідомості стоїть поза цією формою; особа вважає вільною причиною й 

метою своїх довільних дій, які ґрунтуються на надчуттєвому принципі 

розумної основи, а не на необхідності зовнішнього світу. Людина ніби 

безпосередньо знає про буття надчуттєвого світу, вона усвідомлює себе 

тільки в надчуттєвому змісті своєї особистості. Таким чином, людська 

особистість, хоча й існує тільки в необхідних умовах фізичного світу, 

своєю природою вона виражає не світ, а дійсну природу самого 

безумовного. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

В.Несмєлов розкриває гносеологічну й онтологічну природу людини як 

ланцюг взаємозв‘язаних суперечностей, які мають одне рішення. За своєю 

гносеологічною природою людина, особистість тотожні самосвідомості, 

що володіє свободою, здатністю до вільної творчої діяльності, 

безумовністю. Самосвідомість протистоїть безособистісній свідомості, що 
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відображає буття зовнішнього світу. Суперечність людської свідомості 

призводить до онтологічного протиріччя особистості й організму, душі й 

тіла, що належать двом різним світам, але безвихідно зв‘язаних один з 

одним. Онтологічна суперечність духовного й фізичного розгортається в 

екзистенціальну суперечність: самосвідомості як свободи й життя як 

необхідності, яке потім трансформується в основне протиріччя людського 

життя, суперечність між умовним і безумовним. Останнє складає загадку 

людини. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
 А.І. Яковенко. Своєрідність гносеології релігійного філософа 

В.Несмєлова. У статті на основі релігійно-філософського аналізу гносеологічних 
побудов релігійного мислителя, обґрунтовується думка про те, що креативно-
новаторськими в християнській релігійно-аксіологічній системі В.Несмєлова є два 
моменти гносеології: онтологізація свідомості суб’єкта пізнавальної діяльності при 
збереженні „фатальної” суперечності в мисленні про буття і визнання фізичної 
природи, як об’єкта пізнання, творчою силою людського життя. 
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А.И. Яковенко. Своеобразие гносеологии религиозного философа 

В.Несмелова. В статье показана оригинальность религиозно-философских 
концепции Виктора Несмелова которая состоит в его попытке отойти от 
традиционной догматики православия и дать новые теодицеи, исходя из 
гносеологического, онтологического, антропологического принципов, что 
обуславливает применение им светских методов философского анализа к 
содержанию и реальному функционированию религиозного сознания. Религиозно-
аксиологическую систему В.Несмелова следует рассматривать не как 
богословскую, а как религиозно-философскую. В богословских понятиях 
религиозный мыслитель выражает действительные проблемы человеческого 
бытия, предпринимает углубленный экзистенциальный анализ человеческой 
природы и выясняет возможности неотчужденной свободы человека в окружающем 
его природном мире. 
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Yakovenko A.I. Originality epistemology of religious philosopher W. 

Nesmyelova. The article is based on religious and philosophical analysis gnosiological 
constructions religious thinker, the idea that creative and innovative in the Christian 
religious axiological system V. Nesmyelova epistemology is two points: ontologization 
subject of consciousness and cognitive activities while maintaining the "fatal" 
contradictions in Thinking about the existence and recognition of physical nature as the 
object of knowledge, creative force of human life. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

СВІТОВОЇ ЄВРЕЙСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ: 

історіографія 2000-х років 

 

Період 2000-х років знаменував собою розвиток нових суспільних 

процесів, у тому числі поглиблення глобалізації та появу нових викликів 

сучасного життя. Все це призвело до пожвавлення дискусій навколо 

розвитку єврейської релігійної думки, нових концепцій єврейської філософії, 

аспектів існування іудаїзму. Разом з тим свою актуальність зберегли 

традиційні теми, які були присутні у єврейській релігійній думці протягом 

останніх десятиріч, зокрема: осмислення подій Голокосту, текстів 

Старого Завіту, повернення єврейського народу до Святої Землі тощо.  

Завданням цієї статті є визначення основних напрямів розвитку 

єврейської релігійної думки протягом 2000-х років та їх аналіз за 

допомогою основних наукових методів.  

 

Основний зміст статті. На початку 2000-х років з‘явилося декілька 

робіт, поява яких стала подією у історіографії єврейської релігійної думки. 

Важливій проблемі перспектив розвитку єврейської релігійної думки 

присвятив свою монографію дослідник Шуберт Сперо. Вчений дослідив 

основні твори мислителів середньовічної і сучасної єврейської думки, які 

мають актуальність для сьогодення.. У своїй роботі він розглянув проблему 

відповідальності кожного покоління за події свого часу, як з філософської, 

так і з історичної точки зору. На підставі свого аналізу автор репрезентує 

власну інноваційну концепцію єврейської історії, яка пояснює періодичні 

потрясіння у її історії - від руйнування Другого Храму до вигнання євреїв з 

Англії та Іспанії, Голокосту. Він аналізує питання про те, як змінювалася 

кількість єврейського населення у світі та як демографічні питання 

позначалися на розвитку економіки, релігії, культури та філософії. 

Аналізуючи ідею і сенс історії, як з релігійної іудейської та філософської 

точки зору, автор аналізує розподіл єврейського населення в Європі в 

сучасну епоху. Він робить висновок, що збереження кількості єврейського 

населення в такі важливі історичні періоди, як період Просвітництва, 

емансипації, Промислової революції і зростання націоналізму, був 

можливий лише за рахунок Божественного провидіння [Holocaust and return 

to Zion: a study in Jewish philosophy of history by Shubert Spero. – Jersey City, 

2000. – 398 рр.]. 
                                                 
*
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Монографія Сванте Лундгрена «Партікулярізм і універсалізм в 

сучасній єврейській дуці» стала оглядом основних напрямів єврейської 

філософської і релігійної думки, які сформувалися у період ХІХ–ХХ 

століть, зокрема таких як сіонізм, консервативний і ортодоксальний іудаїзм, 

реконструкціонізм, реформістський єврейський руху тощо. У книзі 

аналізується також питання про те, як сучасний іудаїзм став збалансованим 

релігійним напрямом, який є поєднанням універсалізму та партикуляризму. 

Автор робить акцент на дослідженні п'яти філософських питань: понятті 

обраного народу, ідеї про природу релігії і єврейської думки, ставлення 

іудаїзму до новонавернених, ідеї про місце інших народів світу у месіанську 

епоху та про внесок євреїв у світову філософію і культуру. Автор докладно 

розглядає питання про те, як євреї зміцнювали свою громаду та змінювали 

життя навколишніх суспільств [Particularism and universalism in modern 

Jewish thought by Svante Lundgren. – Global Publications, 2000. – 270 pp.]. 

Першим науковим дослідженням різних аспектів єврейської 

інтелектуальної історії стала книга Давіда Рудермана і Моше Іделя під 

назвою «Єврейська думка і наукове відкриття на початку сучасної Європи». 

Вчені розглядають внесок єврейських філософів у розвиток науки, 

медицини, астрономії та інших галузей знань у Європі у період початку 

Нового часу, розглядають питання про вплив стоїцизму, пантеїзму на 

формування методології наукового дослідження в Європі. Д. Рудерман та 

М.Ідель розглянули роль релігійної єврейської думки та її вплив на розвиток 

природно-наукових дисциплін. У цілому монографія стала першим нарисом 

єврейської інтелектуальної історії та вмістила в себе основні досягнення у 

науці період Нового часу, які були зроблені за допомогою єврейських 

вчених, діячів культури та мислителів [Jewish thought and scientific discovery 

in early modern Europe by David Ruderman, Moshe Idel. – Detroit, 2001. – 392 

pp.]. 

Безумовно однією з важливих проблем розвитку єврейської думки 

стала дискусія навколо перспектив розвитку релігійного законодавства 

іудаїзму, зокрема у галузі природничо-наукових та медичних проблем 

єврейської філософії. Книгою, присвяченою проблемі зцілення та іудаїзму 

стала робота Давіда Блайха «Іудаїзм та зцілення: галахічна перспектива», в 

якій він піднімає питання: чи є будь-який засіб для зцілення людини та 

спасіння її життя етичним та дозволеним з точки зору іудаїзму та єврейської 

моралі. Автор розглядає різні аспекти біоетики, відношення єврейських 

філософських та релігійних авторитетів до проблем медицини. Давід Блайх 

також піднімає такі питання як відношення ортодоксального іудаїзму до 

евтаназії, дітонародженні у пробірці, абортів, операцій по зміні статі, 

медичних експериментів над людьми тощо [Judaism and healing: halakhic 

perspectives by J. David Bleich. – Jersey City, 2002. – 243 pp.]. 

Теологічним, філософським та ідеологічні аспектам основних робіт 

релігійно-сіоністських письменників присвятив свою роботу дослідник Дов 

Шварц. Автор висуває гіпотезу про те, що релігійно-сіоністські мислителі 
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не тільки продовжують традицію біблійних мислителів щодо месіанських 

ідей та месіанської філософії, але й значно реформують її. Він вважає, що 

практична ідеологія релігійного сіонізму розробляє біблійну традицію щодо 

Святої Землі та приходу Месії та кристалізується у результаті певних 

теологічних припущень. Таким чином, сучасний релігійний сіонізм містить 

в собі перегляд традиційних і прийнятих теологічних думок щодо багатьох 

загально релігійних питань, якими займаються представники усіх релігій 

світу, зокрема: приходу Месії, божественного провидіння, статусу 

релігійного закону тощо. Але, крім того, іудейський підхід додає 

кабалістичну перспективу цього питання та містить специфічні історико-

культурні аспекти розуміння загально релігійних питань. 

Релігійний сіонізм виник як організований політичний рух у 1902 році 

та був своєрідною відповіддю на антисіоністські підходи представників 

ортодоксального іудаїзму того часу. У книзі Дова Шварца розглядається 

процес розвитку релігійного сіонізму та його ідеології, аналізуються витоки 

та коріння цього політичного руху, який став основною рушійною силою у 

справі створення Держави Ізраїль та його виживання у сучасному світі 

[Faith at the crossroads: a theological profile of religious Zionism by Dov 

Schwartz. – Leiden, 2002. – 264 pp.].  

Життя та місце відомого діяча єврейського думки Клода Монтефіоре 

належить до групи вчених, які намагались революціонізувати іудаїзм. Він 

був одним з засновників британського ліберального іудаїзму на початку ХХ 

століття та досить дискусійною фігурою. Автор монографії про Клауді 

Монтефіоре англійський дослідник з Манчестерського університету Даніель 

Лангтон робить спробу всебічного історико-літературний аналізу робіт тих 

єврейських діячів та філософів, які у різні періоди історії намагалися 

радикально систематизувати рабинську думку. Особливу увагу Даніель 

Лангтон приділяє відносинам між християнською і єврейською думкою 

[Claude Montefiore: his life and thought by Daniel Langton. – London, 2002. – 

347 pp.].  

Монографією, присвяченою одному з видатних єврейських релігійних 

мислителів – раби Цадоку з Любліна – стала книга Алана Брілля. У своїй 

роботі дослідник вивчає основні віхі життя та діяльності рабина Цадока з 

Любліна (1823–1900) був одним з найбільш інноваційних хасидських 

мислителів другої половини дев'ятнадцятого століття, один з ланцюга 

мислителів. Ідейна концепція раби Цадока є суміш захопленої хасидизму та 

інтелектуальної вивчення Талмуду. Брілл досліджує погляди Цадока на 

психологію духовності, приділяючи особливу увагу питанню духовного 

зростання, детермінізму і плюралізму. В цілому раби Цадок визнаний 

видатним представником традиціоналізму у Європі та є цікавим для 

сучасних дослідників історії європейської філософської думки [Thinking 

God: the mysticism of Rabbi Zadok of Lublin by Alan Brill. – Ktav Publishing 

House, 2003. – 476 pp.].  

Першим дослідження, яке висвітлило проблему місця жінок у 
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єврейській думці та гендерних проблем єврейської філософії стала книга 

професора Арізонського університету Хави Тірош-Самуельсон, присвячена 

гендерним аспектам єврейської філософії. Книга стала спробою 

інтерпретувати єврейську філософську традицію у світлі феміністської 

філософії. Робота складається з 13 оригінальних нарисів, які доводять, що 

повноцінний аналіз текстів єврейських філософів неможливо без 

врахування їх гендерного аспекту. Нариси охоплюють усю єврейську 

філософську традицію від Філо до Маймоніда та Левінаса, автор аналізує 

такі основні розділи єврейської філософії, як метафізика, гносеологія, етика, 

політична теорія і теологія. Робота стала початком майбутньої дискусії між 

феміністською та єврейською філософією [Women and gender in Jewish 

philosophy by Hava Tirosh-Samuelson. – Indiana University Press, 2004. – 364 

pp.]. 

Книга, яка досліджує астрологію і магію, містить аналіз питання: як 

тема магії стала частиною єврейської літератури та філософії. Автор 

досліджує проблему астральної магії, яка є одним з методів інтерпретації 

творів Біблії, досліджує раціоналістів єврейської думки у середні віка. 

Автор досліджує роботи Єгуда Ха-Леві та Рамбана та пояснює значення 

біблійних заповідей та їх вплив на розвиток єврейської філософії відповідно 

до концепції астральної магії. Автор пропонує свою, оригінальну концепцію 

середньовічної єврейської філософії та аналізує перспективи її дослідження 

[Studies on astral magic in medieval Jewish thought by Dov Schwartz, David 

Louvish, Batya Stein . – Leiden, 2005. – 251 pp.].  

Відносини між релігією та державою є одним з найбільш поширених 

та актуальних питань у політичному і суспільному житті сучасного Ізраїлю. 

Саме це питання було піднято у книзі Аві Равіцькі, який стверджував, що 

відносини між релігією та державою займають центральне місце в будь-якій 

громадській дискусії, яка стосується конституції, права і громадянських 

свобод. Ця проблема, на думку автора, сьогодні, не тільки має свій відбиток 

на відносинах між Ізраїлем і євреями діаспори, а також стоїть у фокусі 

дискусій щодо ізраїльської ідентичності та національної культури.  

У роботі Аві Равицького також зазначається, що класична єврейська 

політична думка не зосереджена тільки на проблемі створення ідеальної 

держави, але вирішує питання реальної держави. Він підкреслює, що 

єврейські мислителі розробили свої бачення щодо держави Ізраїль живучи у 

вигнанні, у відриві від суверенної державності та національного життя. Тим 

не менш, народи світу, які надавали притулок для євреїв, також надали їм 

можливість для розвитку власного соціального і політичного життя. Тому 

це все сформувало специфічну стійку єврейську політичну культури та 

конкретних навичок самоуправління.  

Базуючись на різних джерелах єврейської політичної історії, Аві 

Равицький досліджує також зв‘язок між теологією і політикою, Торою і 

царством, або між релігією та державою. Професор Равицький ілюструє ці 

проблеми на прикладі Золотого віку єврейської філософії, а саме 
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політичної думки, яка процвітала в іспано-єврейській культурі з часів 

Маймоніда до вигнання євреїв з Іспанії та Португалії. Дослідник 

підкреслює, що існує загальний принцип: ці конкуруючі моделі були в 

конфлікті, як публічно, так і потай, протягом багатьох поколінь, і 

залишаються такими донині [Religion and State in Jewish Philosophy: Models 

of Unity, Division, Collision and Subordination by Aviezer Ravitzky. – 

Jerusalem, 2001. – 206 pp.]. 

Вплив відомого мислітеля Боруха Спінози на розвиток єврейської 

світової філософії став об‘єктом уваги роботи Хейді Раввена та Ленна 

Гудмарра. Вчений розглядає питання про те, наскільки Спінозу можна 

вважати єврейським філософом та як єврейська тема у його роботах 

відобразилася на його особистості та творчій спадщині. У роботі 

репрезентований широкий спектр інтелектуальних методів та наукових 

інтересів Спінози, які простиралися від єврейської філософії та історії до 

аналізу філософської системи Декарта, дисциплін політичної науки, 

інтелектуальної історії тощо. У основі есе, які увійшли до книги Х.Раввена 

та Л. Гудман лежить розгляд двох питань: «як і в якій мірі Спиноза 

належить до єврейської філософії і який його вплив на неї?» та «Як 

творчість Спинози впливає на сучасну єврейську філософію та на її 

розвиток у майбутньому?» [Jewish themes in Spinoza‘s philosophy by Heidi 

M. Ravven, Lenn Evan Goodman. – New York, 2002. – 209 pp.].  

Спираючись на більш ніж 300 коренів мови іврит, автор книги 

«Єврейська мова та єврейська думка» Девід Патерсон показує, як 

єврейська думка використовує івритські поняття і категорії. Ці поняття та 

категорії різко відрізняються від тих, які характеризують західні 

філософські традиції. Серед основних категорій, які є базовими для 

єврейської думки, Патерсон виділяє: «святість», «божественність», 

«гуманність», «молитва», «відповідальність», «подяка» та безпосередньо 

«мова» [Hebrew language and Jewish thought by David Patterson. – London, 

2005. – 256 pp.].  

Якщо середньовічна християнська філософія була заснована на 

політичній концепції Аристотеля, то мусульманські та єврейські філософи 

дотримувалися традиції Платона. Авраам Меламед та Ленн Гудман 

розглядають основні аспекти цієї традиції та аналізують характер 

середньовічної політичної філософії, теорію протистояння влади та 

філософії, так званої «філософ–король». Автори відслідковують появу 

теоретичних робіт у єврейській думці та дають її аналіз. За думкою авторів 

Маймонід та Аль-Фарабі вплинули на роботи пізніших дослідників, таких 

як Ібн Латіф, Фелакуера, Нарбоні, Шемтов ібн Шемтов, Алеманно, 

Абарбанель тощо. Найшла відображення у роботі дискусія щодо впливу 

коментаріїв Аверроє на «Республіку» Платона та робіт Маккіавелі, та 

наступною за цим відмовою вчених від теорії «філософ–король», зокрема 

таких як Симон Луццато та Борух Спіноза, які стали прихильниками так 

званих «республіканських відносин» [The philosopher-king in medieval and 
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Renaissance Jewish thought by Abraham Melamed, Lenn Goodman. – NY, 

2002. – 288 рр.]. 

Першою монографією, присвяченою Францу Розенцвейгу (1886–

1929), який вважається у сучасній світовій філософії одним з найбільш 

оригінальних фігур так званого періоду ренесансу німецько-єврейської 

думки в період Веймарської республіки. Творець екзистенціальної теології 

Розенцвейг незважаючи на широту його поглядів та філософських 

інтересів залишився у історії філософії саме як «єврейський мислитель». 

Він значно вплинув на таких видатних філософів свого часу, як Вальтер 

Біньямін, Мартін Бубер, Лео Штраус, Емануель Левінас. Основним 

мотивом роботи став порівняльний аналіз поглядів Розенцвейга та іншого 

філософа – Мартіна Хайдеггера, який був його сучасником та 

репрезентував німецьку філософію. У роботі вивчається відношення 

Розенцвейга до теорії Гегеля, неокантіанства, життєвої філософії. 

Відносини єврейської та німецької філософії розглядаються на тлі 

розвитку націонал-соціалізму у Німеччині та наступних подій, які 

призвели до трагедії Голокосту. Як не дивно, але автори книги роблять 

нетрадиційний висновок – вони підкреслюють спорідненість філософських 

поглядів Розенцвейга і Хайдеггера. Автори вважають, що взаємодія ідей 

Хайдеггера та ідеології фашизму не повинні затуляти собою глибокі та 

переконливі інтелектуальні зв‘язки німецької та єврейської філософій 

[Rosenzweig and Heidegger: between Judaism and German philosophy by Peter 

Gordon. – Ewing, 2005. – 357 pp.].  

Проблемі створення та постійного відтворення дійсності присвятили 

свою монографію Речел Еліор та Пітер Шафер. Концепція відтворення є 

важливою для розуміння філософії іудаїзму. Відомо, що відтворення 

реальності визнається іудаїзмом важливою для діяльності людини. Саме 

єдність творіння Світу, яке відбулося у перші дні його існування та 

повсякденної діяльності людини визнається основою для філософії 

іудаїзму. До книги увійшли есе німецьких та європейських вчених з питань 

трактування біблійної концепції створення Світу, та ролі суб‘єкта та 

об‘єкта в історії [Creation and re-creation in Jewish thought: Festschrift in 

honor of Joseph Dan by Rachel Elior, Peter Shafer. – Tübingen, 2005. – 700 

pp.]. 

Відомий дослідник єврейської філософської думки Шауль Магід 

розглядає історію та розвиток руху хасидизму – містичного напрямку 

іудаїзму, яке в сліди інтелектуальної історії цієї нитки іудаїзм з 

середньовічної єврейської філософії століттями кабалістичних текстів у 

дев'ятнадцятому столітті і в даний час. Вчений розглядає хасидський рух 

на прикладі одного з найбільш кардинального його напрямку, який виник у 

Ізбиці (Радзіні). Він був заснований рабином Мордехаєм Йосипом 

Лайнером (1800–1854), який був учнем відомого Менахема Менделя із 

Коцка, відомого як Коцкер Ребе. У 1839 році Лайнер драматично розірвав 

із вчителем та залишив Коцк, щоб створити свій власний хасидський 
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осередок у містечку Ізбиця, що у польській провінції Радом. Його напрям 

хасидизму сильно відрізнявся від класичних теорій хасидизму, зокрема він 

навчав про те, що в есхатологічній ері воля людини зіллється з волею Бога, 

у той час як у межах історичного часу свобода волі – це лише ілюзія, тому 

що справжнім джерелом усій дій людини є Вища сила [Hasidism on the 

margin: reconciliation, antinomianism, and messianism in Izbica / Radzin 

Hasidism by Shaul Magid. – Madison, 2005. – 432 pp.]. 

Внутрішнім питанням розвитку іудаїзму присвячена робота Джудіт 

Хауптман. Дослідниця розглядає два розділи іудейського релігійного 

закону– Мішну та Тосефту. Автор порівнює тексти різних редакцій Мішни 

та Тосефти та простежує еволюцію єврейських законів. Автор репрезентує 

новий погляд на відносини Мішни та Тосефти. Автор зазначає важливість 

Тосефти, тому що наприклад більша частина вчення відомого єврейського 

мислітеля та укладача Мішни рабина Єгуди ха-Насі не увійшла до Мішни, 

але зберіглася у Тосефті, яка таким чином виконує роль безпосереднього 

продовження Мішни. В цілому, у Тосефті зберіглися елементи цих 

історичних збірок, але вона несе сліди й більш пізніх впливів, наприклад 

танаїчний матеріал, роботи мудреців Храмової епохи тощо. Тосефта 

відрізняється від Мішни тим, що містить у собі багато законодавчо-

релігійних постанов та обширний агадичний матеріал. Тосефта доповнює 

Мішну та сама по собі є важливим джерелом для біблійної екзегетики, 

археології тощо [Rereading the Mishnah: a new approach to ancient Jewish 

texts by Judith Hauptman. – Tübingen, 2005. – 320 pp.]. 

Іншою новаторською роботою стала книга Талі Ілан, присвячена ролі 

жінок у традиційній релігійній іудейський думці та можливості 

застосування феміністського підходу до зводу єврейської думки – 

Талмуду. Робота Талі Ілан стала по суті феміністським коментарем до 

одного з трактатів Талмуду – «Моед», який містить іудейське 

законодавство щодо сімейного життя та визначає традиції єврейських 

празників. На думку Таль Ілан, єврейське релігійне життя не є однаковим 

для чоловіків і жінок, тому й жінки відчувають єврейські свята по-різному. 

Мета феміністського коментарю трактату «Моед» міститься у визначенні 

та аналізі цих відмінностей, вирішенні питання: як вони відображені в 

текстах Мішни та інших талмудичних текстах, які є канонічними євреїв та 

служать основою для релігійної практики ортодоксальних євреїв у 

сьогоденні. У книзі обговорюються ці питання з цілого ряду аспектів, у 

тому числі правового, літературного, історичного, соціально-політичного 

[A feminist commentary on the Babylonian Talmud: introduction and studies by 

Tal Ilan. – Tübingen, 2007. – 324 pp.]. 

Аналізу творчої спадщини двох єврейських мислителів – Емануеля 

Левінаса та Мартіна Бубера присвятили свою монографію Пітер Аттертон, 

Метью Каларко та Маурісіо Фрідман. Вони проаналізували творчість та 

роботи філософів, яких вважають найвидатнішими єврейськими 

мислителями, починаючи з періоду Маймоніда. Вони дослідили, як 
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відбувався діалог двох мислителів, який викликав у 1960-ті роки 

небувалий резонанс та стосувався сутності діалогу у філософії. Ця дискусія 

розпочалася після виходу у 1963 році світ статті Левінаса «Мартін Бубер та 

теорія пізнання», яка містила критичні думки щодо філософії Бубера. Це 

викликало відповідну реакцію з боку Бубера. У відповідь на цей коментар 

1 березня 1963 року Левінас надіслав Буберу листа із роз‘ясненням своєї 

точки зору. У підсумку з‘явилася ціла збірка за участю цих та інших 

американських філософів, яка заклала методологію підходів до дискусії та 

сучасної філософії [Levinas & Buber: dialogue & difference by Peter Atterton, 

Matthew Calarco, Maurice S. Friedman. – Pittsburgh, 2004. –325 pp.].  

Першою спробою розглянути історію єврейської думки через фокус 

двох антагоністичних моделей, стала книга Аві Сагі «Традиція проти 

традиціоналізму: сучасні перспективи в єврейській думці». Автор 

протипоставив класичній моделі, яку характеризує відсутність динамізму і 

рефлективність, модель альтернативну, яка є відкритим і динамічним 

процесом, який розвивається на основі постійного діалогу між 

сьогоденням і минулим. Автор монографії чітко прослідкував домінування 

одного або іншого підходів у роботах таких відомих єврейських 

мислителів як Джозеф Соловейчик, Йешаягу Лейбовиц, Девід Хартман і 

Еліезер Гольдман. На прикладах праць цих відомих філософів автор 

аналізує протиріччя між цими двома моделями. Книга містить тлумачення 

традиційних підходів до історії та культури світового єврейства через різні 

підходи до тлумачення текстів Писання і Галахи [Tradition vs. 

traditionalism: contemporary perspectives in Jewish thought by Avi Sagi. – 

Amsterdam, 2008. – 236 рр.]. 

Роботи видатних єврейських філософів, зокрема Емануїла Левінаса, 

Мартіна Бубера, Германа Когена, Франца Розенвейга та Лео Строса, були 

розглянуті у книзі дослідниці Ірен Каджон. Автор запропонувала 

порівняти оригінальні підходи кожного мислітеля до іудаїзму та філософії. 

Зокрема, дослідниця проаналізувала питання про те, як ці єврейські 

мислителі вирішували питання щодо можливості діалогу між іудаїзмом та 

єврейською філософією. На думку Ірен Каждон, такий діалог є дуже 

важливим, зокрема для того, щоб уникнути, з одного боку, прихильності 

до єврейської традиції, яка може трактуватися як націоналістична та 

нераціональна, а з іншого – необ‘єктивного уявлення про філософію, як 

науку, яка фокусується в першу чергу лише на проблемах природи, 

людського існування в світі тощо. Монографія також містить досить вдалу 

реконструкцію інтелектуальної еволюції кожного з вищеназваних 

філософів ХХ століття та ілюстрацію користі кожного з їх робіт для 

розуміння проблем сучасного світу [Contemporary Jewish philosophy: an 

introduction by Irene Kajon. – London, 2005. – 178 pp.].  

Тему езотеризму та нетрадиційного трактування єврейських текстів 

продовжує праця Моше Хальберталя та Джекі Фельдман, яка вийшла у 

2007 році. Дослідники зокрема зосередили свою увагу на езотеричних 
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проблемах у творчості таких видатних мислителів як Рамбам та Ібн-Езра. 

Автори також пояснюють, чому кабалістичні підходи до складних текстів 

середньовічних філософів дозволяють зрозуміти їх смисл та зрозуміти 

глибину їх думки. Вони аналізують політичні, психологічні, релігійні і 

філософські аспекти робіт, які мають загальну відомість, у тому числі 

робіт Фрейда, Вітгенштейна тощо [Concealment and revelation: esotericism 

in Jewish thought and its Moshe Halbertal, Jackie Feldman. – Princeton, 2007. – 

212 pp.]. 

Віктор Сейдлер у своїй роботі «Єврейська філософія і західна 

культура: сучасна введення» піднімає питання щодо ролі міжрелігійного 

діалогу в житті західного суспільства останніх століть та пропонує 

оригінальну картину історії розвитку світової єврейської філософії в її 

культурно-історичному контексті. Як підкреслює автор, домінуючі 

традиції філософії Платона у західній філософії призвели до формування 

специфічних норм культурної етики, яка стверджує превагу представників 

західної цивілізації над іншими людьми. Автор критично переглядає 

основні філософські головні фундаментальні ідеї західної християнської 

культури, яка довгий час відносилася до іудаїзму з ворожістю. Він аналізує 

роботи таких видатних єврейських мислителів як Філон, Мартін Бубер, 

Мендельсон, Герман Коен, Лео Бек, Емануїл Левінас, Розенцвейг та робить 

висновок про те, що кодекс етики є пріоритетом в єврейській філософії, 

яка пропонує та відстоює концепцію особистої моральної відповідальності 

на відміну від безособової і універсальної етики, яка витікає з грецької 

традиції [Jewish philosophy and western culture: a modern introduction by 

Victor Seidler. – London: I. B. Tauris & Co Ltd, 2008. – 256 pp.]. 

Першою спробою концептуального аналізу християнської релігії і 

думки з позицій іудаїзму стала колективна монографія Тікви Фремер-

Кенскі, Девіда Новака, Міхаеля Зігнера та Давіда Сандмеля. Автори 

формулюють та вирішують важливе дослідницьке завдання – вивчити 

основні постулати християнства з точки зору іудейської думки та 

проаналізувати найбільш вдалі прояви міжконфесійної взаємодії. Автори 

книги розглянули такі актуальні теми християнської думки, як поклоніння, 

страждання, спокутування гріха, покаяння, образ Божий тощо. До книги 

увійшли есе єврейських вчених по кожній з цих тем та дискусійні 

матеріали, присвячені темам християнської та іудейської думки. В цілому, 

автори репрезентували унікальний, новаторський підхід до проблеми 

взаємовідносин християнської та іудейської релігійних концепцій, що 

дозволило багатьом фахівцям стверджувати про початок нового етапу 

світової історіографії цієї проблеми [Christianity in Jewish Terms by Tikva 

Frymer-Kensky, David Novak, Michael Signer, David Sandmel. – New York, 

2008. – 464 pp. ].  

Слід зазначити, що дослідження єврейської думки у світі в період 

2000-х років отримало нового імпульсу, який був пов'язаний з публікацією 

нових релігійних текстів та підвищенням інтересу дослідників до аналізу 
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єврейських класичних творів. Особливого значення у цей період 

набувають гендерні та феміністичні дослідження, швидкий розвиток яких є 

характерною рисою розвитку сучасної світової історіографії іудаїки.  

Таким чином, вивчення єврейської думки у період 2000-х років, з 

одного боку, концентрується на питаннях, пов‘язаних з єврейськими 

класичними текстами та роботами єврейських філософів, а з іншого – на 

вивченні нових тем, які до цього часу не були розглянуті. Слід зазначити, 

що загалом період розвитку історіографії єврейської думки 2000-х років 

став одним з найбільш ефективних та плідних періодів в історії вивчення 

цієї наукової проблематики у світі. 
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РЕЛІГІЯ VS. ПОЛІТИКА: 

УЛЕМИ ТА ЕМІРИ В СУСПІЛЬНИХ ДОКТРИНАХ 

СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ІСЛАМСЬКИХ АПОЛОГЕТІВ 

 

Актуальність статті. Процес активних зрушень у громадських 

настроях мешканців країн Близького Сходу, яким позначився початок 2011 

року, спонукає дослідників дещо по-новому поглянути на деякі «класичні» 

ісламознавчі проблеми, зокрема й питання взаємовідношення релігійного та 

політичного в ісламі. І хоча сунітський іслам (а у межах даної статті ми 

зосередимо увагу саме на цій течії) загалом не має адміністративних 

інституцій, аналогічних церковній ієрархії християнства, релігійні 

авторитети (‟улама‟ – «вчені») завжди відігравали значиму роль у суспільно-

політичних процесах, виступаючи або прихильниками, або опонентами 

власне правлячих еліт (умара‟ – «еміри»). В умовах спроб перегляду діючих 

систем державно-релігійних відносин, акцептованих сучасними 

мусульманськими країнами, важливу роль відіграє реконструкція власне 

класичного досвіду таких взаємодій, успадкованого ще з часів середньовіччя. 

Ступінь розробки теми в науковій літературі. Вивченням проблеми 

релігії та політики в середньовічному ісламі займалося чимало західних та 

східних науковців – Д. Макдональд [MacDonald, Duncan. Development of 

Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory [Text]. – New York, 

1903. – 383 p.], Б. Гайкель [Haykel, Bernard. Revival and Reform in Islam: The 

Legacy of Muhammad al-Shawkani [Text]. – New York, 2003. – 265 p.], Г. Гібб 

[Gibb, Hamilton. The Islamic Background of Ibn Khaldun Political Theory [Text] 

// Studies on the Civilization of Islam. – New Jersey, 1982. – P. 166-175], К. Браун 

[Brown, Carl. L. Religion and State: The Muslim Approach to Politics [Text]. – 

New York, 2000. – 256 p.], М. Йунус [Йунус, Мухаммад. Ат-Такфір байна д-дін 

уа с-сійаса [Текст]. – Аль-Кагіра, 1999. – 107 с.] та ін. Утім залишається 

відкритим питання про те, як власне сама ісламська апологетика 

формулювала проблему релігійного та політичного в своєму автохтонному 

контексті. 

Метою даної статті є дослідження проблеми відносин між 

представниками релігійних та політичних еліт у супільно-політичних 

доктринах середньовічних апологетів сунітського ісламу, зокрема вченнях 

традиціоналістів, представлених у ранній період «знавцями хадісів» (асхаб 

аль-хадіс). 

 
                                                 
*
 Якубович Михайло – кандидат історичних наук, викладач кафедри 

релігієзнавства Національного університету «Острозька академія». 
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Основний зміст статті. Чимало позицій, які мають безпосередній 

стосунок до обраної нами проблематики, зустрічаються в творах сунітських 

правників. Видатний знавець хадісів Абу ль-Фатх аль-Мукаддасі (1016 – 1097 

рр.) наводить кілька ранніх переказів від апологетів перших двох століть 

доби ісламу, де власне роль «знавців хадісів» означалася так: «ангели – 

охоронці неба, а знавці хадісів – охоронці землі»; певним чином 

традиціоналістів навіть протиставляли владі та іншим «мирським» справам: 

«Купці займаються своєю торгівлею, ремісники займаються своїми 

ремеслами, царі займаються своїми царствами, а ви любите Суну Пророка, 

мир йому і Боже благословення» [Аль-Макдісі, Абу ль-Фатх. Мухтасар аль-

худджа ‘аля тарік аль-мухадджа [Текст]. – Ар-Рійад [Б. д.]. – C. 20]. Украй 

негативно оцінювалось прагнення деяких улемів до влади: «Прийдуть часи, 

коли ви, якщо доживете, не побачите жодної людини, яка мала б страх перед 

Богом – Могутній та Преславний Він!» [Цит. праця. – С. 591]. У пізніх 

коментарях ці слова пояснювали так: «Вони прагнуть через знання отримати 

своє від мирського життя, а також здобути свою частку від султана, знатних 

осіб та багатіїв; вони не хочуть бачити аскета, вченого чи богобоязливого...» 

[Там само]. Знавець права Абу Бакр аль-Аджуррі (пом. 970 р.) у своїй праці 

«Етика вчених» відзначає, що однією з ознак справжнього релігійного 

вченого („алім) є відмова прагнути через своє знання до «пошанованого місця 

біля царів» [Аль-Аджуррі, Абу Бакр. Ахляк аль-‘улама‘ [Текст]. – Ар-Рійад, 

1978. – С. 51].  

Але існування межі між ‟улама‟ («вчені») та ‟умара‟ («еміри»), на 

якому наполягали традиціоналісти, за жодних обставин не призводило до 

зміни розуміння впливу релігійних норм на суспільство; традиційний 

сунітський іслам визначав «заклик до заохочуваного та заборону на 

неприйнятне» (аль-„амр бі ль-ма‟руф уа н-нагі ‟ан аль-мункар) як один із 

головних обов‘язків мусульманина, а найперше – тих, хто задіяний у систему 

передачі релігійного знання: «загинув той, хто не закликає до заохочуваного 

та не забороняє неприйнятного» [Аль-Макдісі, Абу ль-Фатх. Мухтасар аль-

худджа ‘аля тарік аль-мухадджа [Текст]. – Ар-Рійад, [Б. д.]. – С. 597]. У 

одному з хадісів есхатологічного змісту сподвижник Пророка Му‘аз бін 

Джабаль (пом. 639 р.) говорить: «Настануть буремні часи, коли побільшає 

багатств, а Коран відкриється так, що його читатиме віруючий і невіруючий, 

жінка і чоловік, малий і старий. Хтось буде читати Коран привселюдно, а 

потім скаже: не видно, щоб хто-небудь пішов слідом за цим! Отож, він 

всядеться у себе вдома, зробить там собі мечеть та вигадає те, чого немає ні в 

Божому Писанні, ні в Суні Пророка – мир йому і Боже благословення. 

Стережіться ж, бо нововведення ведуть в оману!» [Вказ. праця. – С. 583]. 

Значення хадісу фактично застерігає від процесів, які в сучасному 

релігієзнавстві отримали назву «приватизація релігії». Відтак, для 

представників традиціоналізму соціально-політичне значення дін («релігія») 

було ще й умовою для доктринальної спільності, що уможливлювало власне 

релігійну комунікацію і трансмісію релігійного знання.  
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Як свідчать численні перекази, які оповідають про життя перших 

поколінь ісламської громади, чимало релігійних авторитетів, широко відомих 

вже в свій час, відмовлялися співпрацювати з «емірами». Єгипетський 

правник, екзегет та історик Джаляль ад-Дін ас-Суйуті (1445 – 1505 рр.) 

оповідає переказ, де фігурує мединський знавець хадісів Са‘їд бін аль-

Мусайїб (637 – 715 рр.) та омейядський халіф ‗Абд аль-Малік (646 – 705 рр.): 

«‘Абд аль-Малік бін Марван відвідав Медину й відіслав свого секретаря до 

Са‘їда бін аль-Мусайїба. Той сказав: дай відповідь еміру віруючих! [Са‘їд] 

запитав: чого він хоче? [Секретар] відповів: поговорити з тобою! Той сказав: 

я не той, хто буде з ним говорити. Секретар повернувся до [еміра] й розповів 

йому це» [Ас-Суйуті, Джаляль ад-Дін. Ма раува-гу ль-асатін фі ‘адам аль-

маджі‘ іля с-салятін [Текст]. – Танта, 1991. – С. 46].  

Ситуація такого ж типу трапилася й з аль-Бухарі (810 – 870 рр.), 

автором славнозвісного «Зібрання достовірних хадісів» (аль-Джамі ас-Сахіх) 

та низки інших відомих робіт: «[...] султан Бухари відіслав за Мухаммадом 

бін Ісма‘їлом аль-Бухарі, якому передав: принеси мені книгу «аль-Джамі», а 

також «Історію» – почитаєш їх мені вголос! Аль-Бухарі відповів його 

посланцю: я не принижую знання та не входжу до воріт султанів! Якщо маєш 

до мене якусь справу, то сам приходь до мене в мечеть або й додому!» [Вказ. 

праця. – С. 47].  

Як свідчить праця ас-Суйуті, інциденти такого типу були типовим 

прикладом поваги релігійних авторитетів до «знання» („ільм). «Змішування з 

правителями» (махаліта с-салятін) розглядалося як негативне явище, 

спокусливе та загрозливе для особистої релігійності та суспільства в цілому. 

Але, як відзначав андалузький знавець хадісів Йусуф бін ‗Абд аль-Барр (978 

– 1071 рр.), перекази такого типу стосуються не всіх правителів взагалі, а 

конкретно «несправедливих» серед них. Наприклад, ‗Умар ібн ‗Абд аль-‗Азіз 

(717 – 720 рр.) – зразковий для мусульманського середновіччя халіф – 

радився із чималою кількістю видатних вчених, а такі загальновизнані 

авторитети як Малік (711-795 рр.), аль-Ауза‘ї (704 – 774 рр.), аш-Шафі‘ї (767 

– 820 рр.) та інші вчені також неодноразово «заходили до султанів» [Ібн Абд 

аль-Барр. Джаміу‘ байн аль-‘ільм уа фадлі-гі [Текст]. – Ар-Рійад, 1994. – С. 

644]. «Утім, – повторює давню тезу ібн ‗Абд аль-Барр, зазвичай такі 

маджліси є спокусою, і звільниться від неї лише той, хто не буде брати в них 

участі» [Там само]. 

Абу Хамід аль-Газалі (1058 – 1111 рр.), який, серед іншого, зробив 

чималий внесок у розвиток мусульманського права, пояснював 

розмежування між улемами та емірами, звертаючись до історичного досвіду 

ісламу. Оскільки, вважав аль-Газалі, перші чотири халіфи (хулафа‟ ар-

рашідун) самі були релігійними авторитетами, то «потребували [інших] 

правників дуже рідко, лише в тих випадках, коли не можна було обійтися без 

спільної ради». Інші правителі були змушені звертатись до улама‟ з метою 

отримати необхідні релігійно-правові рішення (фатавва, мн. від фатва), тож 

роль релігійних авторитетів почала зростати. Але оскільки метою багатьох 
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улемів була тільки влада, релігійні знання перетворилися на засіб для 

досягнення політичного та економічного успіху (Цит. за: Ібн аль-Джаузі. 

Кайду ш-шайтан лі-нафсі-гі кабля халк Адам ‘алай-гі с-салям [за ред. А. Аз-

Зугайрі] [Текст]. – Аль-Кагіра, 1999. – С. 163]). 

Як відзначає ібн аль-Джаузі, якщо в часи аль-Газалі (тобто століттям 

раніше) деякі еміри ще прагнули до знання, то вже серед його сучасників цих 

чеснот немає: «Люди відмовились від знання взагалі та перетворилися на 

тварин, які не знають обов‘язкових принципів та законів ісламу, не 

розрізняють між дозволеним і забороненим та займаються лише 

накопиченням майна й прагненням посісти якнайкраще місце – через хабарі 

або тиск» [Вказ. праця. – С. 165]. Відтак, на думку апологета, інституційний 

розвиток влади вичерпав свій первинний релігійний зміст. Як відзначав 

андалузький традиціоналіст Абу Ісхак аш-Шатибі (пом. 1332 р.), одну з 

найбільш «вразливих» галузей діяльності улама‟ складає видача релігійно-

правових рішень (фатв), пов‘язаних, наприклад, із майновими питаннями; 

інколи улеми з оточення правителя просто намагалися вирішити справу на 

його користь, нехтуючи відповідними нормами шарі‟а [Аш-Шатибі, Абу 

Ісхак. Кітаб аль-‘іттісам [Текст] /. – [Б.м.], [Б.д.]. – Т. 3. – С. 139]. 

Проблему співвідношення політичних та релігійних еліт формулює в 

своїх працях і видатний сунітський апологет Такі ад-Дін ібн Таймійя (1263 – 

1328 рр.). Під коранічним виразом «ті серед вас, хто наділений владою» (улу 

ль-„амр мін-кум), він розуміє власне улемів та емірів: «Якщо вони йдуть 

правильним шляхом, то правильним шляхом підуть і люди». З боку улама‟ 

існує загроза єресей, а з боку влади існує загроза спокуси «земним життям». 

Саме тому вагоме значення має шура («рада»), але прийняття якоїсь поради в 

справах релігійного та власне політичного життя допустиме лише тоді, коли 

воно не суперечить Корану й Суні [Ібн Таймійя. Ас-Сійаса аш-шар‘ійя фі 

ісляху р-ра‘і уа р-ра‘ійя [Текст]. – Дар ‘Алям аль-Фава‘їд, [Б.д.]. – С. 228]. 

Зауважимо, що деякі традиціоналісти навіть вважали шуру необхідною 

виключно в випадку існування певних «сумнівів» (іштібаг) [Аль-Асбагані, 

Абу На‘ім. Кітаб аль-імама уа радд ‘аля рафіда [Текст]. – Аль-Мадіна, 2004. – 

С. 277]. Утім в інших частинах «Шаріатської політики» ібн Таймійя 

наголошує на релігійності самого правителя та необхідності сприймати саму 

посаду султана чи еміра як релігійний обов‘язок [Ібн Таймійя. Ас-Сійаса аш-

шар‘ійя фі ісляху р-ра‘і уа р-ра‘ійя [Текст]. – Дар ‘Алям аль-Фава‘їд, [Б.д.]. – 

С. 240]. Оскільки як релігія, так і держава являє собою сукупність наказів та 

заборон [Ібн Таймійя. Кітаб аль-фікг [Текст] // Маджму‘ ль-Фатавва лі-Шейх 

аль-Іслям ібн Таймійя ; [за ред. ‘Аміра аль-Джаззара, Анвар аль-База]. – 

Бейрут, 1426/2005. – Т. 28. – С. 65], то і улеми, і еміри повинні прагнути до 

єдиної мети. Ібн Таймійя наголошує, що кожному, хто зосереджує в своїх 

руках владу, потрібно за допомогою звертатися до правдивих та 

справедливих людей [Вказ. праця. – С. 67]. Оцінюючи владу саме як 

релігійний обов'язок, апологет наділяє правителя повноваженням відповідати 

за обидві сфери існування людини (дунйаві – «земне», діні – «релігійне»), а 
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тому не розглядає жодних інших варіантів співвідношення релігійного та 

політичного як легальних (з точки зору шарі'а) форм правління. На думку ібн 

Таймійї, негативні процеси, які відбуваються як у релігійному, так і 

«земному» житті, часто мають спільні причини, а отож правитель одночасно 

повинен протистояти як різним єресям, так і суспільно-політичним 

проблемам [Ібн Таймійя. Ас-Сійаса аш-шар‘ійя фі ісляху р-ра‘і уа р-ра‘ійя 

[Текст]. – Дар ‘Алям аль-Фава‘їд, [Б.д.]. – С. 143]. Не можна не помітити, що 

«єресі» у такому розумінні мотивуються не стільки теологічними диспутами, 

скільки реальними соціальними процесами. 

Ханбалітський правник Зайн ад-Дін ібн Раджаб (1335 – 1392 рр.) 

підкреслює, що справжній „алім («вчений»), який намагається йти шляхом 

«праведних попередників» (ас-саляф ас-саліх), повинен бути вкрай 

обережним саме з фатвами. Так само як уже згаданий Абу Ісхак аш-Шатибі, 

ібн Раджаб застерігає від невігластва, притаманного багатьом релігійним 

діячам: «Найкраще знає про фатви той, хто найбільше мовчить, а найгірше 

знає той, хто найбільше говорить» [Ібн Раджаб, Зайн ад-Дін. Шарх хадіс ма 

за‘їбан джа‘їан [Текст] // Маджму‘ р-Раса‘їл аль-Хафіз ібн Раджаб аль-

Ханбалі. У 4-х т.]. – Ар-Рійад [Б.м.]. – Т. 1. – С. 82]. Посилаючись на епоніма 

своєї релігійно-правової школи Ахмада ібн Ханбала, Зайн ад-Дін переказує 

діалог наступного змісту: «[Ібн Ханбала] запитали: що краще – мовчати чи 

говорити? Той відповів: як на мене, краще взагалі утримуватись від [фетв]! 

Але тоді йому сказали: а якщо виникне необхідність? [Ібн Ханбал] почав 

говорити: необхідність, необхідність! Я вважаю за необхідне утримання від 

[фетв]!» [Вказ. праця. – С. 83]. Ібн Раджаб наводить і чимало інших 

розповідей, де „улама„ перших століть ісламу засуджують надмірність у 

формулюванні релігійно-правових рішень. Зауважимо, що питання про фетви 

передує словам ібн Раджаба про застрогу улемів від спілкування з 

представниками влади; більше того, свої тези стосовно співпраці улемів та 

емірів автор відносить до того ж самого «розділу» (баб). Отож, є підстави 

стверджувати, що ібн Раджаб розглядав проблему фатв, серед іншого, як 

політичну. Стримана позиція, яку займав ібн Ханбал та інші традиціоналісти, 

мала сприяти незалежності пропагованих релігійних норм від конкретних 

політичних, соціальних чи економічних обставин; нарешті, улеми повинні 

були прагнути до максимальної свободи та оцінювати дійсність без 

особистого інтересу в питаннях «земного життя». Продовжуючи цю тему, 

Зайн ад-Дін наводить зразки того, як «праведні попередники» (ас-саляф ас-

саліх) намагалися уникнути контакту з емірами. Характерним прикладом є 

історія наступного змісту: «Царю розповіли про одного праведника та 

молільника, тож він побажав його відвідати. Коли до того дійшла така 

звістка, він усівся коло дороги та й почав їсти. Цар побачив його саме в 

такому стані та й привітав. Чоловік відповів, але продовжував їсти й навіть не 

поглянув у бік царя. Тоді цар вигукнув: що доброго може бути в цій людині! 

– і пішов. А чоловік мовив: хвала Богу, який врятував мене від царя й той 

пішов, ганячи мене!» [Вказ. праця. – С. 88]. 
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Спеціальну працю відносинам між улемами та емірами присвятив 

Мухаммад аш-Шавкані (1759 – 1834 рр.), дослідивши низку вже існуючих 

поглядів та, в підсумку, запропонувавши свою суспільно-політичну 

доктрину. У роботі під назвою (Рафау‟ ль-асатін фі хукм аль-іттісаль бі с-

салятін) «Встановлення основ у судженні про зв‘язок із султанами» [Аш-

Шавкані. Рафау‘ ль-асатін фі хукм аль-іттісаль бі с-салятін [Текст] // Кітаб 

аль-Фатху р-Рабані мін фатаува ль-Імам аш-Шавкані. – Сана, [Б.д.]. – С. 4567-

4691] автор намагається розглянути питання легальності фінансової 

підтримки правителями вчених, незалежно від того, відповідають ці 

правителі моральним принципам чи ні. Оскільки сам аш-Шавкані брав 

активну участь у політичному житті та знаходився біля витоків 

традиціоналістичної реформації в Ємені [Haykel, Bernard. Revival and Reform 

in Islam: The Legacy of Muhammad al-Shawkani [Text]. – New York, 2003. – P. 

76-139, 190-230], питання про шляхи взаємодії між релігійними авторитетами 

та владою залишалося для нього одним із найбільш актуальних та фактично 

визначало стратегію подальшого розвитку сучасного йому суспільства. 

На початку своєї праці аш-Шавкані доводить, що накопичення 

фінансових статків не суперечить Суні Пророка. Посилаючись на деякі айати 

Корану (наприклад, 93:8) та хадіси, єменський реформатор обґрунтовує 

думку про легальність тальб ар-різк («пошук засобів до прожиття») серед 

багатьох «пророків, вчених та аскетів» [Аш-Шавкані. Рафау‘ ль-асатін фі 

хукм аль-іттісаль бі с-салятін [Текст] // Кітаб аль-Фатху р-Рабані мін фатаува 

ль-Імам аш-Шавкані. – Сана, [Б.д.]. – С. 4666]. Розглядаючи діяльність на 

різних державних посадах саме як тальб ар-різк, аш-Шавкані наголошує, що 

і судді, і муфітії, і військові, і викладачі в школах отримують свою 

винагороду з казни. Такий лад, свідчить аш-Шавкані, панує в ісламських 

країнах з часів другого століття гіджри [Вказ. праця. – С. 4668].  

Автор «Встановлення основ» одразу намагається спростувати 

гіпотетичний контраргумент, згідно з яким отримання фінансової підтримки 

з боку «несправедливих і тиранічних царів» не є гідною справою. Аш-

Шавкані свідчить, що метою співпраці з правителями не є власне допомога 

їхній несправедливості, але виконання Божих законів. Окрім цього, ‟улама‟ 

можуть зробити правлячий режим більш релігійним, тобто прислужитись «на 

шляху істини», навіть якщо за таких умов їхній внесок у встановлення 

справедливості буде мінімальним [Вказ. праця. – С. 4667]. З іншого боку, 

навіть мала участь у царських справах, які суперечать правді, також 

оцінюється аш-Шавкані як «несправедливість». Автор відзначає, що його 

праця й стосується саме тих, «кому довірено справу релігії», а єдиною 

«владною» функцією є «заклик до заохочуваного та заборона на 

неприйнятне». Зауважимо також, що поняття зульм («несправедливість»), яке 

можна вважати ключовим у «Встановленні основ», свідчить про намагання 

розглянути роль улемів у політичному житті в контексті, перш за все, 

мусульманської правосвідомості, а не суто доктринальних позицій 

«віра»/«невір‘я» (як це поставало у працях деяких попередників аш-
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Шавкані). Дескрипція етичних уявлень про несправедливість крізь призму 

соціально-політичного життя була характерна й для ібн Хальдуна [Ібн 

Хальдун. Мукаддіма [Текст]. – Бейрут, 2001. – С. 353-357]. Саме тому 

фактичним завданням вченого, який пов‘язаний із політичною елітою, аш-

Шавкані вважає утвердження Божого закону та «повчання» (мав‟ізза) 

правителів.  

Автор прямо застерігає від намагань усунути „улама„ від участі в 

політичному житті. «Не приховається від жодної розумної людини, що, якщо 

прихильники знання, гідності та віри (дін) відмовляться відвідувати царів, то 

зникне пречистий релігійний закон, адже не буде кому його підтримувати. 

Тоді ісламське царство перетвориться на царство невігластва..» [Аш-

Шавкані. Рафау‘ ль-асатін фі хукм аль-іттісаль бі с-салятін [Текст] // Кітаб 

аль-Фатху р-Рабані мін фатаува ль-Імам аш-Шавкані. – Сана, [Б.д.]. – С. 

4672]. Продовжуючи цю думку, аш-Шавкані відзначає, що наслідки такого 

відокремлення будуть вкрай деструктивними, адже несправедливість стане 

загальним явищем, а закони держави будуть суперечити релігійним нормам. 

Особливо, вважає єменський реформатор, це стосується тих правителів, які 

підтримують релігійне життя винятково з метою збереження своєї влади, а 

відтак за відсутності вчених вони будуть виправдовувати свою діяльність 

незнанням шарі‟а. Називаючи тотальне розмежування улемів та емірів 

«великим випробуванням», «страхітливим нещастям» і «тягарем для ісламу 

та його прихильників» [Вказ. праця. – С. 4672], аш-Шавкані вбачає причину 

такого становища в двох хибних позиціях. 

По-перше, відзначає автор «Встановлення основ», частина вчених 

ігнорує справжню мету релігійного закону та обмежується лише 

безпідставним аскетизмом. Тих улемів, які намагаються втілити в дійсність 

релігійний закон, вони засуджують за причетність до несправедливих 

правителів. Аш-Шавкані наполягає на тому, що навіть проповіді таких 

„улама„ не спричиняють належного ефекту.  

Наступна позиція, засуджувана аш-Шавкані – це участь у політичному 

житті з позицій «земного» інтересу. Коли представники релігійних кіл 

співпрацюють із представниками влади саме з такою метою, то стають 

«прибічниками несправедливості» [Вказ. праця. – С. 4673]. Автор стверджує, 

що сам зустрічав чимало таких улемів. Дорікаючи їм за лицемірство, аш-

Шавкані наголошує на тому, що правитель часто зобов‘язує цих вчених до 

шпигунства за підданими. «Але ж ті не обмежуються почутим, а ще й 

вдаються у своїх розповідях до брехні та наклепництва, доки не перетворять 

того, про кого розповідають, на страшного ворога, хоч би за ним і не було 

жодного гріха» [Вказ. праця. – С. 4674]. Оскільки, свідчить автор 

«Встановлення основ», за певних обставин такий вчений обов‘язково виявить 

свій справжній (тобто «земний») мотив, «нехай кожен, хто розгубився, 

береже свою релігію від таких людей, і нехай не сприймає їх як основу в 

жодній релігійній справі» [Вказ. праця. – С. 4674].  
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Відтак, аш-Шавкані фактично визначає, що релігійна діяльність 

„улама„, які мають стосунок до земних інтересів правителя, із великою 

вірогідністю може суперечити релігійному закону. Проте апологет 

наголошує, що проблема полягає не в самому факті відносин між улемами та 

емірами, а в меті, яку переслідують вчені, коли прагнуть наблизитись до 

політичних еліт. Наприклад, цілком легальною та навіть шляхетною ціллю 

може бути «заклик до заохочуваного та заборона на неприйнятне», адже 

впровадити в дійсність систему публічних норм можна тільки за допомогою 

силових структур влади. Якщо намагання зменшити суспільну 

несправедливість також потребує певних форм співпраці з правителем, 

«зв‘язок із царями» стає цілком законним. А оскільки функція призначення 

суддів, мухтасибів (наглядачів за публічним дотриманням релігійних норм), 

викладачів шкіл та муфтіїв належить саме правителю, то інституційне 

розмежування „улама„ та „умара„ взагалі не є можливим і, на думку аш-

Шавкані, приносить державі тільки шкоду. 

Аш-Шавкані стверджує, що насправді, якщо «поглянути на речі вірним 

поглядом», представники влади не будуть видаватись такими вже й 

поганими, бо трапляється серед них і багато добра [Вказ. праця. – С. 4677]. 

Цитуючи «п‘ятого праведного халіфа» ‗Умара бін ‗Абд аль-‗Азіза (713 – 720 

рр.), який стверджував, що «Бог залякує султаном того, хто не боїться 

сказаного в Корані», єменський реформатор наполягає на важливості покори 

представникам влади [Вказ. праця. – С . 4676]. Отож, не потрібно 

відмовлятися від зв‘язків із правителями, окрім тих випадків, де співпраця 

буде суперечити релігійному інтересу. Аш-Шавкані також заперечує думку 

про те, що виплати, отримані з казни несправедливого правителя, є 

«забороненими», адже, наприклад, мусульмани стягують подать (джізья) з 

юдеїв та християн, хоча ці гроші можуть бути зароблені не відповідними 

мусульманському релігійному закону шляхами (наприклад, продажем вина) 

[Вказ. праця. – С. 4680]. Отож, підсумовує автор «Встановлення основ», 

будь-який мусульманський правитель повинен збирати навколо себе групу 

вчених, інакше його влада буде неповною – не буде ні покори, ні присяги на 

вірність [Вказ. праця. – С.. 4681]. Саме „улама„ й будуть стримувати володаря 

від багатьох несправедливих вчинків.  

Політична теорія, розвинута представниками середньовічного 

мусульманського традиціоналізму в контексті правових вчень, тісно 

пов‘язана із класичним релігійним протиставленням єдинобожжя (таухід) та 

язичництва (ширк). Існувала стійка тенденція вбачати в невідповідній шарі‟а 

законодавчій діяльності прояв багатобожництва. Основи для таких суджень 

були закладені ще в Корані. Наприклад, коранічний Фараон засуджується не 

лише як зразок несправедливості (Коран, 20:24, 20:43), а як правитель, котрий 

вважає себе богом (Коран, 26:29). Негавними конотаціями забарвлена й 

лексема «цар» (малік), яка в сурі «Мурахи» вжита як родове поняття: «Царі, 

коли входять до селища, руйнують його й перетворюють наймогутніших 

жителів у наймізерніших. Саме так вони чинять!» (Коран, 27:34). Аш-
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Шавкані в своєму коментарі до цього айату відзначає, що через таку 

несправедливість царі намагаються зміцнити свою владу (мульк). Саме тому 

деякі апологети схильні протиставляти образ пророка й царя; так, наприклад, 

алжирський традиціоналіст ‗Абд аль-Хамід бін Бадіс (1889 – 1940 рр.) 

(очевидно, під впливом ібн Хальдуна) спеціально наголошував, що влада 

Мухаммада як пророка не має нічого спільного із власне царською владою 

[Ібн Бадіс, ‘Абд аль-Хамід. Маджаліс ат-тазкір мін калям аль-хакім аль-хабір 

[Текст]. – Бейрут, 1995. – С. 230]. Сам ібн Хальдун, підкреслимо, хоча й 

вважав мульк природним суспільно-історичним феноменом, протиставляв 

його халіфату як більш довершеній формі правління [Ібн Хальдун. 

Мукаддіма [Текст]. – Бейрут, 2001. – С. 253-261]. «Царська влада» в уявленні 

традиціоналістів, успадкованому ще з часів первинного ісламу (монархія як 

форма правління ототожнювалася з ворожими імперіями – Візантією та 

Персією, а відтак вважалася не-ісламським явищем як таким), поставала в 

досить негативному світлі. Тяжіння до «несправедливості» та «вигадування 

законів», які суперечать пропагованій сунітськими апологетами «шаріатській 

політиці», сприймалися як відступ від даного Богом через пророків 

монотеїстичного дін. До-ісламське уявлення про дін аль-малік («релігія 

царя»), традиціоналісти осмислювали як суто «зовнішню», деспотичну та 

нав‘язану особистості форму покори; натомість всеосяжний імператив 

«релігії Бога», впроваджуваний через «шаріатську політику», відкривав шлях 

до загальнолюдського блага. 

Варто зауважити, що автори-традиціоналісти підкреслювали 

тиранічний характер «вигаданих законів», у той час як релігійні принципи 

розглядалися як метод захисту суспільства від деструктивних процесів. Саме 

тому принцип загального інтересу (маслаха), який вимагав покращення 

несправедливого устрою, а не фундаментальної перебудови суспільства (на 

чому наполягали харіджити, вдаючись до насильства), був ключовим у 

вченні традиціоналістів.  

Велику роль у «реформуванні» (іслях) відігравали представники 

релігійних кіл – ‗улама‗. Оскільки серед сунітських апологетів точилися 

суперечки навколо того, до якого ступеню улеми повинні бути залучені в 

систему управління державою та як можливо запобігти «мирським 

спокусам» (тобто прагматизації релігійного інтересу), виробилося кілька 

відмінних, на перший погляд, позицій. Наприклад, ібн Хальдун наполягав на 

виключенні улемів із політичного життя, оскільки їхній підхід до пізнання 

дозволяє бачити світ лише крізь призму належного, але не даного; ібн 

Раджаб вважав істинну релігійність несумісною із лицемірством влади, тоді 

як аш-Шавкані засуджував відмову від співпраці з емірами, адже це, на його 

думку, могло би призвести до остаточного краху «ісламськості» держави.  

Отже, проблема відносин між релігійними авторитетами та 

політичними елітами була одним із найбільш актуальних запитів суспільно-

політичної доктрини традиціоналізму. Як свідчать наведені апологетами 

хадіси, традиціоналісти раннього періоду вважали «входження до царів» 



53 
 

(духуль „аля ль-мулук) украй небезпечною та спокусливою практикою. Більш 

детальне вивчення першоджерел свідчить про те, що більшість сунітських 

апологетів намагалися не допустити ототожнення системи передачі 

релігійного знання (яку представляли „улама‟) із політикою, або, якщо 

розглядати це питання ширше, заміни незалежних від соціально-політичного 

контексту доктрин конкретним прагматичним інтересом. Сійаса («політика») 

– це шлях до суспільного блага, пропагованого релігією, і легальною вона 

може бути лише тоді, коли співпадає із цілями шарі‟а. Традиціоналісти 

різних періодів оцінювали вказану проблему як із компромісних (ібн Раджаб, 

аш-Шавкані), так і з більш радикальних позицій (ібн Ханбал, ібн Таймійя).  

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Статтю М. Якубовича присвячено питанню відносин між релігійними колами 

та політичними елітами в суспільно-політичних теоріях середньовічної 
мусульманської апологетики. Підкреслюється неоднозначність підходів до вказаної 
проблеми – від політичного конформізму до відмови від участі в політичному житті.  

Ключові слова: іслам, сунізм, ханбалізм, політика, улеми, еміри, влада. 
 
Статья М. Якубовича «Религия vs. политика: улеми и эмиры в 

общественных доктринах средневековых исламских апологетов» посвящена 
вопросу отношений между религиозными кругами и политическими элитами в 
общественно-политических теориях средневековой мусульманской апологетики. 
Подчеркивается неоднозначность подходов к указанной проблеме – от 
политического конформизма и отказа от участия в политической жизни. 

Ключевые слова: ислам, суннизм, ханбализм, политика, улемы, эмиры, 
власть. 

 
The article by M. Yakubovych "Religion vs. politics: ulems and emirs in 

social doctrines of the medieval Islamic apologists" is devoted to relations between 
religious circles and political elites in the socio-political theories of the medieval Muslim 
apologetics. The ambiguity of approaches to this problem is emphasized – from the 
political conformism to the non-participation in political life.  

Key words: Islam, Sunni, hanbalism, politics, ulems, emirs, authority. 
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 ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ І ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 

 

 

 

 

П. Сабат
* 
(м. Львів) 

 

УДК 2, 26-28 

 

УНІКАЛЬНІСТЬ РУКОПИСНОГО КИЇВСЬКОГО ТРЕБНИКА (XV - 

поч. XVI ст.) АПОСТОЛЬСЬКОЇ ВАТИКАНСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ 

З ФОНДУ БОРДЖІО-ІЛЛІРІКО №15 

ДЛЯ ІСТОРІЇ РУКОПИСНОЇ СПАДЩИНИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

 

Вивчення рукописної книги, зокрема богослужбової, має особливе 

значення для українського історичного джерелознавства, книгознавства і 

релігієзнавства. Рукописні богослужбові книги є важливим джерелом з історії 

еволюції церковної думки, що відображає розвиток мови, писемності, освіти, 

православного богослужіння та рукописно-книжного мистецтва, так і 

духовної спадщини в цілому.  

Серед богослужбових рукописних книг зокрема такі книги, як требники 

(евхологіони) мають особливу цінність для історії вітчизняної історії, 

джерелознавства, культури, мистецтва, та релігієзнавства, оскільки 

містять тексти Св. Таїнств, а також різні освячення, посвячення і 

благословення, які використовувала Церква для уділення своїм вірним. 

Рукописні джерела, такі, як требники, що зберігаються в Україні й 

зокрема поза нею в м. Римі, відображають цікавий і в той же час складний 

період розвитку богослужбової книжності.  

В історії вітчизняної рукописно-книжної культури рукописні кириличні 

требники, на жаль, були недостатньо досліджені з історико-кодикологічної 

точки зору в Україні та у периферійних зібраннях Росії, а також Риму, 

науково не описані та практично не залучені до наукового обігу. 

Основною причиною була відсутність узгодженої методики опису, яка 

б охоплювала усі можливі кодикологічні аспекти та специфічні 

богослужбово-палеографічні й текстологічні особливості, притаманні саме 

цьому типу джерел. Крім того, дослідження у цьому напрямі гальмувалися і 

гальмуються сьогодні розпорошеністю джерел у часі, а також браком 

фінансування. 

Незважаючи на це, все таки деякі скромні і мінімальні відомості про 
                                                 
*
 Сабат Петро – доктор богослов‘я, викладач кафедри богослов‘я Українського 

Католицького Університету (м. Львів). 



55 
 

рукописні кириличні требники, можемо знайти в працях А. Маї, М. 

Красносельцева, М. Кольбух та інших. Важливо підкреслити, що серед 

багатьох рукописних кириличних требників, Требник Київський Апостольської 

Ватиканської Бібліотеки фонду Борджіо-Ілліріко №15, що був книгою 

митрополита Київського Ісидора в XV ст., привертав до себе увагу в ході 

століть багатьох дослідників. Він не перестає бути актуальним і сьогодні. 

Однак комплексного дослідження даного рукописного Требника Київського з 

найбільш повним відображенням джерелознавчих, історичних, 

кодикологічних, палеографічних, релігієзнавчих характеристик, що мають 

важливе значення для історії створення та побутування даного рукопису, 

практично не проводилося. 

У цій статті представимо історичні, палеографічні та кодикологічні 

дані походження самого рукопису, а, окрім того, подамо його значення для 

сучасності, оскільки він є одним із найважливіших та найоб'ємніших 

рукописів, що належать до джерельних пам'яток візантійсько-слов'янської 

писемної спадщини, що знаходяться у Ватиканській Апостольській Бібліотеці 

в фонді Борждіо-Ілліріко. 

 

Історична довідка про походження, місце зберігання і використання 

даного рукопису в ході століть. Рукописний Київський Требник був 

написанний у Київський Церкві в XV-поч. XVI ст. на півночі [Марусин М. 

Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст.‖ (Gli 

ordini pontificali nell‘Eucologio Kieviano dell‘inizio del secolo XVI ). – Рим, 1966. 

– С. 1, 196]. Тепер цей Требник знаходиться в Римі, час і причина перевезення 

його невідомі. Вперше знаходимо відомості про нього в 1780 році в Римському 

архіві Сергія і Вакха Генеральної Прокуратури Чину Св. Василія Великого 

[Korolevskij С. Catalogus Archivi Procuratoris Generalis Ecclesiae Ruthenae in 

Urbe // Analecta Ordinis S. Basilii Мagni.–Romae, 1950.–Т. VII.– C. 330]. 

Припускається, що Требник був привезений до Риму для о. Вінкентія Зеленьки 

- генерального прокуратора василіянського чину в Римі. У 1780 та 1789 році о. 

Вінкентій Зеленька використовував його у справі номінації о. Степана 

Левинського на Луцьку єпископську кафедру, а також для номінації отця 

Петра Білянського на Львівську єпископську кафедру. Процес номінації був 

позначений лобіюванням інтересів василіян, оскільки поміщений у ньому 

устав вибору єпископа приписує обов'язок Київського митрополита вибирати і 

висвячувати одного із трьох кандидатів, обов'язково монахів і лише їх на 

нараді зібраних єпископів. Оскільки на тодішній час єдиним монашим чином в 

УГКЦ були отці василіяни, то з цього слідувало, що право займати 

єпископські кафедри, згідно з вище поданим уставом, залишалося виключно за 

ними [Ваврик В. Цінний пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI 

cт. // Analecta Ordinis S. Basilii Мagni.–Romae, 1963.–Т. X.– С. 391– 392].  

У 1790 році, під час гарячих дискусій у Конгрегації Пропаганди Віри 

щодо права допуску до єпископських свячень в УГКЦ кандидатів без 

попереднього чернечого постригу, вище згадуваний Требник був подарований 
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о. Вінкентієм Зеленькою секретареві Конгрегації Пропаганди Віри Стефану 

Борджіо з метою перешкоджання допуску до єпископських свячень кандидатів 

без попереднього чернечого постригу. Тим самим забезпечувалося виключне 

право займати єпископські кафедри представникам чину отців василіян [Там 

само. – С. 393]. В такий спосіб цей Требник став власністю приватної 

бібліотеки Стефана Борджіо, а після його смерті у 1804 році - власністю 

бібліотеки Конгрегації Пропаганди Віри [Там само. – С. 394].  

Слід зазначити, що цей рукопис використовувався також о. Іваном 

Мартиновим при підготовці видання нового Требника для Галицької 

Митрополії УГКЦ в 1888 році [Там само. – С. 400]. З 1902 Требник переходить 

із бібліотеки Конгрегації Пропаганди Віри до бібліотеки Ватиканської в фонд 

Борджіо-Ілліріко під № 15, де зберігається й донині [Dzhurova A., - Stanchev K., 

- Japundzhich M. Catalogo dei manoscritti slavi della Biblioteca Vaticana. – Sofia, 

1985. – С. 20-21].  

Палеографічні та кодифікологічні дані рукопису. Опис складу 

рукопису. Розмір рукопису становить 31 cм x 17 cм. Лист документу товстий, 

гладкий зі щільною структурою. На палітурці знаходяться дві наклейки: 

давніша “LVII 13” (побіч перекреслених арабських цифр 14) і новіша “Mus. 

Borg. Pr(opaganda) F(ide) Illirico 15” [Требник Київський. – Апостольська 

Ватиканська Бібліотека, фонд Борджіо-Ілліріко № 15]. На першому аркуші 

рукопису позначеному римською цифрою I знаходимо назву даного 

документу, написану латинськими літерами “Euchologium Slavonicum”. На 

аркушах під номерами II, II зв., III та III зв. поміщено зміст рукопису 

написаний латинською мовою о. Іваном Мартиновим [Ваврик В. Цінний 

пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – С. 395, 400]. Далі 

додані (правдоподібно в кінці XVIII на поч. XIX століття) два аркуші 

пронумеровані арабськими цифрами 1 зв. і 2, що були написані італійською 

мовою, та починаються заголовком “Codice Rutheno” [Там само. – С. 395]. Всі 

наступні аркуші рукопису також пронумеровані арабськими цифрами. Слід 

зазначити також, що нумерація аркушів рукопису арабськими цифрами не 

була первісною, а зроблена в пізніших часах.  

Сам манускрипт має подвійну нумерацію: давнішу - виконану на 

церковнослов'янській мові та новішу - виконану арабськими цифрами у 1956 

році працівниками ватиканської бібліотеки. Новіша нумерація не співпадає з 

давнішою, оскільки із плином часу було втрачено декілька аркушів рукопису 

[Там само].  

Вище зазначена інформація пояснює факт існування серйозних 

розбіжностей у кількості аркушів пронумерованих з використанням 

церковнослов'янської мови та арабських цифр. Так церковнослов'янська 

пагінація містить п'ятсот тридцять аркушів, а арабська лише чотириста 

сімдесят вісім [Требник Київський. Арк. 1-478]. Вже з аркуша під номером з 

арабською цифрою три починається первісний текст документу, проте, як 

можна помітити із самої структури тексту, цей аркуш не був початковим 

аркушем документу, оскільки містить лише фрагмент молитви перед 
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хрещенням, яку, за традицією, читали щоразу на день народження дитини. 

Тому можна з певністю свідчити, що кілька початкових аркушів документу 

були втрачені. Втраченими вважаються також аркуші, що були позначенні 

цифрами з використанням церковнослов'янської пагінації, а саме: перший, 

другий, від сто тридцять шостого до сто п'ятдесят четвертого, від чотириста 

тринадцятого до чотириста тридцять дев'ятого, від п'ятсот шістнадцятого до 

п'ятсот дев'ятнадцятого, а також втраченими вважається кінцівка тексту 

рукопису, оскільки аркуш п'ятсот тридцятий не є завершальним, бо структура 

його тексту вказує на необхідність існування ще певної кількості аркушів, які 

на жаль не збереглися до сьогодні [Там само.- Арк. 1-478]. Кожний аркуш 

рукопису містить тридцять один рядок тексту [Там само]. 

Варто також зазначити, що нумерація аркушів хоч і є наскрізною, проте 

має одну важливу особливість - кожен аркуш, маючи власний порядковий 

номер, складається з двох сторінок, які проте не мають власних номерів, а 

позначаються наступним чином - фронтальна сторінка листка, яка 

позначається власним номером, та зворотня, яка позначається номером листка 

з приміткою ―зворот‖ (наприклад листок під номером п'ять містить дві 

сторінки, фронтальну, що позначається номером листка і зворот, що 

позначається номером листка з приміткою ―зворот‖ - відповідно 5 і 5 зв.). 

Вищесказане також стосується аркушів позначених номерами написаними з 

використанням римських цифр.  

В тексті документу зустрічаються пропущення слів, надписи слів на 

полях тексту, над рядками та під останнім рядком тексту. Текст рукопису є 

важкий для прочитання, оскільки поодинокі слова, а інколи і цілі речення 

майже цілком затерті [Там само]. 

В рукописі також знаходимо замітки: 

1. Латинські назви чернечих риз написані латинською мовою 

правдоподібно авторства о. Вінкентія Зеленьки на аркуші 72.- 72 зв, та інших 

[Ваврик В. Цінний пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – 

С. 398]. (Надалі в тексті статті для зручності сприйняття, відтворення номерів 

аркушів за допомогою слів, що в точності відповідає церковнослов'янській 

пагінації, буде замінене арабськими цифрами (не плутати з арабською 

нумерацією сторінок манускрипту, здійсненою працівниками ватиканської 

бібліотеки, яка є невідповідною до церковнослов'янської, оскільки не є 

первинною)). 

2. Латинські назви церковних уставів князів Володимира Великого і 

Ярослава Мудрого написані латинською мовою, авторства І. Кульчицького, на 

аркуші 440 зв, та аркуші 443, а також розрахунки літочислення на аркушах: 

397, 442 зв., 483 [Там само. – С. 398-399].  

3. Назву та зміст рукопису написанні латинською мовою на початкових 

аркушах пронумерованих римськими цифрами I, II, III та III зв. авторства о. І. 

Мартинова [Там само. – С. 395, 400].  

4. Деякі окремі позначення: 
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a. На аркушах пронумерованих арабськими цифрами 1, 2 зв. зробленні 

перекреслення. 

b. На аркуші пронумерованому арабськими цифрами 1 зв., 2 

знаходиться спостереження про даний рукопис написане італійською 

мовою.  

c. На аркушах церковнослов'янської пагінації 446 зв. і 447 знаходиться 

слово ―Маранава‖ 

d. В нижній частині аркуша 525 церковнослов'янської пагінації 

міститься замітка написана польською мовою. 

e. На аркушах 2, 234, 530 зв., церковнослов'янської пагінації знаходимо 

печатки Конгрегації Пропаганди Віри.  

Слід зауважити, що останніх п'ятдесят аркушів рукопису є вкрай 

незадовільному стані. Проте в загальному кодекс є збережений досить добре, 

незважаючи на часту зміну місця його зберігання. 

Опис змісту рукопису. Рукописний Київський Требник є одним із 

найважливіших та найоб'ємніших рукописів, що належать до пам'яток 

візантійсько-слов'янської писемної спадщини, що знаходяться у Ватиканській 

Апостольській Бібліотеці в фонді Борждіо-Ілліріко. Кодекс є багатим за 

змістом із надзвичайно різнорідним та цінним богословським й історичним 

матеріалом Київської Церкви, який містить описи церковних священодійств 

семи Таїнств, Служби Божої Василія Великого та Передосв'ячених дарів, а 

окрім того подає різні церковні осв'ячення, посв'ячення та благословення і 

канонічні документи, серед яких устави князів Володимира Великого і 

Ярослава Мудрого та інші закони і права, що регулювали відношення між 

цивільною та церковною владою в Київській-Русі . 

Рукопис своїм змістом вказує на два періоди написання. Перша його 

частина правдоподібно постала ще за життя митрополита Ісидора (Київського) 

в часах коли Малий Требник, написаний грецькою мовою був превезений із 

Візантії до Київській Русі де був перекладений і доповнений власними 

матеріалами Київської Церкви.  

Важливим доказом використання першої частини Требника 

митрополита Київського Ісидора є присутність у ній текстів поминання і 

литійної молитви, в яких згадуються імена чотирьох східних патріархів часу 

Флорентійського собору: Григорія Мамми з Царгороду, Філотея з Олександрії, 

Михайла з Антіохії, та Йоакима з Єрусалиму. В цій першій частині є мова теж 

про Великого Князя Литовського, володаря України та Білорусії та про 

удільних князів. Таким чином приблизно датою формування першої частини 

Требника є 1450 рік. 

Ця перша частина Требника була доповнена в наступному столітті 

другою частиною з притаманним їй візантійсько-руським характером. 

Доповнення містили описи церковних дійств, молитви та церковні установи, 

які народжувалися в літургійній практиці Київської Церкви і виразно 

ілюструють цілий період історії Київської Митрополії аж до часів першої 

половини XVI ст.  
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В цій частині рукопису знаходимо молитви й осв'ячення, яких не було в 

грецькій Церкві, що власне вказує на побут і спосіб життя християн русичів – 

українців. Саме в другій частині знаходиться велика кількість церковних 

благословень, що віддзеркалюють повсякденне життя українського народу: 

благословення первоплодів, жнив, худоби та інші церковні благословення, що 

використовуються і до нині.  

Друга частина кодексу є також насичена документальним матеріалом 

власне Київської Церкви різних періодів. Тут містяться церковні устави князів 

Володимира Великого і Ярослава Мудрого, а також устав московського князя 

Василія Димитрієвича (1425). Поміщене також звернення митрополита Кирила 

II з Володимирського Собору (1274) в справі карності духовенства. Знаходимо 

лист невідомого Київського митрополита до патріарха (мабуть Григорія 

Цамблака), датований другою половиною XV ст., оборонця автономності 

Київської Церкви.  

Зміст Требника виразно вказує на сильну владу митрополита, майже 

цілковито незалежну від світської влади. Такий стан відносин між Церквою і 

державою був характерний для другої половині XV ст. та в перших 

десятиліттях XVI ст. Про це свідчить згадка про присутність у храмі князя під 

час висвячення кандидата на єпископську кафедру, але його участь була 

винятково формальною, як протектора Церкви, людини тої самої віри. Вже 

пізніше, за часів Великого князя Жигмонта II (останнього Ягайлонця), 

Київській Церкві була накинена прикра практика королівського патронату над 

кандидатами на єпископські кафедри, що довела ієрархію Київської Церкви до 

великого занепаду, оскільки на найвищі церковні посади, шляхом протекції, 

часто іменувалися недостойні особи. Практики такого патронату ще не було в 

другій половині XV ст. та в перших десятиліттях XVI століття коли 

формувався даний рукопис. 

У другій частині рукопису (на аркушах 449-453) подані таблиці пасхалії 

від 1541 до 1584 року. Ці таблиці свідчать про те, що 1540 рік є часом 

остаточного завершення формування даного рукописного Требника. Вказує на 

це також аналіз церковних устроєвих частин та натяки на відносини Церкви та 

державної влади.  

Письмо рукопису. Письмо рукопису є злите, без відступів і кустодій, 

писане густим чорним чорнилом і старанним півуставом. В тексті використані 

малі та великі літери. Великі літери вживаються для позначення заголовків 

описів обрядів, назв молитов та рубрик. В каліграфії рукопису спостерігається 

порядок. Важливо є також підкреслити, що титли над буквами в рукописі не 

завжди відповідають правилам тодішньої церковнослов'янської мови [Требник 

Київський. Арк. 1-478]. 

M. Ваврик в своїй статті ―Цінний пам'ятник обрядовості Київської 

митрополії XV-XVI ст‖ підкреслює, що даний рукопис носить усі ознаки 

середньоболгарської редакції. Дослідник також зауважує, що в тесті рукопису 

можна відшукати ознаки так званої «руської мови», що була в ужитку в той 
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час на українсько-білоруських землях [Ваврик В. Цінний пам'ятник 

обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – С. 397- 398].  

Мову написання рукопису можна віднести до XVI ст., базуючись на 

дослідженнях М. Ваврика [Там само], а також на інших дослідженнях 

тогочасної писемності та мови [Соболевский А. И. Славяно-русская 

палеография. – СПб., 1908. – С. 84; Свєнціцький І. С. Нариси з історії 

української мови. – Львів, 1920. – С. 45], хоча цей факт, на нашу думку, 

потребує більш фахового філологічного дослідження.  

Орнамент рукопису. Заголовки описів обрядів виведенні всюди 

кіноварною в'яззю з численними титлами. Киноваром є написані теж рубрики, 

ініціали, і навіть початкові слова важливих речень [Требник Київський. Арк. 1-

478]. В рукописі бракує заставок, але вони є надолужені різновидними 

ініціалами давнішого геометричного та новішого візантійського 

тератологічного типу, оздобленого гарними зразками рослинного та інших 

орнаментів характерних для слов'янських рукописів XVI століття [Там само]. 

Аркуші рукопису в своїй першій частині (до арк. 383) представляють 

філігрань водяного знаку кабана, в той же час друга частина рукопису (від арк. 

384) представляє філіграні шестиконечного подвійного хреста і 

восьмиконечного хреста [Ваврик В. Цінний пам'ятник обрядовості Київської 

Митрополії XV-XVI cт. – С. 396].  

З досліджень М. Ваврика [Там само], а також інших відомих нам 

джерел, де знаходяться такі самі філіграні, можна припускати, що орнамент 

даного рукопису походить із XVI ст. [Запаско Я. Орнаментальне оформлення 

української рукописної книги. – К., 1960. – С. 68-69; Свєнціцький І. С. 

Прикраси рукописів Галицької України 16 ст. – Жовква, 1922. – С. 102 -156]. 

Дослідники рукопису в ході історії. Перше наукове дослідження 

рукопису було здійсненне І. Кульчицьким в книзі “Specimen Ecclesiae 

Ruthenicae”, де увага автора була звернена лише на церковні устави князів 

Володимира Великого і Ярослава Мудрого, а також на місяцеслов [Kulczynski 

I. Specimen Ecclesiae Ruthenicae.– Parigi, 1859. – С. 187-195].  

Даний кодекс був досліджуваний також І. Мартиновим, який написав 

титул (назву) і зміст рукопису перебуваючи у Парижі (27. 8. 1888 р.) [Ваврик 

В. Цінний пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – С. 395]. 

Про це згадує відомий літургіст К. Королевський в свої книзі ―La liturgia ed il 

Rito praticati dai Ruteni, voto” [Korolevskij С. La liturgia ed il Rito praticati dai 

Ruteni. – Tipografia Poliglotta Vaticana. Romae, 1937. – С. 87].  

В. Бенешевич у своїй статті “Памятники древне-русскаго каноническаго 

права”, приділяє увагу тільки церковним уставам даного рукопису, які 

використовує із вище поданої праці І. Кульчицького [Бенешевич В. Н. 

Памятники древне-русского канонического права.// Русская историческая 

библиотека.–Петроград, 1920.– Ч. II.– Вып. 1.– С. 9-26].  

Даний рукопис був також використаний I. Назарком в статті ―Святий 

Володимир Великий володар і хреститель Руси-України‖, в Analecta Ordinis S. 

Basilii Magni 1954 році, де він поміщає фотокопії із уставу Володимира 
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Великого і початок уставу Ярослава Мудрого із рукопису Київського 

Требника [Назарко І. Святий Володимир Великий володар і хреститель Руси-

України // Analecta Ordinis S. Basilii Мagni.–Romae, 1954.–Т. VIII.– C. 219-225].  

Цей рукописний Требник також був аналізований М. Вавриком в статті 

―Цінний памятник обр'ядовості Київської митрополії XV-XVI ст‖ в Analecta 

Ordinis S. Basilii Magni 1963 році, де автор подає історію, зміст рукопису, а 

також зупиняється на деяких окремих обрядах і пояснює їх [Ваврик В. Цінний 

пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – С. 391-460]. M. 

Ваврик говорить, що ―Il Rituale Ruthenum Mss anni 1360‖ є той самий 

―Vetustum volumen manuscriptum, Rituale Ruthenicum‖ що його о. I. 

Кульчицький вживав в своїй книзі ―Specimen Ecclesiae Ruthenicae”, а саме, 

досліджуваний нами рукописний Київський Требник із Ватіканської 

бібліотеки. 

Вище згадуваний рукопис був досліджуваний також о. Мирославом 

Марусином в книзі “Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з 

початку XVI ст.” (Gli ordini pontificali nell‘Eucologio Kieviano dell‘inizio del 

secolo XVI ) [Марусин М. Чини Святительських Служб в Київському 

Евхологіоні з початку XVI ст.]. 

М. Марусин подає історичні дані про рукопис і в передмові до книжки 

говорить, що в XIX cт. митрополит Йосиф Сембратович можливо 

використовував його під час свого проживання у Римі. Саме в той час була 

створенна в Римі літургійна комісія для підготовки нового повного требника 

для УГКЦ. М. Марусин подає зміст рукопису і описує богослужіння подані в 

ньому, а також представляє деякі частини тексту рукопису - фрагменти 

молитов, рубрики. Дослідник робить деякі порівняння із латинським обрядом 

із часу перших століть, а також іншими слов'янськими требниками [Там само].  

Історик Микола Чубатий в своїй рецензії на книгу о. М. Марусина 

(“Чини Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст.” 

(Gli ordini pontificali nell‘Eucologio Kieviano dell‘inizio del secolo XVI)) 

підкреслює, що Требник мав дві редакції. Перша редакція була здійснена за 

життя митрополита Ісидора до 200 аркуша (згідно арабської пагінації), а друга 

у пізніших часах. Звідси автор висуває гіпотезу, що перша редакція Требника 

була здійснена Митрополитом Київським Ісидором [Чубатий М. Огляди і 

очерки // Богословія. – Львів, 1967. – Кн. 1-4. – Т. XXXI. – С. 205-207]. 

Я. Щапов в свої книзі “Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв.” 

представляє скорочений текст уставів князя Володимира Великого і Ярослава 

Мудрого, а також грамоту князя Московського Василія Дмітрієвича для 

митрополита Кипріана складену в 1402-1403 роках. Я. Щапов для написання 

даного дослідження скористався працею І. Кульчицького “Specimen Ecclesiae 

Ruthenicae” в якій останній помістив згадані документи взявши їх із 

рукописного Київського Требника попередньо редагувавши та переклавши на 

латинську мову [Щапов Я. Н. Древнерусские княжеские уставы XI-XV вв. – 

М., 1976. – С. 60-62]. 
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Публікація каталогів слов'янських рукописів Ватиканської Бібліотеки 

фонду Борждіо-Ілліріко в 1985 році стала також новим джерелом, з якого 

можемо почерпнути деякі відомості про слов'янські рукописи взагалі та про 

рукописний Київський Требник зокрема [Tre alfabeti per gli slavi: Catalogo della 

mostra allestita nella Biblioteca Vaticana per l‘undicesimo centenario della morte di 

San Metodio. Comitato della Santa Sede per i santi Cirillo e Metodio. – Città del 

Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, 1985].  

В 1999 році професор Східного Папського Інстуту міста Риму М. 

Арранц для ґрунтовного дослідження поділив даний рукопис на п'ять частин і 

запропонував студентам для написання докторських дисертацій. 

На сьогодні по трьох частинах рукопису були написанні і захищені 

докторські дисертації студентами із України (І. Шеметом [Shemet I. 

L‘Eucologio Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana N. 15 del Fondo Borgio-

Illirico. Parte I (ff. 1-134). – Roma, 2002], О. Товтом [Tovt O. L‘Eucologio 

Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana, №15 del fondo Borgio – Illirico. 

Parte III (ff. 234v – 356). – Roma, 2007] і П. Сабатом [Sabat P. L‘Eucologio 

Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana N. 15 del Fondo Borgio-Illirico. Parte 

I (ff. 356-453). – Roma, 2009.] ) в Східному Папському Інституті в місті Римі 

під керівництвом проф. М. Арранца. Після його смерті в 2008 році досі 

залишилися неопрацьованими дві частини даного рукопису, які ще очікують 

свого дослідження. 

Назви і датування рукопису в ході історії. Рукописний Київський 

Требник із фонду Борджіо-Ілліріко був названий і датований дослідниками в 

ході століть так: 

1. Кульчицьким: “Rituale Ruthenicum” або “Vetustum volumen 

manuscriptum Rituale Ruthenicum”[ Kulczynski I. Specimen Ecclesiae 

Ruthenicae. – С.147-149]. 

2. Мартиновим: “Euchologium Slavonicum”, або “Codex hic dictum 

Euchologium, saeculo XVI-XVII in Rossia meridionale in quodam 

monasterio Kioviensis metropolis scriptus, inizio et fine mutilus”[ Ваврик 

В. Цінний пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – 

С. 395-400]. 

3. M. Вавриком: “Требник, або кодекс Василіянський Апостольської 

Бібліотеки поч. XVI ст”[Там само. – С. 391-460]. 

4. M. Mарусином і M. Чубатим: “Евхологіон, або Требник митрополита 

Київського XV, або першої половини XVI ст” [Марусин М. Чини 

Святительських Служб в Київському Евхологіоні з початку XVI ст. – 

С. 1; Чубатий М. Огляди і очерки. – С. 206-207]. 

5. M. Джапунджічем: “Euchologium Slavonicum del sec. XV” 

[Japundzhich M. I codici slavi della Biblioteca Vaticana. Fondo Borgiano-

Illirico // Ricerche slavistiche. –Romae, 1968-1969. – Т. XV- XVI.– С. 

107]. 

6. M. Aранцом: “L‟Eucologio di Kiev” secondo il manoscritto slavo 

Borgia-Illirico 15 della Biblioteca Vaticana” [Аrranz М. Giudizio del 
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moderatore P. Miguel Arranz sull‘Eucologio manoscritto 662 della 

Biblioteca Nazionale di Grecia. –Romae-PIO, 2004. – С. 1], або “Cod. 

Vat. Borgio-Illiricum 15 (XVI s.)” [Требник Київський. – Арк. I]. 

7. Групою дослідників: A. Джировою, K. Станчевим і M. 

Джапунджічем: “Grande Trebnik (Eucologio Magnum) del Metropolita 

di Kiev (XVI/1540)” [Dzhurova A., - Stanchev K., - Japundzhich M. 

Catalogo dei manoscritti slavi della Biblioteca Vaticana. – С. 167].  

8. Групою дослідників: I. Шеметом, О. Товтом і П. Сабатом: 

“L‟Eucologio Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana N. 15 del 

fondo Borgio-Illirico” [Shemet I. L‘Eucologio Kieviano della Biblioteca 

Apostolica Vaticana N. 15 del Fondo Borgio-Illirico; Tovt O. L‘Eucologio 

Kieviano della Biblioteca Apostolica Vaticana, №15 del fondo Borgio – 

Illirico; Sabat P. L‘Eucologio Kieviano della Biblioteca Apostolica 

Vaticana N. 15 del Fondo Borgio-Illirico]. 

9. Іншими дослідниками: “Eucologio slavo-ecclesiastico del sec. XV” [Tre 

alfabeti per gli slavi: Catalogo della mostra allestita nella Biblioteca 

Vaticana per l‘undicesimo centenario della morte di San Metodio. 

Comitato della Santa Sede per i santi Cirillo e Metodio. – С. 134]. 

 

В церковних документах даний рукописний Требник був датований і 

названий: 

1. В римському архіві Сергія і Вакха Генеральної Прокуратури Чину 

Св. Василія Великого: “ Euchologium Ruthenum pervetustum, 

manoscriptum, anni 1360” [Korolevskij С. Catalogus Archivi Procuratoris 

Generalis Ecclesiae Ruthenae in Urbe. – С. 330]. 

2. В інвентарі Музею залишеному кардиналом Стефано Борджіо: 

“Codice Manoscritto in foglio cartaceo N 338” [Ваврик В. Цінний 

пам'ятник обрядовості Київської Митрополії XV-XVI cт. – С 394]. 

Сьогодні даний рукописний Требник знаходиться в Ватиканській 

Бібліотеці в фонді Борджіо – Ілліріко під № 15 і під латинським титулом 

“Eucologium Slavonicum” [Dzhurova A., - Stanchev K., - Japundzhich M. Catalogo 

dei manoscritti slavi della Biblioteca Vaticana. – С. 20-21].  

Значення рукописного Київського Требника для сучасності. 

Рукописний Київський Требник є унікальним для історії церковної літератури 

загалом та історії Київської Церкви зокрема, а його важливість та наукова 

цінність полягає у наступному:  

1. Требник залишається одним із найбільших слов'янських 

манускриптів, що збереглися практично в цілості до сьогоднішнього 

дня. 

2. Перша частина Требника була богослужбовою книгою митрополита 

Київського Ісидора, якому гіпотетично приписується авторство її 

перекладу з грецької мови та пізніших слов'янських додатків, окрім 

того цей документ регулював богослужбове та суспільне життя 

Київської Церкви у XV- XVI ст. 
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3. Даний Требник є старший від відомого Требника митрополита 

Київського Петра Могили і служив певною мірою основою для 

створення літературної, літургійної, канонічної та історичної бази, що 

була використана під час написання Требника П. Могили. 

4. Требник є носієм і важливим джерелом вивчення літературної, 

літургійної, наукової, культурної, етнографічної та законодавчої 

спадщини, окрім того він висвітлює тривалий період літургійного 

життя неподіленої Київської Церкви, що проіснувала до 1596 року. 

5. Требник є вільним від впливу латинізації, на противагу Требнику 

митрополита Петра Могили. 

6. Требник ілюструє первинну модель обряду Київської Церкви. 

Даний Требник відкриває широкі можливості для історичної науки в 

царині літературних, палеографічних, етносоціальних, історико-правових, 

релігієзнавчих та філологічних досліджень, оскільки яскраво і багатовекторно 

представляє тогочасне соціальне, політичне, культурне та релігійне життя 

українського народу. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
У статті П. Сабата висвітлено історію та походження рукописного Київського 

Требника (XV- поч. XVI ст.) Апостольської Ватиканської бібліотеки із фонду Борджіо-
Ілліріко № 15, окреслено місця зберігання і способи використання у ході століть. 
Окрім того подано опис змісту документу, наведено бібліографію палеографічних, 
кодифікологічних та історіографічних досліджень рукопису. Вказано на унікальність 
та важливість рукописного Київського требника для української історичної науки. 

Ключові слова: Київський Требник, Київська Церква, рукопис, походження, 
традиція, період, редакція, нумерація, зміст, опис. 

 
В статье П. Сабата освещенно историю и происхождение рукописного 

Киевського Требника (XV-нач. XVI в.) Апостольськой Ватиканськой Библиотеки из 
фонда Борджио-Иллирико № 15, очерченно место збережение и способы 
исползования в течение веков . Кроме этого дано описание содержание документа, 
представленно библиографию палеографических, кодификологических и 
историографических иследований рукописи. Обращенно взгляд на уникальность и 
важность рукописного Киевського требника для украинской исторической науки. 

Ключевые слова: Киевський Требник, Киевська Церков, рукопис, 
происхождение, традиция, период, редакция, номерация, содержание, описание. 

 
The article P. Sabat discusses the genesis of the Kyiv Euchologion (XV-XVI 

centuries) preserved at the Vatican Apostolic Library of the Borgio-Illirico Fund № 15. It 
also describes the location of preservation and ways of its usage throughout centuries. 
Besides, the article describes elements and content of the document, as well as recent 
manuscript studies of its paleography, codex research, and historiography. It emphasises 
the uniqueness and importance of the Kyiv Euchologion for the Ukrainian historical 
studies. 

Key words: Kyivan Euchologion, Kyivan Church, manuscript, genesis, tradition, 
period, editing, numeration, content, description. 
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В. Шевченко
* 
(м. Київ) 

 

УДК 2, 26-28 

 

ПЕРЕСОПНИЦЬКА ЄВАНГЕЛІЯ В ОРЕОЛІ СВОГО 450-РІЧЧЯ  

(або кілька дослідницьких рефлексій з нагоди ювілею) 

  

В історії кожного народу знайдеться небагато книг, які він через віки 

свого поступу відбирає й відносить до особливих, знакових, символічних, 

вважає їх своїми реліквіями та священною пам‘яттю. Пересопницьке 

Євангеліє чи ж, якщо «вкраїнськіше», Пересопницька Євангелія належить 

саме до таких книг. Будучи покликаною насамперед задовольняти потреби 

православної пастви, вона з часом здолала межі властиво церковного 

призначення, слугуючи не тільки духовним окормленням, але й предметом 

культурно-мистецького натхнення. Над Пересопницькою Євангелією 

благоговійно схиляли голови чи ж про неї з пієтетом висловлювалися її 

першовідкривач видатний вітчизняний славіст, історик та етнограф Осип 

Бодянський, один з перших дослідників знаний байкар, поет й етнограф 

Павло Білецький-Носенко, перший ректор Київського університету, 

фольклорист та історик Михайло Максимович. Мистецькими оздобами та 

філігранною красою почерку цієї книги або, кажучи словами її великого 

читача, «витонченими слов‘янськими літерами – чорнилом та циноброю, з 

прекрасними різнокольоровими малюнками по золоту»48 чудувався 

геніальний поет і художник Тарас Шевченко. Знаменитою пам‘яткою 

захоплювались відомий мово- та літературознавець Омелян Огоновський й 

славнозвісний громадський діяч, учений та публіцист Михайло Драгоманов, 

великий поет, мислитель та дослідник Іван Франко й видатний 

сходознавець, письменник та історик літератури Агатангел Кримський. 

Реєстр найповажніших дослідників Пересопницької Євангелії прикрашають 

імена провідних фахівців у галузі мовознавства Павла Житецького й 

Олександра Соболевського, авторів фундаментальних праць про унікальну 

знахідку Олександра Грузинського й протоієрея М. Думитрашка, відомого 

ієрарха Православної Церкви, її історика та мовознавця митрополита 

Іларіона (Івана Огієнка) й знаного філолога Володимира Перетца, 

літературознавця та бібліолога Сергія Маслова й мовознавця Павла Плюща, 

дослідника з української діаспори Я. Яніва та вченого-книгознавця Якима 

Запаска. Когорту славнозвісних дослідників видатної книги органічно 

доповнюють учені новітнього часу, з-поміж яких прізвища Василя Німчука, 

Любові Дубровіної, Інни Чепіги та інших діячів науки й мистецтва.  
                                                 
*
 Шевченко Віталій Володимирович – доктор філософських наук, провідний 

науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. 

Сковороди НАН України. 
48

 Шевченко Т. Повне зібрання творів в шести томах. – К., 1964. – Т.6. – С.305. 
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 Опосередкованим свідченням неабиякого враження, яке справляв 

знаменитий рукопис на фахівців різних царин гуманітарного знання, а 

також високої оцінки його культурно-мистецьких вартостей можуть 

слугувати й назви численних досліджень, що рясніють заголовками зразка: 

«Пересопницьке Євангеліє як пам‘ятка української культури»49, 

«Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу»50, 

«Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам‘ятка української мови»51, 

«Національна святиня»52, «Перлина книжного мистецтва»53 тощо.  

 Не менш промовистими в цьому зв‘язку уявляються й висновкові 

положення про найприкметніші ознаки Пересопницької Євангелії:  

- «Рукопис (Пересопницької Євангелії – В. Ш.), – зазначає зокрема 

О. Грузинський, – не має собі рівних серед відомих нам рукописів 

та палеографічних знімків: за твердістю, красою, витонченістю і 

довершеністю малюнок його почерку не поступається 

орнаменту»54;  

- Пересопницька Євангелія, – стверджує Я. Запаско, – «унікальна 

художня пам‘ятка графічного мистецтва»55; 

- «Найзвучніші слова, – зауважує А. Слободяник, – неспроможні 

описати й передати бодай крихту ошатності, чарівності, величі 

художнього оформлення рукопису (Пересопницької Євангелії – В. 

Ш.), в якій, передусім, 

- вражає дивовижна своєрідність барвистих декоративних мотивів, 

життєдайна палітра світосприйняття, вишукана гама кольорів»56.  

 Як відомо, аргументативною базою для таких та їм подібних 

умовисновків про Пересопницьку Євангелію слугують дві безперечності: 

1. Перекладена «изь языка блъгарского на мову роускоую»57 з метою 

«кращого вирозумлення люду християнського посполитого»58 
                                                 
49

 Плющ П. Пересопницьке Євангеліє як пам‘ятка української культури // З 

історії української та інших слов‘янських мов. – К., 1965. – С. 142–156. 
50

 Слободяник А. Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу // 

Друкарство. – 2000, січень-лютий. – С. 7–8. 
51

 Чепіга І. Пересопницьке Євангеліє – унікальна пам‘ятка української мови // 

Пересопницьке Євангеліє. 1556 – 1561. Дослідження. Транслітерований текст. 

Словопокажчик. – К., 2001. – С. 13–54. 
52

 Чепіга І. Національна святиня // Київська старовина. – 1992. – №4. – С. 6–11. 
53

 Запаско Я. Перлина книжкового мистецтва // Пам‘ятки України. – 1986. – №3. 

– С. 24–25. 
54

 Грузинский А. С. Пересопницкое евангелие как памятник искусства эпохи 

Возрожения в Южной России в ХVІ в. // Искусство. – К., 1910. – № 1. – С. 44. 
55

 Запаско Я. Перлина книжкового мистецтва // Пам‘ятки України. – 1986. – № 3. 

– С. 24. 
56

 Слободяник А. Пересопницьке Євангеліє – святиня українського народу // 

Друкарство. – 2000, січень-лютий. – С. 7–8. 
57

 Там само. – С.392. 
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рукописна пам‘ятка є найдавнішим перекладом четвероєвангелія, 

що дає надзвичайно багатий матеріал для вивчення фонетичних, 

граматичних, лексичних, орфографічних та синтаксичних 

особливостей української мови59; 

2. Наявні в Пересопницькій Євангелії мініатюри євангелістів, 

заставки та кінцівки виконані на надзвичайно високому 

мистецькому рівні і вражають як своєю художньою вишуканістю, 

так і майстерністю виконання. 

 Власне цією мотивацією, зазвичай, і пояснюється переконливість 

відповідей на питання: «Чому серед великої кількості рукописних книг 

найавторитетнішою та найшанованішою поважано Пересопницьку 

Євангелію, писану тут, під цим небом, на благословенній Ізяславській землі, 

в монастирі Святої Трійці, а також в церкві Різдва Пресвятої Богородиці 

с. Пересопниці, тобто того села, що й дало назву цій безсмертній пам‘ятці 

українського народу?».  

 Між тим, не зосереджуючись на мовних специфікаціях та мистецькій 

довершеності Пересопницької Євангелії, вділимо собі привілею 

релігієзнавця і подивуємося не без захоплення зі щасливої долі цієї воістину 

безцінної пам‘ятки. Адже те, що посильними трудами створено 

архімандритом Григорієм та його побратимом Михайлом Васильовичем (а, 

можливо, і ще одним анонімним автором?) упродовж 1556 – 1561 років 

могло безвісти пропасти на шляхах і розпуттях української історії, коли 

Пересопницька Євангелія перебувала в книгозбірнях Переяславської (з 

квітня 1701 року) та Полтавської (з 60-х років ХІХ століття) семінарій, а вже 

поготів, коли її сліди взагалі затиралися і вона через якийсь час то 

опинялася в руках єзуїтів, то прикрашала приватну колекцію Івана Мазепи 

(що, до речі, засвідчено відповідним написом на сторінках рукопису), то як 

дарунок становила приватну власність великого князя Петра Георгійовича, 

принца Ольденбурзького. Ще більше небезпек чикало на рукопис 

Пересопницької Євангелії тоді, коли він потрапив до рук міністра народної 

освіти та обер-прокурора Синоду графа Д. Толстого, а згодом був 

представлений «на высочайшее воззрение»60 самому імператору Олександру 

ІІ, кожен з яких потенційно, керуючись великодержавними духовно-

ідеологічними міркуваннями, міг вчинити з українським рукописним 

шедевром те, до чого свого часу вдавалася імператриця Катерина ІІ, 

знищуючи оригінальні твори давньоруського періоду. Проте головне наразі 
                                                                                                                                                         
58

 Пересопницьке Євангеліє. 1556 – 1561. Дослідження. Транслітерований текст. 

Словопокажчик. – К., 2001. – С.392. 
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полягає в тому, що з Божої милості, а чи ж через звичайний недогляд 

владоймущих осіб нині маємо подостатком підстав для втіхи, особливо з 

огляду на сьогоднішні реалії, коли теперішні українофоби вдаються до 

примітивізації, а то й свідомої вульгаризації при висвітленні тих чи інших 

аспектів вітчизняної історії, мови та культури. 

 При цій же нагоді хотілося б стисло наголосити й на історичному 

контексті створення Пересопницької Євангелії, а власне на тих внутрішніх 

понуках-стимулах, що змушували її фундаторів витрачати чималі кошти-

статки, а творців пам‘ятки працювати з неабияким натхненням, любов‘ю та 

одержимістю. Адже, задумуючись над тим, ради чого звершувалася 

подвижницька праця, чому вона підпорядковувалася і на що була скерована, 

а ще точніше, що займало ум, серце й душу її творців та робило їх 

сміливими й завзятими, мимоволі згадується, що якраз тоді, коли переважна 

більшість українських земель знаходилася під польським протекторатом, а її 

православний народ потерпав від кривд та зневаг, Православна Церква 

бездержавної України перебувала в кризовому стані. А відтак православний 

провід середини ХVІ століття був свідомий нагальної необхідності 

виправлення ситуації на краще. Тієї ж пори, в період ренесансно-

реформаційного розвою та перших проявів контрреформаційної протидії в 

межах Речі Посполитої, на православних теренах етнічної України 

закроювалося те, що незабаром спалахне вогнем взаємних поборювань між 

виразниками православної та католицької ортодоксій, а конче зведе на кону 

унійних змагань сумління тих, хто, стратившись на раціях богословської 

властивості, сприяв постанню Хмельниччини, яка внесе істотні орієнтаційні 

корективи в історичну долю/недолю українського народу на прийдешні 

віки. То ж, хочемо чи ні, а в ширшій дослідницькій амплітуді мали б з 

необхідністю розважати над дилемою пропольського та проросійського 

векторів як тих стратегій українського вибору, що тоді виглядали на дві 

провідні альтернативи. Суто українська з-поміж них тоді іще виразно не 

проглядалася, хоча й була іманентно присутньою, оприявнившись з усією 

очевидністю лише в добу, що нині звемо Мазепиною чи Мазепинською.  

 Втім наразі ось тут, на цьому важливому пункті, маємо таки дещо 

поправитись. Бо скидається на те, що (нехай несвідомо!) саме творці 

Пересопницької Євангелії означили третю, властиво українську 

перспективу національного поступу в особливий, культурно-мистецький 

спосіб, випередивши те (але не застерігши від того!), що дозріє в огні 

національно-визвольних змагань 1648-1654 років. А що національна візія, її 

питомі потреби доволі часто даватимуться взнаки в перипетіях та колізіях 

кількавікового українсько-російського зближення, доводити зайве, як і 

повторювати, що українська іредента зазнає потужного і в своїй сутності 

принизливо-обмежувального та силувано-спотворюючого тиску спершу 

великодержавної ідеології Московського царства, а дещо пізніше – 

Російської імперії та Союзу РСР. І згадується про це бодай тому, що нерідко 

маємо викривлене уявлення про самих себе, про власні самосвідомість та 
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відповідні потреби, про власне, образно кажучи, духовне обличчя, про те, 

чого нині так бракує, аби в імені українського проводу, а в ідеалі – й цілого 

народу адекватно сприймати та ставитися до неоімперських домагань, які, 

ніби позва-доля, стукають у двері нашого національного сьогодення, і, 

немов би непроханий гість-зайда, готові «нагинати» національну 

субстанцію, «намовляти» її етнічне сумління, а з тим протидіяти 

благоволінням духовних стернових національного вишколу. У цьому сенсі 

наші видатні попередники, славнозвісні творці Пересопницької Євангелії, 

національний вектор нашого поступу і провістили, і освятили, 

уможливлюючи не тільки правдиве діагностування гіпертрофії 

національного духу, що її спричинили як польське, так і російське 

поневолення, але й повернення до рідних витоків та сакралізацію питомо 

українських ідеалів, того, що виплекано й вибавлено на рідних теренах 

самозреченою працею кращих синів та дочок.  

 Під таким оглядом сам факт складання присяги новообраними 

президентами України на Пересопницькій Євангелії мав би ототожнюватися 

із заповітом на вірність і незрадність ідеалам українського народу, які він 

свято беріг та вистраждав у нелегкій боротьбі, поєднуючи їх із мрією про 

життя у вільній, незалежній, заможній та процвітаючій Україні. І якщо про 

такі речі не гоже аж надто поширюватися при ювілейній нагоді, то наразі, 

екстраполюючи ці ідеальні візії на сучасні українські реалії, все-таки маємо 

з певною тривогою та й пересторогою констатувати, що зростаємо ми на 

потреби першорядної національної ваги аж надто повільно і не в останню 

чергу з тієї причини, що гаранти Української конституції не завжди були і є 

свідомими свого вищого покликання: 

- Леонід Макарович Кравчук, здається, знав, що Україна не Росія, 

але не завжди керувався цим знанням як принципом державної 

політики; 

- Леонід Данилович Кучма лише під час другої каденції 

пересвідчився сам і навіть намагався переконати інших, що 

Україна не Росія; 

- Віктор Андрійович Ющенко був з натури українцем, але задля 

поступу любої йому Вітчизни зробив значно менше, ніж міг; 

- Віктору Федоровичу Януковичу наука обстоювання суто 

національних інтересів дається чи не найважче: не сказавши 

останнього слова, він, між тим, уже чимало зробив для того, щоб 

найсвітліші українські мрії про життя у вільній і незалежній 

Україні оповити туманами імперських зазіхань північно-східного 

сусіда. 

 Та ба, є цінності вищі, істинні й вічні, в контексті яких політика і 

політики страчаються як на вазі своїх аргументів, так і конечній доцільності 

вчинків. І саме в цьому контексті роль та значення Пересопницької 

Євангелії переоціненню не надаються. Бо йдеться не просто про видатну 

пам‘ятку мови, культури й мистецтва українського народу або, в 
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конкретніших дослідницьких імплікаціях, – про мистецький шедевр 

українського книгописання, його «вершинне досягнення»61, і навіть не 

тільки чи й не стільки про давній фоліант чи унікальний раритет. Адже в 

глибшому, а поготів у глибинному сенсі такі визначення не вичерпують 

повноти її духовного значення як слова Божого, що ним надихалися всі 

покоління українського народу епохи його християнського поступування. А 

це означає, що в часовій сув‘язі минулого, сьогодення та прийдешності 

ізяславсько-пересопницький шедевр має вважатися не лише вершинним 

досягненням українського генія, але й духовним скарбом та національною 

реліквією, що залишені нам у довічний спадок як заповіджений Богом 

глагол, небесна печать Його духу, а також той дороговказ, в якому 

гармонійно поєдналися уповання на незбагненний Промисел, всесвяту 

Господню волю зі щирою вірою благовірного народу в істинність тих 

поборювань, ідеальні виміри яких на часі створення Пересопницької 

Євангелії опинилися під загрозою нищення чи ж плюндрування.  

 У цьому сенсі Пересопницька Євангелія має, насамперед, слугувати 

духовним символом нескореності, непоборності та невмирущості 

українського духу, виступати знаком національної гідності народу і в той 

спосіб правити за взір нинішнім поколінням українства. А що повчальні й 

застережливі уроки української історії ще не стали надбанням суспільного 

загалу в належній повноті свого вияву, вже не кажемо про тих, хто 

утруднює її засвоєння на сучасному етапі українського поступу доволі легко 

переконатися з історико-конфесійних алюзій, що пов‘язані з 

юрисдикційною кризою Українського Православ‘я та нею спровокованих 

суспільно-ідеологічних рефлексій. Прикрість ця, до речі, тим гіркіша, що 

новітні недруги українства, в тому числі й виразники «єдиного і неділимого 

Отєчєства» та поборники ідеї «Русского міра», іноді навіть не схильні 

рахуватися з фактом існування незалежної, суверенної та соборної України 

і, наслідуючи своїх попередників, інстинктивно готові повторювати 

сумнозвісне: «Не було, немає і бути не може»… 

 Та все дарма. Українська держава є доконаною реальністю і 

спротивлюватися їй марно, як і нехтувати речами субстанційного порядку, в 

контексті яких найзаповзятливішими стараннями речників нової імперії та 

їх ревних прибічників вільнолюбивий український народ хіба що можна 

«нахилити», але в жодному разі не «впрягти» в ярмо чергового «братнього» 

союзу…  

 Втім, це вже тема іншої розмови, яку ми воліли б відкласти на потім, а 

в ідеалі бажали б, аби над цим надважливим предметом задумувалися 

якомога частіше дослідники глибшої фахової компетенції.  

 Що ж до проблематичного дискурсу порушених нами питань, то, 

підсумовуючи сказане про Пересопницьку Євангелію з нагоди 450-річчя її 

створення, маємо цілковиті підстави виснувати:  
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- Пересопницька Євангелія є автентичним документом середини 

ХVІ століття, а відтак неспростовним свідченням національної 

питоменності в її мовному, мистецькому та духовному вимірах, 

досвідченням того, чим у вищих виявах жила та переймалась 

Україна і що, завдячуючи щасливим обставинам, було збережене 

та дійшло до наших днів; 

- відкрита 1837 року видатним російським славістом українського 

походження Осипом Бодянським62, Пересопницька Євангелія була 

й залишається предметом пильної дослідницької уваги цілої 

когорти вчених та митців різних поколінь, ідеологічних переконань 

та дисциплінарних уподобань, і, передусім, мовознавців, 

палеографів, кодикологів, мистецтвознавців та археографів; 

- відзначаючи надзвичайно високий рівень художнього оформлення 

Пересопницької Євангелії, а також вказуючи на особливості 

мовного характеру, численні дослідники одностайні в тому, що 

йдеться про видатну пам‘ятку мови, культури та мистецтва 

українського народу; 

- мовно-художні достоїнства Пересопницької Євангелії навіть з 

уваги на те, що мова є воістину домом національного буття, а 

художнє оздоблення рукопису дає всі підстави говорити про 

мистецький шедевр, аж ніяк не можуть вичерпати її неперехідне 

значення та виняткову роль;  

- за змістовим наповненням Пересопницька Євангелія є духовною 

реліквією українського народу, божественні верлібри якої 

покликані надавати сенс людському життю, освячувати його 

буттєві виміри та виступати запорукою спасіння; 

- ставлення до Пересопницької Євангелії як національної святині, 

державним вираженням якого є заприсягання новообраних 

президентів незалежної України вірою і правдою служити рідному 

народові, красномовно підтверджує чулість вітчизняної духовної 

еліти, а також численного загалу громадян України на потребу її 

духовного усамостійнення з чітко означеною системою 

конфесійних координат; 

- в контексті активного процесу українського державотворення, 

Пересопницька Євангелія має слугувати духовно-релігійною 

підвалиною його розгортання, бути тим своєрідним 

ідентифікаційним кодом нації та духовним оберегом її 

благочестивого народу, що стане гарантією незворотності 

націєтворчого поступу Української держави.  

 То ж, з оптимізмом прозираючи світла українського майбуття в 

контексті значення й значущості того, що було звершене богоревнивим 
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старанням перекладача тексту на мову руську архімандрита 

Пересопницького монастиря ієромонаха Григорія, а також переписувача 

Михайла Василієвича із Саноку під орудою покровителів і жертводавців 

благовірної й христолюбивої княгині Анастасії Заславської-Гольшанської та 

князівського подружжя Івана Федоровича і Євдокії Черторизьких в 

монастирі Святої Трійці с. Двірці та в Пересопницій обителі впродовж 1556 

– 1561 років, ще раз не без захоплення подивуємось із величі ізяславсько-

пересопницького подвигу. А з тим усвідомленням, що неодмінно 

передбачає наголошення богоревнивих стимулів та конфесійних понук, 

дозволимо собі, насамкінець, висловити сподівання, що натхненність цього 

величного прикладу знайде своїх послідовників і прислужиться нинішнім та 

прийдешнім поколінням будівничих Української держави, знадобиться їм у 

нелегкій праці над утвердженням її суверенітету. При цій же нагоді 

хочеться також побажати кожному з тих добродіїв, незалежно від сфери 

професійних занять та місця «подвизання» на життєвих просторах 

суверенної України, аби всі вони, на взір наших славних ювілянтів, були 

сподоблені віковічного, почесного й шанобливого спогадування як такі, що 

в добу активного державного домобудівництва вельми прислужилися благу 

рідної землі та її народу. 

 Що ж до спокуси делікатної властивості, яка нема-нема та й 

пантеличить уяву питальною доцільністю: «То, де ж тоді була чи куди 

перемістилася духовна столиця бездержавної України, коли творилася 

Пересопницька Євангелія?» – лише потай зауважимо: «Питання наразі 

здається риторичним», а відтак і відповіді не потребує. Хоча сумління (що 

там приховувати!) таки підказує, ба й неволить визнати: «Вона, столиця тоді 

підневільної України, була ось тут, де саме цієї святочної миті в стані 

особливої звірливості споглядаємо місце вікопомної праці, де в замилуванні 

вдивляємося в мірний плин небесного високостя і з побожним тремом 

досвідчуємо: чотири з половиною століття тому, року Божого 1651, місяця 

серпня, дня 15 тут було покладено благий початок вікопомної праці, що її 

природніше було б назвати священнодією. Адже тут, в святобливому 

супокої храмового затишку (уже, на жаль, дощенту знищеного безжальними 

вітрами часу!), направду звершувалося таїнство Любові Краси й Гармонії, 

таїнство творення книги, що вже віки поспіль править і довіку правитиме за 

культурно-мистецький еталон, вважатиметься знаком довершеності, 

книгою-звіщенням, в якій закарбовано Слова вічної істини, тієї істини, на 

яку український народ був і залишається надзвичайно спраглим і яку в цій 

прекрасно орнаментованій книзі, що її йменуємо Пересопницькою 

Євангелією, він виклав своєю, рідною, українською мовою. 
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С. Лучанін
* 
(м. Рівне) 

  

УДК 21.009:322 

 

РОЛЬ АРХІЄПИСКОПА ФЕОФАНА (ПРОКОПОВИЧА) 

У ФОРМУВАННІ ІМПЕРСЬКОГО ДУХУ МОСКОВІЇ 

ТА ПІДНЕСЕННІ ПОСТАТІ ПЕТРА І 

 

На початку 1720 року була готова «програма Російської 

реформації», церковно-правовова пам‟ятка синодальної епохи «Духовний 

регламент», за яким утворюється Колегія духовних справ. Для Петра І 

настав, нарешті, довгоочікуваний момент відкритого здійснення давно 

задуманої реформи. Петру І зрозумілий був лише дух реформи. Але він був 

безсилий його точно юридично оформити. В особі архиєпископа Феофана 

(Прокоповича) Петро І знайшов здібного виконавця і тлумача своїх 

побажань і думок, не тільки послужливого, але і догодливого. Архиєпископ 

Феофан вмів вгадувати і доказувати не тільки недоговорене, але і 

недодумане Петром. Зі всіх сучасників царя Петра І архиєпископ Феофан 

(Прокопович) постав, без сумніву, найвигіднішим співробітником у справі 

реформування Росії, бо він був переконаний, що старо-московська Русь 

віджила своє.  

Актуальність дослідження полягає у висвітленні постаті 

архиєпископа Феофана (Прокоповича) в контексті його як апологета 

задумів російського царя Петра І, автора «Духовного регламенту» - 

документу, котрий став основою для церковної реформи початку XVIII 

ст. Відтак, архиєпископ Феофан (Прокопович) бере активну участь у 

формуванні імперського духу Московії. 

Постать Феофана (Прокоповича) є цікавою і в контексті його 

неординарної ролі в історії України. Його надто вихваляли філософи, 

проте фактичних підстав для возвеличення немає. Актуальним є 

відведення архиєпископу Феофану (Прокоповичу) належного місця в 

історії України, яке йому відповідає.  

Об’єктом наукового дослідження є діяльність архиєпископа 

Феофана (Прокоповича), його внесок у формування імперського духу 

Московії на початку XVIII ст. Відповідно, дане дослідження має на меті 

дати об‟єктивну оцінку ролі архиєпископа Феофана (Прокоповича) у 

формуванні імперського духу Московії та возвеличенні постаті 

російського царя Петра І. Відповідно до поставленої мети 

передбачається виконання таких завдань: по-перше, розкрити постать 

архиєпископа Феофана (Прокоповича) як духовного ідеолога в процесі 

формування імперського духу Московії; по-друге, висвітлити історичний 

фактаж возвеличення постаті царя Петра І архиєпископом Феофаном 
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(Прокоповичем); по-третє, на базі складеного архиєпископом Феофаном 

(Прокоповичем) «Духовного регламенту» поглянути на слід, котрий він 

залишив по собі в історії України. 

 

Основний зміст статті. Народився майбутній архиєпископ Феофан 

(Прокопович) в червні 1681 року в сім‘ї київського міщанина і при 

хрещенні був названий Єлеазаром. В дитинстві, ставши сиротою, він 

виховувався рідним дядьком ієромонахом Феофаном (Прокоповичем), 

ректором Київської колегії і настоятелем Братського монастиря. 

Вступивши в нижчі класи училища Єлеазар у восьмирічному віці знову 

осиротів зі смертю свого дядька Феофана. Якийсь київський міщанин, ім‘я 

якого залишилось невідомим, взяв хлопчика до себе на виховання і дав 

йому можливість продовжувати розпочате навчання.  

До 1698 року Єлеазар навчався в Київській колегії і після закінчення 

повного курсу академічних наук, подібно митрополиту Стефану 

(Яворському), відправився на навчання за кордон. Спочатку він поїхав в 

Литву і, назвавшись уніатом, вступив в братство Вітебського 

базиліанського монастиря, прийнявши чернецтво з іменем Єлисея
63

. Тут на 

юного талановитого монаха звернули увагу і направили на навчання в Рим 

в колегію святого Афанасія для вивчення філософських і богословських 

наук. Єзуїти не могли не оцінити видатних здібностей тодішнього Єлисея 

Прокоповича і пропонували йому увійти в їх орден і залишитись вченим 

співробітником при Ватиканській бібліотеці
64

. 

За три роки навчання в Римі Єлисей пройшов повний курс 

католицького схоластичного богослів‘я, але через свій бунтівний дух 

нажив ворогів і змушений був утікати. Він пішов додому пішки через 

Швейцарію, де познайомився з визначними вченими, здобуваючи їхню 

прихильність своїми винятковими здібностями
65

.  

Повернувшись на рідну землю, він опинився в Почаївському 

православному монастирі, який в той час знаходився під владою Польщі. 

Тут він відрікся від унії і прийняв чернецтво з іменем Самуїла. Через 

деякий час Прокопович був запрошений в Київ митрополитом Варлаамом 

(Ясинським), який особисто знав незвичайні його здібності і 1704 року 

призначив його в Академію бути учителем поетики. В 1705 році 

Прокоповича вшанували за його бажанням новою зміною імені на честь 

його покійного дядька Феофана. 

Молодий професор викладав курси риторики (1706-1707), філософії 

(1707-1711) і, на кінець, вищий курс богослів‘я (1711-1715). Ось тут, 

викладаючи богослів‘я, і виявився у всій силі засвоєний ним самотужки із 
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перечитаного на латинській мові протестантського богослів‘я новий 

історичний і критичний метод викладення догматів.  

До Жовтневого перевороту 1917 року в Новгородській семінарії 

зберігалася бібліотека Феофана (Прокоповича) із більш ніж три тисячі 

томів, які складалися на три чверті з протестантських авторів. Це і цінність 

матеріальна, і багатий апарат, який служив архиєпископу Феофану в його 

літературних працях. Як зазначає А.В. Карташов: «Феофан, виведений з 

київського кабінету і поставлений на широкий шлях реформаційно-

політичного життя Росії, залишив по собі близько сімдесяти творів різного 

об‘єму і своєрідної якості, характерної для бойового публіциста. Феофан, 

усвідомлюючи свою розумову перевагу над оточуючим середовищем, не 

соромився на догоду практичним і полемічним цілям зловживати досить 

сміливими софізмами, хоча міг би висловлювати і в більш стриманих 

об‘єктивних формах»
66

. 

Відомий історик-архиєпископ Філарет (Гумілевський) писав про 

архиєпископа Феофана: «Християнство добре було відоме розуму його, він 

знав його чітко і повно, але воно не було найголовнішим в його житті. 

Хитрий і далекоглядний, він умів знаходити собі щастя, не питаючи у 

совісті»
67

. Як зазначає протоієрей Георгій Флоровський: «Феофан не те, що 

примикає, він належить до протестантської схоластики XVII століття. І 

його твори цілком вміщуються в історії німецького реформованого 

богослів‘я. Якби не було на Феофанових «трактатах» імені російського 

єпископа, їх автора більш природно було б розпізнати в середовищі 

професорів якого-небудь протестантського богословського факультету»
68

. 

Привернув увагу царя Петра І молодий ієромонах Феофан 

(Прокопович) 5 червня 1706 року, коли цар прибув до Києва на закладення 

Печерської фортеці. Феофан звернувся до Петра з вітальною промовою в 

Софійському соборі, торкнувшись сучасних подій, вміло і доречно 

воздавши хвалу військовим успіхам Петра.  

Через три роки, 10 червня 1709 року, коли Петро І проїздив через 

Київ після Полтавської битви, Феофан знову сказав панегірик Петру в 

Софійському соборі, а пізніше зумів догодити і всесильному Меншикову, 

сказавши і йому похвальне слово
69

. М. С. Грушевський пише, що під час 

«мазепиної афери», Прокопович зумів дуже сильно задокументувати свою 

лояльність царському урядові і придбати довір‘я й ласку Київського 

генерал-губернатора
70

. 
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В 1711 році цар Петро І викликав ієромонаха Феофана до себе в 

табір під час Турецького походу, де він виступив з панегіриком в річницю 

Полтавської битви. Ця поїздка стала першим кроком на шляху 

возвеличення Феофана. В цьому ж році Петро І призначив Феофана 

ректором Київської Академії та ігуменом Києво-Братського монастиря. 

Для Феофана (Прокоповича) ці роки були наповнені педагогічною 

роботою і турботами по управлінню Академією. В цей же час Феофан 

пише «Догматику» під впливом протестантизму. В розпалі своєї діяльності 

він в кінці 1715 року був викликаний в нову столицю, куди із-за хвороби 

зміг з‘явитися лише 14 жовтня 1716 року
71

. 

В Петербурзі почався другий період життя Феофана (Прокоповича), 

коли він став близькою людиною і одним з головних співробітників царя. 

Феофан, звичайно, розумів, що тепер перед ним відкривається дорога до 

архиєрейського сану. В листі до свого учня і товариша Якова Марковича 9 

серпня 1716 року він писав: «Мабуть ти вже чув, що мене викликають для 

єпископства. Ця честь так мене спокушає і притягує, наче вирішили 

кинути мене диким звірам на поживу. Справа в тому, що кращими силами 

своєї душі я ненавиджу митри, сакоси, жезли, свічники, кадильниці і тому 

подібні втіхи... Я люблю діло єпископства, я бажав би бути єпископом, 

коли б замість єпископа не довелось мені бути комедіантом, бо до цього 

призводять надзвичайно несприятливі для єпископства обставини, якщо не 

змінить їх Божественна мудрість. Тому маю намір докласти всіх зусиль, 

щоб відмовитися від цієї надзвичайної честі, і летіти назад до вас»
72

. 

Два роки провів ігумен Феофан в Петербурзі як проповідник, 

причому являвся скоріше публіцистом, ніж пастирем-вчителем. Він 

переважно, з точки зору світської влади, обговорював у своїх проповідях 

політичні справи. В його проповідях передсинодальних років мало турботи 

про релігійні потреби народу, перед нами світський оратор, який з 

історичної, юридичної і богословської точок зору роз‘яснює і обґрунтовує 

практику реформ.  

Феофан (Прокопович) розумів, що в повному обсязі реформи можна 

провести тільки силою і тільки за умови повного підкорення всіх одній 

волі царя. Як пише історик Російської Церкви І.К. Смоліч: «В промовах 

Феофана, як церковних, так і світських ми знайдемо думку про служіння 

абсолютизму. Ніхто, ні до, ні після нього не поклав стільки сил на 

обґрунтування цієї ідеї, як Феофан. Вона постала і головним мотивом його 

«Духовного регламенту», тому що відношення між Церквою і державою 

для Феофана були мислимі тільки як підкорення і служіння Церкви 

державі. За його релігійними переконаннями, що склалися під сильним 

впливом протестантської ідеї канонічного територіалізму, такі погляди не 
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містили в собі нічого протиприродного; іншого шляху він не бачив, тому 

що тільки за таких відносин між Церквою і державою Церква могла 

допомогти реформаторській справі Петра»
73

. 

Поміж тим, двоє українських вчених, ректор Московської Академії 

архимандрит Феофілакт (Лопатинський) і префект архимандрит Гедеон 

(Вишневський) ще до виклику Феофана (Прокоповича) в Петербург склали 

протест, звинувачуючи його в неправославних поглядах. Коли ж стало 

відомо про майбутню хіротонію ігумена Феофана (Прокоповича) на 

єпископа, протест до царя послав місцеблюститель митрополит Стефан 

(Яворський) з вимогою посвячувати Феофана не інакше, коли він 

відречеться від неправославних поглядів. Петро дозволив Прокоповичу 

самому виправдатися проти звинувачень, що Феофан вміло зробив
74

.  

В 1718 році Петро І запропонував „освяченому собору‖ поставити 

Феофана архиєпископом Псковським з тим, щоби резиденцією його був 

Петербург. 2 червня 1718 року ігумен Феофан (Прокопович) був 

рукоположений на архиєпископа Псковського і Нарвського з правом 

носити сакос, що тоді вважалося особливим монаршим благоволінням. З 

цієї пори архиєпископ Феофан (Прокопович) стає правою рукою Петра у 

всіх церковних реформах і коли в листопаді 1718 року цар вперше 

висловився про необхідність введення колегіального керівництва Церквою, 

то стало зрозуміло, що тільки архиєпископу Феофану (Прокоповичу) 

можна було доручити розроблення основ майбутньої системи
75

. 

Архиєпископ Феофан (Прокопович) був відданим прибічником 

реформ Петра І і офіційним апологетом царських заходів, що проявлялося 

неодноразово, особливо ж в його трактаті «Правда волі монаршої». 

Погляди архиєпископа Феофана на взаємовідносини між державою і 

Церквою цілком співпадали з поглядами Петра і обидва шукали 

відповідний зразок в церковних установах Прусії та інших 

протестантських країнах
76

. Для царя було природно доручити написання 

«Духовного регламенту» Феофану (Прокоповичу), так само як для 

Феофана (Прокоповича) було природно чекати такого доручення
77

. 

В кінці 1718 року, отримавши доручення від Петра І підготувати 

проект колегіального органу управління Російською Православною 

Церквою за зразком встановлених в той час світських колегій, архиєпископ 

Феофан (Прокопович) завершив цей проект в 1719 році і назвав його 
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«Духовний регламент»
78

. В лютому 1720 року «Регламент» був 

прочитаний і виправлений Петром і внесений на обговорення в Сенат
79

.  

Кожна світська колегія керувалася своїм уставом, який називався 

„Регламент‖. Архиєпископ Феофан написав цілу книгу, регламент для 

Духовної колегії, щоби задум царя був найкращим чином вмотивований і 

захищений. «Регламент» був задуманий не тільки як коментар до закону, 

але повинен був сам містити в собі основний закон церковного управління. 

Проте ця мета була досягнута лише частково і далеко не кращим чином, бо 

в написаному тексті немає чітких юридичних визначень навіть структури і 

повноважень керуючих органів
80

. Зате в ньому є елементи, які надають 

йому характер політичного трактату, автор якого не може приховати своїх 

особистих поглядів і свого відношення до різних явищ церковного життя 

минулого. Місцями «Регламент» перетворюється в обвинувачувану 

проповідь і сатиру. За висловом протоієрея Георгія Флоровського: 

«Регламент» – це книга зла і злобна»
81

. 

З основного погляду реформатора на завдання державного життя, 

Церква мала у своєму завданні служити державі. Існування патріарха, 

особи, яка своїм авторитетом затінювала царя, Петро І вважав за 

невідповідне державним інтересам, навіть за небезпечне для себе. Всі ці 

моменти й розвинуто докладно в «Духовному регламенті» з повною 

відвертістю. Серед мотивів впровадження «Духовної колегії» і скасування 

патріаршества головне значення має мотив політичний, який підкреслює 

тенденції монархічного абсолютизму щодо Церкви та з підозрою трактує 

кожну громадську силу, для монарха небезпечну
82

.  

„Духовний регламент‖ складався з трьох частин, які поділялися на 

пункти: в першій частині подано визначення нового влаштування 

церковного управління – Духовної колегії, в другій визначене коло 

компетенції і функції Духовної колегії, в третій докладно перелічені 

обов‘язки ієрархів і парафіяльних священиків, про запровадження системи 

духовних навчальних закладів.  

Першу частину «Регламенту» архиєпископ Феофан (Прокопович) 

назвав: «Що є Духовне колегіум і які важливі причини такого правління»
83

.  
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«Духовний регламент» починається поясненням слова «колегіум», як 

названо було нове управління Церквою в Росії. Вказано, що 

нововстановлювана колегія є постійне зібрання осіб, які мають духовну 

владу, встановлену для розгляду і вирішення певних справ. «Колегіум 

урядуючий є ніщо інше, як урядове зібрання, коли деякі важливі справи не 

одній особі, але багатьом, до того здібним і від височайшої влади 

затверджених, підлягають до управління»
84

.  

В паралель новій Колегії вказані сумнозвісний старозавітній 

синедріон, суд ареопагітів в Афінах і російські державні колегії, 

встановлені Петром в 1718 році. За тим вказуються переваги колегіального 

управління перед одноосібним патріаршим, які і стали причиною до заміни 

останнього в Російській Церкви першим. Архиєпископ Феофан роз‘яснює 

основний політичний мотив, яким керувався цар і доводить, що Петро 

переслідував в першу чергу державні інтереси, а не якісь вузькі церковно-

реформаторські цілі.  

«Велике і це, – пише архиєпископ Феофан, – що від соборного 

правління не побоюватися вітчизні заколотів і збентеження, які походять 

від єдиного власного правителя духовного. Бо простий народ не знає, яка 

різниця влади духовної від самодержавної, але великою найвищого 

пастиря честю і славою дивований, подумує, що такий правитель є другий 

государ, самодержцю рівносильний або і більший за нього, і що духовний 

чин є друга і краща держава, і це, сам собою народ так умствовати звик. 

Що ж, коли ще і владолюбних духовних плевельні розмови прикладуться, і 

сухому хмизу вогонь підкладуть? Так прості серця думкою цією 

розбещуються, що не так на самодержця свого, як на верховного пастиря в 

якій-небудь справі дивляться»
85

. 

Для доведення владолюбства духовенства Феофан звертається до 

історії Візантії та папства і застерігає від подібних замахів: «Нехай не 

згадуються подібні у нас колишні замахи. Такому злу в соборному уряді не 

може бути місця... А коли ще побачить народ, що соборний цей уряд 

монаршим указом і сенатським вироком встановлений, то тим більше 

перебуватиме в своєму смиренні і вельми відкладе надію мати допомогу до 

бунтів своїх від чину духовного»
86

. 

Як вірно зазначає історик І.К. Смоліч: «Міркувань – канонічного 

характеру серед них немає. Але проте чітко виражені погляди Петра і 

самого Феофана і в того, хто читає «Духовний регламент», не виникає 

сумнівів в тому, що не підпорядкування Духовній колегії, тобто Св. 

Синоду, рівнозначне супротиву монарху. Архиєпископ Феофан 

неодноразово підкреслює, що Духовна колегія є «соборний уряд» і, отже 
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більше, ніж просто орган колегіального управління»
87

. Вже в царському 

маніфесті про запровадження Св. Синоду цей вираз навмисно вжитий, 

щоби викликати в читача асоціації з церковними Соборами.  

В офіційному підручнику російської церковної історії Св. Синод 

прямо називається «безперервним Помісним Собором»
88

. В «Історії 

Російської Церкви‖ архиєпископа Філарета (Гумілевського) говориться: 

«Святійший Синод за складом своїм теж саме, що й законний церковний 

Собор»
89

. Це саме писали й інші автори.  

Тут ми бачимо як офіційні автори історії Російської Церкви 

намагалися довести законність Св. Синоду з канонічної точки зору. 

Продовжувалась тенденція не оправданої за суттю апеляція до соборної 

ідеї забезпечити Св. Синоду свого роду канонічне соборне обґрунтування. 

Обидва так зрозуміло сформульованих архиєпископом Феофаном пункти – 

«державність» і «соборність» Св. Синоду стають в ХІХ столітті, з одного 

боку, головною опорою в захисті державою синодальної системи, а з 

іншого – тими слабкими місцями, на які опозиція направила вогонь своєї 

критики
90

. 

Пункт про присягу «Регламенту» виявляє імперський дух цього 

документу: «Власне всякий колегіант, як президент, так і інші, на початку 

прийняття чину свого повинні учинити присягу: що вірний є і буде 

Царській Величності, що не за пристрастями своїми, не для 

користолюбства, але для Бога й користі людської зі страхом Божим і 

доброю совістю судити справи, і радити та іншої братії своєї думки і 

поради розмірковувати, приймати чи відкидати буде. І клятву таку 

виголосить на себе під іменним штрафом анафеми і тілесного покарання, 

якщо супроти присяги своєї виявлений і викритий буде»
91

. 

 Відразу ж після першого видання „Духовного регламенту‖ 16 

вересня 1721 року в травні 1722 року з‘явилось друге його видання з 

доповненням – «Додаток про правила причту церковного і чину 

чернечого»
92

. Юридичною основою для «Додатку» послужив маніфест від 

25 січня 1721 року, але належної згоди на видання «Додатку» Св. Синод в 

царя не спитав, із-за чого послідувала опісля догана Петра
93

.  
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В першій частині «Додатку» говориться про біле духовенство. Друга 

частина названа «Про ченців» і стосується монастирського життя. В 

«Додаток» увійшло правило, яке зобов‘язувало священика розкривати 

таємницю сповіді поліції, якщо в нього сповідувалась людина із 

злочинним задумом проти царя і якщо він в цьому задумі не розкаявся. Ця 

постанова, яка не сумісна з канонами про таємницю сповіді, була внесена 

як закон в «Повне зібрання законів Російської імперії», тобто теоретично 

мала виконуватись до останнього дня існування імперії.  

Далі слідували доповнення з докладною розробкою правил про 

чернецтво, одне з яких забороняло ченцям тримати чорнила і папір в 

келіях без особливого дозволу ігумена. Отримавши з його дозволу папір і 

чорнила, чернець повинен був тримати двері своєї келії відкритими, доки 

писав, а потім зобов‘язаний був показати написане ігумену для цензури. 

Інше правило забороняло постригати в чернецтво неграмотних і у віці, не 

молодше 30 років. В доповнення до «Духовного регламенту» в 1722 році 

видано було також імператорський указ про вибір з «офіцерів доброї 

людини» для займання посади обер-прокурора. В цьому ж році була 

приєднана «інструкція обер-прокурору»
94

. 

Даючи оцінку «Регламенту» з точки зору наслідків його введення в 

російське церковне життя – значить висловлювати судження про самий 

синодальний період. В цей період він, як найважливіший церковно-

правовий документ, отримав в літературі майже виключно апологетичну 

оцінку. Тільки починаючи з початку ХХ століття не припинялася критика 

самої синодальної системи і «Духовного регламенту». Цілком очевидні всі 

негативні риси синодального періоду, а значить і «Регламенту», який був 

основою правового устрою Російської Церкви, одним з вагомим фактором 

формування імперського духу Московії, піднесенні та возвеличенні постаті 

російського царя Петра І.  

Докази в тексті «Регламенту» на користь колегіальної системи не 

можуть приховати того факту, що основний сенс «Регламенту» не стільки 

у скасуванні патріаршества, скільки в революційній перебудові відносин 

між державою і Церквою. Як зазначає І. К. Смоліч, «з виходом «Духовного 

регламенту» Російська Церква стає складовою частиною державного 

устрою, а Св. Синод – державною установою. Російська Церква втрачає 

тісний зв‘язок з вселенським Православ‘ям, з яким тепер її з‘єднують лише 

догмати і обряд. Зі всіх сучасників царя Петра І архиєпископ Феофан 

(Прокопович) був, без сумніву, найвигіднішим співробітником у справі 

реформування Росії, бо він був переконаний, що старо-московська Русь 

віджила своє»
95

.  

Російський правознавець кінця ХІХ століття А. Градовський 

визначає це так: «Святійший Урядуючий Синод, що називався раніше 
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Духовною колегією, був запроваджений державним актом, а не церковним 

– «Духовним регламентом»... За поглядом «Регламенту», Синод мав би 

бути державною установою, залежною від світської влади
96

. Як вважає 

російський богослов прот. Георгій Флоровський, „Регламент‖ залишився 

тільки актом державного законодавства і не мав ніякого канонічного 

достоїнства. Але не був відмінений, хоча про нього і згадували згодом без 

особливого захоплення
97

.  
 

 
А н о т а ц і ї 

 
У статті Сергія Лучаніна «Роль архиєпископа Феофана (Прокоповича) у 

формуванні імперського духу Московії та піднесенні постаті Петра І» 
розкривається діяльність архиєпископа Феофана (Прокоповича) як апологета ідей 
російського царя Петра І. В контексті складеного архиєпископом Феофаном 
(Прокоповичем) «Духовного регламенту» автор аналізує одну з площин догодження 
задумам Петра І.  
 Ключові слова: синод, регламент, імперія, колегія, цар. 
 
 В статье Сергея Лучанина «Роль архиепископа Феофана (Прокоповича) 
в формировании имперского духа Московии и возвышении личности Петра І» 
раскрывается деятельность архиепископа Феофана (Прокоповича) как апологета 
идей русского царя Петра І. В контексте сложенного архиепископом Феофаном 
(Прокоповичем) «Духовного регламента» автор анализирует одну с плоскостей 
удовлетворения затеям Петра І. 
 Ключевые слова: синод, регламент, империя, коллегия, царь.  
 
 In Sergiy Luchanin`s article “The Role of arkhiepiskop Feofan Prokopovich 
in forming of imperialspirit of Muscov and getting up of figure of Petro the I“ opens 
up the activityof arkhiepiskop Feofan (Prokopovich) as an apologist of Russia tsar Petro 
the I.In a context of «Spiritual regulation» made by arkhiepiskop Feofan (Prokopovich)the 
author analyses one of planes the introduction of Petro the I projects. 
 Keywords: synod, regulation, empire, college, tsar. 
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УДК 271. 222 (477 – 25) – 726. 1 „16‖ 

 

УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА (КИЇВСЬКА МИТРОПОЛІЯ) 

В КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ 

ГЕТЬМАНА ІВАНА САМОЙЛОВИЧА 
 

Актуальність теми дослідженя. 2011 рік – особливий. Цього року 

виповнюється 325 років з часу інкорпорації Київської митрополії до складу 

Московської патріархії. Насправді ж у цьому, як здається на перший 

погляд, нейтральному у змістовому навантаженні слові „інкорпорація”, 

прихована суть доволі контраверсійної події у житті українського народу 

– зміни канонічної юрисдикції Української Церкви: 1686 р. Київську 

митрополію виведено з підпорядкування Вселенського патріарха і, 

всупереч церковним канонам, приєднано до складу Московської патріархії. 

Опісля, анексувавши її канонічну територію, московський царат зробив 

усе для того, щоб колись наймогутнішу у християнському світі 

Українську Церкву (Київську митрополію) перетворити в рядову, 

провінційну єпархію Російської казенної церкви. Цих трагічних поневірянь 

Українська Церква зазнавала впродовж усього періоду української 

бездержавності. 

Сьогодні Українське Православ‟я переживає не найкращі часи: 

паства неконсолідована, суспільство розколоте, політично та ідейно-

релігійно дезорієнтоване. На тлі внутріправославного конфлікту, що 

завершився оформленням трьох самостійних православних юрисдикцій, 

конкуренції та релігійної ворожнечі між ними ідея канонічного 

оформлення єдиної Помісної Української Церкви виглядає примарною 

справою, а особливо ж у контексті тих політично-релігійних пріоритетів, 

які демонструє теперішня державна влада. 

Незважаючи на сучасні політичні реалії, як і на те, що теперішній 

Президент України В.Янукович отримав „помазання” від духовного лідера 

чужої країни, всі відповідальні політики, науковці, громадсько-культурні, а 

надто ж церковно-релігійні діячі мусять докласти максимум зусиль, щоб 

український загал мав чітку картину про сутність і наслідки понад 

трьохсотлітньої російсько-московської релігійної експансії. 

Відтак актуалізація проблем, які увиразнюють історичну долю чи, 

скоріше, недолю Української Церкви, є на часі. Обґрунтувати її можна 

хоча б тим, що сьогодні в Україні існує реальна потреба пошуку такої 

моделі, яка забезпечила б досягнення певного консенсусу та 

громадянського порозуміння в сучасних взаєминах між Державою і 

Церквою. Пошук цієї моделі можливий лише за умови глибокого 
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дослідження та об‟єктивного аналізу ролі Церкви в історичному житті 

нашого суспільства. Отже, сьогодні, як ніколи, гостро постає проблема 

критичного відображення російського релігійного колоніалізму, який бере 

свій початок з другої половини XVII ст. і фактично триває й понині.  

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає в 

тому, щоб на основі всебічного аналізу доступної джерельної бази та 

історіографічного матеріалу, розкрити й об‟єктивно витлумачити 

становище Київської православної митрополії у контексті зовнішньої 

політики гетьмана Івана Самойловича. 

Для досягнення означеної мети в роботі ставляться такі завдання: 

- реконструювати історичну дійсність і відтворити суспільно-

політичні умови, в яких опинилася Україна та її Церква за часів 

правління І.Самойловича; 

- проілюструвати увесь комплекс засобів політичного і церковно-

адміністративного впливу, спрямованих на ліквідацію 

автокефального статусу Української Церкви у другій половині 

XVII ст.; 

- з‟ясувати роль української сторони у реалізації проекту 

інкорпорації Київської митрополії до складу Московської 

Патріархії; 

- дати критичну оцінку акту підпорядкування Української Церкви 

й обґрунтувати антиканонічність анексії території Київської 

митрополії після інкорпорації 1686 р. 

Об’єктом дослідження є суспільно-історичне тло та провідні 

тенденції церковно-релігійної політики Московської держави і Речі 

Посполитої та гетьмана І.Самойловича, що зрештою призвели до втрати 

української державності та приєднання Київської митрополії до складу 

Московської Патріархії.  

Предметом дослідження виступає релігієзнавчо-історіософський 

дискурс становища Української Церкви у контексті зовнішньої політики 

гетьмана І.Самойловича до її поглинення Московською Патріархією у 

кінці 80-х рр. ХХ ст. 

Хронологічні межі нашого дослідження визначені внутрішньою 

логікою історичних подій і явищ, що відбувалися в суспільно-політичному 

та церковно-релігійному житті України за гетьманування І.Самойловича 

(1672 – 1687 рр.). 

 

Основний зміст статті. Курс на приєднання Київської митрополії до 

складу Московської Патріархії Московська держава узяла відразу ж після 

Переяславської угоди 1654р. Розпочавши реалізацію власних релігійно-

експансіоністських планів, московський царат тут же наштовхнувся на 

несподіваний і доволі відчутний опір українського духовенства. Проти 

політичного союзу ще до Переяслава рішуче виступав митрополит 

Київський, Галицький та всієї Русі Сильвестр (Косів). Український 
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владика, схоже, усвідомлював, що втрата державної незалежності 

неминуче спричинить за собою втрату церковної самоврядності й відкриє 

Москві дорогу до зросійщення та асиміляції української пастви.  

16 січня 1654 р., у день приїзду до Києва московського посланця 

боярина Андрія Бутурліна, київський митрополит Сильвестр наперекір 

московському уряду та політичному задумові гетьмана Хмельницького 

організовував і сам звершив у соборі Святої Софії урочистий молебень. 

Після богослужіння царський емісар поставив владиці докірливе 

запитання: „Чому це тоді, коли гетьман Богдан Хмельницький і все 

Військо Запорізьке багато разів били чолом Великому государю, щоб той 

прийняв їх під свою руку, ти ніколи про це не бив чолом, не писав і не 

шукав собі його царської милості?‖
98

. Відповідь глави Української Церкви 

була надто смілива і недвозначна: „Краще вмерти, аніж віддатися в руки 

зайдам‖. Митрополит став в опозицію до політичних планів гетьмана 

Б.Хмельницького та московського царату і категорично відмовився 

привести до присяги на вірність чужому монарху своїх духовних 

підопічних – рядове священство, дияконство, монашество, шляхту, слуг і 

решту дворових людей. Сильвестр Косів твердив, що „вони є вільними 

людьми, а тому він не буде нікого примушувати присягати царю‖
99

. Проте, 

як покаже час, йому явно забракло сил і підтримки, щоб протистояти 

шаленому тиску з боку Хмельницького. Митрополит був змушений 

поступитися, а невдовзі помер (квітень 1657 р.). 

Багато істориків вважає, що Б.Хмельницький погоджувався на 

інкорпорацію Київської митрополії уже на початку порах перговорного 

процесу з Москвою. Як доказ, вони наводять факт, що гетьман ще до 

Переяславської ради у листах до Московського патріарха Нікона називав 

останнього не інакше, як „Зверхнійшим архипастирем‖. На нашу думку, 

такі твердження мають яскраво виражений ідеологічний і політичний 

підтекст. По-перше, договірні статті весни 1654 р. не містять жодних 

констатацій про перехід (навіть у перспективі) Української Церкви під 

зверхність Московського патріарха. Про їх нібито, наявність у Москві 

заговорили щойно після смерті гетьмана. А по-друге, якби Богдан 

Хмельницький справді хотів змінити канонічну юрисдикцію Київської 

митрополії, то після смерті митрополита Сильвестра звернувся б до 

Московського патріарха з проханням призначити нового митрополита 

Київського Москвою, однак цього не сталося. Навпаки, не повідомляючи 

Москву про вакансію митрополичої кафедри, гетьман самостійно іменує 

Чернігівського єпископа Лазаря Барановича її місцеблюстителем і 

оголошує про дату скликання церковного собору для обрання нового 
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митрополита – 15 серпня 1657 р.
100

. Однак гетьману не судилося 

дочекатися собору: 27 липня гетьман Богдан Хмельницький помер.  

Одразу ж після його смерті московські воєводи взялися за 

розв‘язання церковного питання. Вони засилали послів до гетьмана Івана 

Виговського та вищого духовного проводу, щоб ті не сміли обирати собі 

митрополита без згоди Москви. Найактивнішим у цій справі був боярин-

воєвода Андрій Бутурлін. Він особисто домагався від місцеблюстителя 

Київської митрополії Лазаря і архимандрита Печерського Інокентія 

(Гізеля), щоб вони самі та їхні піддані „шукали милості й переходили під 

послушання та благословення великого государя Святійшого Нікона, 

патріарха Московського, всея Великої і Малої і Білої Росії‖ і, щоб без 

царського указу „по єпископів не посилали й без благословення великого 

государя і патріарха митрополита не обирали‖
101

. Не бажаючи 

загострювати ситуацію, єпископ Лазар Баранович заявив, що все 

вирішиться після похорону Богдана Хмельницького
102

.  

Наближалася дата собору, а тому інтриги лише посилювалися. 

А.Бутурлін зі своїми ставлениками намагався висунути на митрополичу 

кафедру місцеблюстителя Лазаря Барановича, який пообіцяв, у разі 

обрання, перейти під послушенство й духовну опіку Московського 

патріарха
103

 і навіть ще до виборчого собору дав згоду на 

перепідпорядкуваня очолюваної ним Чернігівської єпархії. Проте учасники 

собору зупинилися на трьох інших кандидатурах: єпископа Луцького 

Діонісія Балабана, архимандрита Віленського Йосифа Нелюбовича-

Тукальського та єпископа Львівського Арсенія Желіборського
104

. За 

результами голосування жоден із претендентів не набрав належної 

кількості голосів, і вибори вирішили відтермінувати „до Миколиного дня 

осіннього‖
105

. Схоже, це було марне затягування часу, вигідне лише 

ідейним натхненникам царської релігійно-політичної інтриги. 19 грудня 

1657 р. митрополитом Київським, Галицьким та всієї Русі собор обрав 

єпископа Луцького Діонісія (Балабана), кандидата від гетьмана Івана 

Виговського, проігнорувавши кандидатуру чернігівського єпископа Лазаря 

Барановича.  

Провал промосковських сил у виборчій кампанії київського 

митрополита спонукав царських урядовців до радикальніших заходів. 
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Спочатку вони намагалися перконати І.Виговського відмовитися від 

наміру відправити митрополита Діонісія у Константинополь для 

затвердження
106

 . Владика Балабан до Константинополя таки не поїхав, 

однак це не означало, що гетьман погодився з бажаннями Москви. Навпаки 

– він остаточно розірвав стосунки з Москвою і почав політичні пермовини 

з Варшавою, а митрополит переїхав до нього в Чигирин і до Києва більше 

не повертався
107

. Отже, події розвивалися не на користь Московської 

держави. Українська сторона продемонструвала цілковите ігнорування її 

церковно-релігійні ініціативи та, понад те, перенесла осідок митрополита 

Київського на територію, контрольовану ворожою державою. Незважаючи 

на це, московский уряд не втрачав надії схилити на свій бік гетьмана 

І.Виговського
108

 . Однак, пересвідчившись у незмінності його позиції, 

Москва робить ставку на Юрія Хмельницького. 27 жовтня 1659 року у 

Переяславі, на вимогу князя А.Трубецького, його обирають гетьманом 

Лівобережної України. 

Українська старшина, збентежена швидким перебігом подій і 

дестабілізацією політичної ситуації, до якої значною мірою й сама була 

причетна
109

, виявилася нездатна тверезо оцінити ситуацію і сконсолідувати 

власні зусилля у боротьбі проти чужоземного впливу. Політична 

невизначеність у середовищі козацької старшини, а іноді й відверте 

потурання релігійно-політичним планам Московської держави, дозволили 

А.Трубовецькому провести на Переяславській Генеральній Раді – 2 

власноручно підготовлені статті, які містили чотирнадцять по суті 

руйнівних для Української держави пунктів. Восьмим пунктом 

закріплював правне становище Української Церкви. У ньому, зокрема, 

наголошувалося, що „Митрополиту Київському та іншим духовним Малої 

Росії, бути під благословенням Св. Патріарха Московського і всея Великої 

і Малої і Білої Росії; а в права духовні Св. Патріарх втручатися не буде‖
110

 . 

Митрополит Іларіон (Огієнко) доводить, що існував й альтернативний 

варіант даного пункту, який від імені гетьмана Ю.Хмельницького озвучив 

полковник Петро Дорошенко. Згідно з 8 пунктом, Українська Церква мала 

й надалі залишатися у складі Константинопольської Патріархії
111

 . Проте 

старшина його не підтримала.  

Не протестували на Раді українські владики, оскільки там не було 

жодного архієрея Київської митрополії, яку представляли (не зрозуміло з 
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чийого благословення) архимандрит Кобринського монастиря Йов 

Зайончковський (спроваджений до Переяслава для приведення до присяги 

новообраного гетьмана) та протопоп Переяславський Григорій Бутович. 

Очолив цю так звану церковну делегацію поплічник Московського 

патріарха протопоп Максим Филимонович
112

. Завдяки його підтримці, 

стаття про зверхність Московської Патріархії над Київською митрополією 

стала канонічною, а відтак і обов‘язковою до виконання. За цю „послугу‖ 

він отримав щедрі дарунки: соболів на 500 рублів та 500 золотих 

червінців
113

.  

Затвердивши вигідні для себе „статті‖, російський уряд і патріарх 

Московський у жовтні 1659 р., при живому митрополиті Діонісії призначає 

єпископа Чернігівського Лазаря місцеблюстителем Київської митрополії 

(цей пост, за наказом Б.Хмельницького, він уже займав після смерті 

митрополита Сильвестра) тепер уже прихильника ідеї зверхності Москви. 

Наслідки цієї події були негативні: спочатку – протистояння, а пізніше – 

розкол між церковними ієрархами. 

Трохи оговтавшись, козацька старшина уже в грудні 1596 р. 

відрядила у Москву посольство з клопотанням про скасування 8-го пункту. 

Козаки заявили: „Нам, мирським, про підлеглість патріарху говорити не 

належить, і ми перебудемо на тому, на що звелить патріарх 

Константинопольський‖
114

. Стало зрозуміло, що реалізація плану з 

інкорпорації Української Церкви знову не знаходить підтримки: ні 

місцеблюститель Лазар Баранович, ні решта духовенства Лівобережної 

України не поспішали поривати з Константинополем. Доказом служить 

позиція українських ієрархів (серед них був той же єпископ Чернігівський 

Лазар), запрошених на Великий московський собор 1666-1667 років. 

Східні патріархи Паїсій Александрійський та Макарій Антіохійський 

розпорядилися перед початком урочистого Богослужіння в Свято-

Успенському соборі Москви, щоб ніхто із російських та українських 

архієреїв не мав на митрі хреста. Представники Української Церкви 

відповіли, що носіння хреста на митрі – це винятковий привілей, наданий 

ієрархам Київської митрополії патріархом Константинопольським
115

. 

Отже, українські владики дали зрозуміти, що вони будуть самі вирішувати, 

як їм чинити. Пересторогу у московських господарів собору викликали 

своєю агресивною поведінкою козаки, які чітко вказали, що, незважаючи 

на призначення Лазаря Барановича місцеблюстителем, митрополитом 

Київським для них надалі залишається владика Діонісій
116

.  
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Пересвідчившись у твердій позиції духовного проводу Київської 

митрополії, царський уряд вирішує вдатися до свого давнього й надійного 

методу: апелювання до соціальних низів. Московські агенти ще з більшим 

завзяттям почали переконувати пересічних вірян у необхідності переходу 

„під цареву руку‖
117

. Селяни, нижче духовенство, невдоволені утисками 

козацької старшини та церковних владик, занепокоєні політикою 

гетьманів, спрямованою на зближення з Річчю Посполитою, легко 

піддавалися на царські обіцянки.  

Провідну роль у релігійно-експансіоністській пропаганді 

Московської держави продовжував відігравати Максим Филимонович. За 

його допомогою московський уряд і проросійськи зорієнтований гетьман 

Іван Брюховецький
118

 намагалися здійснити план інкорпорації Української 

Церкви. Филимоновича викликали у Москву. Там, 4 травня 1661 р., 

митрополит Пітірім висвятив його у сан єпископа Мстиславського й 

Оршанського (в тезоіменитстві – Мефодій). Сучасний російський історик 

А.Карташев пише, що Максим Филимонович був рукоположений у сан 

єпископа лише тому, що „здавася Москві покірним і надійним‖, за що був 

щедро винагороджений грошима і „соболиною казною‖
119

. 

Незаконність возведення Филимоновича на єпископську кафедру і 

призначення його місцеблюстителем Київської митрополії була 

очевидною. Мстиславська єпархія знаходилася на канонічній території 

Київської митрополії, а тому право призначати на єпископські кафедри мав 

лише її глава. Тому духовенство та козацька старшина не визнали ні 

єпископства, ні містоблюстительства протопопа Максима. Адекватно на 

неканонічне свячення Филимоновича відреагував і сам митрополит 

Київський Діонісій. Він піддав його анафемі, а на Мстиславську кафедру 

висвятив архімандрита Ліщинського (Віденського) Йосипа Тукальського. 

Услід за Діонісієм Балабаном на Филимоновича анафему наклав і патріарх 

Константинопольський за те, що той домігся високої церковної посади за 

допомогою світської і до того ж чужоземної влади. Цей жест патріарха 

потрібно розцінювати як цілковите визнання духовної влади в Українській 

Церкві митрополита Київського Діонісія та категоричну незгоду з 

втручанням у її справи Москви. Ось як про цю ситуацію висловився 

А.Карташев: „Однак ні греки не визнавали цієї „зухвалої‖ претензії 

Москви – анексувати всю Київську церкву, ні частина південних 

єпископів. Не кажучи вже про Діонісія (Болобана)… К[онстантино]-

Польский патріарх навіть оголосив Мефодія забороненим у 

священнослужені. Клопотання Москви перед К[онстантино]-Полем були 

безуспішними‖
120

. 
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10 травня 1663 р. відійшов у вічність ревний оборонець Української 

Церкви митрополит Діонісій. Знову назріла потреба скликати собор, який 

постановили провести у м.Корсуні 9-10 жовтня того ж року. Крім обрання 

нового митрополита, його учасники мали обговорити питання про 

досягнення порозуміння православного кліру, що було вкрай важливо за 

умов розгортання громадянської війни у козацькому середовищі. На 

митрополичу кафедру м.Києва претендували єпископ Мстиславський 

Йосип Нелюбович-Тукальський і єпископ Перемиський Антоній 

Винницький. Жоден з них не набрав відповідної кількісті голосів, хоча 

певна перевага була на боці першого. Проте владу Йосипа Тукальського як 

митрополита погодилися визнати лише делегати Правобережної України. 

Варто зазначити, що представників Лівобережної України на соборі не 

було, оскільки ця територія перебувала під протекторатом Варшави
121

 . 

Польський король Ян ІІ Казимир своїм універсалом затвердив на 

митрополичому престолі обох кандидатів. Насправді ж повноваження 

Йосипа Тукальського поширювалися лише на Правобережжя, а Антоній 

Винницький, який мав статус екзарха патріарха Константинопольського, 

здійснював своє архипастирське служіння на землях Галичини, Волині і 

частково Поділля. Резиденція першого базувалася у Чигирині, а другого – 

у Кам‘янці-Подільському.  

Поява двох духовних центрів в одній Церкві не сприяла консолідації 

українського суспільства. Колись єдина Київська митрополія була 

поділена на дві частини, кожна з яких мала окрему православну 

юрисдикцію, внаслідок чого православний клір і миряни, заплутавшись у 

такій ситуації, не могли визначитися, хто є їхнім душпастирем: одні 

визнавали митрополитом Йосифа Тукальського, а інші – Антонія 

Винницького. Позитивним було лише те, що обидва душпастирі 

перебували у канонічному підпорядкуванні патріарха 

Константинопольського і не мали наміру щось змінювати на перспективу. 

Значно суттєвіше на дестабілізацію церковно-релігійного життя вплинуло 

зречення гетьманської булави Ю.Хмельницьким. 1663 року на Чорній раді 

за підтримки московського уряду гетьманом було проголошено „дивного у 

річах‖ Івана Брюховецького (до того – кошовий отаман)
122

 . 

Скориставшись нагодою, Москва знову намагалася призначити 

малоосвіченого протопопа Максима (Мефодія) Филимоновича 

місцеблюстителем митрополичого престолу Києва, вмовивши патріарха 

Константинопольського зняти анафему з цього священнослужителя. Отже, 

як бачимо, влада в Україні (і світська, і церковна) повністю перейшла до 

рук поплічників московського царату. 

Однак ситуація складалася не на користь Московської держави, 

оскільки її Церква сама опинилася в доволі скрутному становищі: 

поглиблювалася внутрішня криза, митрополит Пітірім активізував 
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боротьбу за патріарший престіл, вибухнув скандал навколо „бунтівного‖ 

патріарха Нікона. Крім того, велася підготовка до Московського собору 

1666 – 1667 рр. Перелічені обстини на деякий час пригасили релігійно-

шовіністичні амбіції московських урядовців.  

За цей час утверджується єдинодержавний авторитет гетьмана 

Правобережної України Петра Дорошенка, зовнішня політика якого була 

зорієнтувана на Річ Посполиту і Туреччину. Йому навіть вдалося захопити 

цією ідеєю І.Брюховецького. П.Дорошенко оголосив законним 

митрополитом Київським і Галицьким і всієї Русі Йосипа Нелюбовича–

Тукальського. Проти цього повстали Лазар Баранович, його клір та віряни 

Лівобережної України. Влітку 1668 р. гетьмана Брюховецького по-

звірячому вбили його ж піддані, а нав‘язаного Москвою Мефодія 

Филимоновича митрополит Йосиф Тукальський відправив в Уманський 

монастир, відібравши перед цим панагію та мантію. „Не достоїн ти бути в 

єпископах, – заявив митрополит, – бо прийняв рукоположення від 

московського патріарха‖. Священників і дияконів, висвячених єпископом 

Мефодієм, він піддав анафемі і зобов‘язав приїхати до нього для 

переосвячення
123

.  

Схоже, москвофіл Филимонович не мав наміру каятися і подвизатися 

разом з монастирською братією, а тому вирішив утекти в Москву, де з ним 

обійшлися з притаманною московитам манерою: запроторили до 

монастирської в‘язниці, де він невдовзі помер
124

.  

Позиція українського духовенства, а особливо митрополита 

Київського та вищої церковної ієрархії, значною мірою впливала на 

розвиток політичних подій, що постійно привертало до митрополичої 

кафедри увагу різних урядів. Незважаючи на чинних митрополитів, 

урядовці призначали місцеблюстителів й адміністраторів Київської 

митрополії. Так, наприклад, 1663 р. митрополичу кафедру одночасно 

посідали два митрополити, адміністратор та місцеблюститель. Усі 

держави, які ділили Україну, мали на Київську митрополичу кафедру своїх 

ставлеників: Польща – Антонія Винницького, Йосифа Шумлянського, 

Арсенія Желіборського; Росія – Лазаря Барановича, Мефодія 

Филимоновича, а дещо пізніше й Гедеона Святополка-Четвертинського; 

Туреччина – єпископа Кам‘янецького Панкратія. Гетьман П.Дорошенко 

покладався на митрополита Йосифа Нелюбовича-Тукальського, якого 

визволив у 1667 р. із Марієнбурзької фортеці
125

. За пропозицією боярина 

А.Ордина-Нащокіна його готова була визнати й Москва, але митрополит 

Йосип виявив непохитне бажання залишитися в юрисдикції патріарха 

Константинопольського, з чим московський уряд, звісна річ, погодитися не 

міг. Митрополит-патріот заборонив своїм підлеглим поминати царя 

Олексія Михайловича і наказав, щоби „в церквах на ектеніях Бога молили 
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за благочестивого й Богом даного гетьмана Петра‖
126

. Як зазначає 

М.Бантиш-Каменський, під безпосереднім впливом Йосипа Тукальського 

гетьман П. Дорошенко уклав союз із Туреччиною
127

 . Однак, як покаже час, 

ці старання будуть марними. Московська держава випередила й „обіграла‖ 

Україну в її зовнішьо-політичних намірах. 1681 р. кримські татари і царат 

уклали мирову угоду. А через пять років Московія і Річ Посполита 

підписали значно важливіший з огляду на тогочасну політичну ситуацію 

договір (так званий „Вічний мир‖). Ці події означали крах політичної 

дипломатії П.Дорошенка. 

Невдала кампанія гетьмана П.Дорошенка активізувала 

москвофільські впливи, щоправда, поки що лише на Лівобережжі. До того 

ж, у „доброго‖ царя, котрий зможе захистити своєю владою, наївно вірили 

здебільшого простолюдини. Козацька старшина та вище духовенство 

також схилялося на бік Москви, однак прагнули зберегти свої вольності та 

автономний статус у складі Московської держави. Про це свідчить лист 

лівобережного гетьмана Дем‘яна Многогрішного до єпископа Лазаря 

Барановича (1668 р.). Варто пам‘ятати, що Лазар Баранович був 

місцеблюстителем Київської митрополії, визнаним Москвою. У листі 

гетьман ніби обговорює умови переходу Лівобережної України під 

політичну зверхність Московскої держави. „Порадившись з полками цього 

боку Дніпра…, – писав Д.Многогрішний, – якщо государ нас, своїх 

підлеглих, захоче при колишніх вольностях, присно пам‘ятного Богдана 

Хмельницького, у Переяславі затверджених зберегти, то я готовий з 

полками цього боку Дніпра царській величності поклонитися. Якщо 

царська величність нашу службу не прийме, то ми готові за вольності свої 

вмерти‖
128

. Архієпископ Лазар Баранович підтримав гетьмана, і в січні 

1669 р. в Москву направили спеціальне посольство. Уповноважені везли з 

собою ухвалені вищою світською і духовною владою директиви, що 

містили 12 пунктів-вимог. „Бити чолом, аби государ нас – Військо 

Запорозьке та весь народ малоросійський – зберіг при давніх наших 

вольностях і грамоту на ті вольності видати звелів‖. Однак московський 

уряд не мав наміру йти на жодні поступки на користь України. У грамотах, 

адресованих Д. Многогрішному, цар лише висловив запевнення, що не 

буде мститися українському народові та його гетьманові І.Брюховецькому 

за їхні „гріхи‖ перед московським урядом і декларував їм свою милість
129

. 

На повернення та гарантії Україні колишніх її прав і свобод цар навіть не 

натякнув. Схоже, у Москві зрозуміли, що про вольності можна вже не 
                                                 
126

 АЮЗР. – С. 66. 
127

 Бантыш-Каменский Н.Н. История Малой России. У 4-х т. – М., 1830. – Т.1. – 

С. 333 – 335. 
128

 Соловьев С. История России с древнейших времен.– М., 1991. – Т.11. – С. 362 – 365. 
129

 Бенза М. Інкорпорація Київської митрополії: перебіг подій та наслідки // 

Науковий вісник Чернівецького університету. Зб. наук. праць. – Вип. 240–241. 

Філософія. – Чернівці, 2008. – С. 71. 



93 
 

згадувати, оскільки значна частина населення Речі Посполитої дедалі 

впевненіше схиляється під „могутню госадереву руку‖. За таких умов 

царат розробляє курс на повне знищення будь-яких проявів української 

державності. Першими цю загрозу відчули представники вищого 

духовенства Правобережної України (єпископи Перемиський Інокентій 

Винницький та Львівський Йосип Шумлянський), а тому й активізували 

процес запровадження унії на теренах увірених їм єпархій
130

. Ось чому 

процес денаціоналізації і нищення української державності охопив 

Лівобережжя.  

Джерела засвідчують, що становище Української православної 

Церкви надовго стало предметом московсько-польських відносин. Крім 

Андрусівського договору 1667 р., усі постанови та переговори 1672, 1679 

1680 років також торкалися релігійних питань. Дослідники мають рацію, 

стверджуючи, що „усе це підготувало ґрунт для статті 9-ї „Вічного миру‖ 

21 квітня 1686 року‖
131

. У вказаній статті формулювалися засади 

канонічно-правного становища Православ‘я в Речі Посполитій, що на 

практиці зводилося до поступової інкорпорації Київської митрополії до 

складу Московської патріархії.  

Остаточне підпорядкування Київської митрополії Москві відбулося 

за гетьманування Івана Самойловича (1672-1687 рр.), який найбільше 

прислужився московському царату і зробив усе, щоб прискорити процес 

інкорпорації Української Церкви до складу Московської патріархії. 

Специфіка реалізації цього релігійно-політичного проекту, що потягнув за 

собою не лише поглинення Київської митрополії, а й анексію її канонічної 

територіїї стане предметом наших подальших досліджень. 

 

 
А н о т а ц і ї 
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акту підпорядкування Київської митрополії й обґрунтовує антиканонічність анексії 
території Київської митрополії після її інкорпорації 1686 р. 

Ключові слова: Українська Церква, Київська митрополія, Московська 
патріархія, інкорпорація, канонічна територія, анексія. 

 
Николай Шкрибляк. Украинская церковь (Киевская митрополия) в 

контексте внешней политики гетмана Ивана Самойловича. В статье Шкрибляка 
Николая Васильевича „Украинская церковь (Киевская митрополия)в контексте 
внешней политики гетмана Ивана Самойловича”проанализировано положение 
Украинской Церкви (Киевской митрополии) в условиях государственной 
религиозной политики гетмана Ивана Самойловича, истолковано особенности 
реализации проекта инкорпорации Киевской митрополии в состав Московской 
патриархии в 1686 г. Проведено реконструкцию тех исторических реалий, в которых 
оказалась Украинская Церковь во время правления И.Самойловича. Особенное 
внимание уделено историософскому анализу комплекса средств политического и 
церковно-административного влияния со стороны России и Московской патриархии, 
направленных на ликвидацию автокефального статуса Украинской Церкви во 
второй половине XVII в. К тому же, автор даѐт критическую оценку акта подчинения 
Киевской митрополии и обосновывает антиканоничность аннексии территории 
Киевской митрополии после еѐ инкорпорации 1686 г. 

Ключевые слова: Украинская Церковь, Киевская митрополия, Московская 
патриархия, инкорпорация, каноническая территория, аннексия. 

  
Mykola Shkribliak. Ukrainian Church (Kiev Metropolitanate) In Terms of Ivan 

Samoilovych’s Foreign Policy. In the article of Mykola V. Shkribliak “Ukrainian Church 
(Kiev Metropolitanate) In Terms of Ivan Samoilovych’s Foreign Policy” the place of the 
Ukrainian Church (Kyiv Metropolis) in Hetman Ivan Samoilovych’s state religious policy is 
considered. The specific of incorporation of the Kyiv Metropolitanate into Moskovian 
Patriarchate in 1686 is interpreted. The author reconstructed historical realities in which 
Ukrainian Church appeared during the reign of Ivan Samoilovych. Special attention is paid 
to historiosophical interpretation of complex political, church, and administrative influence 
from Russia and the Moscow patriarchate to eliminate the autocephalous status of the 
Ukrainian Church in the second half of 17 century. In addition, the author gives a critical 
evaluation of the act and the subordination of the Kyiv Metropolitanate and justifies 
anticanonical annexation of territory of the Kyiv Metropolitanate after its incorporation in 
1686.  

Keywords: Ukrainian Church, Kyiv Metropolitanate, the Moscow Patriarchy, 
incorporation, canonical territory, annexation. 
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ЛЮДИНА І СУСПІЛЬСТВО 

В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ВЧЕННЯ КАТОЛИЦИЗМУ 

 

Постановка проблеми. ХХІ століття має стати часом переходу від 

деструктивного типу цивілізації з її хижацьким ставленням до природи, 

ксенофобією, жорстким економічним та політичним суперництвом до її 

людино орієнтованої моделі. Адже сучасне суспільство у своєму постійному 

пошуку шляхів розвитку створює важкі і неоднозначні проблеми різних 

типів, з яких деякі походять від безробіття, інфляції, тероризму, не говорячи 

вже про загальнопланетарні проблеми, зокрема такі, як загроза ядерної 

війни чи обставини низького розвитку й злиднів мільйонів людських істот. 

Відтак, виникає потреба не лише економічного, політичного, соціального, 

культурологічного, а й етичного осмислення сучасного стану речей, щоб 

знайти відповіді як на глобальні проблеми сучасності, так і на проблеми 

особистісні, зокрема у співвідношенні людина - суспільство. 

Не стоїть осторонь цих процесів і Католицька Церква. Відбуваються 

радикальні зміни у моральному богослов‟ї Церкви, яке дедалі очевидніше 

трансформується у соціальному самовираженні. 

В українських умовах розвитку ринкової економіки, будівництва 

соціальної держави, формування громадянської суспільства, не менш 

важливим, а, можливо, визначальним чинником є зміцнення соціально-

етичної основи суспільства, морального здоров‟я нації, гуманізації всіх сфер 

суспільних відносин. Такі поняття й категорії соціально-етичного вчення 

Католицької Церкви, як „пріоритет праці над капіталом”, „гідність людини 

праці”, „співучасть”, ”суспільство вільної праці, підприємництва і 

співучасть”, з урахуванням української національної традиції і ментальності 

українців, очевидно, можуть бути корисними в процесі соціалізації 

державної політики й демократизації та гуманізації суспільства. 

Осмислення явищ і тенденцій у співвідношенні людина – суспільство має 
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безпосереднє відношення до сучасного періоду розвитку України. Це й 

зумовило актуальність теми даного дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Авторка статті спиралася на ідеї і 

теоретико-методологічний аналіз ролі релігійного соціально-етичного 

фактора в світових суспільних процесах, зокрема в духовній трансформації 

українського суспільства у працях сучасних українських філософів і 

релігієзнавців, які безпосередньо або опосередковано досліджують 

соціально-етичні проблеми в цілому і, зокрема, їх конфесійні аспекти: В. 

Антонечка, С. Головащенка, М.Заковича, В. Єленського, М. Кирюшка, 

А.Колодного, В. Лубського, В. Малахова, В. Пазенка, Л. Филипович, П. 

Яроцького та інших. Автором з‟ясовано, що соціальне вчення Католицької 

Церкви розвивається не на базі традиційної моральної теології, а під 

впливом тенденцій розвитку суспільства. З урахуванням гуманістичної 

інтерпретації ролі і місця людини у сучасному суспільстві це вчення набуває 

спрямованості від геоцентризму до антропоцентризму, зосереджуючись на 

глобальному вимірі загальнолюдських економічних і соціальних проблем. 

Мета статті. Проаналізувати ключові засади соціального вчення 

католицизму про людину, дослідити концепцію взаємодії людини і 

суспільства, висунутої понтифіком Іоаном-Павлом ІІ, якому випало 

очолювати Католицьку Церкву в добу глобалізації і радикальних змін в 

обличчі планети. 

 

Основний зміст статті. Капітал і праця, характеристика глобальних 

світових процесів, прогнози розвитку ринкової економіки, „теологія праці‖, 

„теологія сім‘ї‖, людина і суспільство – це перелік лише окремих напрямів 

католицького соціального вчення. 

Вчення католицизму про людину є тим теоретичним джерелом, з якого 

формулюється соціально-етичне вчення. Сучасна ера характеризується 

актуалізацією важливості людської свободи на противагу старому 

соціальному порядку, де все було врегульовано авторитетом, часто 

свавільним і деспотичним. Сьогодні людина не хоче визнавати, щоб її 

сумління було підпорядковане зовнішньому законному обов‘язку, вона 

почуває себе морально зобов‘язаною лише тоді, коли добровільно взяла на 

себе зобов‘язання. На думку сучасного французького богослова Жана-Марі 

Обера, ―така ж реакція стала характерною і для багатьох віруючих: їм стало 

важко узгодити обов‘язок моральної норми зі свободою дітей Божих‖
132

.  

Оскільки традиційні форми моралі виявилися неспроможними 

відповісти на всі питання сучасної людини, можна говорити про кризу 

моралі. Це загрожує руйнуванню традиційної моралі, як це вже сталося з 

суспільною моральністю. З цього положення людина повинна виходити 

вільним волевиявленням. Моральний закон повинен накладатися на себе 

людиною автономно і тільки тоді він є дійсно моральним.  
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Криза християнської моралі також має як зовнішні, так і внутрішні 

причини. Протягом кількох століть християнська мораль була 

індивідуалістичною, приймаючи форму казуїстики, коли все зводилося до 

визначення межі між дозволеним і недозволеним. Вона не враховувала 

соціальних людських проблем, оскільки була звернена в минуле. 

І, як наслідок, в Апостольському Посланні ―Tertio millennio adveniente‖ 

(―Наближаючись до третього тисячоліття‖) визнається, що релігійна 

байдужість є масовим явищем у сучасному християнстві: ―Багато людей, 

задовольняючись імлистою релігійністю, живе сьогодні так, нібито Бога 

немає, вони не спроможні достосуватися до істини і обов‘язку поєднання 

життя і віри‖
133

. Відновлення цінності християнської моралі, як вважають 

сучасні авторитети Католицької Церкви, полягає у тому, щоб християнська 

етика слугувала людині, допомагала їй жити повнокровним людським 

життям, пізнавати світ і діяти в ньому
134

. 

Папа Іван Павло ІІ наголошував, що ―Віра і розум (Fides et Ratio) є ніби 

два крила, на яких людський дух підноситься до споглядання істини. Сам Бог 

прищепив людському серцю прагнення до пізнання істини, остаточною 

метою якого є пізнання Його, могла осягнути повноту істини про себе‖
135

.
 

Вчення католицизму про людину є тим теоретичним джерелом, з якого 

виходить все церковне соціально-етичне вчення. Визначальною ознакою 

етики вважається її антропоцентризм. Як філософсько-релігійна дисципліна, 

етика антропоцентризму, а не моральна теологія, входила до складу 

соціального вчення Церкви. При розробці нової антропології (вчення про 

людину) католицизм майже відмовляється від традиційного протиставлення 

природного і надприродного, приймає концепцію людини як соціального 

суб‘єкта, що творчо діє і перетворює світ.  

―Сучасний момент, – писав за два роки до свого обрання на вищий пост 

Римо-Католицької Церкви Кароль Войтила, – це час фундаментальної 

розмови про людину і зміст її існування, про природу і сутність її буття. Не 

вперше християнська філософія зіткається з матеріальною інтерпретацією 

цієї проблематики. Але зараз філософська антропологія і етика знаходяться в 

центрі фундаментальної суперечки – суперечки про людину‖
136

  

Проблема ―кризи сучасної людини‖ – одна з висхідних рис 

антропології і етики сучасного католицизму. Про ―родове недосконалення 

людини‖ Іван Павло ІІ пише в енцикліці ―Dives in misericordia‖ (―Багатий у 

милосерді‖, 1982). Вказаний недолік, відмічає він, обумовлює своєрідне 
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―сплющування людської свідомості‖
137

, її однонаправленість та однобокість. 

Справа в тому, що людина в результаті первородного гріха неначе 

―підштовхується‖ постійно до зла і не може протистояти йому. Друге, в 

розумінні теолога, джерело зла – це економічні, політичні та ідеологічні 

механізми, котрі із-за недоліків ―природи‖ обтяжують людину та її духовне 

життя.  

Зміни, що відбулися в Східній і Центральній Європі в зв‘язку з подіями 

1989-1990 років, знайшли своє відображення в енцикліці ―Centesimus annus‖. 

Вони мають, як підкреслено в цій енцикліці, ―вселенське значення‖
138

. Їхні 

наслідки, вважає Папа, – це ‖особливі випадки надання бажанню людини 

діяти у співпраці з милосердним промислом Божим на захист людської 

особистості, утвердження її прав‖
139

. 

Вдосконалення людської особистості реалізується на засадах спільних 

зусиль членів будь-якого, в тому числі й антагоністичного, суспільства, і є, на 

думку католицьких солідаристів, вищою соціальною цінністю
140

. 

За декілька років до виходу енцикліки ―Centesimus annus‖ папа Іван 

Павло ІІ звертає увагу на проблему солідаризму в енцикліці ―Sollicitudo rei 

socialis‖ (―Турбота про соціальну дійсність‖, 1987), яку він опублікував на 

честь двадцятої річниці ―Populorum progressio‖. В енцикліці проаналізовано 

різні моральні перепони розвитку людини в теперішній час: ―структури 

гріха‖; ―жадоба виключно прибутків‖; ―нестримне бажання влади‖. У зв‘язку 

з цим пропонується визнати взаємозалежність між людьми і народами й далі 

прийняти обов‘язок солідарності, з огляду на те, що християнин мусить бути 

доброчесним, любити ближніх
141

. Для обгрунтовування ідеї солідаризму 

сучасний католицизм, як бачимо, спирається не тільки на теологію і 

антропологію, а й на етику.  

Для сучасного етапу розвитку католицького вчення про людину, як і 

для католицької теології і філософії в цілому, характерне збільшення 

суб‘єктивно-ідеалістичної тенденції. Провідна роль у цьому належить самому 

Івану Павлу ІІ - творцю концепції ―діючої людини‖
142

. Відправною точкою 

при цьому повинен бути аналіз поняття активності особистості, який завжди 

починається з вивчення самочинного акту дії, свідомості і самосвідомості.  

―Я – причина, я викликаю існування вказаної діяльності, руху, а також 

викликаю той чи інший результат, - писав Іван Павло ІІ – Я є причиною того, 
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що мій динамізм обумовлює якесь існування, якого досі не було‖
143

. В цьому 

є сутність ―феноменологічного підходу‖ теолога. Усі спроби поглиблення 

знань про людину повинні йти у напрямку кращого розуміння людини ―з 

середини‖, по суті, – його волі, свідомості. 

Як філософ і глава Католицької Церкви, Іван Павло ІІ не міг обійти 

проблему діяльності людини ―разом з іншими‖
144

. Але на першому плані у 

нього стоїть не співвідношення ―особа – суспільство‖, а ―особа – дія‖. 

Проблема існування і діяльності людини ―разом з іншими‖, аналізується 

теологом настільки, наскільки така діяльність може бути ―реалізацією самої 

себе‖ як цінності. Справа у тому, що з проблемою ―співучасті‖ Іван Павло ІІ 

пов‘язує поняття трансценденції особистості, яке проявляється саме тоді, 

коли вона здійснюється ―разом з іншими‖.  

Під ―участю‖, що є антитезою відчуження, Іван Павло ІІ розуміє 

різноманітні форми співвідношення особи з іншими особами і суспільством, 

а також основи тих форм останнього, які повинні відповідати розвитку 

особистості. У поняття ―участі‖ вводяться здібності особи до сумісної 

діяльності та її актуалізації, або, за словами Папи, ―самостановлення‖
145

. 

Для ―самостановлення‖ особи, на думку Івана Павла ІІ, необхідно 

здійснювати ―аутентичні вчинки‖. Останні мають місце тоді, коли людина, 

стоячи перед можливістю вибору, вбачає в об‘єкті вибору особисту цінність, 

коли ―реалізує персоналістичну цінність вчинку‖, а через нього і себе. 

Людина – особистість може бути виключеною з процесу ―участі‖ із-за 

неаутентичної побудови того чи іншого суспільства
146

 – ―індивідуалістичної‖ 

або ―тоталітарної‖. 

Індивідуалізм, за оцінкою Папи, висуває благо особистості як основне 

благо, якому підкоряється усе суспільство. Тоталітаризм – підкоряє 

особистість та її благо суспільству. Але обидві системи обмежують ―участь‖ 

особи і завдання Церкви - вказати шлях розвитку особи і суспільства в 

напрямку подолання цих ―крайностей‖.  

Оскільки питання джерел, змісту і цінності активності людини 

безпосередньо пов‘язані з проблемою вивчення і пояснення суспільства і 

людини, принцип людської діяльності набуває важливого значення у 

соціально-етичному вченні католицизму. 

Дихотомія відносин типу людина-суспільство посідає чільне місце в 

соціальному вченні Католицької Церкви і набуває передовсім соціально-

етичного забарвлення. Відносини людина – суспільство трактуються в 

категоріях і поняттях ―загального блага‖, ―солідарності‖, ―участі‖, 

―органічної концепції суспільного життя‖, а також ―універсального 

призначення благ‖. 

Католицька Церква трактує людину насамперед як суспільну істоту за 
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своєю природою, яка ―своєю вродженою бідністю і за своєю природною 

схильністю здатна спілкуватися з іншими‖
147

. Ця людська товариськість є 

основною формою товариськості і етичних вимог, які в ній закладені. 

Людина не може задовольнятися сама собою для досягнення свого повного 

розвитку, оскільки має природну і соціальну потребу зокрема в інших людях 

і у суспільстві в цілому. 

Цей принцип взаємозалежності «людина–суспільство» у соціальному 

вченні Церкви пов`язується з принципом людської гідності, конкретніше – з 

гідністю людини як особистості і індивідуума. Принцип гідності людини 

трактується Церквою в контексті ―складної тканини суспільного життя 

людини‖, яке регулюється за власними і відповідними суспільними законами, 

а удосконалюється християнським розмірковуванням. Католицькі авторитети 

визнають, що адекватне розуміння різних аспектів суспільного життя у наш 

час, коли відбуваються глобалістські процеси, ускладнюється. Зміни у 

суспільному житті викликані кризами, які, з одного боку, відображаються у 

―внутрішніх невідповідностях людини‖ і не дозволяють їй вийти на шлях, що 

веде до осягнення справедливої мети. З іншого боку, ці кризи кореняться у 

суспільних відносинах, оскільки не завжди досягається точного застосування 

законів, які регулюють суспільне життя
148

.  

Отже, людське суспільство є об`єктом соціального вчення Католицької 

Церкви з того моменту, коли воно опинилося ―ні поза ні вище єдиних у 

суспільному відношенні людей‖, але ―існувало виключно у них і, відповідно, 

для них‖, тобто у контексті суспільних відносин людей. Католицька Церква 

акцентує увагу на ―внутрішньо притаманній людині суспільній природі‖. 

Водночас зауважує, що в даному випадку ―суспільна природа‖ не означає 

―колективна‖, для якої людина всього лише ―простий продукт‖, ―гвинтик‖. 

―Сила і динамізм цієї суспільної умови особистості повністю розвивається у 

суспільстві, яке сприяє росту відносин існування як на національному, так і 

на міжнародному рівні‖
149

. 

З гідності людини, з її незаперечних природних і суспільних прав, із 

товариськості людей витікають інші принципи, які скеровують і регулюють 

суспільне життя, зокрема, принцип розмірковування, судження, оцінювання. 

Серед останніх, які займають особливе місце у рефлексіях Віроповчальної 

влади Католицької Церкви, є принцип ―спільного блага‖. ―Спільне благо‖ 

розглядається Католицькою Церквою як цінність служіння в суспільному 

житті, як принцип організації суспільного життя і як моральна норма 

людського співіснування. ―Спільне благо‖ грунтується на засадах гуманності 

і скероване за своєю сутністю на стимулювання глибоких перетворень 

суспільних структур в їх повноті і окремих секторах згідно критеріїв 
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соціальної справедливості.  

Реалізація ―спільного блага‖ на практиці, з точки зору Католицької 

Церкви, вимагає високотехнологічного, професійного, раціонального і 

справедливого ставлення державної влади до управління і розпорядження 

―суспільним майном‖, до його примноження і збереження для блага своїх 

громадян. У спеціальному повчанні ―Церква в Африці‖ (1995 р.) 

зазначається: ―Фундаментальним обов`язком урядів є, зокрема, охорона 

суспільного багатства і громадянського майна від всіляких форм його 

марнотратства, від спроб безправного зазіхання на спільне благо осіб, у яких 

відсутні будь-які моральні і громадянські критерії, або намагання іноземців 

будь-яким способом заволодіти власністю в інших країнах‖
150

.  

Досить актуальним і для України є таке застереження: ―Економічні 

проблеми поглиблюються в результаті аморальності зкурумпованих 

представників влади, які за мовчазної згоди кланів і груп приватного 

інтересу, регіональних чи закордонних, привласнюють національне добро, 

переливають національні і суспільні кошти на приватні рахунки в 

закордонних банках. Це – акти крадіжки, навіть якщо вони здійснюються 

легально‖
151

.  

Саме тому Католицька Церква виступає за ―етизацію політики‖. У 

вільному, правовому, демократичному суспільстві повинні переважати 

цінності, які забезпечують благо кожної людини. Будь-які реформи, 

підкреслює Іван Павло ІІ, повинні сприяти становленні гуманного і 

справедливого суспільного порядку речей. Папа заповідає політикам і 

законодавцям, всім особам, які заангажовані у громадське життя, не 

шкодувати сил для побудови такої держави, яка насамперед турбується про 

благо сім‘ї, добробут людського життя, поважає право на працю і адекватну 

праці зарплату, тримає в полі зору щоденні справи всього народу й конкретно 

реагує на потреби кожної людини
152

.  

Солідарність – фундаментальне поняття і принцип соціально-етичного 

вчення католицизму, які регулюють соціальне життя. Згідно католицького 

розуміння принципу солідарності, кожна людина, як член суспільства, 

нерозривно пов‘язана з його долею і, за Євангелією, з долею спасіння всіх 

людей. В енцикліці ―Sollicitudo rei socialis‖ (―Турбота про соціальну 

дійсність‖) Папа особливо підкреслював значення цього принципу, 

кваліфікуючи його як людську і християнську доброчесність. Етична вимога 

солідарності грунтується на тому, щоб ―всі люди, регіональні товариства і 

групи, асоціації і організації, нації і континенти брали участь в управлінні 

всіма видами діяльності в економічному, політичному і культурному житті, 

долаючи будь-яку індивідуалістичну концепцію‖
153

.  
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Таким чином, благоустрій, упорядкованість суспільства немислимі без 

органічної концепції соціального життя. Ця концепція в останнє десятиріччя 

(1991-2001 рр.) посідає особливе місце в соціальному вченні Католицької 

Церкви. Вона грунтується на тому, щоб суспільство було засновано на 

―внутрішньому динамізмі своїх членів‖, який (динамізм) має витоки в 

розумному і вільному волевиявленні людей, у структурі і організації 

суспільства, яке складається не тільки з окремих людей, а й проміжних 

спільнот, які, зливаючись у вищі об`єднання, починаючи з сім`ї, через 

локальні спільноти, професійні асоціації, регіони і національні держави 

інтегруються у наднаціональні організми і універсальні суспільства всіх 

народів і націй
154

.  

Події двадцятирічної давнини (1991-2011 рр.), до яких постійно 

звертається Католицька Церква, створили передумови для втілення на 

практиці вихідних положень католицької органічної концепції соціального 

життя. Ліквідація ідеологічних бар‘єрів відкрила шлях до конвергенції і 

єдності народів Європи. У зв‘язку з цим Іван Павло ІІ свого часу активно 

використовував метафору про ―двоє легенів‖, якими повинна дихати 

об‘єднана Європа, закликаючи до взаємозбагачення релігійних і культурних 

традицій Сходу і Заходу
155

.  

―Співучасть‖ (як католицька соціальна категорія) посідає домінуюче 

місце в останніх опрацюваннях Католицької Церкви. Її спрямованість 

полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію етичних вимог соціальної 

справедливості. Справедлива, пропорційна співучасть всіх членів і секторів 

суспільства у розвитку соціально-економічного, політичного і культурного 

життя є надійним шляхом для досягнення ―нового людського співіснування‖ 

так званої ―цивілізації любові‖. Акцентуючи увагу на ―співучасті‖, Церква з 

находить в ній постійну мотивацію для сприяння прогресу якості життя 

індивідумів і суспільства в цілому. Йдеться про глибоке бажання людини 

виразити свою гідність і свободу в науковому і технічному прогресі, у 

суспільній праці і суспільному житті в цілому. 

―Співучасть‖ у її практичній реалізації вимагає почути ―крик бідних‖. Є 

нагальні і невідкладні життєві потреби, на які постійно звертав увагу Іван 

Павло ІІ під час своїх державних і пастерських візитів. Він бив тривогу з 

приводу поширення бідності: ―Крик бідних усього світу постійно лунає і 

підноситься до неба, до самого Бога‖. Папа при цьому уточнював, що це крик 

дітей, жінок, людей похилого віку, крик біженців, безробітних, скривджених, 

жертв світових і локальних війн, етнонаціональних і етноконфесійних 

конфліктів. ―Серед нас є бідні, і це повинно потрясти сумління християнина, - 

резюмує папа. – Крик і прохання бідних вимагають людської співучасті, 

людської солідарності і людського серця‖. Ця папська метафора ―співучасті‖ 

характеризується як ―велика і постійна самаритянська акція, котру повинні 
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здійснити Церква і держава‖.  

―Розвиток і прогрес економіки в будь-якій державі, - зазначав Папа, - не 

може здійснюватися за рахунок людини й обмеження її основних вимог. Це 

повинен бути розвиток, у якому людина є підметом, тобто найважливішим 

об‘єктом. Розвиток і прогрес не може здійснюватися будь – якою ціною! Це 

принижує людську гідність‖
156

. 

Отже, ―співучасть‖ найтісніше органічно пов‘язана з ―розвитком‖. Ця 

категорія соціального вчення Католицької Церкви з‘явилась у 1987 році – у 

двадцяту річницю енцикліки ―Populorum progressio― (―Прогрес народів‖). З 

цієї нагоди 30 грудня 1987р. Іван Павло ІІ опублікував свою соціальну 

енцикліку ―Sollicitudo rei socialis‖ (―Турбота про соціальну дійсність‖). 

Стрижнем цієї енцикліки є розміркування Папи над категорією ―розвиток‖. У 

цьому документі акцентується увага на двох фундаментальних аргументах: 

драматична ситуація світу із-за недостатнього розвитку значної частини 

країн, насамперед так званого третього світу, з одного боку, і зміст, умови і 

вимоги гідного розвитку людини, з іншого боку.  

Підсумовуючи характер новизни цієї енцикліки і вагомість її внеску в 

соціальне вчення Церкви, вкажемо на висновки П. Яроцького, який у 

фундаментальній праці ‖Соціальна доктрина католицизму‖
157

 вичленовує 

такі її особливості: Папа представляє розвиток як складний і неоднозначний 

процес, який викликає стурбованість за майбутнє людства; моральне почуття, 

пов‘язане з релігійним усвідомленням, може правильно визначити розвиток 

істинного блага людства, визначити природу і спрямованість як 

―недостатнього розвитку‖, так і ―надмірного розвитку‖; розуміння якості й 

ієрархії благ, їх справедливого розподілу дають шанс для виживання і 

розвитку людства; розвиток є поняттям не лише економічним, мирським, 

світським, важливим є його есхатологічний аспект як обов‘язок довершення 

божественних планів людиною, яка прагне до спасіння; людська активність у 

справі розвитку повинна мати не лише поцейбічні, а й потойбічні стимули й 

цілі; економічні і політичні перепони розвитку породжуються ―структурами 

гріха‖, які кореняться в розділеному на блоки світу, підсилюються діяльністю 

осіб, тобто ‖спричинені особистим гріхом‖; ―особисті гріхи є причиною 

існування ―соціальних гріхів‖ і ―структур зла‖; їх подолання вимагає 

особистого навернення людей, початком якого може бути релігійне 

усвідомлення взаємозалежності і взаємодії людей і цілих народів у світовому 

масштабі; взаємозалежність людської спільноти у планетарному вимірі 

розглядається в категоріях релігійної моралі і соціальної етики; такого виміру 

взаємозалежність і взаємодія людської спільноти сприятиме солідарності 

людей в контексті удосконалення умові якості життя; спосіб подолання 

сучасних перепон у розвитку – суспільна солідарність, яка є антиподом 

концепції боротьби класів, насильства як суперечній християнському 
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розумінню соціальної солідарності, загальнолюдської єдності, що є прологом 

до ‖цивілізації любові‖
158.

  

Католицька Церква намагається запобігти реальній небезпеці, яка 

загрожує гідності людини, індивідуальній свободі і громадянським свободам. 

Оскільки сучасна держава розвинулась у гігантську адміністративну машину, 

яка вторгається у всі сектори життя, ввергаючи людину у стан страху і 

тривоги, знеособлюючи її, як вважає Церква, то з метою якісного поліпшення 

структур людського товариства вона вимагає надати необхідний простір 

особистості, стимулювати ріст відносин співробітництва для спільного блага. 

Людські структури і товариства людей, які ставлять перед собою мету 

опрацювання і досягнення спільного блага, є саме тими знаряддями і 

засобами, за допомогою яких, вважає Католицька Церква, створюються 

умови, які сприяють розвитку особистості і досягненню нею гармонійних 

суспільних відносин. Надійний шлях для досягнення цієї цілі – ―об‘єднання 

праці і капіталу, а також створення проміжних елементів‖
159

. 

Реалізація принципів, які регулюють соціальне життя на різних щаблях 

соціальної організації і в різних секторах людської діяльності (це і є 

―проміжні елементи‖), дозволяє, згідно соціально–етичного вчення 

католицизму, подолати будь-яку напругу між соціалізацією і 

персоналізацією. Феномен збільшення рівнів людських взаємовідносин і 

соціальних структур на всіх щаблях сприятиме поліпшенню якості 

людського життя, становленню вищих форм людської солідарності, 

розширенню сфери матеріальної і духовної діяльності особистості. Саме ця 

формула є типовим виразом соціальної доктрини Католицької Церкви. Блага 

земні призначені для користування всіма людьми з метою задовольняння 

їхнього права на життя способом, погодженим з гідністю людини і вимогами 

сім‘ї. Оскільки Бог призначив Землю і все те, що її наповняє, для 

користування всім людям і народам, то, як вважає Католицька Церква, всі 

блага Землі повинні бути розподілені по справедливості усім людям. Звідси 

витікає висновок, що право приватної власності, саме по собі законне і 

необхідне, повинно вписатися в рамки, визначені його спеціальною 

функцією. З цього приводу в енцикліці ―Laborem exercenc‖ (―Займаючись 

працею‖) знаходимо таке трактування права приватної власності: 

―Християнська традиція ніколи не підтверджувала це право, як щось 

абсолютне і недоторкане. Навпаки вона завжди розуміла його у більш 

широкому контексті загального права на використання благ всього творення: 

право приватної власності як підпорядковане праву спільного користування і 

універсальному призначенню благ‖
160

. 

Висновки. Життєва важливість цінностей, які пропонуються 

Католицькою Церквою для ―відновлення суспільства‖, лежать в основі 
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баченого нею нового, гідного людини суспільства. Церква, таким чином, 

стверджує, що закони, відкриті і використовувані людиною у соціальному 

житті, самі по собі не гарантують майже механічно блага для всіх. Людські 

закони повинні застосовуватися і вони будуть успішними за умови 

дотримання пріоритету цінностей концепції людської гідності. Саме останні 

цінності визначають первинність етики над технікою, примат особистості над 

речами, вищість духу над матерією. 

Принципи соціальної доктрини Католицької Церкви, будучи законами, 

які регулюють соціальне життя, не є незалежними від реального визнання 

фундаментальних цінностей, притаманних гідності людини. Цими 

цінностями є в основному: істина, свобода, справедливість, мир, милосердя і 

християнська любов. Жити цими цінностями – означає найти надійний шлях 

не тільки для особистого самовдосконалення, а й для здійснення справжнього 

гуманізму і нового соціального співіснування. Отже, як запевняє Повчальна 

влада Католицької Церкви, до цих цінностей треба повернутися повним 

обличчям, щоб провести глибокі реформи економічних, політичних, 

технологічних і культурних структур і необхідні зміни в інститутах 

людського суспільства. Ці положення соціального вчення Католицької 

Церкви бути корисними для уточнення державної концепції соціальної 

політики в Україні. 

 
 

А н о т а ц і ї 
 
У статті Сергійко В. Ф. „Людина і суспільство в системі соціального 

вчення католицизму” досліджується основні положення соціально-етичного 
вчення Католицької церкви про людину в контексті проблем сучасного суспільного 
розвитку і місця та ролі людини у ньому. 

Ключові слова: соціальне вчення, доктрина, католицизм, енцикліка, 
геоцентризм, особистість, суспільство. 

 
В статье Сергийко В.Ф. „Человек и общество в системе социального 

учения католицизма” исследуются процесс развития и конфессиональные 
особенности социального учения Католической церкви о человеке в контексте 
проблем современного общественного развития и места и роли человека в нѐм. 

Ключевые слова: социальное учение, доктрина, католицизм, енциклика, 
геоцентризм, антропоцентризм, личность, общество. 
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teaching of Catholicism” is reads about the process of development and confessional 

peculiarities of social teaching of Catholicism about a man within the context of problems 
of modern social development. The place and role of man in it 

Key words: social teaching, doctrine, Catholicism, encyclical, theocentrism, 
anthropocentrism, personality, society. 

 

 

 



106 
 

Е. Бистрицька
* 
(м. Тернопіль) 

 

УДК 21.009:322 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ ТИМЧАСОВОГО УРЯДУ В РОСІЇ 

ЩОДО КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ЛАТИНСЬКОГО 

І СХІДНОГО ОБРЯДІВ 

 

Актуальність теми дослідження. За роки Православні церкви 

України, Українська Греко-католицька церква пройшли складний шлях від 

відкритої конфронтації до розуміння необхідності мирного співіснування або 

й співпраці. Проте присутність на українській конфесійній карті церков 

московської та ватиканської юрисдикції продовжує залишатися джерелом 

напруги. З цієї причини вивчення історичного досвіду відносин «держава – 

релігія – суспільство» не втрачає своєї актуальності й вимагає уваги 

дослідників. Політика конфесійної толерантності, яку проводив Тимчасовий 

уряд, здавалося, була повторена в Російській Федерації (РФ) у 90-х роках 

минулого століття. Однак, на сучасному етапі Російська Православна 

Церква (РПЦ) прагне повернути своє колишнє становище домінуючої 

конфесії, що знаходить розуміння і підтримку в державних колах Російської 

Федерації. Близькість стосунків з владою для РПЦ в історичний період 

оберталася чималими втратами, які безпосередньо стосувалися якісного 

наповнення її церковних інституцій та кадрового потенціалу, були причиною 

міжцерковних конфліктів та загострень відносин на міжнародному рівні. 

 В українському релігієзнавстві проблеми державно-церковних 

відносин, які пов‟язані з домінуючим впливом РПЦ, досліджені у працях 

А. Колодного, Г. Надтоки, В. Пащенка, О. Сагана, Н. Стоколос, П. 

Яроцького, С. Здіорука та ряду інших науковців. Аналізу конфесійної політики 

Тимчасового уряду присвячені спеціальні дослідження російських вчених, 

зокрема М. Одінцова, Ф. Овсієнка, О. Редькіної, А. Соколова. Період 

діяльності Тимчасового уряду привертає увагу дослідників, оскільки чи не 

вперше в історії Росії влада намагалася дистанціювати РПЦ від держави, 

задекларувавши рівні можливості для всіх віросповідань і конфесій, зокрема 

Католицької Церкви. Здобутки конфесійної політики Тимчасового уряду 

щодо Католицької Церкви латинського і східного обрядів та їх вплив на 

російсько-ватиканські відносини авторка пропонує розглянути в цій статті.  

 

Основний зміст статті. Політика Тимчасового уряду щодо релігії, 

церкви, віруючих кардинально відрізнялася від попереднього курсу царського 

уряду. В оприлюдненій 3 березня 1917 р. Декларації було обіцяно 

проголошення релігійних свобод для громадян Росії та всіх законно діючих 

релігійних організацій. Російська держава оголошувалась позаконфесійною. 
                                                 
*
 Бистрицька Елла Володимирівна – доктор історичних наук, професор 

Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. 
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Планувалося оголосити амністію засудженим „з релігійних справ‖. Міністрам 

юстиції, військовому і морському доручалося створити особливу комісію для 

перевірки законності звинувачень у шпіонажі українців Східної Галичини, які 

в роки війни були вивезені у Сибір
161

. Програма реформ у сфері державно-

церковних відносин передбачала також відмінити віросповідні обмеження, 

забезпечити рівність громадян незалежно від конфесійної приналежності та 

рівність релігій; відмінити обов‘язкове викладання в державних навчальних 

закладах Закону Божого; передати церковнопарафіяльні школи міністерству 

народної освіти; зняти обмеження на діяльність старообрядців, католицьких, 

протестантських та інших релігійних об‘єднань
162

.  

Політика Тимчасового уряду була відповіддю на виклики часу. 

Більшість політичних партій Росії у своїх програмних документах ставили за 

мету побудову світської держави на засадах відокремлення церкви від 

держави і школи від церкви. Залежно від політичної спрямованості політики 

вимагали: націоналізації церковно-монастирської власності; рівності 

громадян незалежно від конфесійної належності; ліквідації практики 

державної фінансової підтримки конфесій; визнання за громадянами права на 

свободу совісті тощо. Окрім ієрархії та духовенства РПЦ, які прагнули 

зберегти колишні відносини Церкви з державою, інші релігійні інституції 

Росії вимагали правової рівності релігій та релігійних організацій. 

Тимчасовий уряд демонстрував свою готовність слідувати 

демократичним принципам побудови держави. Відкладаючи остаточне 

вирішення державно-церковних відносин до скликання Установчих зборів, 

зокрема про відокремлення церкви від держави, уряд провів ряд 

законопроектів, які урівнювали віруючих у їхніх правах: «Про відміну 

віросповідних і національних обмежень» від 20 березня 1917 р. і «Про 

свободу совісті» від 14 липня 1917 р. Були внесені зміни до деяких розділів 

російського законодавства: до Закону про стани, Положення про інородців, 

Положення про покарання кримінальні та виправні, Статуту громадянського 

судочинства, Статуту про військову повинність, Статутів іноземних 

віросповідань. У результаті нова влада відмовилась від покарань християн, 

які вступили у шлюб з іновірцями, або переслідувань іновірців, які 

виготовляли і продавали християнську атрибутику. Скасовувалися конфесійні 

заборони в питаннях всиновлення і успадкування предметів християнського 

культу, зарахування до числа присяжних і повірених без дозволу міністра 

юстиції. Були усунуті обмеження на будівництва синагог і мечетей, а також 

політичну пропаганду римо-католицького духовенства. 

Тимчасовий уряд крок за кроком закладав основи принципово нових 

відносин між державою і представниками неправославних конфесій, які в 

імперські часи належали до заборонених або терпимих. Значну роботу щодо 

цього здійснювало Міністерство внутрішніх справ (МВС) і, зокрема, його 
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Департамент духовних справ іноземних віросповідань. Підготовкою 

законопроектів в структурі МВС займався спеціально створений орган – 

Особлива рада з загальних віросповідних питань. До її роботи залучалися 

представники різних державних установ, релігійних, наукових і суспільних 

організацій. В особливих випадках віросповідні законопроекти розглядалися 

на засіданнях урядової Юридичної ради
163

.  

У квітні 1917 р. під головуванням професора С. Котляревського була 

створена при МВС комісія для перегляду діючих в Росії законів щодо Римо-

Католицької Церкви. До її складу були включені представники католицького 

духовенства (єпископи Е. Ропп і Я. Цепляк, екзарх російських католиків 

Східного обряду Л. Фьодоров), співробітники міністерств юстиції, 

внутрішніх і іноземних справ, народної освіти, діячі науки і спеціалісти в 

галузі віросповідних питань). Підсумком роботи комісії став законопроект 

«Про зміни діючих законоположень у справах Римо-католицької церкви в 

Росії», який був затверджений Тимчасовим урядом 25 серпня 1917 р.
164

. 

Одночасно католицькі ієрархи в Росії висунули зустрічні пропозиції 

щодо нормалізації релігійного життя громад. Могилевський капітуялрний 

вікарій Ян Цепляк, єпископ Луцький і Житомирський Ігнатій Дубовський, а 

також єпископ Тираспольський Йозеф Кесслер направили 10 травня 1917 р. 

Тимчасовому уряду список побажань про призначення єпископів на вакантні 

кафедри у Кам‘янець і Мінськ, ліквідовані свого часу царським урядом, 

створення нових єпархій для 300 тис. католиків-латишів у Ризі та Лієпаї. 

Вони ініціювали також призначення у Росії папського посланника. Інші 

питання стосувалися конфесійно змішаних шлюбів, незалежності 

Католицької Церкви в Росії у зносинах зі Святим Престолом, свободи 

єпископів в управлінні єпархіями, врегулювання майнових питань тощо. 

Латинський варіант документу, а також супровідний лист Я. Цепляка був 

відправлений держсекретарю Гаспаррі. 

У червні 1917 р. російському представнику при Святому Престолі був 

вручений меморандум з питань становища Католицької Церкви в Росії. В 

його основу документа лягли вимоги, викладені у меморандумах Римської 

курії 1912 і 1913 рр. Йшлося про змішані шлюби (католиків з некатоликами) і 

конфесійну приналежність дітей у таких сім‘ях; використання російської 

мови у католицькому богослужінні; право вільного переходу у католицизм; 

мову релігійного навчання. Ватикан також ставив питання про: дозвіл 

безпосереднього листування католиків з Папою; скасування цензури «Актів 

Апостольського Престолу»; вільне пересування католицьких єпископів без 

обмеження МВС; скасування обмежень на реєстрацію чернечих чинів і 

католицьких союзів та їхню діяльності тощо.  
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Коментуючи цей документ, російський представник при Святому 

Престолі М. Бок писав, що бажання Ватикану вирішити підняті ним питання 

цілком зрозуміле, оскільки російські закони тільки підривали діяльність 

Католицької Церкви в Росії. Він звертав увагу міністра М. Терещенка
165

, що 

різноманітні заборони, принижуючи гідність католиків, насправді були 

малоефективними. За свідченням агентів духовних справ через них 

проходило менше одного відсотка листування. Через некомпетентність 

цензорів заборонялися розпорядження Католицької церкви, які не суперечили 

чинному законодавству і навпаки. «Як приклад непотрібної строгості можна 

навести долю енцикліки Пія Х «De diebus festis», протилежним прикладом 

може слугувати декрет того ж папи «Ne temere». Під час війни наші цензори 

примудрилися з 18-ти випусків «Akta Apostolicae Sedis» за 1915 р. не 

пропустити 6, тобто третину. Не тільки не була пропущена нова папська 

Молитва про мир, а й слова «pax» переслідувались навіть у старовинних 

молитвословах»
166

.  

Закон «Про зміни до діючих законоположень у справах Римсько-

католицької церкви у Росії» від 25 серпня 1917 р. суттєво змінював її 

становище. Практично всі побажання Римської курії, викладені у 

меморандумах 1912 і 1913 рр., і повторені в її останньому меморандумі від 

10/23 червня 1917 р. були враховані діючим російським урядом
167

. 

Згідно з законом держава істотно обмежила свій вплив на діяльність 

єпархіальних єпископів. Єпархіальний єпископ відтепер міг самостійно 

давати дозвіл на ремонт і будівництво культових споруд, вирішувати питання 

збору коштів на релігійні потреби. До його компетенції входило створення 

нових парафій, заміщення духовних посад у єпархії (парафіяльних, 

капітульних, консисторських) та духовних навчальних закладах. Свої 

розпорядження єпархіальний єпископ повинен був доводити до відома 

відповідних органів влади, оскільки ніс відповідальність за підпорядкованих 

йому осіб та установи. Питання, які торкалися загалом діяльності 

Католицької Церкви, влада вирішувала з єпископом. Єпископів призначав 

Святий Престол, узгоджуючи кандидатури з російським урядом. Ватикан 

отримав право заснування нових римо-католицьких єпархій в Росії і 

присвоєння почесних духовних звань. Окрім того, закон дозволяв створювати 

братства, релігійні товариства, духовні конгрегації та чернечі чини. 

Наступним кроком комісії під керівництвом С. Котляревського стало 

вирішення майнових прав Католицької Церкви, умови отримання державних 

асигнувань, реформа шлюбного законодавства, визнання Католицької Церкви 

Східного обряду, реформування органів вищого церковного управління тощо. 

Члени комісії рекомендували у майнових справах (придбання і відчуження 

майна церков, монастирів та інших духовних установ) надати Католицькій 

Церкві повну автономію без потреби узгодження з владою. Були враховані 
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побажання католицького духовенства у шлюбних питаннях: пропонувалося 

визнавати дійсними міжконфесійні шлюби висвячені лише католицькими 

священиками, а також надати право на їхнє розірвання.  

Важливим кроком Тимчасового уряду назустріч Католицькій Церкві 

став законопроект «Про перегляд асигнувань на утримання Римо-Католицької 

Церкви, про скасування римо-католицьких духовних колегій і заснування 

з‘їзду єпархіальних начальників», який передбачав збільшення фінансування 

на утримання духовних осіб на суму більше 650 тис. крб. та органів 

церковного управління за межами Царства Польського і Холмської губернії. 

Затвердження кошторису видатків покладалося на з‘їзд римо-католицьких 

єпархіальних начальників. 

З огляду на важкий фінансовий стан держави у законопроекті не 

згадувалося про відшкодування збитків Католицькій Церкві, які вона понесла 

внаслідок вилучення майна царським урядом у Західному регіоні у 1841 – 

1843 рр. Католицькі представники погодились з такою постановкою питання, 

зобов‘язавшись підготувати необхідні матеріали для його вирішення у 

майбутньому. 

У законопроекті пропонувалося створити новий центральний орган 

управління Церквою. Замість Римо-католицької духовної колегії управління 

адміністративно-господарськими і фінансовими справами мав здійснювати 

з‘їзд римо-католицьких єпархіальних начальників. Терміни його скликання та 

діяльність виконавчого органа мало визначати духовне керівництво.  

Одночасно Тимчасовий уряд розглядав і діяльність громад католиків 

Східного обряду. Головним для нормального функціонування «Уніатської 

церкви», яка у царській Росії ніколи офіційно не визнавалася і 

переслідувалася, було її державне визнання та формування органів 

управління. Розв‘язанням цих питань також займалася Комісія у справах 

Римо-Католицької Церкви. Зважаючи на те, що католики Східного обряду 

канонічно підпорядковувались Святому Престолу, комісія вирішила 

поширити на «Уніатську церкву» ті ж самі законодавчі положення, які 

регламентували діяльність Католицької церкви у Росії.  

Тимчасовий уряд приступив до врегулювання цілого ряду практичних 

питань, які повинні були засвідчити новий курс Тимчасового уряду у 

взаємовідносинах з Апостольським Престолом: звільнив митрополита 

Галицького А. Шептицького, який перебував під арештом на території Росії з 

вересня 1914 р. з подальшим виїздом на батьківщину; відновив на посаді 

Віленського єпископа Е. Роппа, який 2 грудня 1917 р. зайняв кафедру 

Могилевської митрополії; призначив О. Лисаківського посланником для 

встановлення відносин з Ватиканом і перспективою відкриття 

дипломатичного представництва. Католицьку Церкву в Росії реорганізовано в 

Могильовську архієпископію і 6 дієцезій: Ковельську, Луцько-Житомирську, 

Кам‘янець-Подільську, Мінську, Саратовську і Тираспольську. У 1921 р. 
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створено Апостольський вікаріат для Сибіру, а у 1923 р. – Владивостоцьку 

дієцезію
168

. 

У тісному зв‘язку з питанням становища Католицької Церкви в країні 

Тимчасовий уряд будував свою політику щодо Російської Католицької Церкви 

Східного обряду, яка в період Російської імперії підлягала ліквідації. 

Переслідування представників унійної Церкви впродовж століть 

неодноразово ставало предметом загострення російсько-ватиканських 

відносин. Маючи виразно окреслене політичне забарвлення, унійне питання 

потребувало негайного вирішення. Тимчасовий уряд і тут проявив 

послідовність, обравши шлях легалізації Греко-Католицької Церкви.  

8 (25) березня 1917 р. рішенням Тимчасового уряду був звільнений 

митрополит Андрей Шептицький, а також інші священики і віруючі, покарані 

за свою належність до унійної церкви. Серед них — Л. Федоров, який у 

1914 р. як «агент митрополита Шептицького«, «політичний і релігійний ворог 

Росії» був висланий у Тобольськ. 18 (31) березня А. Шептицький прибув до 

Петрограда, де опального митрополита зустрічали близько 150 осіб. На 

Миколаївський вокзал прибули представники католицького духовенства, 

депутації українських і польських політичних і громадських організацій, 

російські греко-католики, представники білорусів, литовців
169

. 1 квітня 

митрополит отримав дозвіл залишити Росію.  

Отримані за сприяння академіка О. Шахматова документи, що 

підписувалися Пієм Х й підтверджували право А. Шептицького опікуватись 

російськими католиками Східного обряду, дали митрополиту підстави 

приступити до канонічної інституціалізації Російської Католицької Церкви 

Східного обряду
170

. 

11 – 13 червня (29 – 31 травня) 1917 р. під головуванням митрополита 

відбувся Собор Російської Католицької Церкви Східного обряду у 

приміщенні гімназії св. Катерини. Екзархом був обраний Л. Федоров. До 

учасників собору долучилися єпископ Могильовський Е. Ропп, керуючий 

латинською митрополією єпископ Ян Цепляк, канонік Сигізмунд Лозинський 

(згодом призначений єпископом Мінським) 
171

. 
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8 серпня 1917 р. Тимчасовий уряд визнав право на легальне існування 

Російської Католицької Церкви Східного обряду. Це дало право Л. Федорову 

звернутися до уряду про надання Церкві фінансової допомоги, приміщень, 

квартир для священиків, метричних і паспортних книг тощо
172

. 

Однак А. Карташов
173

 звертав увагу М. Терещенка на те, що «греко-

католицьке віросповідання, хоча й отримало визнання в Росії, на відміну від 

інших обрядів католицької церкви, ще не має встановленої у законному 

порядку церковної організації»
174

. Малася на увазі відсутність єпископа або 

апостольського адміністратора в католиків східного обряду, який згідно з 

новим законодавством призначався Апостольським Престолом з відома 

російського уряду. 

Питання формування органів управління Католицької Церкви Східного 

обряду та її державного визнання розглядалося на засіданнях Комісії у 

справах Римо-Католицької Церкви. Члени комісії прийняли рішення 

поширити на Католицьку Церкву Східного обряду законодавчі норми, які 

були прийняті для діяльності Католицької Церкви у Росії
175

. До 

законопроекту «Про зміни до діючих законоположень у справах Римо-

Католицької Церкви в Росії» був включений окремий пункт, який вказував, 

що «дія законоположення у справах Римо-Католицької Церкви в Росії 

поширюється на церковне управління цієї церкви всіх обрядів, за винятками, 

які будуть спеціально встановлені для управління кожного з цих обрядів у 

законодавчому порядку»
176

. Таким чином, передбачалося, що питання 

церковного управління та діяльності Церкви католиків Східного обряду 

здійснюватимуться шляхом узгодження дій Ватикану, Тимчасового уряду і 

керівництва церкви.  

Заходи Тимчасового уряду щодо демократизації релігійного життя дали 

Ватикану підстави сподіватися, що православно-католицький діалог вступить 

у нову якісну фазу. У травні 1917 р. у Ватикані була створена Конгрегація 

Східної церкви (Congregazione per la Chiesa Orientale)
177

, яку очолив сам 

Папа, секретарем був призначений кардинал Мартіні. М. Бок повідомляв, що 

конгрегація займатиметься справами католиків східного обряду, питаннями 

«взаємного вивчення, зближення і возз‘єднання католицької церкви зі 

східними церквами». У жовтні того ж року motu proprio Orientis Cacholici був 

заснований Інститут східних досліджень (Pontificum Institutum Orientalium 

Studiorum), яким Папа заклав наукові підвалини теоретичного вивчення 

східного богослов‘я і ставив завдання «краще готувати студентів з монастирів 
                                                 
172

 АВПРИ. – Ф. 136. – Оп. 890. – Д. 155. – Л. 3. 
173

 Міністр сповідань Тимчасового уряду з серпня 1917 р. 
174

 АВПРИ. – Ф. 136. – Оп. 890. – Д. 155. – Л. 3. 
175

 ГА РФ. – Ф. 1779. – Оп. 1. – Д. 1422. – Л. 4. 
176

 Вестник Временного правительства. – 1917. – 2 сентября. 
177

 Конгрегація була заснована motu proprio Dei Providentis від 1 травня 1917 і 

розпочала свою роботу 1 грудня 1917 р. Її сучасна назва — Конгрегація для 

східних церков. 



113 
 

і церков, покликаних виконувати священне служіння серед східних братів»
178

. 

Створення згаданих інституцій засвідчувало, наскільки важливим у 

діяльності Ватикану є питання об‘єднання Церков. Обидві інституції були 

покликані покласти початок всебічному і системному вивченню цієї 

проблеми на довготривалу перспективу. Справа місіонерської діяльності в 

Росії набула нового звучання. 

Ініціативи Римської курії й особисто Бенедикта ХV сприймалися 

російською дипломатією дещо насторожено. Це стосувалося повідомлень М. 

Бока та його колег у інших країнах, які вважали, що демократизація 

релігійного життя в Росії створила сприятливі умови для католицької 

пропаганди
179

. У депеші повірений Тимчасового уряду у Ватикані О. 

Лисаківський писав: «Наші закони, які стосуються католицької церкви, 

відкривають, однак, Св. Престолу нові горизонти і йому вже мариться нова 

слава возз‘єднання церков»
180

. 

Застереження в урядових та клерикальних колах викликала особа 

митрополита Андрея Шептицького. Його становище було двозначним. У 

Ватикані не володіли офіційною інформацією щодо його повноважень 

патронування російським католикам Східного обряду. Російські урядовці 

вимагали від Святого Престолу пояснення дій митрополита, одночасно 

слідуючи політиці підозрілості до всього католицького, успадкованої від 

імперських часів. Окрім того, Росія продовжувала вести війну, а А. 

Шептицький був громадянином ворожої держави. У Міністерстві 

закордонних справ (МЗС) рішуче намагалися обмежити вплив митрополита. 

З огляду на перспективи поглиблення православно-католицьких відносин 

російські урядовці мали намір впливати на цей процес, позаяк убачали в 

ньому політичний підтекст. Коли постало питання про те, хто очолить 

організацію духовного управління католиків Східного обряду, М. Бок 

отримав з МЗС інструкцію такого змісту: «Будьте ласкаві з‘ясувати це 

питання, не зумовлюючи ставлення до нього Тимчасового уряду. Майте на 

увазі, що для нас, у всякому разі, є небажаним підпорядкування уніатської 

церкви в Росії зарубіжній Львівській митрополії, до чого, мабуть, прагне 

Шептицький»
181

. 

Курс Тимчасового уряду на побудову світської держави категорично не 

сприймала РПЦ. Представники православної ієрархії продовжували 

наполягати на збереженні привілейованого статусу РПЦ. Цей погляд був 

сформульований більшістю учасників спочатку на єпархіальних зборах 

(кінець березня – травень 1917 р.), Всеросійському з‘їзді духовенства і мирян 

у Москві (1 – 11 червня 1917 р.) й підтверджений рішеннями Передсоборної 

наради і Помісного собору, який відкрився у серпні 1917 р. З іншого боку, 

непослідовною політику Тимчасового уряду у сфері державно-церковних 
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відносин вважали представники лівих партій. Створення Міністерства 

віросповідань у серпні 1917 р. вони оцінювали як бажання влади опікуватись 

РПЦ. Полеміка навколо державно-церковних відносин стримувала виконання 

рішень уряду щодо католицьких та інших неправославних громад на місцях.  

Висновки. Шлях демократичних перетворень, ініційований новим 

керівництвом Росії, створив основу для оптимізації відносин держави з 

Католицькою Церквою та російсько-ватиканських відносин. Тимчасовим 

урядом була прийнята низка законів, які урівняли в правах Католицьку 

Церкву з іншими віросповіданнями й визнавали легітимність створення 

екзархату Російської Католицької Церкви Східного обряду. Усі вимоги, 

декларовані Апостольським Престолом у меморандумі 1917 рр. щодо 

становища Католицької Церкви, знайшли повну підтримку уряду. Відповідно 

у Ватикані готувалися до пожвавлення православно-католицького діалогу. 

Створення у 1917 р. Конгрегації Східних церков, яку очолив сам Папа, та 

Інституту східних досліджень підкреслило важливість розвитку російського 

напряму у Східній політиці Апостольського Престолу. Таким чином, з 

ініціативи обох сторін були закладені законодавчі, організаційні та науково-

теоретичні основи для подальшої роботи над формуванням моделі діалогу.  

Незважаючи на деякі протиріччя та непослідовність Тимчасового уряду 

у проведенні конфесійної політики, вона мала принципові відмінності від 

політики попереднього царського й наступного – радянського урядів. 
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В статье Быстрицкой Эллы Владимировны «Особенности политики 

Временного правительства в России относительно Католическо церкви 
латинского и восточного обрядов» анализируются основные законодательные 
акты и политические меры Временного правительства, направленные на 
оптимизацию отношений государства с Римо-католической церковью и 
Католической церковью восточного обряда, а также их влияние на российско-
ватиканские отношения.  
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ПРАВОСЛАВНЕ ВЧЕННЯ ПРО МИТАРСТВА 

ЯК ВАРІАЦІЯ ПОСМЕРТНОГО ШЛЯХУ 

(СУТНІСТЬ І ВИТОКИ) 

 

Тема небезпек, що чекають на душу людини під час її мандрівки до місця 

посмертного перебування, є доволі поширеним міфологічним конструктом і 

має чимало прикладів у різних релігіях і культурах. Однією з варіацій такої 

посмертної подорожі є православне вчення про митарства. Мета даної 

роботи – дослідити зміст ідеї сходження на небеса та пов‟язане з нею 

уявлення про боротьбу за душу між силами добра і зла. Автор також 

ставить перед собою завдання прослідкувати генезис означених вірувань та 

його можливі аналоги у споріднених релігіях. Тематика посмертної подорожі 

в релігіях ставала предметом дослідження в працях С. Грофа, Д. Хеліфакса, 

Г. Йонаса, С. Авєренцева, Д. Парві, К. Зелігманна. Однак спеціальні 

релігієзнавчи дослідження власне вчення про митарства в православній 

традиції майже не проводилися, що зумовлює необхідність такої розвідки і 

водночас вказує на її актуальність для української релігієзнавчої науки.  

 

Основний зміст статті. Поряд із вченням про посмертний Суд у 

релігійних віруваннях також присутня ідея небезпечної дороги до небесних 

(підземних) поселень, що ототожнюються з Раєм, місцем блаженних тощо. 

Часто і перше і друге вірування виявляють свою наявність у конкретній 

релігійній системі з переважанням або ідеї Суду, або небезпечного 

посмертного шляху. На нашу думку, концепція Суду над душею, що містить 

ідею про «зважування» (в буквальному чи фігуральному розумінні цього 

процесу) добрих і поганих вчинків людини, з‘являється на доволі розвиненому 

ступені розвитку релігійної і етичної свідомості, коли встановлюється більш-

менш чітко окреслені уявлення про добро і зло, особливо коли ці останні 

інтерпретуються не тільки в суб‘єктивно-утилітаристичному сенсі, але як 

категорії абсолютні.  

Наступний приклад ілюструє включення елементів судилища (або, 

принаймні, посмертної диференціації різних категорій душ) в міфологему 

подорожі. Індіанці племені уічолі (Мексика) вірять, що перша частина 

замогильного шляху проходить по загальній дорозі, але біля «Місця Черних 

Скель» знаходиться розвилка. Тут той уічолі, в якого чисте серце, обирає 

праву стежку, а той, хто винен у кровозмішенні або мав сексуальний зв'язок з 

іспанцем чи іспанкою – ліву. На лівій дорозі грішники переживають ряд 
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жахливих катувань: їх простромлюють величезною колючкою, б'ють душі 

людей, з якими вони віддавалися під час життя забороненим насолодам, 

спалює їх очищувальний вогонь: вони змушені пити гарячу смердючу воду, 

що кишить хробаками і таке інше. Після цього їм дозволено повернутися до 

розвилки і продовжити свою подорож по правій стежці, яка виведе до 

предків
182

.  

Перейдемо до безпосереднього предмету нашого дослідження. Згідно з 

поширеною у східному християнстві теорією, на третій день після смерті душа 

зустрічається зі страшними чорними демонами; в певних місцях повітряного 

простору демонічні сили затримують її й суворо допитують щодо здійснення 

тих або інших гріхів. Відбувається це випробування між землею і небом, на 

кордоні світів матеріального і духовного.  

Основне джерело, де докладно подається опис цих митарств, це Житіє 

Василія Нового (X ст.). Однак певні елементи вірувань щодо особливостей 

посмертної долі душі, котрі можна віднайти у творах ранніх отців та 

авторитетних церковних письменників, свідчать про більш давнє їх 

походження. Приміром, Макарій Єгипетський (IV-V ст.) у своїх «Духовних 

бесідах» застерігає: «А ти, чуючи, що є … темні піднебесні сили, і полум'я 

огняне, що клекоче в членах, якого немає на землі, чи знаєш, що, якщо при 

виході твоєму з тіла, не приймеш запоруки Духа Святого, то затримають вони 

твою душу, не дозволяючи тобі сходити до небес?» (Бесіда 16.13)
183

. Відомий 

православний автор ієромонах Серафім Роуз наводить чимало таких цитат з 

писань отців та вчителів Церкви, а також із житійної літератури, намагаючись 

довести, що означене вчення про митарства у тому вигляді, як воно подається 

у Житії Василія Нового, є істинним церковним вченням. Проаналізувавши 

деякі з цих висловлювань, ми прийшли до висновку, що у більшості з них, 

особливо ж тих, що стосуються святоотецької традиції, мова йде насамперед 

про протистояння душі демонам post mortem або боротьбу ангелів та бісів за 

душу. Відображена тут також інша модифікація міфологеми, що поєднує тему 

боротьби за душу з уявленням про диявола з його воїнством як того, хто 

загороджує небесний шлях. Лише у Кирила Олександрійського («Слово про 

відхід душі») розмірковування про потойбічну мандрівку наближаються до 

звичного опису митарств. Натомість в житійній літературі {праці св. Євстратія 

(IV ст.), св. Симеона Емеського (IV ст.), св. Іоанна Милостивого (VII ст.)} 

описи небесного шляху душі нерідко поєднуються зі згадками про власне 

митарства, тобто не просто перепони, що чинять демони душі, яка 

направляється у загробний світ, але про ряд сфер, скрізь котрі має пройти дух 

померлого, кожна з яких знаходиться під впорядкуванням окремих демонів і 

співвідноситься з окремим гріхом, що може бути нейтралізований доброю 

справою.  
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Житіє Василія Нового († 944 або 952) написане, як гадають, його учнем 

Григорієм. Текст датується другою половиною X ст., місце написання – 

Константинополь
184

. 

Після подання цих відомостей приступимо до дослідження самого 

тексту. Після відходу душі, розповідає Феодора, вона зустрічається з сонмом 

демонів у вигляді «ефіопів чорних», котрі звинувачують її в численних гріхах. 

На противагу цим темним силам з‘являються два ангели у вигляді юнаків у 

сяючому одязі. Відзначимо, що їх всього двоє у боротьбі з незліченим 

демонським воїнством – вірогідно, так автор житія бажав продемонструвати 

переважаючу силу Божу. Шлях на небеса тут постає як висхідний рух душі, 

яка минає послідовно ті чи інші «митні» пункти. Однак ми не спостерігаємо в 

тексті чіткої кореляції тяжкості гріхів (як це подано в християнському 

моральному вченні) з розташуванням рівнів, що проходить душа Феодори. 

Перших два митарства пов‘язані з гріхами неправди, далі йдуть послідовно 

митарства заздрості, гніву, гордині, лихослів'я, підступності, смутку, 

грошолюбства, пияцтва, злопам'ятства, чаклунства, обжерливості, єресі, 

перелюбу, вбивства, розбою, блуду та жорстокості. Проте більшість 

випробувань, що стосуються найсерйозніших гріхів, усе ж розміщені в кінці 

цього шляху
185

. Та обставина, що блуд поставлений біля самого його 

закінчення, свідчить, вірогідно, про чернецьку зорієнтованість цього твору – 

гріх блуду був одним із найбільш небезпечних для ченця-самітника, котрий 

полишив світ і в такий спосіб ускладнив або й унеможливив собі доступ до 

інших спокус.  

Феодора, попри своє намагання жити відповідно заповідей, не була 

безгрішною, тому, як подається у тексті, не могла би подолати всі митарства, 

якби не протекція ангелів (які, щоправда, відіграють більше роль 

доброзичливих свідків, аніж активних учасників процесу) і допомога від 

преподобного Василія. Ще до початку митарств цей подвижник дав ангелам 

«якусь шкатулку червону, повну золота, і звернувся до обох: «Я благодаттю 

Господньою і духом Господнім багатий, це ж від праці і поту мого»
186

. З цієї 

скриньки чеснот ангели розраховуються з митарями, коли не вистачає власних 

добрих справ Феодори. Це заставляє замислитись не тільки над тим, за 

допомогою чого, власне, досягається спасіння на думку автора житія (добрих 

справ чи благодаті Божої), але й пригадати католицьке вчення про opera 

supererogationis – надналежні заслуги святих, що можуть бути використані на 

користь інших людей, котрі не відзначилися такою святістю життя. Так, 

успішно проминувши всі митарства, душа Феодори досягає обителі 

блаженних.  
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Як бачимо, в уявленні про митарства поєднується кілька богословських 

вчень. На початку випробувань перед помираючим або щойно померлим 

з‘являються видіння бісів, котрі прагнуть затягти душу до пекла та ангелів, які 

намагаються завадити їм. При цьому демони приходять не лише до грішників, 

а й до праведних. Це тема боротьби за душу між двома протиборчими силами, 

тут ще немає уявлення про митарства як такі. Інша ідея, що відображена в 

уявленні про митарства – вчення про партикулярний або малий суд, що 

відбувається одразу після кончини і котрий передує великому вселенському 

Суду. Нарешті третій елемент митарств – віра у небезпечну потойбічну 

мандрівку.  

В цілому ідея митарств міцно закріпилася в православному богослов'ї та 

обрядово-релігійній практиці. Так, розповідь про митарства Феодори 

включена до «Настольной книги священнослужителя» (РПЦ), у молитві до 

Діви Марії міститься прохання захистити душу від небесних митарів: «Ти, 

котра народила Господа Вседержителя, гірких митарств начальника … 

віджени далеко від мене при кончині моїй, Тебе навіки славлю, Свята 

Богородице» («Канон на відхід душі», пісня 8)
187

. Однак, попри таку 

популярність ідеї митарств серед кліру й мирян, деякі богослови відкидають її 

як не відповідну християнському вченню. Приміром, відомий православний 

місіонер диякон А. Кураєв висловився проти поширення цього вчення в 

Церкві, тому що, по-перше, воно базується на апокрифах, які були складені під 

впливом язичницького герметизму, по-друге, дане вчення є хибним 

догматично, позаяк не залишає місця для суду Божого
188

. Про поширеність ідеї 

митарств у церковному вченні східного християнства свідчить той факт, що ця 

заява А. Кураєва відразу викликала полеміку у православних колах
189

. 

Автор вважає, що таке поширення і прийняття даної ідеї пояснюється 

насамперед тим, що вчення про митарства дає віруючому можливість 

сподіватися на зовнішню допомогу у справі спасіння і тим самим значно 

збільшує його шанси щасливо проминути всі випробування. Адже і в самому 

тексті наголошується, що, покладаючись лише на свої добрі справи, Феодора 

не змогла би пройти всі митарства. Відтак, значно збільшується роль святих та 

їх заступництва і роль Церкви земної як заступника за покійних. 

Інша цікава проблема, що постає у творі – це питання про 

місцеперебування грішних ангелів. Християнство приймає загальнопоширене 

уявлення про бісів як катів у пеклі і одночасно ув‘язнених у ньому. Однак 

положення про «нижнє повітря» як про середовище, заповнене демонами, 

також знаходить своє місце в цій релігії. За вченням деяких теологів (Татіан, 

Юстин, Тертулліан), після гріхопадіння й небесної війни грішні ангели були 
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скинуті з вищих небес до темного нижнього повітря, в область середню між 

власне небесами, як місцезнаходженням Бога, і землею; опинившись у цій 

прикордонній сфері, демони намагаються перешкодити людям рух на небеса, 

до яких самі вже не мають доступу. Нижче ми покажемо, що така локалізація 

демонічних сил виявляється вельми залежною від неоплатонічної онтології. 

Серед богословів існує теорія, що душі окремих людей, які вирізнялися 

великою святістю, або ті, що отримали від Бога особливу милість, не 

проходять через митарства, але без будь-яких перешкод прямують до Раю. 

Так, у Євангелії від Луки розбійник на хресті, котрий розкаявся, каже до Ісуса: 

«Спогадай мене, Господи, як прийдеш у царство Твоє. Рече йому Ісус: Істино 

глаголю тобі: Сьогодні зо мною будеш у раю» (Лк. 23:43). Інші ж схиляються 

до визнання митарств таким випробуванням, що стосується усіх людей, 

незалежно від ступеню їхньої святості. Так, знаний православний проповідник 

єпископ Ігнатій Брянчанінов наголошує, що проходження митарств 

загрожувало навіть самій Богородиці, але вона, попереджена про близьку свою 

кончину архангелом Гавриїлом молила сина свого про визволення від лукавих 

піднебесних духів
190

. Назване розуміння митарств визначає їх чи не єдиною 

можливою дорогою на небеса, ймовірно під впливом подібного вчення про 

боротьбу за душу між бісами й ангелами після смерті, що також сприймалося 

як загальний і неминучий етап посмертної мандрівки.  

Розглянувши дане вчення так, як воно подано в православному 

богослов'ї, ми тепер перейдемо до дослідження його можливих витоків та тих 

аналогів, що воно має в інших близьких релігіях.  

З тих релігійних систем, які могли зумовити опосередкований вплив на 

формування доктрини про митарства в християнстві або ж послугувати 

базисом для розвитку такого уявлення, ми вкажемо давньоєгипетське бачення 

шляху в Дуат та відповідні зороастрийські міфи. Шлях ба (душі) на небеса був 

неодмінно пов'язаний з серйозними перепонами. Величезні змії, крокодили і 

різні демонічні істоти чатують на неї під час цього сходження. Так, VII розділ 

відомої Книги Мертвих містить заклинання, що мало зробити змія Апопа 

нездатним зупинити просування подорожнього. Розділи XXXIII-XXXV також 

застерігають померлого проти страхітливих зміїв – основних ворогів його в 

загробному царстві
191

.  

У зороастризмі ми спостерігаємо розвинені вчення стосовно приватного 

суду біля мосту Чинват та вселенського Суду. Присутня тут також тема 

подорожі душі до місця судилища, що в даному випадку являє для нас 

найбільшу цікавість. У Віштасп-Яшті (Молодша Авеста) мовиться лише про 

шлях душі померлого, що опиняється на третю ніч перед розвилкою двох 

доріг. Але уже у пехлевійській літературі (зокрема «Бундахішн» та «Артак-

Віраз-Намак») опис цього шляху доповнюється новими деталями. Так, біля 

мосту Чинват на душі чекає демон Візареша та інші «злобні демони». Для 
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захисту від цих сил призивають ангела Сраошу – він мав захистити душу від 

темних сил (Віштасп-Яшт 54)
192

. Звернімо увагу, що атаки демонічних істот 

стосуються не лише недостойних, а й праведних, однак другим вдається їх 

успішно подолати чи то через свою чистоту, чи завдяки заступництву могутніх 

ангелів.  

Отже, у даних системах, що так чи інакше позначилися на формуванні 

іудео-християнської міфології, зокрема в зороастризмі. чітко виражена тема 

посмертної боротьби зі злими духами і проходження душею певних 

випробувань. Однак більш вірогідною, як нам здається, буде гіпотеза про 

вплив гностичної доктрини посмертного сходження душі у вищі сфери. Втім 

це не суперечить нашому припущенню щодо наявності також і єгипетських 

коренів у цього вчення, які могли відобразитися в ранньому християнстві не 

безпосередньо, а саме через гностицизм, котрий увібрав у себе чимало 

вірувань з інших релігій.  

Гностична космологія оточує землю численними небесними сферами 

числом від 7 до 365 (у гностика Василіда). Цей простір відділяв людину від 

Бога, і, аби досягти його, адепт мав успішно пройти скрізь ці небеса, які уява 

віровчителів гностицизму наповнювала безліччю демонічних істот. Як 

приклад, слід вказати архонтів (з грецької «правителі»). Ці ангелоподібні 

створіння в гностицизмі постають як правителі, які керують сімома (або 

більше) рівнями космосу. Оскільки матеріальний космос розглядався як 

творіння злого бога, архонтів також долучили до злих істот. «Піднебесні духи 

злоби», про які пише апостол Павло (Еф. 6:12) виявляють чітку кореляцію з 

гностичним міфом про архонтів. Гностик вірив, що після смерті його дух буде 

здійснювати небезпечну подорож скрізь еони. В кожній такій небесній сфері 

архонт перешкоджає руху душі до світла. Однак душу супроводжує дух-

союзник, за посередництвом якого вона долає спротив матерії та демонічних 

архонтів. Про важливість даного елемента віровчення для гностицизму 

свідчить вірування, у відповідності до якого Христос після розп‘яття 

повернувся до людей і кілька років навчав своїх учнів мистецтву сходження на 

небеса
193

.  

Інша традиція, багато в чому близька гностицизму, що могла вплинути 

на формування вчення про митарства, це звичайно неоплатонізм. Ще задовго 

до епохи неоплатонізму серед мислителів античності спостерігається 

філософське переосмислення традиційних міфологічних сюжетів. На відміну 

від спрощених народних вірувань, де оповідання поетів про богів та героїв 

сприймалися дослівно, у філософській думці була наявна тенденція до 

алегоричної їх інтерпретації. Ксенофан (біля 570 – після 478 до н.е.) називав 

оповідання поетів про богів казкою, а Парменід (520-450 до н.е.) 

використовував міфологічні оповіді як алегорію для своїх філософських 

побудов.  
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Згідно з вченням Порфирія (біля 234-302), за природою демони 

належать як до духовного, так і до матеріального світів, при цьому злі демони 

закорінені більше в матерії, аніж у дусі, і навпаки. Спочатку вони зазвичай 

тлумачилися як істоти одного виду і вирізнялися один від одного насамперед 

своїм характером та діяльністю. Пізніше, ймовірно під зороастрийським 

впливом, уявлення про те, що демони мають змішану природу, подібно до 

людських істот, і кожен з них веде власну боротьбу між добром і злом, 

доповнюється, а часто і витісняється, дуалістичним вченням, згідно з яким 

одна група демонів споконвіку прямує до добра, а інша – до зла. Звернімо 

також увагу, що відповідно до цього вчення, і перша і друга категорія духів-

демонів перебуває в переміжній повітряній сфері (доктрина, що походить ще 

від стоїків), однак злі демони мешкають у більш низьких повітряних сферах.  

Означена система має багато сумісного з християнською ангелологією, 

котра хоча творилася під значним впливом зороастризму й ассиро-

вавилонських вірувань, виявляє чимало спільного також і з вченням філософів 

античності й еллінізму про демонів-духів. В ІІ ст. н.е., слушно зазначає 

український дослідник К. Штепа, ця доктрина входить у свідомість широких 

народних мас, зустрічається з уявленнями, які прийшли зі Сходу, потім, 

змішавшись з ними в єдине ціле, входить у релігійний світогляд нового 

християнського суспільства
194

.  

Ранні християнські мислителі й богослови (Юстин Мученик, 

Тертулліан, Татіан, Мінуцій Фелекс) не вважали язичницьких богів та духів за 

фікцію, але ототожнювали їх з іудео-християнськими демонами. Багато з них 

отримали грецьку філософську освіту і перейшли до християнства з 

платонізму, як наприклад Юстин Мученик. На нашу думку, демонізація 

всього, що було пов‘язане із язичницькими віруваннями, яка була характерна 

для раннього християнства, призводила до того, що уся ієрархічна система 

добрих і злих демонів пізньої античності сприймалась у новій релігійній 

свідомості як опис війська злих духів, які чатують на людину (або її душу) в 

повітрі. Про це, зокрема, свідчать слова апостола Павла про боротьбу «проти 

піднебесних духів злоби» (Еф. 6:12). Для нас важливо відзначити, що 

християнство, зустрівшись з ідеями платоніків та неоплатоніків про те, що світ 

наповнений духами-демонами та що ці демони мешкають у нижньому повітрі, 

засвоює ці вірування тим легше, що, по-перше, раннє християнство 

розвивається в елліністичному ідейному середовищі, де подібні вірування 

також були представлені, а по-друге, подібні ідеї побутували і в іудаїзмі та в 

самому ранньому християнстві. Для біблійного іудаїзму Сатан та інші демони 

це не антагоністичні Богу злі духи, що вступають із Ним у боротьбу, але 

службові ангели зі спеціальними функціями, серед яких – знищення, 

покарання тощо. У книзі Йова Сатан має доступ на небеса, він приходить до 

престолу Господа разом з іншими ангелами, так само вільно пересувається він 

по землі (Йов 1:6-7). Поряд з цим, є й інша думка, виражена у пророка Ісаї, 
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згідно з якою місцеперебуванням Сатана є шеол (Іс. 14:15). Правомірно 

припустити, що в книзі Йова, написаній під сильним впливом вавилонської 

релігійної культури, відобразилося характерне для цієї системи вірування у 

злих духів як таких, що заповнюють собою весь простір, і тому Сатан 

перебуває і на землі, і в піднебесних сферах, натомість книга Ісаї відображає 

уже іншу традицію. Однак ми більш схильні вважати, що обидві ці думки 

існували у давніх євреїв паралельно.  

У апостола Павла диявол названий «князем власті воздушної» (Еф. 2:2), 

однак в іншому місці Нового Завіту говориться, що грішні ангели очікують 

суду в пеклі (2 Пет. 2:4). Для роз‘яснення зазгаченого протиріччя пропонуємо 

поглянути на цю проблему в онтологічному ракурсі. Хоча в більшості 

традиційних культур демонічні істоти займають нижній підземний світ, у 

даному випадку вчення про злих демонів як про небесних мешканців вірогідно 

виводиться Порфирієм із самої їх природи, сутність якої була окреслена ще у 

платоніків – демон є істота, що в онтологічній ієрархії займає проміжне місце 

між людиною та Богом, або, по-іншому, між матерією та духом. Як бачимо, 

хоча злі демони у неоплатоніків більш споріднені з матерією і розташовуються 

відповідно нижче благих духів, місцеперебування їх визначається як нижні 

небеса, а не як підземні сфери. Такі поняття ми зустрічаємо і в ранньому 

християнстві. Для учня Юстина Татіана (120-180) космос повний демонів, 

котрі мешкають у всьому, починаючи із небесних світил і закінчуючи 

людськими тілами
195

. Еманаціоністська доктрина неоплатонізму розташовує 

сутності, які наповнюють космос, по нисхідній лінії, де сутність буде займати 

тим нижчу сходинку, чим більше вона «забруднена» hyle – матерією і чим далі 

віддалена від справжнього Буття. Християнство приймає цю теорію разом із 

положенням про зло як небуття, однак міф про падіння ангелів вносить у неї 

значну плутанину: виявляється вельми складно побудувати ієрархію 

ангельських сил. Демони, що вже уявляються найбільш злими (позбавленими 

добра) із усього творіння мають займати найбільш «нижнє» місце космосу, 

тобто пекло, тоді як онтологічна градація вимагала розмістити їх в небесних 

сферах, позаяк ангел в цьому сенсі займає більш високий щабель, аніж 

людина.  

Інша кардинальна ідея неоплатонізму, що має пряме відношення до 

нашої теми, це ідея сходження душі назад до Божественного. Добрі демони 

можуть допомогти людині в її духовному сходжені до Божества, тоді як злі - 

підвладні афектам і самі викликають пристрасті. Неопіфагорейський трактат 

«Халдейські оракули», авторство якого є питання спірне, але який зазвичай 

приписують Юліану Теургу (ІІ ст.), також містить опис висхідного руху душі 

теурга на небеса, де вона з‘єднується з вищим Буттям. В трактаті, так само, як і 

в багатьох творах неоплатоників, присутні численні згадки про ієрархію 
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небесних істот – добрих і злих ангелів та демонів
196

. Призначення однієї з груп 

ангелів – сприяти сходженню душі адепта у вищі сфери і захищати її від злих 

духів, те саме покликані робити благі демони, котрі по суті ототожнюються з 

ангелами. Злі ж демони, навпаки, всіляко заважають теургічним обрядам і для 

успішного їх проведення, демонічні істоти мають бути вигнанні за допомогою 

спеціальних ритуалів.  

Висновки. Вчення про митарства є важливим елементом православної 

есхатології та інфернології, що поширилося як серед богословів, так і основної 

маси віруючих. В основі своїй воно є варіацією міфологеми посмертної 

подорожі, що поєднується з елементами вірувань щодо особистого суду та 

ідеєю боротьби за душу.  

Православне вчення про митарства має помітний відбиток впливу 

гностицизму та неоплатонізму. Це відчутно, зокрема, у положеннях про 

демонів-митарів, котрі співвідносяться з гностичними архонтами та у 

наголошенні на ідеї висхідного шляху душі.  

Доволі значні подібності наявні також у віруваннях стосовно небесних 

духів у релігії греко-римської античності та в ранньому християнстві, що, без 

сумніву, полегшило процес взаємної дифузії цих ідей. Можна стверджувати, 

що ―Panta daimonwn plhrh‖ Фалеса і неоплатонічної релігійної філософії 

вельми подібне до ―Ubique daemon!‖ Ієроніма
197

. Прикладом такого 

взаємопроникнення можна вважати тезу про місцеперебування демонів у 

нижній повітряній сфері, а також уявлення, що особливо закріпилося в 

неоплатонізмі, про те, що світ наповнений духами-демонами.  

 

 
А н о т а ц і я 
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саму идею мытарств в христианской теологии, вместе с тем исследуются истоки 
такого учения, его религиозные и историко-культурные предпосылки. 

Ключевые слова: мытарства, восхождение души, ангелы, демоны, грех. 
 
Valery Kuzev. Orthodox doctrine of the ordeal as a variation of post-mortem 

journey (the nature and sources). This paper reviews the orthodox doctrine of the soul`s 
way after death (ordeal). The author analyzes in this article actually the idea of ordeal in 
Christian theology, however, it is also investigated here the origins of this doctrine and its 
religious, historical and cultural background.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АМЕРИКАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ РЕСТАВРАЦИИ 

И СЛАВЯНСКОГО ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ И БОГОСЛОВСКИЙ АСПЕКТЫ 

 

Постановка проблемы и ее значение. На сегодняшний день в 

постсоветском пространстве отношения между Церковью Христа и 

общинами евангельских христиан-баптистов (ЕХБ) балансируют от взаимной 

неосведомленности до пренебрежительных и даже резко негативных оценок. 

Верующие из Церкви Христовой утверждают, что баптисты, к примеру, 

неверно истолковывают значение крещения и несоответствующим образом 

практикуют Вечерю Господню. В то же время баптисты, ссылаясь на свою 

продолжительную по протестантским меркам традицию, особенно в 

культурно-историческом пространстве бывшего СССР, утверждают, что 

современные общины Церкви Христа вообще не имеют традиции, так как 

были основаны американскими миссионерами не более чем 20 лет назад.  

Тем не менее, А.Дворкин пишет: «Надо иметь в виду, что среди 

протестантских деноминаций США есть и такая, которая называется 

«Церковь Христова» - нечто типа наших баптистов, только более 

либеральная во всех областях жизни и вероучения» (выделено курсивом 

автором работы) [Дворкин А. Сектоведение.– Режим доступа: 

http://lib.eparhia-saratov.ru/books/05d/dvorkin/sects/158.html]. Подобное 

высказывание является одним из подтверждений того, что для людей, не 

вовлеченных в евангельское движение, разница между общинами ЕХБ и 

Церкви Христовой не столь заметна. 
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Интересны в этом же смысле слова И.С. Подберезского в его работе 

«Быть протестантом в России»: «Были отрицательные упоминания о «Церкви 

Христа» и в православной печати, и в нашей баптистской периодике. 

Видимо, речь идет о разных церквах. Однако, как водится у нас, никто не 

испытывает надобности в этом разбираться…» [Подберезский И.В. Быть 

протестантом в России.– М., 1996. – С. 248].  

Отдельные вопросы, которые касаются проблематики данного 

исследования, освещали в своих работах зарубежные исследователи Г. 

Холлуэй, Д. Фостер, Т. Олбрайт, Дж. Эллис, У. Джонс, Х. Гонсалес. В 

русской историографии подобная тематика не разработана, за исключением 

разве кратких и не всегда исторически точных упоминаний. К примеру, 

С. Савинский лишь упоминает «церкви Христовы» как одну из деноминаций, 

вошедших в 40-х гг. прошлого века в союз ЕХБ [Савинский С.Н. История 

евангельских христиан-баптистов Украины, России, Белоруссии (1917-1967). 

– СПб., 1999. – С.181]. Цель данной статьи состоит в том, чтобы выявить 

исторические и богословские взаимосвязи между движением восстановления 

в США и евангельско-баптистским движением на восточнославянском 

пространстве.  

Американское движение Реставрации и стремление к единству. 

Идеи Реставрации (этот термин обозначает восстановление новозаветной 

церкви и церковного единства на основании библейской истины) возникли в 

конце XVIII века в ряде методистских, пресвитерианских и баптистских 

церквей. Их лидеры выступали за единство, возвращение к новозаветной 

церковной модели, в частности, автономии общин и исключительному 

авторитету Писания, а не мнения церкви или вероисповедания той или иной 

религиозной фракции. Самая крупная из «реставраторских» групп возникает 

в среде пресвитериан в штатах Кентукки и Теннеси. Их лидером был Бартон 

Стоун (1772-1844). В 1798 году он получает рукоположение и становится 

служителем в Кейн-Ридже – месте, которое вскоре стало центром самого 

крупного духовного пробуждения в Америке. Там собирались толпы от 

десяти до тридцати тысяч человек, чтобы слушать проповеди баптистских, 

методистских и пресвитерианских служителей. В результате такого опыта 

Стоун делает вывод, что если Святой Дух работал среди людей из разных 

деноминаций, значит деноминационные барьеры не должны препятствовать 

единству.  

«Такое стремление к единству вскоре было доказано конкретными 

действиями. Пресвитерианский синод штата Кентукки призвал к ответу 

Стоуна и еще пятерых служителей по поводу их поддержки и участия в 

собраниях духовного пробуждения, их необычно открытого отношения к 

христианам других деноминаций… Прежде чем синод смог собраться и 

назначить им наказание, они откололись сами и образовали собственную 

ассоциацию – Спрингфилдскую пресвитерию. Но прошел год, и они решили, 

что существование самой этой Спрингфилдской пресвитерии 

противодействует достижению истинно библейского единства христиан, 
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поэтому они постановили самораспуститься. Причины такого решения они 

изложили в написанной в 1804 году «Последней воле и завещании 

Спрингфилдской пресвитерии» [Холлоуэй Г., Фостер Д.А. Обновление 

народа Божьего. – СПб., 2005. – С. 39]. Основные идеи, изложенные в данном 

документе, таковы: отрицание разграничения на духовенство и мирян; 

доступность Библии каждому верующему; внутреннее самоуправление 

каждой общины; только Писание, как мерило веры и практики; призыв к 

взаимной терпимости. 

В результате подобных событий последователи Стоуна начали 

называть себя просто «христианами», основывая «церкви Христа». В 1807 

году встает вопрос о крещении. Впоследствии его практикуют путем 

погружения, но не делают критерием для допуска людей к братскому 

общению.  

К 1820-м годам движение Стоуна выросло до двенадцати тысяч 

человек, во многом благодаря тому, что целые конгрегации Сепаратных 

Баптистов стали называться просто «христианами». Наряду со Стоуном 

основными идеологами движения Восстановления были Томас Кэмпбелл 

(1763-1854) и его сын Александр (1788-1866). «Еще в Ирландии Томас 

Кэмпбелл разочаровался в ограниченности пресвитерианской церкви в 

приходах под названием «Старый Свет», «Анти-Бюргерская», 

«Отколовшаяся», к которым он принадлежал…. Кэмпбелл же, напротив, 

жаждал единства, которое существовало в раннехристианской церкви, и даже 

предпринял несколько безуспешных попыток объединить различные 

фракции Отколовшейся Церкви в Ирландии» [Там же. – С. 47]. 

Вскоре после переезда в Америку в 1807 г. у Томаса «возникли 

неприятности из-за того, что он позволял пресвитерианам всех фракций и 

разновидностей принимать Вечерю Господню… Кэмпбелл решил вместо 

этого организовать межденоминационную группу изучения Библии… Она 

получила известность под названием Христианской Ассоциации в 

Вашингтоне» [Там же. – С. 49]. Через два года после учреждения эта 

Ассоциация просит Томаса составить документ, который бы раскрывал ее 

сущность и цель. Так появляется «Декларация и Обращение», адресованная 

«братьям из всех деноминаций». В этом документе были изложенные такие 

основные принципы движения обновления: (1) призыв к христианскому 

единству, основанный на единстве церкви как таковой, со ссылкой на 

молитву Иисуса (Ин., 17); (2) «разделение среди христиан – страшное зло, 

многообразным злом, многими бедствиями и пороками чреватое»; (3) 

исповедание веры в Иисуса как единственный критерий для допуска 

человека в церковь; (4) желание вернуться к чистоте церкви первого 

столетия; (5) призыв к любви и понимаю среди христиан. 

Томас Кэмпбелл подчеркивал: «Дело, которое мы защищаем, не наше 

собственное, особенное и отдельное дело, не дело какой-либо фракции или 

группы… Это общее дело, дело Христа и наших братьев из всех 

деноминаций» [Там же. – С. 51].  
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Когда в Америку прибывает сын Томаса Александр, то он выражает 

полное согласие с принципами, изложенными в «Декларации и Обращении» 

и продолжает дело отца. Когда у него родилась дочь, он исследует вопрос о 

крещении и приходит к выводу, что библейское крещение – это погружение в 

воду верующих. Александр и Томас вместе со своими женами принимают 

крещение от баптистского служителя в 1812 г. Вскоре их примеру следует 

большинство членов их общины. Это приводит к отрыву от 

пресвитерианского окружения и вводит их в круг баптистов, в результате 

чего они вступают в Редстоунскую Баптистскую Ассоциацию в 1815 г. [Там 

же. – С. 54]  

В течение последующего десятилетия Кэмпбеллы реформировали ту 

церковную структуру, членами которой стали. Баптисты не раз просили 

Александра участвовать в публичных дебатах с пресвитерианами, 

католиками или светскими мыслителями с целью защиты тех или иных 

доктрин, однако выявились и различия во взглядах. Это побудило 

Кэмпбеллов покинуть Редстоунскую Ассоциацию и примкнуть к 

Мэхонингской Баптистской Ассоциации, более лояльной к их деятельности. 

«Впоследствии Кэмпбелл и его сторонники поняли, что из-за доктринальных 

разногласий больше не могут оставаться и в баптистской церкви. 

Мэхонингская Ассоциация самораспустилась (а вслед за ней многие другие), 

формируя автономные общины, преимущественно с названием «ученики 

Христа» [Там же. – С. 55-56].  

Следует отметить, что Б.Стоун и А. Кэмпбелл всегда относились друг к 

другу настороженно. Стоун считал, что христиане должны уделять большую 

часть внимания работе Духа Святого и Его плодам, полагая, что Александр 

больше сосредоточен на некоторых доктринах, нежели на Святом Духе. 

Кэмпбелл же видел смысл христианской деятельности в том, чтобы 

«вернуться к… первоначальному пониманию евангельской вести, то есть к 

доктринам и практикам раннехристианской церкви. Он, разумеется, верил, 

что истинная покорность, повиновение Христу породит те самые плоды 

Духа», столь важные для Стоуна. Тем не менее, у них было много общего. 

Оба были преданы Писанию как единственному источнику истины и 

стремились к единству всех христиан. «Восстановление этой единой церкви 

и было их целью» [Там же. – С. 61]. 

Открыто вопросы об объединении начали звучать в 1820-х гг. В 1831 г. 

Стоун заявил, что не видит никаких преград для формального объединения, 

поскольку в духе они уже едины. Только два препятствия стоят на пути: 

принципиальное значение крещения для Кэмпбелла и название. Также имели 

место различия в организации общин. «Однако тысячи членов обоих 

движений были глубоко убеждены: то общее, что у них было, намного 

перевешивало различия… Все желали единства церкви Христовой» [Там же. 

– С. 64]. 



128 
 

В силу отсутствия централизованных органов объединение не могло 

произойти мгновенно. Оно должно было произойти «на местах», не по «указу 

сверху».  

Стоун завязал дружбу с бывшим баптистским проповедником и 

последователем Кэмпбелла Джоном Т. Джонсоном. Вдвоем они призывают 

свои общины к единству и устраивают конференцию в Джорджтауне и 

Лексингтоне (31 дек. – 1 янв. 1831-1832 гг.). На ней Раккун Джон Смит, 

видный последователь Кэмпбелла и проповедник, сделал одно из самых 

известных заявлений движения Реставрации: «Так давайте же, братья мои, не 

будем больше кэмпбеллистами или стоунистами, Новыми Светочами или 

Старыми Светочами, или какими бы то ни было особыми светочами. Но 

давайте обратимся к Библии и только лишь к Библии, ведь это единственная 

книга, способная дать нам весь тот Свет, в котором мы нуждаемся». После 

этого Смит и Стоун пожали друг другу руки, и их общины приняли Вечерю 

как одна община, хотя процесс объединения движений завершился не сразу 

[Там же. – С . 66-67].  

Идея единства в славянских евангельских кругах и контакты с 

американскими реставраторскими церквами. Подобные тенденции мы 

видим и на восточноевропейском пространстве. Стремление к духовному 

возрождению и обновлению традиционных церквей стало предпосылкой к 

разворачиванию евангельского движения. Важная роль в формировании его 

вероисповедных позиций принадлежит лорду Г. Редстоку. Следует отметить, 

что его взгляды очень схожи с идеями Б.Стоуна, Т и А. Кэмпбеллов. 

«[Редсток] интерпретировал Евангелие независимо от религиозных взглядов 

или принадлежности к любой секте. Его глубокий интерес и контакты с 

представителями различных вероисповеданий открывали новые 

перспективы… Он показывал возможность их объединения посредством 

общего использования Библии и великой любви ко Христу». Как пишут 

Джеффри Эллис и Уэсли Джонс: «Он верил в крещение и трапезу Господню, 

причастие, в единство веры, в одну церковь Христа и в Библию как в 

единственный авторитетный текст… Он считал, что все должны быть 

«просто христианами», объединенными в христианское братство, в котором 

все равны» [Эллис Дж., Джонс У. Другая революция. Российское 

Евангелическое пробуждение. – СПб., 2004. – С. 82-83].  

Другим видным представителем евангельского движения в России был 

В.А. Пашков. Он говорил: «…благодаря моему Господу и Спасителю, я могу 

считать себя принадлежащим Его церкви [т.е. церкви Христовой]». 

Некоторые исследователи утверждают, что «эти слова Пашкова являлись как 

бы эхом утверждений лорда Редстока, который всегда считал, что не 

принадлежит ни к какой другой церкви, кроме церкви Христа» [Там же. – С. 

105]. С воспоминаний Софьи Ливен о В.А. Пашкове узнаем, что ему 

«особенно нравилась идея объединения в одно братство разбросанных по 

всей России верующих различных течений, которые признавали Евангелие. 

Он полагал, что все верующие согласно апостольскому посланию должны 
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объединиться. В конце концов, разве Господь не молился, чтобы все 

верующие, кто верит в Него, были едины? (Ин.17)» [Там же. – С. 114]. Таким 

образом, В.А. Пашков имел представления о единстве христиан, 

свойственные американским реставраторам. Сегодня зарубежные члены 

Церкви Христа, знающие историю славянского евангельского движения, 

называют Пашкова «русским Кэмпбеллом».  

На таких же позициях стоял и граф М. Корф. Организованный им и 

В.А. Пашковым съезд в Санкт-Петербурге в 1884 году проходил под 

лозунгом «поддержка единства среди евангелических сил России». Дж. 

Эллис и Уэсли Джонс видят явную параллель с американским движением 

Реставрации, также нацеленным на единство всех христиан.  

Следует отметить и сходство в развитии этих движений. Так, 

петербургский съезд 1884 г., целью которого было объединение евангельских 

церквей, выявил и разногласия. Причины последних – в различном 

отношении к крещению и Вечере (подобные причины препятствовали 

объединению движений Стоуна и Кэмпбелла). Тем не менее, «барон Корф 

все же пришел к выводу, что единство духа преобладало, несмотря на 

недостаток согласия» [Там же. – С.116], опять же, как в случае с движениями 

Стоуна и Кэмпбелла.  

В конце ХІХ века к евангельскому движению присоединяется И.С. 

Проханов, который станет одним из его выдающихся представителей. После 

посещения других стран в конце XIX века, где он увидел свободу и 

открытость (реставраторы тоже всегда выступали за религиозную свободу), 

он писал: «После одного года пребывания в баптистском колледже я поехал в 

Лондон и поступил в новый Конгрециональный колледж. Причиной таких 

изменений было мое большое желание познакомиться с другими 

деноминациями. Я желал узнать взгляды всех христианских протестанских 

деноминаций Западной Европы как можно глубже… Я делал все, чтобы 

ближе познакомиться с английской религиозной литературой, и, конечно, я 

был потрясен ее огромным количеством, глубиной, разнообразием и 

богатством» [Проханов И. В котле России. – Чикаго, 1992. – С.55]. «Чем 

больше я изучал другие конфессии, тем больше я становился верным моей 

собственной русской евангелической концепции христианства, которой я 

придерживался в то время и по-прежнему считал формой, наиболее близкой 

к первоначальному христианству апостолов» [Эллис Дж. и Джонс У.Л., 

Другая революция. Российское Евангелическое пробуждение. – С. 136]. Здесь 

мы видим, что и у русских лидеров евангельского движения, и у лидеров 

американской Реставрации идеалом было первоначальное апостольское 

христианство, несмотря на культурные различия между США и Россией.  

И.С. Проханов также распространяет свои идеи посредством печати. С 

1906 года он выпускает газету «Христианин» (Кэмпбелл несколько лет 

издавал газету «Христианин-баптист»). «На первой странице каждого номера 

был лозунг: «Во-первых, единство. Во-вторых, свобода. Всегда – 

милосердие». Публикации преследовали три цели: (1) открытие русскому 
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народу сущности христианства; (2) евангелизация русского народа; (3) 

объединение всех ветвей живого христианства» [Там же. – С. 140].
198

 

Луис Патмонтон, американский Ученик Христа, присутствовавший на 

библейских курсах в Петербурге, переводил лекции И.С. Проханова, на 

которых звучали такие слова: «…Мы пережили в России чистое 

евангелическое возрождение и приближаемся к реставрации неоскверненной 

христианской проповеди…» [Там же. – С. 146]. И.С. Проханов также говорил 

о необходимости молитвы для единства, подобно реставраторам, 

призывавшим меньше спорить и больше молиться вместе. Впоследствии 

И.С. Проханов и профессор Мартин Шмидт отправились в Америку искать 

помощи, в результате чего произошло знакомство русских евангельских 

христиан с Учениками Христа. Оно продолжалось посредством участия 

представителей русских верующих в конференциях Американского 

Миссионерского Общества и переписки между лидерами двух движений, в 

которой они раскрывали друг другу суть своей веры и специфику традиции. 

В 1914 году данное общение закончилось по причине начала Первой 

мировой войны. 

В свою очередь, И.С. Проханов призывает всех христиан в России к 

единству: это соответствует Писанию, это необходимо для миссии. Как в 

случае с движениями Стоуна и Кэмпбелла, в России также консолидируются 

два течения, имеющие различия, но в целом соглашающиеся с тем, что 

необходимо стремиться к объединению. Это евангельские христиане и 

баптисты.  

Важной частью служения И.С. Проханова была издательская 

деятельность. Одной из книг была «Песни первых христиан». И.С. Проханов 

писал, что эта часть «составлена таким образом, чтобы перенести верующих 

в первый век христианства. Это даже не обязательно, поскольку евангельское 

движение в России сегодня – это возрождение изначального христианства, 

т.е. христианства времен апостолов» [Там же. – С. 169].  

Сложно оценить, насколько успешной была российская попытка 

возродить христианство Нового Завета. Выше всех оценили ее американские 

Ученики Христа в середине 20-х гг. пр.в. Уже в 1920 г. И.С. Проханов просил 

американской помощи в связи с тяжелым положением русских верующих из-

за последствий войны и революции и таким образом возродил свои контакты 

с Учениками. Между тем, Ученики Христа собрали 65 тыс. долларов для 

благотворительных целей, но решили до передачи денег еще раз изучить 

ситуацию в России, включая Библейскую школу. В Россию были направлены 

Ф.В. Бернхем и А.Е. Кори. Как Бордерс, так и Бернхем представили свои 

выводы в печатных изданиях Учеников после возвращения. Американцы 

пришли к заключению, что русские евангельские христиане не являются ни 
                                                 
198

 Новаторский взгляд на идеологию И. Проханова и интересные мысли о 

славянском евангельском движении как духовной революции представлены в 

книге: Heather J. Coleman. Russian Baptists and Spiritual Revolution, 1905-1929. 

Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2005. 
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баптистами, ни Учениками. Причины они видели в отличиях церковной 

организации, роли «символа веры», понимании крещения, способе 

проведения Вечери Господней, количестве и роли старейшин. Бордерс 

считал, что евангельские христиане – скорее баптисты, чем Ученики. 

Бернхем сделал вывод: «Эта группа должна остаться такой, как есть: русским 

евангелическим органом, не управляемым и не подчиненным никакой 

религиозной силе. Эти руководители предпочитают свободу, которую они 

завоевали в борьбе» [Там же. – С. 169-171].  

Фактическое объединение общин Церквей Христа и ЕХБ в 

восточно-европейском пространстве. Ряд современных авторов упоминают 

в своих работах т.н. Союз Церквей Христовых, который в середине прошлого 

века вошел в состав ЕХБ. Однако наиболее полную и достоверную 

информацию о том, что представлял из себя этот Союз, можно обнаружить в 

работе Пола Байко «История Церквей Христа в Польше» (Bajko Paul. A 

History of the Churches of Christ in Poland.- Polish Christian Ministries, 2001). 

Автор предоставляет ссылки на соответствующие документы и источники, 

которые свидетельствуют о том, что в Польше общины Церквей Христа 

стали возникать благодаря деятельности Константина Ярошевича (1891-

1984), польского эмигранта, уверовавшего в США благодаря проповеднику 

из реставраторской церкви, и в 1921 году вернувшегося в свою страну с 

целью благовестия.  

В 1923 году Ярошевич переезжает в Брест; вскоре после этого он 

открывает головной офис своей миссии в г. Кобрине и начинает 

сотрудничать с И. Сацевичем. Вместе они основали ряд общин Церквей 

Христа в данном регионе. К примеру, в Кобринской Церкви Христа к 1939 

году насчитывалось 110 членов. Современная церковь ЕХБ в этом городе – 

это потомки общины, основанной еще К. Ярошевичем.  

Благодаря деятельности К. Ярошевича, И. Сацевича и Я. Буковича 

возник т.н. Союз Церквей Христовых. В середине 20-х гг. прошлого столетия 

существовало около тридцати общин Церквей Христовых, которые в 1928 г. 

по решению К. Ярошевича и его сподвижников входят в образованный ими 

«Союз Церквей Христовых Евангельского Исповедания» (в рамках этого 

объединения на русском языке регулярно издавался журнал «Христианский 

Союз»). К началу Второй Мировой войны большинство общин Церквей 

Христовых располагалось в Полесье и Волынской области; насчитывалось 

около 70 конгрегаций и 300 миссионерских баз, которые в целом включали в 

себя около 4000 членов [Там же. – С. 22].  

Подтверждение данной информации можно найти у В. Заватски, 

который писал: «В Волыни и Брестской области в 1921 г. возникла отдельная 

деноминация, известная под названием «Церковь Христа». В 1928 г. там 

насчитывалось 35 таких общин. Поскольку сталинские репрессии их не 

коснулись, церковь продолжала расти и к 1939 г. насчитывала уже 85 общин. 

Семьдесят одна из них оказалась после войны на советской территории и 

была присоединена к новому евангелическому союзу» [Заватски В. 
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Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны. – М., 1995. 

– C. 44]. Хотя данная информация предоставлена со ссылкой на интервью с 

И. Сацевичем в мае 1977 г. [Там же. – С. 57], необходимо сделать 

определенную оговорку. Конечно же, Церковь Христа не была отдельной 

деноминацией. Но, учитывая то, что сам Сацевич не был приверженцем 

американской Реставрации, а просто стал сотрудничать с Ярошевичем, уже 

будучи евангельским верующим в славянском культурном контексте, данная 

неточность вполне объяснима. Благодаря тому же Ярошевичу, славянские 

общины Церкви Христа поддерживали связь с американскими и польскими 

общинами данной традиции, в то же время обретая элементы самобытности 

(объединение в союз, распространение Евангелия посредством книгонош и 

т.д.), близкие по характеру к евангельским и баптистским церквам на 

территории Восточной Европы.  

После Второй мировой войны границы Польши значительно 

изменились. 70 общин Церквей Христа остались на территории, перешедшей 

Советскому Союзу, и в 1945 г. вошедших во Всесоюзный Совет 

Евангельских Христиан Баптистов [Там же. – С. 52]. Таким образом, общины 

Церквей Христа имели не только идеологическую, но и фактическую связь с 

церквами ЕХБ на территории Восточной Европы в целом и Советского 

Союза в частности. Конечно же, динамика отношений ЦХ и ЕХБ на тот 

период не столь заметна, как, к примеру, отношения евангельских христиан-

баптистов с пятидесятниками. С другой стороны, гармоничное по сравнению 

с другими деноминациями вхождение общин Церквей Христа в Союз ЕХБ 

дает основания предположить, что на тот момент для данных двух союзов 

объединение было вполне естественным шагом не только в силу 

независящих от них факторов (давление со стороны советской власти, 

продолжительный период боевых действий на данной территории и т.д.), но 

и по ряду других причин, таких как «славянский» контекст евангельской 

веры, доктринальная и церковная схожесть и т.д.  

Заключение. Сегодня и Церкви Христа, и верующие ЕХБ считают, что 

являются носителями первоначального христианства, основываясь на 

Писании. Однако славянское евангельское движение и американское 

движение Реставрации зародились и проистекали в различных культурных 

контекстах, так как Западу всегда была свойственна религиозная свобода в то 

время, как в России в ХІХ веке царил лозунг «православие, самодержавие, 

народность» с минимумом отклонений от православной ортодоксии. Автор 

данной статьи видит в схожести американского и славянского движений, 

несмотря на социо- и историко-культурные различия, универсальность 

принципа христианского единства. На Западе верующие искали единства в 

условиях религиозной свободы. В Российской империи верующие искали 

того же в условиях притеснений и даже гонений. Как и в начале XX века, у 

Церквей Христа и общин ЕХБ есть как культурно-исторические, так и 

богословские основания для конструктивного диалога с целью 

сотрудничества и даже единства. 
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А н о т а ц і ї 
 

У статті «Взаємозв’язок американського руху Реставрації та 
слов’янського євангельського руху: історичний та богословський аспекти» 
А.Е. Бєлов звертає увагу на загальні особливості даних рухів. Попри те, що вказані 
рухи формувалися в різних соціокультурних умовах, в їхній основі лежали прагнення 
до духовного оновлення традиційних церков, повернення до новозавітного 
християнства, а також принцип єдності Церкви. Такі позиції заклали міцний 
фундамент співпраці між Учнями Христа та євангельськими християнами наприкінці 
ХІХ- на початку ХХ ст., а також сприяли об’єднанню громад Церкви Христа і 
євангельських християн-баптистів в радянський період. Хоча нині ці церкви існують 
окремо і між ними спостерігається чимало протиріч, автор переконаний, що в ХХІ 
столітті, як і на початку ХХ століття, існують богословські та культурно-історичні 
передумови для конструктивного діалогу щодо співпраці й навіть об’єднання. 

Ключові слова: рух Реставрації, слов’янський євангельський рух, Учні 
Христа, Церква Христа, кемпбелісти, стоуністи.  

 
В статье «Взаимосвязь американского движения Реставрации и 

славянского евангельского движения: исторический и богословский аспекты» 
А.Э. Белов акцентирует внимание на общих особенностях данных движений. 
Несмотря на то, что указанные движения формировались в разных 
социокультурных условиях, их основу составляли стремление к духовному 
обновлению традиционных церквей, возвращение к новозаветному христианству, а 
также принцип единства Церкви. Данные позиции заложили прочный фундамент 
сотрудничества между Учениками Христа и евангельскими христианами в конце XIX 
- начале ХХ ст., а также способствовали объединению общин Церкви Христа и 
евангельских христиан-баптистов в советский период. Несмотря на то, что в 
настоящее время данные церкви существуют отдельно и между ними наблюдается 
немало противоречий, автор убежден, что в XXI веке, как и в начале прошлого 
столетия, существуют богословские и культурно-исторические условия для 
развития конструктивного диалога о сотрудничестве и даже объединении. 

Ключевые слова: движение Реставрации, славянское евангельское 
движение, Ученики Христа, Церковь Христа, кэмпбеллисты, стоунисты. 

 
In the article «Interconnections between American Movement of Restoration 

and Slavic Evangelical Movement: historical and theological aspects» A.E. Belov 
emphasizes general common features of the said movements. Despite the fact that those 
movements were formed in different social and cultural conditions, they were both based 
on the pursuit for spiritual renewal of traditional churches, return to Christianity of the New 
Testament and principle of Church unity. These doctrines laid the firm foundation for 
cooperation between Disciples of Christ and Evangelical Christians at the end of 19th – 
beginning of 20th century. Those teachings also promoted the unification of “Church of 
Christ” and Evangelical Christian Baptists communities in the Soviet period. Though at 
present these churches are separate and there are many contradictions between them, 
the author is positive that in the 21st century, as well as a hundred years ago, there are 
theological, cultural and historical conditions for a constructive dialogue about cooperation 
and even merger.  

Keywords: Restoration Movement, Slavic Evangelical Movement, Disciples of 
Christ, Church of Christ, Campbellists, Stonists. 

 

 



134 
 

Д. Шестопалець
* 
(м. Київ) 

 

УДК 21:314 

 

ВІД ПРАВОСЛАВ’Я ДО ПРАВОВІР’Я: 

 ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОНВЕРСІЇ В ІСЛАМ 

СЕРЕД СВЯЩЕНИКІВ РПЦ 

 

В останні два десятиліття явище навернення в іслам набуло значного 

поширення серед православного населення Росії та України. З одного боку, це 

можна вважати природнім наслідком плюралізації «релігійного ринку», 

реалізації громадянами права вільного віросповідання в умовах релігійного 

відродження після семидесяти років буття в атеїстичному середовищі. З 

іншого ж - вибір саме ісламу є дещо парадоксальним, враховуючи негативний 

імідж цієї релігії у суспільній свідомості на фоні відсутності достовірної 

інформації та специфіки висвітлення ісламської тематики у ЗМІ.  

Пояснення цього явища стає ще складнішим, коли мова йде не про 

звичайних пересічних парафіян (відхід яких можна віднести до низького рівня 

віри чи знань), але про священників, що за визначенням мають бути краще 

підготовані до супротиву зовнішнім впливам та відповіді на найбільш складні 

питання щодо своєї релігії. Саме тому дослідження конверсії в іслам серед 

православних священників є особливо цікавим для вироблення більш стійких 

теоретичних узагальнень стосовно природи та специфіки процесу. 

 

Основний зміст статті. Необхідно відзначити, що історії минулих 

священнослужителів є нечисленними, проте завдяки своїй ідеологічній 

важливості у проповіді ісламу, вони набули надзвичайної поширення в мережі 

Інтернет, продубльовані на численних ресурсах російських мусульман та на 

сторінках друкованих видань. І якщо навернення пересічного православного 

переважно проходить непоміченим, то навернення священників кожного разу 

викликає жваву полеміку та дискусію між православними та мусульманськими 

апологетами щодо персон новонавернених, справжніх мотивів, що спонукали 

їх змінити релігію, та того, чи становлять ці випадки певну тенденцію або ж є 

лише природнім відпадінням маргіналізованих елементів. 

У світлі цих дискусій найбільшим питанням є те, як саме об‘єктивно та 

неупереджено інтерпретувати історії конвертів (англ. convert ), адже в окремих 

випадках погляди дослідника та актора на те, «що відбулося насправді», 

можуть значно відрізнятися. Отже, метою цієї статті є, з одного боку, 

критичне розуміння релігійного досвіду православних священників, з іншого 

ж, спроба залучення численних теорій конверсії, розроблених на базі даних 

нових релігійних рухів, до випадків навернення із православ‘я в іслам. 
                                                 
*
 Шестопалець Денис Васильович – кандидат історичних наук, молодший науковий 

співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди 

НАН України. 
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Огляд випадків. Це дослідження базується на аналізі акаунтів конверсії 

(персональних наративів та інтерв‘ю), опублікованих у книгах та на Інтернет 

сторінках. Важливо зазначити, що тексти, залучені до дослідження, суттєво 

відрізняються за кількістю фактичної інформації та глибиною саморефлексії 

новонавернених, що обмежує можливості проведення повноцінного 

компаративного аналізу та створення широких узагальнень. 

Існує п‘ять загальновідомих випадків прийняття ісламу священиками та 

кліриками РПЦ:  

 

№ Ім‘я 
Рік 

нар. 

Вік 

прийняття 

ісламу 

Рік 

навернення 

Місце 

прийняття 

ісламу 

1. В‘ячеслав 

Полосін
199

 

1956 43 1999 Москва 

2.  Сергій Тимухін 
200

 1973 30 2003 с. Бєлово  

3. Михаїл Кисельов
201

 Невід. ≈45 2006 Нижній 

Новгород  

4. Владислав Сохін
202

 Невід. ≈26 2006 Курськ 

5. Олексій Сідєлєв
203

  1979 ≈27-30 після 2006 Ташкент 

  

Необхідно відзначити значну різницю у віці між наверненими та широку 

географічну дистрибуцію наявних випадків. Останній аспект може слугувати 

підтвердженням, що конверсія в іслам не є властивою лише великим містам з 

потужними полікультурними впливами, а й відбувається у периферійних 

районах Росії, де мусульманські громади є відносно малими та менш 

помітними. 

Рівень освіти навернених загалом достатньо високий, включає як 

духовні, так і світські навчальні заклади. Усі минулі священики, за винятком 

Кисельова, навчалися у семінаріях. З означених випадків тільки В. Полосін 
                                                 
199

 Полосин В. Прямой путь к Богу. – М., 2000. Полосин В. Почему я стал 

мусульманином. – М., 2004. 
200

 «Почему священники принимают Ислам? С.Тимухин: Как я стал 

мусульманином» // http://www.islam.ru/newmuslim/timuhin (останній доступ 

02.02.2011) або http://clubs.ya.ru/4611686018427429887/replies.xml?item_no=95 

(останній доступ 02.05.2011) 
201

 «Cвященники выбирают Ислам. Случайность или тенденция? Интервью с 

бывшим иеромонахом» // http://85.214.59.160/site/?act=news&id=48881 (останній 

доступ 02.05.2011) 
202

 «Владислав Сохин. Мой путь в Ислам» // http://www.religia.kz/2008-12-28-03-

31-17/39-2008-12-29-13-53-05/209-2009-01-01-08-20-48.html (останній доступ 

02.05.2011). Див. також «Священник принял Ислам» // http://www.quran-m.com/ 

firas/rusi/?page=show_det&id=196&select_page=67 (останній доступ 02.05.2011). 
203

 «Церковнослужитель принял Ислам» // http://quran-m.com/firas/rusi/?page= 

show_det&id=428(останній доступ 02.02.2011). 
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отримав університетський диплом до вступу до семінарії, натомість В. Сохін 

та М. Кисельов вступили на факультети релігієзнавства, вже будучи 

священиками.  

Щодо «траєкторій конверсії», то лише С. Тимухін мав проміжну ланку 

між православ‘ям та ісламом (став пастором в Американської Апостольської 

Євангелічної Лютеранської Церкви). 

Найбільш резонансним та відомим став випадок В‘ячеслава Полосіна, 

що офіційно проголосив прийняття ісламу у 1999 році. Після цього В. Полосін 

продовжив свою діяльність як мусульманський громадський діяч та богослов, 

написав ряд книжок, в яких детально виклав біографічні подробиці та мотиви 

прийняття ісламу. З огляду на це, а також на той великий вплив, який ці книги 

справили на всіх інших навернених священників, випадок В. Полосіна є 

найбільш важливим для даного дослідження. 

Біографічна реконструкція та зміни в «универсумі дискурса» (the 

universe of discourse). Першим логічним кроком в аналізі означених випадків є 

визначення природи тих релігійних змін, які відбулися у свідомості минулих 

священників. Іншими словами: чи ми маємо справу з повноцінними 

конверсіями як «корінними змінами у реальності» (―changes of root reality‖
204

) 

або значно менш радикальними формами особистісних трансформацій? 

Американські дослідники Д. Сноу та Р. Мачалек запропонували 

загальний набір «індикаторів» конверсії серед адептів нових релігійних рухів: 

набуття членського статусу в общині, демонстраційні дії та різні риторичні 

показники (біографічна реконструкція, встановлення генеральної атрибутивної 

схеми, відмова від мислення за аналогіями, засвоєння ролі конверта)
205

. Однак, 

на нашу думку, далеко не всі з цих індикаторів можуть бути напряму 

застосовані до дослідження конверсії в іслам. Так, ісламське віровчення має 

достатньо розроблену, але тим не менш дуже абстрактну ідею «спільноти 

віруючих» (умма або джамаʻа), що має велику кількість тлумачень. Ця 

спільнота не має втілення у суспільному інституті на подобі «церкви», а відтак 

«набуття членського статусу» не може бути повноцінним показником 

конверсії, за винятком тих випадків, коли афіліація з конкретним суфійським 

тарікатом чи духовним центром займає важливе місце у наративі наверненого. 

Отже, оскільки це дослідження базується на само-репрезентаціях конвертами 

своїх історій в книгах та інтерв‘ю, то найбільш логічним є зосередитися на 

риторичних показниках, серед яких біографічна реконструкція видається 

найбільш перспективною для аналізу. 

Біографічна реконструкція зазвичай вважається однією з найбільш 

важливих рис реальної конверсії. Люди, що пройшли релігійні трансформації, 

тяжіють до того, щоб переосмислити їхню персональну історію відповідно до 
                                                 
204

 Heirich M. Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories About 

Religious Conversion // The American Journal of Sociology. – 1977. – Vol. 83/3. – p. 

673-674. 
205

 Snow D., Machalek R. The Sociology of Conversion // Annual Review of 

Sociology. – 1984, Vol. 10. – Р. 167-190. 
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нової ідентичності та світогляду, повністю відкидаючи своє минуле чи 

роблячи його «передмовою» до конверсії
206

.  

Залучені до цього дослідження випадки демонструють різний ступінь 

того, що можна інтерпретувати як біографічну реконструкцію та зміни в 

«універсумі дискурсу».  

У першу чергу, найбільшу цікавість викликають репрезентації 

наверненими свого виходу з попередньої релігії, адже пояснення мотивів 

дисафіліації може бути не меншим предметом біографічної реконструкції, ніж 

мотиви конверсії per se, і очевидно, базується на тих самих принципах.  

Аналіз біографічних деталей в акаунтах показує, що всі минулі 

священики звернулися до православ‘я у підлітковий період (15-19 років) як до 

найближчої опції релігійної афіліації або як до єдиної альтернативи своєму 

становищу. Після цього вони були соціалізовані до інституційної структури 

церкви (залучені до ритуальної та іншої діяльності) без попереднього 

ознайомлення з теологічними доктринами. Жоден з них не зображає якогось 

релігійного досвіду або глибинного емоційного переживання, що б 

символізувало радикальні внутрішні трансформації ідентичності. 

З огляду на це цілком логічним є той факт, що проблеми із засвоєнням 

доктрини стали тим самим «тонким місцем», де криза маніфестувала себе у 

найбільш гострій формі. Типово акаунти свідчать, що поглиблене вивчення 

християнської традиції спровокувало у священників серйозне розчарування 

наявними у ній суперечностями, модифікованими язичницькими елементами 

та ін.. Це, в свою чергу, призводило до гострої внутрішньої напруги, 

суперечливого стану свідомості (division of self), психологічної кризи та 

дисбалансу. В термінології Грейла, такий стан свідомості віруючого можна 

охарактеризувати як «зіпсована ідентичність» (spoiled identity)
207

, що наново 

перетворює людей на «релігійних шукачів» (religious seekers). 

Але далеко не всі «кейси» повністю відповідають цій моделі. У деяких 

випадках поглиблене вивчення традиції саме по собі було не причиною 

розчарування (відправним пунктом дисафіліації), але наслідком розчарування 

в інших аспектах церковного життя та практики. У випадку В. Полосіна було 

декілька причин, що підштовхнули його до критичного переосмислення 

православ‘я, зокрема усвідомлення ним обрядових традицій як поганських 

ритуалів, а ролі священика як жерця, а не духовного лідера спільноти 

віруючих
208

 . За визнанням Полосіна, саме в цьому аспекті священство не 

відповідало його очікуванням та тій ролі «воїна Бога», яку він для себе 

бачив
209

. У випадку Сідєлєва значну роль відіграло домінуюче мусульманське 

оточення: за його власним описом подій, він не мав проблем з доктриною аж 
                                                 
206

 Berger P. Invitation to Sociology: A Humanist Perspective. – Garden City, 1963. – 

Р. 51. 
207

 Greil A. Previous Dispositions and Conversion to Perspectives of Social and 

Religious Movements // Sociological Analysis. – 1977. – Vol. 38/2. – Р. 120. 
208

 Полосин В. Почему я стал мусульманином. – М., 2004. – С. 10. 
209

 Там само.  
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до того часу, поки не вступив у релігійну полеміку з муллою місцевої мечеті, 

який переконав його у хибності християнства (тобто критичне переосмислення 

було ініційоване зовнішніми впливами)
210

.  

З огляду на це можна припустити, що розчарування доктриною часто 

саме по собі не є центральним фактором, але лише виразом іншого роду 

проблем (які індивід іноді не усвідомлює або прагне не артикулювати), 

раціональним приводом для дисафіліації, що сигналізує про дефекти в 

соціалізації в структурі православної церкви. З іншого боку, як вже було 

багато разів відзначено іншими дослідниками, наголос на теологічних 

питаннях є абсолютно невідворотним та необхідним в структурі 

ретроспективного опису людьми свого навернення
211

. Так само доктрина 

ретроспективно стає центральним фактором і в дисафіліації, оскільки 

«сутність релігії – це система вірувань, а отже адепти не мають іншого вибору 

як тільки доктрину показовим центром уваги»
212

. 

Є також інші важливі аспекти біографічної реконструкції, що 

стосуються відходу від релігії. Зокрема, в історіях присутня тенденція до 

применшення минулими священиками важливості свого звернення до 

православ‘я та служіння в структурі Православної Церкви. Натомість конверти 

намагаються представити їхній попередній досвід як прояв більш загального 

феномену, як то віра в «Єдиного Бога» чи, як у випадку Кисельова, 

гуманістичні настрої («Я ніколи не бачив себе в іншій ролі, окрім як служити 

Богу та людям»
213

). 

Наприклад, Полосін у викладі своєї історії прагне показати, що його 

звернення до православ‘я не було «конверсією» у повному сенсі цього слова 

(радикальною особистісною трансформацією чи виходом на новий ступінь 

віри), а скоріше результатом конфлікту з радянською тоталітарною системою 

та пошуком альтернативи комуністичній ідеології («альтернацією» в 

термінології Травісано
214

). Полосін, зокрема, стверджує, що його прихід до 

православ‘я не був «свідомим вибором конкретної релігії», тому що він не мав 

нічого, з чим би міг порівнювати
215

. Так само інші навернені вказують, що не 

православ‘я саме по собі, а постійний пошук істини був головним стимулом 

їхнього духовного життя.  
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Звичайно, така риса рефлективного осмислення власного досвіду не є 

специфічною тільки для ісламських випадків. Як вказують Р. Старк та Р. 

Фінке, «одним з найголовніших аспектів конверсії є «реконструкція» 

новонаверненим власної «біографії» таким чином, щоб показати, що конверсія 

була кінцевим результатом самосвідомого пошуку істини»
216

. 

 Усі ці аспекти біографічної реконструкції проявляються ще чіткіше, 

якщо розглядати їх у тісному зв‘язку зі змінами в «універсумі дискурса» 

конвертів. Знову ж таки, персональні наративи Полосіна є найбільш 

показовим. Після прийняття ісламу він написав книгу «Прямой путь к Богу», 

що містила історію його звернення до ісламу. У книзі «Почему я стал 

мусульманином» той самий варіант історії представлений у дещо 

відредагованому вигляді (курсив усюди мій – Д.Ш.): 

 

«Прямой путь к Богу» 

(2000) 

«Почему я стал мусульманином» 

(2004) 

В юности, в нескольких трудных 

ситуациях, когда моих сил было 

недостаточно, я внутренне 

обращался к своему Господу, и 

ситуация менялась в лучшую 

сторону.  

В детстве и юности, в нескольких 

трудных ситуациях, когда моих сил 

было недостаточно, я внутренне 

обращался к неведомому мне, но 

единственному Богу, и ситуация 

исправлялась в лучшую сторону. 

Это создавало ситуацию внутренней 

раздвоенности между личной верой и 

общественным долгом. 

 

 

Это создавало ситуацию внутренней 

раздвоенности между личной верой 

во Всеведущего и Всемогущего и 

необходимостью послушания 

официальной иерархии. 

Это, казалось бы, парадоксальное 

заявление, сделанное в православной 

церкви ее настоятелю, не вызвало у 

меня никакого сопротивления, а 

наоборот, запало в душу. 

Тогда мне это было непонятно, но и 

не вызвало никакого сопротивления, 

ибо и в православии для меня 

важнейшей была вера в 

единственность и всемогущество 

Бога, а не в чудотворения людей. 

Чтобы найти богословское 

объяснение, позволяющее придать 

церковным ритуалам правоверный 

характер, я стал углубленно изучать 

древнехристианские источники: 

историю Церкви, историю 

богослужений, историю богословия. 

Но все более я ощущал духовную 

потребность найти для самого себя 

богословское объяснение церковных 

ритуалов, доказать самому себе, что 

они находятся в рамках монотеизма.  
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З порівняння цих уривків очевидно, що «правки», внесені автором, 

сигналізують не тільки про парадигмальні зміни до монотеїстичного 

мусульманського модусу світосприйняття у свідомості наверненого – вони 

яскраво показують намагання Полосіна ретроспективно переглянути своє 

минуле як передісторію до конверсії та вкласти у минулі події необхідні для 

цього смисли. 

На додачу до цих показників біографічної реконструкції, цікаво 

відзначити і певний психолого-містичний компонент, що з‘являється не тільки 

в історіях Полосіна, але й в іншого священика - Владислава Сохіна. Так і 

Полосін, і Сохін згадують майже ідентичні історії, в яких ще задовго до власне 

конверсії кожен з них отримує пророцтво про це від стороннього випадкового 

мусульманина. Зокрема, Полосін описує зустріч із таджикським шейхом, що з 

якоїсь причини зайшов до нього у церкву і сказав, що Полосін обов‘язково 

прийме іслам
217

. У випадку Сохіна це був малознайомий чоловік у Занзібарі
218

. 

Чіткі паралелі між біографічною реконструкцією та змінами в 

«універсумі дискурса» можна побачити також в розповіді в минулому 

ієромонаха Михаїла Кисельова. За його власними словами, разом із 

доктринальними непорозуміннями, іншим важливим аспектом, що зумовили 

його відхід від християнства, була нездатність витримувати чернечий спосіб 

життя: 

 «….Мало того, я понял, что лишение себя семьи, ведение 

искусственного искаженного образа жизни не на пользу моей душе. …. Я 

тяготился, когда должен был исполнять все эти выдуманные искусственные 

обязанности, которых Бог от меня не требовал, не просил и не желал»
219

 

(курсив мій – Д.Ш.). 

Наведена цитата демонструє глибокий, емоційно забарвлений 

внутрішній конфлікт Кисельова на ґрунті неприйняття чернечого способу 

життя. Більше того, епітети, які він використовує для того, щоб описати цей 

стан («искусственный искаженный образ жизни», «выдуманные 

искусственные обязанности») досить сильно нагадують, якщо не напряму взяті 

з ісламської бачення християнського інституту чернецтва як такого, що 

суперечить людській природі та Божому задуму для людського життя (див., 

наприклад, погляди на чернецтво в Корані: ал-Хадід, 27).  

Цікаво однак відзначити, що ця частина акаунту Кисельова є фактично 

єдиною, що містить очевидні зміни в «універсумі дискурсу». Він не 

використовує навіть типові для подібних наративів короткі фрази арабською 

(алхамдулілля, іншаалла та ін..). Говорячи про Трійцю, Кисельов не згадує 

також прагнення до чистого монотеїзму, що є дуже типовим для православних 
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конвертів в іслам; натомість, він просто констатує свою неспроможність 

зрозуміти та відчути цей догмат. Такий стан речей може означати, що 

радикальні зміни в «універсумі дискурсу» часто з‘являються саме в тих 

частинах історій, що говорять про найбільш проблемні для наверненого 

аспекти його попереднього віросповідання. В свою чергу, це може стати 

ключем до розуміння внутрішніх психологічних процесів, які спонукають 

віруючого до пошуку нових світоглядних орієнтирів. Однак це припущення 

потребує подальших досліджень. 

Тип «конверсійної кар’єри». Хоча доктринальний аспект, 

зафіксований в історіях, може і не відображати реальної сутності релігійного 

досвіду наверненого, він тим не менше визначає домінантну форму його 

«конверсійної кар‘єри» («conversion career») або «історії конверсії»
220

. 

У даних випадках незадоволеність православними догматами спонукала 

священнослужителів не просто полишити церковну структуру, а й шукати 

нового релігійного вчення, щоб вирішило існуючи суперечності і сформувало 

цілісне та внутрішньо узгоджене світосприйняття. Щоб досягти цієї мети, 

минулі священики починали своє власне розслідування, інтелектуальний 

«квест», метою якого було критичне осмислення вчення православного 

християнства, його деконструкція та компаративний аналіз у порівнянні з 

іншими релігіями. Цікавою рисою цього процесу було прагнення індивідів 

розширити власні наукові обрії не тільки через приватні студії наявної 

літератури, а й через отримання релігієзнавчої освіти у світських навчальних 

закладах або, у випадку Полосіна, отримання наукового ступеня зі 

спеціальності.  

З огляду на це усі випадки у більшій чи меншій мірі відповідають тому 

типу релігійної «конверсійної кар‘єри», який Дж. Лофланд та Н. Сконовд 

визначили як «інтелектуальний»: 

«Інтелектуальний модус конверсії починається з індивідуальним, 

приватним дослідженням можливих «нових засновків буття», альтернативних 

теодицей, персональної самореалізації і т.п. через читання книг, перегляд 

телебачення, відвідування лекцій та інших не-особистих й «вільних» шляхів, 

через які більшою мірою можна без соціального включення ознайомитись з 

альтернативними ідеологіями та способами життя»
221

 . 

Таке припущення може бути підтверджене іншими рисами цього типу 

«конверсійної кар‘єри», які згадує Лофланд. По-перше, це відсутність 

зовнішнього соціального тиску: жоден з минулих священників не повідомляє 

про застосування до нього будь-якої форми відкритого примусу або гострого 

конфлікту з соціальним оточенням, наголошуючи на незалежності та 
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самостійності його рішення. Хоча деякі з конвертів мали шанс ознайомитися з 

ісламськими суспільствами або жили в них певний час (Полосін був 

священником у Центральній Азії, Сохін відвідував Іран, Косово, африканські 

країни, Сідєлєв постійно проживає в Ташкенті), підстав вважати ці випадки 

прагненням до асиміляції з оточенням або наслідком тиску оточення, немає.  

По-друге, всі акаунти описують поступовий процес конверсії, що 

супроводжувався відповідними змінами у світогляді та «універсумі дискурсу» 

потенційного конверта. 

По-третє, жоден з минулих священників не приділяє суттєвої уваги 

опису своїх релігійних почуттів, емоцій ані в православний, ані в 

мусульманський етапи «кар‘єри», натомість приділяючи головну увагу 

інтелектуальній боротьбі за розуміння догматів. Це цілком відповідає 

спостереженню Лофланда, що емоційний стан «конвертів-в-процесі» є 

далеким від екстатичного та може бути краще схарактеризований як 

просвітлення («illumination»
222

). 

Ця одноманітність «конверсійних кар‘єр» піднімає одне з ключових 

питань аналізу феномену релігійної конверсії, а саме питання оцінки 

«благонадійності» конверсійних акаунтів як джерел дослідження. Іншими 

словами, чому історії такі подібні і чи варто досліджувати їх взагалі? 

В своєму дослідженні «Свідків Ієгови», Д. Бекфорд показав, що 

новонавернені схильні до того, щоб підлаштовувати свої оповіді до тих 

поглядів на процес конверсії, які існують в тій чи іншій групі
223

. Тобто, на 

думку, Бекфорда, нові віруючі намагаються реконструювати свої історії так, 

щоб відповідати стандартам групи. Самі стандарти, між тим, можуть 

поступово змінюватися з часом
224

. 

Якщо ми розвинемо цю ідею трохи більше, то можемо припустити, що, 

на відміну від нових релігійних рухів, подібні погляди на процес конверсії в 

традиційних релігіях є не просто ідеологією групи, але стабільною, а то й 

інтегральною частиною самої релігійної традиції, що виробилася історично. Ці 

погляди, а точніше моделі конверсії, властиві кожній релігії, відображають її 

потребу у самозбереженні та служать своєрідними фільтрами, що вже на 

початковому етапі «пре-афіліації»
225

 відсіюють неперспективних конвертів, 

щоб запобігти включенню у групу потенційних деструктивних елементів та 

відступників, тобто тих, хто може поставити під ризик єдність групи чи її 

ідеологічні засади. З іншого боку, такий стан речей дає можливість самим 

релігійним «споживачам» шукати релігію з певними характеристиками, що 

відповідають їхньому світогляду та задовольняють їхні духовні потреби.  
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Немає необхідності доводити, що навернення апостола Павла є 

зразковою моделлю, ідеалом для традиційних гілок християнства. Однак так 

само є очевидним, що кожна релігія, особливо місіонерського спрямування, 

формує свої власні моделі, що відображають специфіку її вчення. 

Останнє повною мірою властиве ісламу. Можна припустити, що 

домінування інтелектуального типу «конверсійної кар‘єри» є обумовленим не 

тільки зовнішніми обставинами (як то обмеженість джерел інформації про 

іслам друкованими текстами та мережею Інтернет), а й глибинними 

внутрішнім характеристиками самого ісламського віровчення.  

Те, що іслам високо цінує знання та резервує для нього значне місце у 

вирішенні релігійних проблем, є доведеним фактом. Ісламські місіонери, як 

правило, роблять значний наголос на раціональності ісламського віровчення та 

його відповідності настановам здорового глузду. Саме ця відповідність власне 

й надає ісламу цілісного та несуперечливого характеру, який є дуже 

привабливим для більшості конвертів. Ці загальні спостереження можуть бути 

підтверджені, спираючись на праці відомого ісламського діяча та мислителя 

«ісламського відродження» Сайїда Кутба. В своєму тлумаченні на аят 256 сури 

ал-Бакара він подає цікаві роздуми, які можуть пролити більше світла на 

ісламське бачення процесу конверсії: 

«Іслам дивиться на релігійну віру як на справу переконання, що 

виникає, як тільки базові факти представлені та пояснені. …. Він не 

використовує ніяких засобів примусу чи фізичних чудес, що бентежать розум 

або які знаходяться поза людською здатністю давати пояснення та 

осмислювати. Так само іслам ніколи не шукає нових адептів через насильство, 

загрозу або будь якого виду тиск. Він залучає факти, аргументування, 

пояснення та переконування»
226

. 

Таким чином, можна припустити, що конверти в традиційних релігіях 

не пристосовують свої історії до типової схеми групи (як то стверджував 

Бекфорд з приводу «Свідків Ієгови»), а лише артикулюють свої автентичні ідеї 

у межах та засобами засвоєного ними нового «універсуму дискурсу». Окрім 

того, факт уніфікованості історій навернення може бути просто пояснений 

збігом «попиту» і «пропозиції» - уявлень та потреб наверненого з 

характеристиками віровчення, яке пропонує конкретна релігія
227

.  

Соціальний та релігійний капітал. Існує також інший аспект процесу 

конверсії, який Л. Рамбо характеризує як «стадію наслідків конверсії»
228

. В 

цьому плані залучені до аналізу випадки відповідають моделі релігійного 

навернення у нових релігійних рухах, розробленій Лофландом та Старком у 
                                                 
226
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1964 році. Згідно з цією моделлю, конверсія концептуалізується як «відмова 

від більш поширеного світогляду на користь невідомого, ще нез‘ясованого та 

часто соціально девальвованого»
229

. Не потрібно доводити, що із-за 

відсутності об‘єктивної інформації та домінування негативних стереотипів у 

ЗМІ, загальне бачення ісламу серед російського населення залишається досить 

негативним. Цей негативний імідж також не в останню чергу провокується 

політичними та військовими конфліктами Росії на Північному Кавказі.  

Однак така оцінка конверсії православних священиків в іслам як 

свідомої самомаргіналізації та відчуження суперечить більш пізнім 

напрацюванням Старка у сфері теорії раціонального вибору, що нині часто 

називається «новою парадигмою». Так в одній зі своїх праць Р. Старк та Р. 

Фінке висувають ряд важливих тез з приводу процесу конверсії, серед яких та, 

що «роблячи релігійний вибір, люди намагаються зберегти свій соціальний 

капітал»
230

. На противагу до цього, у наявних випадках вихід з православ‘я 

може сприйматися як такий, що спричиняє велику кількість негативних 

наслідків для суспільного становища особи та фактично дорівнює втраті 

соціального капіталу. Відмовляючись від сану священика, особа змінює свою 

професійну орієнтацію та втрачає поважний соціальний статус члена кліру, не 

кажучи вже про те, що навернення саме в іслам у більшості випадків 

сприймається як зрада російським національним традиціям. В таких випадках 

конверт як правило отримує негативну реакцію оточуючих, ворожнечу, 

змушений захищатися від звинувачень, а також часто переживає розрив 

родинних та дружніх зв‘язків. Тобто в цій ситуації священик, що прийняв 

іслам, зменшує (або навіть втрачає) свій соціальний капітал, щоб збільшити 

релігійний капітал.  

 Такий стан речей відкриває інший «слабкий» аспект теорії Старка, який 

потребує подальшого осмислення: те, що люди мислять раціонально про свій 

вибір (тобто базують рішення на певних раціональних міркуваннях), насправді 

не означає, що вони обирають найбільш раціонально виграшні з позиції 

здорового глузду варіанти («отримання винагород та уникнення витрат»). Як 

вже було показано в аналізі біографічної реконструкції, раціональна 

аргументація часто є обгорткою для складних психологічних процесів та 

дефектів соціалізації – аномії
231

 або «зіпсованої ідентичності». 

Висновки. Таким чином, вже цей побіжний огляд вибраних аспектів 

показує, що конверсійні аккаунти можуть бути важливим джерелом для 

розуміння персональних релігійних трансформацій індивіда у специфічних 

соціальних умовах.  
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По-перше, зміни в «універсумі дискурсу» індивіда є важливим 

індикатором факту конверсії та його прямим наслідком. Однак у цій якості 

вони постають лише як даність, статичне підтвердження події, що відбулася. 

Між тим, на нашу думку, більш важливим та цікавим для теоретичного 

осмислення є дослідження динамічних характеристик цього явища, а саме 

зв'язок змін в «універсумі дискурсу» з процесом біографічної реконструкції.  

По-друге, аналіз аккаунтів священиків, що навернулися в іслам, показує, 

що відхід від православ‘я відбувається як наслідок стану «зіпсованої 

ідентичності». Тобто конверсія в іслам відіграє інтегративну функцію для 

особистості, консолідуючи розділену свідомість людини на базі більш 

цілісного та логічно узгодженого світосприйняття. В цьому аспекті ісламське 

віровчення виступає парадигмальною альтернативою для тих, хто не 

задоволений окремими аспектами православ‘я, але не хоче повністю полишати 

авраамічну традицію. Цей факт в цілому відповідає ідеї Грейла про те, що 

потенційні конверти більш вірогідно будуть обмежені у своєму пошуку 

попередньою традицією культурної та релігійної соціалізації
232

. 

По-третє, у випадках прийняття ісламу православними священиками в 

Росії ми маємо справу з інтелектуальним типом «конверсійної кар‘єри». На 

нашу думку, цей факт однак не є відображенням «приватизованої» природи 

релігії у західних суспільствах
233

, але фактично відповідає сутності та 

значенню релігійної конверсії в ісламському віровченні.  

Отже, якщо дивитись на проблему в цілому, дані випадки, не зважаючи 

на велику спільність між ними, ще не можна назвати тенденцією. Разом з тим, 

якою б незначною не була їхня кількість, вони демонструють дієвість 

плюралізму релігійного ринку та поступову маргіналізацію православ‘я в 

структурі російської ідентичності. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Від православ’я до правовір’я: деякі аспекти конверсії в іслам серед 

священиків РПЦ. У статті Шестопальця Д.В. розглядаються теоретичні та практичні 
аспекти навернення в іслам священиків РПЦ в останні два десятиліття. 
Застосовуючи напрацювання соціологічної теорії, автор приходить до висновку про 
домінування серед залучених випадків «інтелектуального» типу «конверсійної 
кар’єри», а також чіткий зв’язок біографічної реконструкції зі змінами в «універсумі 
дискурсу» навернених. 

Ключові слова: конверсія, біографічна реконструкція, конверсійна кар’єра. 
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От православия к правоверию: некоторые аспекты конверсии в ислам 
среди священников РПЦ. В статье Шестопальца Д.В. рассматриваются 
теоретические и практические аспекты обращения в ислам среди священников РПЦ 
в последние два десятилетия. Используя наработки социологической теории, автор 
приходит к выводу про доминирование среди указанных случаев интеллектуального 
типа «конверсионной карьеры», а также про четкую связь биографической 
реконструкции с изменениями в «универсуме дискурса» обращенных. 

Ключевые слова: конверсия, биографическая реконструкция, 
конверсионная карьера. 

 
From the Orthodoxy to Islam: some aspects of the conversion process 

among the priests of the Russian Orthodox Church. The article of Shestopalets D.V. 
analyses the cases of conversion to Islam among the priests of the Russian Orthodox 
Church. Using the achievements of the contemporary sociological theory, the author 
comes to the conclusion that intellectual type of the conversion career is the dominant one 
in the cases at hand. In addition, it was also shown that there is a significant interplay in 
the conversion accounts between the process of biographical reconstruction and the 
changes in the universe of discourse of the converts. 
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ТАЇНСТВА В ПРАВОСЛАВ’Ї ТА КАТОЛИЦИЗМІ: 

СПІЛЬНІ ТА ВІДМІННІ РИСИ 

 

Постановка проблеми. Актуальність означеної проблеми 

зумовлюється необхідністю узагальнення розуміння спільних та відмінних 

рис у віровченні Православної та Католицької церков, зокрема їхніх 

поглядів на сім головних церковних таїнств. Це дасть змогу ще раз 

наголосити, що ці дві великі християнські конфесії мають спільну історію 

і відмінності в їхньому віровченні не повинні бути приводом для 

звинувачень один одного у відступництві та єресі, оскільки їх підґрунтям є 

довготривала традиція. Та й спільних рис у віровченні цих двох конфесій 

значно більше, ніж відмінних.  

Питання порівняння головних церковних таїнств в православ‟ї та 

католицизмі є достатньо актуальним, як для сучасного богослов'я, так і 

для сучасного релігієзнавства. Адже глобалізований світ гостро ставить 

проблему екуменізму, а відтак щоб дійти до якогось спільного знаменника 
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цим двом найбільшим християнським конфесіям – православ‟ю та 

католицизму, потрібно усвідомити свої відмінності. 

Об’єктом нашого дослідження є головні таїнства в православній та 

католицькій традиції. Предмет – спільні та відмінні риси головних 

таїнств в католицизмі та православ‟ї. Мета роботи полягає у 

комплексному філософсько-релігієзнавчому аналізі спільних та відмінних 

рис в розумінні суті таїнств та обрядовому їх здійсненні в сучасному 

православ‟ї та католицизмі. Досягнення поставленої мети зумовило 

постановку та вирішення ряду завдань: проаналізувати розуміння 

головних семи таїнств в сучасному православ‟ї та католицизмі й, 

виходячи з цього, з‟ясувати спільне та відмінне у розумінні суті таїнств 

та їх обрядовому виконанні. 

 

Основний зміст статті. Католицька Церква, як і Православна, 

визнає сім головних таїнств: хрещення, миропомазання (конфірмація), 

євхаристію (причастя), покаяння, єлеосвячення (єлепомазання, 

соборування), священство і шлюб, з них три – не повторювані (хрещення, 

миропомазання і священство), а інші – повторювані. 

Згідно з класифікаціями таїнств, які подають православні та 

католицькі автори, найважливішою групою для віруючих є таїнства 

пов‘язані з прийняттям в Церкву та підтриманням зв‘язку з Ісусом 

Христом. Зокрема, це – таїнства хрещення, миропомазання (конфірмації) 

та євхаристії, які в ранньому християнстві існували невіддільно одне від 

одного. 

У сучасні Католицькій Церкві ці таїнства відокремлені. Це, на думку 

Міхаеля Кунцлера, сталося тому, що римські традиції приймали 

християнські, не пристосовуючи їх до місцевих умов. Відокремлення 

миропомазання, а відтак і досить значний розрив класичної послідовності 

таїнств втаємничення (хрещення — миропомазання — євхаристія) могло 

статися тільки тоді, коли власні традиції міста Рим безпосередньо 

переносили в ті місцевості, де традиції не могли прижитися в незміненому 

вигляді. Оскільки миропомазання здійснював єпископ, то це зумовлювало 

великий проміжок часу між хрещенням, яке здійснював священик, і 

миропомазанням, яке здійснював єпископ, а тому чим більшою була 

єпархія, то більшим був проміжок. Як зазначає вищезгаданий католицький 

теолог, „ідеальним у богословському аспекті розв‘язком видається 

запозичення східної єдності обряду втаємничення: того, кого хрестять, 

одразу ж і миропомазують незалежно від віку‖ [Кунцлер М. Літургія 

Церкви. – Львів, 2001. – С. 364]. Такої ж думки дотримуються і сучасні 

православні богослови, зокрема І. Меєндорф та Й. Зізіулас, які 

наголошують, що ці таїнства повинні зберігати єдність. 

Хрещення – це одне з головних християнських таїнств в католицизмі 

та православ‘ї, що символізує прийняття людини в лоно Церкви. 

Відмінність католицизму від православ‘я виявляється у обряді здійснення 
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хрещення. Так, наприклад, таїнство хрещення в католицизмі здійснюється 

за допомогою обливання водою, занурення у воду нині не практикується, а 

у православ‘ї до цього дня зберігається звичай хрестити зануренням. У 

Католицькій Церкві до ХІІІ століття хрестили в більшості випадків теж 

зануренням. Але поступово Церква все більш і більш вирішувала 

використовувати хрещення обливанням. В сучасному католицизмі 

хрещення здійснюється лише за допомогою обливання, а в православ‘ї 

хрещення відбувається у формі як кроплення, так і занурення. В 

Українській Православній Церкві Московського Патріархату 

новонародженого, зазвичай, хрестять тричі занурюючи у воду, дорослу 

людину – обливають водою. В Українській Православній Церкві 

Київського Патріархату та Українській Автокефальній Православній 

Церкві практикується обливання, як немовлят, так і дорослих.  

Відмінне в католицькому та православному тлумаченні хрещення 

полягає також у тому, що Католицька Церква визнає хрещення всіх 

християн, незалежно від того, чи католики вони чи ні. В православній 

Церкві не всі хрещення визнаються дійсними. Зокрема, в сучасній УПЦ 

МП ведуться суперечки чи визнавати хрещення чи ні так званих 

„неканонічних церков‖ – УПЦ КП і УАПЦ. Так само в Православній 

Церкві, незважаючи на положення Церковного права визнавати 

християнами, окрім православних, також католиків та старо-католиків, 

монофізитів та представників раньопротестантських церков (англікани, 

баптисти), досить часто вимагається від представників цих конфесій при 

переході в православ‘я знову хреститись. 

У другому не менш важливому таїнстві миропомазання віруючі 

отримують дар Святого Духу (Рим. 8; 1 Кор. 1:21-22). В православ‘ї 

миропомазання здійснюється разом з хрещенням, його роль в 

Православній Церкві визначається тим, що разом з хрещенням і 

миропомазанням новонароджене немовля воцерковлюються. Це таїнство 

відбувається у формі хрестоподібного змазування тіла людини (лоба, очей, 

носа, губ, вух, грудей, рук и ніг) особливим ароматним маслом (миром). 

Перед миропомазанням священик читає молитву про сходження на 

людину Святого Духу. Зміст цього таїнства, на думку православних 

богословів, полягає у тому, щоб зберегти „душевну чистоту, отриману при 

хрещені, щоб зрости і укріпитися в житті духовному, потрібна особлива 

допомога Божа, яка і подається в таїнстві миропомазання‖ [Радугин А.А. 

Введение в религиоведение. – М., 1996. – С. 174]. В католицизмі таїнство 

миропомазання (конфірмація) здійснюється над дітьми і підлітками у віці 

7–12 років. В Католицькій Церкві, за звичаєм, миропомазання здійснює 

єпископ, а тому що прийняли хрещення в дитинстві приступають до цього 

таїнства ближче до юнацького віку, коли єпископ відвідує їхню парафію; 

проте в окремих випадках миропомазання здійснюється священиком 

[Конрад Р. Вера Католической Церкви. – К., 1997. – С. 167]. 
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Третім, не менш важливим таїнством посвячення або втаємничення, 

з точки зору Католицької та Православної Церков, є причастя, яке 

розглядається, як найважливіше таїнство, в якому через куштування хліба 

(шматочків просфори) і вина (червоне вино, розбавлене водою), 

„перевтілених‖ в тіло та кров Ісуса Христа, віруючі, згідно з 

християнським віровченням, стають сопричасними, залученими до його 

божественної суті. 

Відмінність у розумінні суті євхаристії в православ‘ї та католицизмі 

полягає у тому, що в православ‘ї під час євхаристії священик закликає 

Духа Святого (т.зв. епіклеза) зійти на дари (хліб і вино), внаслідок чого їх 

сутність змінюється на справжні тіло та кров Христа. В католицизмі, як і в 

православ‘ї, священик закликає Святого Духа під час меси (літургії) й 

освячення стає дійсним через священика, який священнодіє уособлюючи в 

собі Христа. Дари, згідно з православним та католицьким віровченням, 

повністю змінюються на тіло та кров Христа. Цю зміну (як православні, 

так і католики) називають „пересуществленням‖: зовнішній вигляд дарів 

залишається тим самим, в той час як субстанція, її сутність, з точки зору 

християнського віровчення, змінюється. Крім того, у православ‘ї значно 

більше уваги приділяється тому, що відбувається перед вівтарем, тоді як в 

католицизмі таїнство євхаристії має більш особистий характер [Янг Дж. 

Християнство. – М., 1998. – С. 144]. 

У Православній Церкві дітей починають причащати з раннього віку, 

відразу після хрещення, а в католицькому обряді дитина приймає 

причастя, коли має деяке уявлення про основи віри і розуміє відмінність 

між звичайним хлібом і „тілом Христовим‖ (як правило, з семи років або 

навіть пізніше). Але це лише прояв різноманітності традицій, а не 

принципова суперечність. У східних обрядах Католицької Церкви 

практикується і причащання немовлят. Також відмінності виявляються у 

самому обряді здійснення таїнства причастя, наприклад, у православних 

воно здійснюється на квасному тісті, православна просфора випікається у 

вигляді маленької булочки. В православ‘ї обряд причастя полягає у тому, 

що віруючим дають з‘їсти просфору, яку вони запивають ковтком 

червоного вина з особливої посудини – потира. Католицька Церква 

використовує для євхаристії прісний хліб, подібний тому, який іудеї 

вживали на Паску, який випікається у вигляді маленького плаского 

млинчика. На відміну від православ‘я, в католицизмі причастя може 

здійснюватися і або вигляді хліба з вином, або лише хлібом. Дійсність 

причастя лише хлібом католицькі теологи доводять посилаючись на слова 

з Біблії „в спільноті братерській, і в ламанні хліба, та в молитвах‖ (Дії 

2:42), „як пізнали Його в ламанні хліба‖ (Лк. 24:35). Таким чином, 

причастя мирян в Римо-Католицькій Церкві довгий час відбувалося лише 

за допомогою хліба, а кліру за допомогою вина і хліба [Тышкевичъ С., 

свящ. Католическій катихизисъ. – Жовква, 1992. – С. 164]. Цей звичай, що 

утвердився в Католицькій Церкві в епоху пізнього Середньовіччя, 
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останнім часом переглядається, поступово повертаються до стародавньої 

практики причащання. Церква, не вважаючи за можливе поспішно 

порушувати традиції, залишає це на розсуд місцевої церковної влади, а 

тому подібний порядок зберігається в значній частині парафій до цих пір. 

Хоча, наприклад, в Українській Греко-Католицькій Церкві причастя 

відбувається за допомогою хліба і вина. 

Другою важливою групою таїнств згідно класифікації є таїнства 

оздоровлення, які відіграють велику роль у віроповчальній та обрядовій 

системах католицизму та православ‘я, адже, згідно з їхнім вчення, людина 

не зберігає в повній чистоті нове життя, яке вона отримала при хрещенні. 

На думку богословів, вона постійно піддається гріху, тому чистоту 

потрібно постійно відновлювати. Саме тому, згідно з вченням Церкви, 

людина духовно відроджується завдяки таїнству каяття, а фізично 

зцілюється – єлеосвяченням. 

В Римо-Католицькій Церкві таїнство прощення гріхів, здійснених 

після хрещення, називають іноді сповіддю, за назвою однієї з його частин. 

Інколи це таїнство також називають „таїнство покаяння‖ – адже інший 

елемент таїнства полягає в тому, щоб „творити покаяння‖. В католицизмі, 

так само як і в православ‘ї, нині поширена таємна індивідуальна сповідь. В 

православ‘ї інколи практикується колективна сповідь, але це дуже рідкісні 

випадки. 

Особливістю здійснення каяття в католицизмі, на відміну від 

православ‘я, є наявність так званого „дзеркала покаяння‖ – переліку гріхів, 

які зобов‘язана згадати людина, та що кається на сповіді, – цей список 

повинен допомогти сповідатися [История Церкви. – Б.м, 1992. – С. 23]. 

На тих, хто згрішив священик - як в православ‘ї, так і католицизмі - 

накладає епітимію – піст, земні поклони, тимчасову заборону участі у 

церковних таїнствах тощо. Також священик відпускає гріхи від імені Бога, 

дія яких пов‘язана з відшкодуванням шкоди і виконанням справ покаяння. 

Як в католицизмі, так і в православ‘ї, священик дає обітницю абсолютного 

збереження таємниці сповіді. 

Характерною рисою в православ‘ї є відсутність сповідальниці, що 

відокремлює того, хто кається від сповідника. Православні віруючі 

сповідаються в храмі, не відокремлюючись від священика. Крім того, в 

православній Церкві є самостійний богослужбовий обряд сповіді. Після 

спільної літургії ті, хто кається підходять до аналоя, де їх чекає священик, і 

сповідаються за свої гріхи [Кунцлер М. Літургія Церкви. – Львів, 2001. – С. 

385-386]. 

На відміну від таїнства покаяння, яке згідно з християнським 

віровченням, надає духовне зцілення, таїнство єлеосвячення надає фізичне 

зцілення. Помазання хворих єлеєм з молитвою і подякою виражає 

упевненість віруючих в любові Бога та можливості зцілення. З часом ця 

практика в католицизмі почала асоціюватися з вмираючими і часто 

називалася соборуванням. Тому, як наголошується в католицькому 
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Катехізисі, „це не таїнство, призначене лише для тих, хто стоїть на порозі 

смерті. Отже, коли віруючий хоч би піддається загрозі смерті від хвороби 

або старезного віку, для нього наступає належний час здійснити це 

таїнство‖ [Янг Дж. Християнство. – М., 1998. – С. 150]. На противагу 

розумінню елеосвячення в католицизмі, яке призначене для вмираючих, в 

православ‘ї, як зазначається в Катехізисі, „єлеосвячення є таїнство, в якому 

при помазанні тіла єлеєм закликається на хворого благодать Божа, що 

зціляє неміч душевні та тілесні‖ [Катехизис. – К., 1991. – С. 303]. Відтак, 

розвиток цього таїнства у візантійському обряді відбувався у 

протилежному напрямку до католицького. Якщо на Заході „останнє 

помазання‖ стало таїнством для тих, хто при смерті, то на Сході – 

таїнством для кожного хворого, тобто його могли приймати всі хворі, 

навіть ті, які не перебували у життєвій кризі, що руйнувала душу й тіло. 

Третьою, не менш важливою групою таїнств у християнстві є 

таїнства, які служать співпричастю і місії вірних (шлюб, рукоположення). 

Шлюб як церковне таїнство склався у православ‘ї та католицизмі значно 

пізніше інших таїнств. Сутність таїнства шлюбу полягає у церковному 

освяченні обряду шлюбу або вінчання. З точки зору православного 

віровчення, сім‘я – це первина складова духовної спільності людей – 

„домашня церква‖. Під час здійснення обряду звучать слова псалмів, які 

славлять Бога, ім‘ям яких здійснюється шлюб. Читаються молитви, в яких 

священнослужитель питає у Бога благословення для нареченого і 

нареченої, миру. Згідно з християнським віровченням, духовний зміст 

цього таїнства в тому, що при здійсненні вінчання на молодят сходить 

благодать Божа, яка забезпечує нерозривний символічний союз, що 

заснований на любові. 

За вченням Католицької Церкви немає такого подружнього життя 

двох охрещених, яке не було б таїнством, оскільки Христос надав 

подружньому християнському зв‘язкові гідності таїнства. Отже, наречені 

здійснюють таїнство один одному. Роль духовенства при укладанні 

подружжя обмежується тим, що священик вислуховує згоду і благословляє 

наречених, які, висловивши свою згоду, вже вважаються подружжям 

[Кунцлер М. Літургія Церкви. – Львів, 2001. – С. 416]. 

Особливістю православного вінчання є те, що при його здійсненні 

найактивніше поводиться священик. Він вимовляє молитви, вінчає і одягає 

обручки; за грецьким требником, наречений і наречена не говорять взагалі 

нічого. У чині вінчання Російської Православної Церкви питання про згоду 

відповідає питанням про згоду в Католицькій Церкви, воно перейняте з 

українського Требника Петра Могили 1646 р., в якому багато католицьких 

впливів [Кунцлер М. Літургія Церкви. – Львів, 2001. – С. 416]. 

Отже, у католицькому та православному розумінні таїнства 

подружжя особливий вплив на формування літургії подружжя має питання 

про того, хто проводить це таїнство. Головними діючими особами в 

католицизмі під час здійснення таїнства шлюбу є молодята, а в православ‘ї 
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– священик. Особливістю розуміння шлюбу в Католицькій Церкві є також 

можливість визнати його незавершеним, якщо „подружжя не стало однією 

плоттю‖. Такий шлюб можна розірвати, адже він не вважається здійсненим 

[Конрад Р. Вера Католической Церкви. – К., 1997. – С. 175]. В православ‘ї 

ж статеві стосунки не впливають на визнання дійсності шлюбу, адже є 

приклад з історії Церкви, коли віруючі жили „як брат з сестрою‖, при 

цьому їхній шлюб з точки зору православ‘я є дійсним. Більше того, такі 

приклади навіть вважались за зразок для наслідування [Блум Антоний, 

митрополит. Брак и семья. – К., 2004. – С. 177]. 

З приводу розлучення, в Католицькій Церкві сакраментальний і 

завершений шлюб не може розірвати ніяка людська влада. Відміна браку, 

яку може проводити католицький церковний суд, не розлучення, а 

визнання того, що в цьому випадку реального шлюбу ніколи і не було. 

Цивільне розлучення (навіть виправдане з практичної точки зору) не 

руйнує священних уз [Конрад Р. Вера Католической Церкви. – К., 1997. – 

С. 175]. Розглядаючи сім‘ю як „домашню церкву‖, православ‘я негативно 

ставиться до розлучень. Та все ж, сучасна Православна Церква, слідуючи 

вимогам суспільного життя, подає свій перелік можливих підстав для 

розірвання шлюбного союзу, освяченого Церквою. Наприклад, крім 

перелюбу й нового одруження однієї із сторін, відпадіння чоловіка або 

жінки від православ‘я. Достатніми підставами для розірвання шлюбу є 

також захворювання на СНІД, медично засвідчені хронічний алкоголізм і 

наркоманія, здійснення жінкою аборту за незгоди чоловіка. Водночас, 

згода на розірвання церковного шлюбу не може даватися заради 

догоджання примхам чи на „підтвердження‖ цивільного розлучення. А 

втім, якщо порушення шлюбу є здійсненим фактом – особливо при 

роздільному проживанні подружжя, а відродження сім‘ї вже не є 

можливим – з пастирської поблажливості також дозволяється церковне 

розлучення [Основи соціальної концепції Української Православної 

Церкви. – К., 2002. – С. 46]. 

Таїнство священства стосується безпосередньо внутрішнього життя 

церкви, формування її ієрархії: єпископів, священиків та дияконів. За 

усталеним ритуалом покладання рук єпископа християнин дістає особливу 

благодать бути пастирем церкви або його помічником – дияконом. 

Таїнство священства підкреслює виняткову роль церковної ієрархії як 

посередника між мирянами і Богом. Священство – таїнство, що 

здійснюється архієреєм при зведенні в сан священнослужителя в акті 

висвячування. Божественна благодать, що передається при цьому, дає силу 

і право учити істинам віри, здійснювати таїнства, бути духовним пастирем.  

В православ‘ї таїнство священства (рукопокладення) здійснюється на 

основі обряду хіротонії – рукопокладення, в процесі якого здійснюється 

положення рук вищестоящого служителя культу на голову того, який 

посвячується. Згідно з вченням православних та католицьких богословів, у 

таїнстві священства християнин, удостоєний висвячування в диякона, 
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священика або єпископа, благодаттю Божою підноситься до відповідного 

ступеня священства і поставляється для особливого церковного служіння. 

Здійснювати таїнство священства може тільки єпископ. Висвячування в 

єпископа зазвичай виконують декілька єпископів. Варто також наголосити, 

всупереч поширеній думці, католики не розглядають папство як особливу 

благодать священства, бо по благодаті Папа рівний всім іншим єпископам 

Церкви. Як в католицизмі так і в православ‘ї священики та єпископи 

повинні бути чоловічої статі, але в православ‘ї раніше жінки могли бути 

дияконесами. Однак тепер цієї практики не існує. В Католицькій Церкві 

існує однозначно негативна позиція щодо можливості рукопокладення 

жінок. 

Найголовніша відмінність у таїнстві священства в католицизмі та 

православ‘ї полягає у тому, що католицькі священики та єпископи 

зобов‘язані до целібату, тобто безшлюбності, за винятком католиків 

Східного обряду, у яких допускаються одружені священики. У 

Православній та в Католицьких Церквах східного обряду священники, але 

не єпископи — можуть бути одруженими. У католицизмі є випадки, коли 

висвячували одружених некатолицьких священнослужителів, що 

навернулися в католицтво. Але зазвичай католицькі священики повинні 

бути неодруженими.  

Дуже важливим положенням католицизму є теза про особливу роль 

духовенства. За католицьким віровченням людина не може заслужити 

Божої милості самостійно, без допомоги духовенства, яке має значні 

переваги над мирянами і повинне мати надзвичайні права та привілеї. 

Зокрема, католицьке віровчення забороняє віруючим читати Біблію, 

оскільки, мовляв, це є виняткове право духовенства. 

Висновки. Церковні таїнства мають велике значення у віровченні як 

православ‘я, так і католицизму, адже вони, згідно з християнським 

вченням, були нібито встановлені самим Богом і через них віруючим 

передається його благодать, що є дуже важливим у справі спасіння. 

Розуміння сенсу основних семи таїнств в Католицькій Церкві подібне з 

православним. Є лише відмінності в тлумаченні окремих їх сторін. 

Наприклад, відмінність полягає у тому, яка роль надається таїнству 

елеосвячення у житті віруючих. На відміну від подібності у розумінні 

таїнств в Католицькій та Православній Церквах, в обрядовій стороні, тобто 

в зовнішній формі здійснення таїнств, спостерігається більше відмінного. 

Наявність відмінностей у обрядах можна, на нашу думку, пояснити 

історичною ретроспективою формування культової сторони Церкви, тобто 

визначальним тут став той культурний та етно-національний ґрунт, на 

якому формувались ті чи інші обряди. Так, якщо Католицька Церква є 

інтернаціональною щодо тлумачення канонів, таїнств і обрядів, то в 

православ‘ї домінують національні особливості: кожна з Церков виробляє 

свою традицію, має свої свята. 
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А н о т а ц і ї 

 
У статті Ю.Недзельської „Таїнства в православ’ї та католицизмі: 

спільні та відмінні риси” розглядається характерні особливості головних 
таїнств в православній та католицькій традиції. Автор досліджує відмінність в 
розумінні суті таїнств та обрядовому їх здійсненні в православ’ї та католицизмі. 

Ключові слова: таїнство, католицизм, православ’я, суть таїнства, 
обряд. 

 
В статье Ю.Недзельской „Таинства в православии и католицизме: 

общие и отличительные черты” рассматривается характерные особенности 
главных таинств в православной и католической традиции. Автор исследует 
отличие в понимании сути таинств и обрядовом их осуществлении в 
православии и католицизме. 

Ключевые слова: таинство, католицизм, православие, суть таинства, 
обряд. 

 
In the article of Yu. Nedzel'ska „Sacraments in Orthodoxy and 

Catholicism: the general and distinctive lines” is considered prominent features 
of the main sacraments in orthodox and Catholic tradition. The author investigates 
difference in understanding of an essence of sacraments and their ceremonial 
realisation in Orthodoxy and Catholicism. 

Keywords: sacrament, Catholicism, Orthodoxy, a sacrament essence, a 
ceremony. 

 



155 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 ПРАВОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ 

 

 

 

 

 

Л. Майданевич
* 
(м. Київ) 

 

УДК 21:13 

 

РЕЛІГІЄЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА: 

СУТНІСТЬ І ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 
 

Існування якісного багатоманіття явищ і процесів, які становлять 

релігійні відносини, обумовлені багаторівневістю структур і неоднорідністю 

компонентів, перетворює їх в складну систему. Наслідком цього аналізу є 

необхідність виведення на основі вибраної системи ознак-критеріїв 

типологічної визначеності для різних компонентів релігійних відносин. 

Необхідність релігієзнавчої експертизи в судочинстві викликана тим, що в 

процесі здійснення правосуддя суд стикається з необхідністю встановлення 

таких фактів (обставин), дані про які вимагають спеціальних досліджень.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема експертизи має 

більш поглиблені свої розробки в правничих науках, а в релігієзнавстві та 

філософії ця проблема досліджувалась мало. Серед вітчизняних та російських 

учених на міждисциплінарній основі дослідженням релігійних явищ 

займаються: Г.Друзенко, В. Єленський, С.Качура, М. Лубська, О.Предко, О. 

Саган, Ю.Тихонравов та інші дослідники. В сфері юриспруденції на науковому 

рівні кримінологічні проблеми злочинів у сфері віросповідання досліджували за 

різними напрямами такі науковці, як Г. Байдако, В.Гринько, Є.Ліхштейн, М. 

Палій, В.Петренко, О. Старков, Б. Яцеленко та інші. 

Постановка завдання. Відтак метою статті є з‟ясувати особливості 

експертизи в її релігійному вимірі, що уможливлює розгляд власне експертизи, 

виокремлення сутності релігієзнавчої експертизи і з‟ясування її місця в 

сучасному релігієзнавстві. Зокрема, дослідження спрямоване в аспекті 

практичного релігієзнавства задля визначення головних завдань релігієзнавчої 

експертизи в судочинстві, вирішення яких максимально б відтворювало 

реальні шляхи входження віруючого і релігійних інституцій у світ.  

 
                                                 
*
 Майданевич Леонід Олександрович – аспірант філософського факультету 

Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. 
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Основний зміст статті. Згідно зі статтею 35 Конституції України кожен 

має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу 

сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно 

відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, 

вести релігійну діяльність. Водночас тією ж Конституцією на кожного 

покладено обов‘язки перед державою, від яких ніхто не може бути увільнений.  

На сьогоднішній день право на свободу совісті громадянам України 

забезпечується Законом України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

від 23 квітня 1991 року. Таким чином, сутність релігієзнавчої експертизи в 

правовій площині обмежується правами та обов‘язками, визначеними в статті 

35 Конституції України, і ці обмеження в інших нормативно-правових актах 

находять лише своє уточнення та тлумачення щодо їх правозастосування. 

Поняття судової експертизи надається в Законні України «Про судові 

експертизи» – це дослідження експертом на основі спеціальних знань 

матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини 

справи, що перебуває у провадженні органів дізнання, досудового та судового 

слідства (ст.1). Суб‘єктами судово-експертної діяльності, зокрема, можуть 

залучатися, крім судових експертів, також інші фахівці з відповідних галузей 

знань (ст. 7).  

Втім релігієзнавча експертиза покликана охороняти громадян від 

учинення шахрайств під машкарою релігії: вона має встановлювати обставини 

щодо релігійних помислів та того, чи здатні ці помисли у вчинках або заявах 

спровокувати агресію й порушення норм порядку інших віровчень; чи слід 

провокаційну мову одних віруючих чи атеїстів визначати блюзнірською, 

непристойною для іншої віруючої особи (групи). Тобто, експертиза має 

досягнути результатів дослідження та встановити, чи релігійна зарозумілість 

одних спонукає інших до виявів агресії і порушень громадського порядку з 

метою позбавити інших такого самого права користуватися їхніми законними 

свободами. 

Важливе для визначення завдань релігієзнавчої експертизи в 

судочинстві – це допустити, що совість є самооцінкою особистістю своїх 

вчинків і дій, яка ґрунтується на нормах суспільної моралі. Вона є не тільки 

продукт розумової діяльності, раціонального усвідомлення моральних 

цінностей, але й наслідок емоційного ставлення до дійсності, її емоційної 

оцінки відповідно до усталених моральних норм.  

Саме релігієзнавча експертиза має визначати межу релігійної свободи в 

конкретній справі та факт релігійно вмотивованої поведінки особи. В той же 

час, держава в своєму прагненні задовольнити законні інтереси не може 

вибірково встановлювати відповідальність лише за дії, які мають релігійну 

мотивацію, а тому: релігієзнавча експертиза зобов‘язана визначити міру 

впливу релігійних норм, вчень в суспільно небезпечних діяннях конкретної 

особи в конкретній справі, яка буде врахована при визначенні суб‘єктивної та 

об‘єктивної сторони правопорушення (наприклад, злочину). 
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Окрім цього, релігієзнавча експертиза має за мету акцентувати увагу 

слідчого, прокурора та суд на досвіді залагодження проблем віротерпимості й 

розмежування компетенції таких впливових інститутів як Церква й держава. 

На нашу думку, рівень соціально-економічного розвитку суспільства, з 

врахуванням конкретних історичних передумов, визначають нагальність 

систематичного дослідження релігійних протиріч в судових процесах. Це 

надасть змогу визначити втілення в життя приписів норм віровчення, 

виражених у формі дотримання, виконання, використання релігійних знань.  

Проте релігієзнавча експертиза, в межах свого предмету дослідження, 

також буде з‘ясовувати фактичні обставини щодо дотримання основних 

соціальних обов‘язків, зобов‘язань суб‘єктами у справі. Нагадаємо, що серед 

основних обов‘язків виділяють такі: фізичні (наприклад, утримувати і 

захищати своїх неповнолітніх дітей); особисті (поважати честь і гідність, 

національні почуття і культуру людей або їх спільнот, виховувати своїх дітей); 

культурні (дбайливо ставитись до пам‘яток історії людства); економічні 

(віддавати частину індивідуального прибутку, доходу на загальносуспільні 

потреби – податки); політичні (протистояти насильству, вдаватись тільки до 

мирних засобів задоволення своїх політичних інтересів). 

Об‘єкт правопорушення при проведенні релігієзнавчої експертизи 

обмежується лише релігійними та духовними цінностями, які зазнали 

пошкодження, позбавлення чи знищення внаслідок протиправного діяння. 

Щодо об‘єктивної сторони правопорушення, то релігієзнавча експертиза 

покликана встановити необхідний причинний зв'язок між протиправним 

діянням та шкідливими або небезпечними наслідками для релігійних та 

духовних цінностей. Але слід зауважити, що таке діяння мусить бути лише 

фізичним протиправним діянням, і в той же час, за загальним принципом 

права, не можуть бути підставою відповідальності: думки, переконання, 

бажання, настрої, світогляд, соціальні або особисті властивості тощо. Хоча, як 

зазначає російський фахівець із судового релігієзнавства Ю.Тихонравов, 

«існує якийсь зв'язок між злочином та релігією, яку сповідує злочинець».234  

Суттєвою рисою релігієзнавчої експертизи є встановлення підґрунтя тих 

суспільних відносин, які не врегульовані нормами права та передували або 

супроводжували конкретні дії, що призвели до правопорушення. А також 

з‘ясовуються загальні закономірності поведінки особи (групи осіб) окремо 

взятого віровчення з точки зору релігієзнавства як науки. Тим самим, 

відповідаючи на питання, якими релігійними нормами та нормами моралі 

керувалася особа, яка для неї система авторитетності норм (ієрархія норм). 

Саме в релігієзнавчій експертизі релігія цікавить з точки зору її впливу на 

поведінку людини, тому що «релігія насамперед є вчення про те, як людина 

має розпорядитися своїм життям»235, в чому зв'язок поведінки та релігійного 

переконання.  
                                                 
234

 Тихонравов Ю.В. Судебное религиоведение. – М., 1998. – С.5. 
235

 Там само. – С.9. 
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Релігієзнавча експертиза зобов‘язана оцінити, в межах конкретної 

справи, умови для організованості громадянського суспільства і режим 

сприяння для індивідуальної свободи, з позиції конкретної релігії (віровчення), 

яка має значення для справи, тобто відношення релігії до протиправної 

поведінки.  

Безумовно, що в правовій площині релігієзнавча експертиза намагається 

з‘ясувати характер поведінки особи, який в судовій процедурі буде визначено 

як правомірний чи неправомірний, тому що релігійно мотивована поведінка 

державою допустима. Релігієзнавча експертиза покликана конкретизувати 

соціальну норму, межі її дії, чинності за конкретних обставин справи.  

Приміром, в нормах Кримінального кодексу України наявні оціночні 

поняття, що виражають соціальну оцінку вказаних явищ. Тому при проведенні 

релігієзнавчої експертизи в кримінальному судочинстві важливо визначити, 

що є «релігійною святинею» або «незаконним утримуванням релігійних 

святинь» (ст. 179 КК України), які дії є «релігійним обрядом» (ст.180 КК 

України) тощо.  

Це доводить, що релігієзнавча експертиза мусить з‘ясувати, приміром, 

чи мали місце події з релігійними мотивами, які передбачені гіпотезою норми 

кримінального права, за якою була порушена справа (відкрито провадження). 

Таким чином, релігієзнавча експертиза в судочинстві встановлює фактичні 

обставини справи в межах відповідної стадії процесу застосування норм права 

компетентними органами. В подальшому компетентний орган робить вибір і 

перевірку правильності правової норми стосовно фактичних обставин, в т.ч. на 

підставі результатів релігієзнавчої експертизи. Ця стадія інакше називається 

юридичною кваліфікацією.  

На наступній стадії процесу застосування норм права відбувається 

тлумачення правової норми, яка застосовується, покладаючи в основу 

спеціальні висновки релігієзнавчої експертизи, які забезпечують з‘ясування 

змісту норми. Завершується використання результатів релігієзнавчої 

експертизи на стадії винесення правозастосовного акту, вирішення справи по 

суті. Серед іншого, релігієзнавча експертиза в кримінальному судочинстві 

мусить з‘ясувати те, чи наявні підстави кваліфікувати дії особи як правову 

аномалію, тобто встановлювати обставини, що свідчать про відсутність 

необхідної форми вини, яка характеризує суб‘єктивну сторону складу злочину. 

Вагомість таких результатів релігієзнавчої експертизи полягає в тому, що по 

відношенню особи припиняється правове переслідування внаслідок руйнації 

складу правопорушення і тягне за собою зупинення розслідування або 

вирішення юридичної справи. 

На нашу думку, релігієзнавча експертиза в кримінальному судочинстві, 

серед іншого, визначає динаміку конкуренції відповідних релігійних структур. 

Проте при проведенні цієї експертизи неможливо не послуговуватися 

знаннями кримінології (юридичної науки, що вивчає злочинність, її причини, 

особу злочинця, а також розробляє заходи попередження злочинності) та 

криміналістики (юридичної науки, що вивчає та розробляє методи розкриття 
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карних злочинів). Синтез знань при проведенні релігієзнавчої експертизи 

визначає характерні риси взаємодії релігієзнавства та правознавства.  

Окремої уваги заслуговують спори в цивільно-правовій площині. 

Приміром, 2 березня 2010 року господарський суд Івано-Франківської області, 

розглянувши справу № 3/264-5/106, виніс рішення, із якого стають відомі 

наступні обставини: до суду звернулася релігійна громада Української Греко-

Католицької Церкви (УГКЦ) Святого Миколая села Вікторів (Долішній), 

вважаючи порушеними свої права та інтереси. Вона подала позов до релігійної 

громади Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ) села 

Вікторів (Долішній) про визнання, наявність права у РГ УГКЦ на 

безперешкодне проведення богослужінь та релігійних обрядів в церкві Св. 

Миколая села Вікторів та відсутність такого права у РГ УАПЦ і про 

припинення дії РГ УАПЦ, що порушують право та створюють загрозу 

порушення права РГ УГКЦ на безперешкодне проведення богослужінь та 

релігійних обрядів в церкві Св. Миколая села Вікторів.  

Свої позовні вимоги позивач (УГКЦ) обґрунтовує наступним чином. Він 

(УГКЦ) пояснює, що, діючи в рамках чинного законодавства України та в 

зв'язку з припиненням діяльності релігійної громади Руської Православної 

Церкви (РПЦ) в с. Вікторові в 1991 р., віруючі християни села поділилися і 

утворили дві релігійні громади – РГ УГКЦ, яка фактично відновилася 

(відродилася), бо діяла тут до 1946 р., та РГ УАПЦ, котра на території села 

утворилася вперше. Дані релігійні громади утворилися і узаконили свою 

діяльність в селі одночасно, що підтверджується відповідними довідками про 

реєстрацію РГ, погодженими статутами, свідоцтвами про реєстрацію статутів.  

Релігійна громада РПЦ, яка діяла в селі з 1946 р. по 1991 р., у 

відповідності до вимог пункту 4 Постанови Верховної Ради України N 988-XII 

від 23.04.91 року «Про введення в дію Закону України «Про свободу совісті та 

релігійні організації»», не подала на державну реєстрацію погоджений статут 

до 01.01.92 року і тим самим припинила своє існування в селі Вікторів. 

У той же час відповідач (УАПЦ) зазначає, що суперечка виникла з 

наступного: 17 травня 2007 року Івано-Франківською обласною державною 

адміністрацією видано розпорядження N 287 «Про зміну до рішення 

облвиконкому від 15.10.91 року N 186 «Про повернення у власність та 

передачу в користування культових споруд», яким передала культову споруду 

Святого Миколая в с. Вікторів (Долішній) Галицького району релігійним 

громадам УАПЦ та УГКЦ у користування відповідно до окремо укладених 

договорів. 

В ході судового розгляду справи, суд також встановив, що спір виник за 

право на користування культовою будівлею – церквою Святого Миколая, яка 

знаходиться в селі Вікторів і є державною власністю. В резолютивній частині 

свого рішення суд відмовив в задоволенні позову, а в іншій частині припинив 

провадження. Також із тексту судового рішення не вбачається, що судом 

призначалася релігієзнавча експертиза.  
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Проаналізувавши наведений судовий прецедент, постає питання, якого 

еволюційного результату досягнуто в результаті прийнятого судового 

рішення? Чи відіграла судова гілка влади повною мірою свою роль при 

вирішенні релігійного спору за культову будівлю? Чи не спалахне в 

майбутньому відкрита агресія між віруючими, які в суді виступали на стороні 

позивача та відповідача? На ці та інші питання рішення суду відповіді не 

надає, а тому існує реальна загроза передумов до майбутньої громадянської 

непокори на тлі релігійної нетерпимості.  

Відомий український дослідник релігійно-правових питань Г.Друзенко з 

приводу таких проблем говорить, що «архіви свідчать, що майно вилучалось у 

тих громад, монастирів, духовних шкіл, інших релігійних організацій, що 

припинили своє існування якщо не фактично, то вже, напевно, як суб‘єкти 

права. Водночас, повертати майно пропонується новоствореним релігійним 

організаціям, які часто-густо мають із ліквідованими хіба що спільну назву та 

віросповідну приналежність. Як за таких умов діяти владі, якщо на повернення 

того чи того «культового майна» претендують дві, три, а то й більше 

релігійних організацій? Та ще коли всі вони, приміром, декларують свою 

приналежність до Православної Церкви й мають однакову назву?».236 

На нашу думку, безпечне ставлення суб‘єктів владних повноважень до 

такої природи спорів призводить до негативних явищ в суспільстві. І зупинити 

таку негативну тенденцію можна, лише своєчасно залучаючи відповідних 

фахівців, які володіють відповідними знаннями в галузі релігієзнавства і які 

спроможні проводити релігієзнавчі експертизи, в т.ч. й задля залагодження 

конфліктів та теоретичного забезпечення значимості кожної релігійної 

громади в конфлікті тощо. Ось як характеризує сучасний баланс релігій в світі 

В.Завилейський: «Релігійні війни не стали винятком і в наш час: застарілий 

конфлікт в Ольстері, різня в Боснії і Югославії, гострі протиріччя в ряді країн 

Азії і Африки. Тліють жаринки міжконфесійного протистояння і в Україні. 

Причинами виникнення є не тільки міжконфесійні протиріччя, але й складна 

етнолінгвістична структура регіонів в поєднанні з невирішеними політичними 

і соціально-економічними проблемами».237  

Заслуговують, на нашу думку, увагу і проблеми глобалізації, які в свою 

чергу стають передумовою для створення нової світової структури, яка буде 

ставити за мету об‘єднати всі загальні цінності та моральні системи 

(імперативи) людства взагалі. На сьогодні релігієзнавство довело, що існуючі 

релігії (віровчення) в своїй основі мають спільні цінності. Приміром, 

проведена релігієзнавча експертиза віровчення і практики релігійної 

організації «Церква Саєнтології» встановила, що «саєнтологія не уникла 

спільної для всіх релігій і навіть соціальних філософій (соціалізм, комунізм 
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тощо) декларації побудови (трансформації існуючого) суспільства, 

заснованого на принципах справедливості чи божої мудрості».238  

Висновки. За допомогою сутнісного, системно-якісного аналізу 

релігійних відносин визначаються основні закономірності їх існування, 

функціонування та розвитку. Застосування структурно-функціонального 

аналізу дає можливість визначити основні структури-інваріанти, а також, 

необхідні для визначення підсистем релігійних відносин, деякі варіативні 

структури, функціональну визначеність їх зв‘язків і опосередкувань. Із цього 

слідує, що релігієзнавча експертиза має за мету дати показники, які в свою 

чергу досягаються на основі вибраного методу ранжирування і, відповідно, є 

здатними до фіксування величинами, про конкретно охарактеризовані ознаки, 

перебіг яких має в системі процесу, відображаючи їх стан.  

Релігієзнавча експертиза – це процедура отримання об‘єктивних знань 

про предмети, події, явища, які мають релігійну складову. Релігієзнавча 

експертиза розглядає об‘єкти правового захисту, суб‘єктів і середовище їх 

існування як систему. В цій системі з‘ясовує ознаки і виявляє показники, які є 

діями суб‘єкта, що порушили природний (історичний) процес розвитку 

релігійних відносин в суспільстві. Вона має охарактеризувати взаємодію 

суб‘єкта у справі релігійних відносинах. Враховуючи ту обставину, що 

можливі різні варіанти покладань одних мотивів на інші, при цьому деякі 

класи об‘єктів-інтересів ситуаційно стають найбільш важливими, а орієнтовані 

на них інтереси домінуючими, релігієзнавча експертиза має з‘ясувати спектр 

інтересів суб‘єкта в момент події та на які інтереси були спрямовані дії. 

Вагоме значення має з‘ясування домінуючих релігійних інтересів 

релігійної громади (церкви), до якої себе відносить суб‘єкт, з метою аналізу їх 

з державними інтересами. Це суттєво, так як на конституційному рівні Церква 

відокремлена від держави, а відповідно в державних органах відсутні докази 

тієї якості, які можуть слугувати належними та допустимими доказами при 

судочинстві в конкретній справі.  

Релігієзнавча експертиза визначить, які релігійно вмотивовані інтереси 

мали місце при конкретних подіях у суб‘єкта правопорушення – це реальні, 

ілюзорні чи удавані інтереси щодо об‘єкта правопорушення. Аналіз інтересів 

суб‘єкта за такими критеріями їх досягнення необхідно ще й для того, щоб 

визначити дійсний зв'язок між об‘єктивними потребами суб‘єкта 

правопорушення і можливостями їх задоволення безпосередньо через 

конкретні релігійні об‘єкти, в реальному оточенні суб‘єкта на відповідному 

етапі його життя.  

Під реальними інтересами суб‘єкта правопорушення при проведенні 

експертизи слід говорити тоді, коли правопорушення релігійного об‘єкта стало 

можливим за умови, якщо задоволення потреби суб‘єкта правопорушення 
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напряму кореспондується із властивостями конкретного релігійного об‘єкта і 

коли адаптація інтересу суб‘єкта до властивостей релігійного об‘єкта не 

органічна в ситуативних умовах існування об‘єкта правопорушення (які і є 

об‘єктами правовідносин). 

Під ілюзорними інтересами суб‘єкта правопорушення при проведенні 

експертизи слід говорити тоді, коли уявлення суб‘єкта правопорушення про 

конкретні властивості релігійного об‘єкта хибні, і в реальності його інтерес не 

може бути адекватно адаптований до нього, або ситуативні умови конкретного 

оточення не дозволяють суб‘єкту ефективно скористатися своїми здібностями 

з метою порушення релігійного об‘єкта. 

Під уявними інтересами суб‘єкта правопорушення при проведенні 

експертизи слід говорити тоді, коли суб‘єкт правопорушення має повністю 

реальні уявлення про невідповідність властивостей релігійного об‘єкта з 

навколишнього оточення до формально адаптованого до нього інтересу 

суб‘єкта. І при цьому ситуативні умови оточення не заважають суб‘єкту 

правопорушення свій інтерес задовольнити іншим шляхом.  

Релігієзнавча експертиза з‘ясовує поведінку суб‘єктів, те, де поведінка 

суб‘єктів, перш за все, являє собою структури систем діянь, детермінованих 

внутрішнім станом власне суб‘єкта і його умовами функціонування, які, в 

свою чергу, пов‘язанні із станами внутрішньо-соціальних сфер тих соціальних 

організмів, до яких вони належать. Таким чином, результати релігієзнавчої 

експертизи будуть змістовно наповнювати акт індивідуального тлумачення 

правої норми, який в подальшому стане складовою частиною 

правозастосовного акту, яким вирішують конкретну юридичну справу по суті. 

Інформація про розходження ідей позитивного права з ідеями віровчень 

(релігійними ідеалами) може бути отримана із висновків релігієзнавчої 

експертизи, проведеної у конкретній справі за конкретних обставин щодо 

особи (групи осіб) внаслідок вчинення ним правопорушення. Це надасть 

необхідний теоретичний матеріал, який в подальшому буде використаний для 

розвитку законодавства шляхом кодифікації пов‘язаної спільним предметом 

регулювання групи юридичних норм та об‘єднанні їх в єдиному нормативно-

правовому акті.  

Таким чином, релігієзнавча експертиза в судочинстві ставить також за 

мету: з‘ясувати проблему латентності правопорушень у сфері віросповідання; 

виявити принципи спонукання виходу політичної енергії в релігії; як і за яких 

умов можливе економічне співробітництво між конфесіями; встановити як в 

релігійній групі визначається принцип справедливості в межах відповідного 

віровчення. Слід враховувати при цьому те, що «справедлива відплата» є 

суттєвою матерією дослідження в релігієзнавчій експертизі з врахуванням 

особливостей особи (групи осіб), яка вчинила правопорушення (наприклад, 

кримінально каране діяння).  

За результатами проведеного дослідження можна сформулювати 

дефініцію терміна «релігієзнавча експертиза» – це дослідження релігійних 

подій, предметів, явищ з метою зробити правильний висновок, дати правильну 
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оцінку відповідному явищу в ході соціалізації підекспертних суб‘єктів, дії яких 

є підставою для проведення експертизи. 

Суттєвою рисою проведення релігієзнавчої експертизи в судочинстві є 

дотримання основоположних принципів академічного релігієзнавства, а саме: 

історизму; об'єктивності; позаконфесійності; правочинності; рівноправності 

громадян незалежно від їхнього ставлення до релігії; відокремлення церкви 

(релігійної організації) від держави; відокремлення школи від церкви 

(релігійної організації); недопустимість використання релігії для 

розпалювання міжконфесійної і міжнаціональної нетерпимості та ворожнечі. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність і її особливості. У 

статті розглянуто сутність та особливості релігієзнавчої експертизи. Дається 
визначення поняття «релігієзнавча експертиза». Підкреслюється важливе місце 
релігієзнавчої експертизи в житті суспільства. Результат дослідження дозволяє 
розширити термінологію релігієзнавства. 

Ключові слова: релігія, духовність, суспільні відносини, релігієзнавча 
експертиза, правопорушення у сфері віросповідання. 

 
Майданевич Л.А. Религиоведческая экспертиза: сущность и ее 

особенности. В статье рассматривается сущность и особенности 
религиоведческой экспертизы. Дано определение понятию «религиоведческая 
экспертиза». Подчеркивается важное место религиоведческой экспертизы в жизни 
общества. Результаты исследования дают возможность расширить терминологию 
религиоведения.  

Ключевые слова: религия, духовность, общественные отношения, 
религиоведческая экспертиза, правонарушение в области вероисповедания.  

 
Maydanevich L.A. Religion Expertise: its nature and peculiarities. Some 

peculiarities and nature of Religion Expertise have been reviewed in the article. The 
concept Religion Expertise has acquired its definition and public importance has been 
underlined. The research results will extend modern religion terminology.  

Key words: religion, spirituality, public relations, religion expertise, law violations in 
religion. 
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SUMMARY 

 

 
 

The 59
th
 issue of the Bulletin «Ukrainian Religious Studies» consists such thematic 

blocks: 

1. RELIGION IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF SOCIAL THOUGHT 

2. HISTORY OF RELIGION AND CHURCH IN UKRAINE 

3. CONFESSIOLOGY OF RELIGION 

4. JURISPRUDENCE OF RELIGION 

 

In the rubric « RELIGION IN THE CONTEXT OF THE HISTORY OF SOCIAL 

THOUGHT » there are in particular the following papers: V.Klymov ―Skepticism and 

Dissent  of Erasmus of Rotterdam in the interpretation of the relationship between 

knowledge and faith‖, V.Lytvynov ―Gregory Sanok - the first Renaissance humanist in 

Ukraine and Poland (XV century)‖,  A.Yakovenko ―Originality epistemology of religious 

philosopher W. Nesmyelova‖, O.Kozerod ―History and Development of Historiography of 

2000 of Jewish Thought‖, M.Yakubovych ―Religion vs. politics: ulems and emirs in social 

doctrines of the medieval Islamic apologists‖. 

In the rubric « HISTORY OF RELIGION AND CHURCH IN UKRAINE» there 

are in particular the following papers: P.Sabat ―The uniqueness of handwriting Kyiv 

Euchologion y (XV - beginning. XVI cent.) of Vatican Apostolic Library of the Borgio-

Illirico Fund number 15 for the history of manuscript heritage of Kyivan Rus‖, 

V.Shevchenko ―Peresopnitska Gospel  the halo of its 450 years (or more research 

reflections on the occasion of the anniversary)‖, S.Luchanin  ―The Role of arkhiepiskop 

Feofan Prokopovich in forming of imperialspirit of Muscovy and getting up of figure of 

Petro the I‖, M.Shkribliak ―Ukrainian Church (Kiev Metropolitanate) In Terms of Ivan 

Samoilovych‘s Foreign Policy‖. 

In the rubric «CONFESSIOLOGY OF RELIGION» there are in particular the 

following paper: V.Sergiyko ―A man and society within system of social teaching of 

Catholicism‖, E.Bystrytska ―Features of the Provisional Government policy in Russia's 

Roman Catholic Church and Eastern Rite‖, V.Kuzev ―Orthodox doctrine of the ordeal as a 

variation of post-mortem journey (the nature and sources)‖, A.Belov ―Interconnections 

between American Movement of Restoration and Slavic Evangelical Movement: historical 

and theological aspects‖, D.Shestopalets ―From the Orthodoxy to Islam: some aspects of the 

conversion process among the priests of the Russian Orthodox Church‖. 

In the rubric «JURISPRUDENCE OF RELIGION» there are in particular the 

following papers: L.Maydanevich ―Religion Expertise: its nature and peculiarities‖. 
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______________________________________________________________________________________________ 

 

 ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 

 

 

1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1, до 

друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв‘язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

 

Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються до 

редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і в 

електронному варіанті (формат RTF
239)

 на дискеті 3,5" (чи CD) обсягом 0,5 

друк. арк. (прибл. 20 тис. знаків із пропусками).
240

 Роздрукований примірник 

статті та її електронний варіант мусять бути ідентичними. Шрифт: Arial, 12 чи 

Times New Roman, 12. Автоматичних переносів по тексту не розставляти. 

 

На першій сторінці тексту статті автор обов‘язково подає короткі 

відомості про себе. А саме: 

1. Прізвище, ім‘я, по батькові; 

2. Науковий ступінь, вчене звання; 

3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада; 
                                                 
239

 Через свою текстову структуру формат RTF (Rich Text Format) набагато 

безпечніший із погляду поширення комп‘ютерних вірусів, у той час, як файли 

формату DOC є одним з інструментів передачі вірусів між комп‘ютерами. Таким 

чином, створений і збережений Вами в редакторі MS Word текст у форматі DOC (або 

в текстовому редакторі OpenOffice.org / LibreOffice Writer у форматі ODF (.odt)), Ви 

мусите «зберегти як...» формат RTF. 
240

 Точну кількість символів із пропусками у статті в Microsoft Word визначає опція 

«Статистика» (у версіях MS Word 95-2003 див. меню «Сервіс»), а OpenOffice.org 

Writer – «Кількість слів» (див. меню «Сервіс»). 
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4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і телефон. 

5. Через декілька відступів, з крайнього лівого боку зазначається індекс 

УДК.
241

 

6.  Далі, через один відступ по центру, подається назва статті. 

 

Основному тексту статті передує коротка преамбула, в якій автор 

чіткими блоками викладає: 

1) «Постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями», 

розкривається актуальність та новизну проблеми дослідження. 

2) «Стан розробленості теми в науці», подає аналіз останніх 

досліджень і публікацій, в яких започатковано розв‘язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 

частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. 

3) «Формулює цілі статті (постановку завдання)», зазначає об’єкт 

та предмет дослідження, а також мету і завдання дослідження. 

Обсяг вказаних блоків статті мусить бути коротким (щонайменше 2-4 

речення), але обов‘язково виділеним окремими абзацом. 

 

У викладі основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів) зазначається методологічна та теоретична 

основа дослідження, теоретичне і практичне його значення. 

 

«Висновки» оформляти такими чином, щоб чітко відстежувалися 

результати дослідження, а також перспективи подальших наукових 

розвідок з означеної у статті проблематики. 

 

На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі (3-4 

речення) анотації українською, російською та англійською мовами, а також 

ключові слова (українською, російською та англійською). Анотації повинні 

обов‘язково містити ім‘я та прізвище автора статті (1), її назву (2) та стислу 

інформацію про основні ідеї та висновки статті (3). Україномовна, 

російськомовна та англомовна анотації мають бути ідентичними за змістом. 

Анотації починаються фразами: «У статті такого-то автора [прізвище, 

ім‘я, по батькові] «[назва статті]»…», «В статье такого-то автора [фамилия, 

имя, отчество] «[название статьи]»...», «In the article of…»; 

Або: «Стаття такого-то автора [прізвище, ім‘я, по батькові] «[назва 

статті]» присвячена (і т.п.)…» і т.д. 

 
                                                 
241

 Див.: на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського 

(www.nbuv.gov.ua): Універсальна десяткова класифікація (УДК): [Електрон. ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/udc.htm#3] або в 53 числі 

«Українського релігієзнавства» [Кодування дисертацій: УДК. 21 Релiгiя, атеїзм. – С. 

196-197]. 
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Оформлення посилань: 

 Посилання в статті на використані джерела слід наводити на 

нижньому колонтитулі сторінки (так звані «підрядкові посилання») за 

їх наскрізною нумерацією у відповідності до існуючого бібліографічного 

стандарту.
242

 Підрядкові посилання наводяться арабськими цифрами за 

наскрізною нумерацією (1, 2, 3, ...) і створюються в MS Word 95-2003 з 

меню «Вставка», в MS Word 2007 та 2010 – з вкладки панелі інструментів 

«Посилання» або ж виведеною на панель швидкого доступу кнопкою 

«Вставити виноску»; в OpenOffice.org / LibreOffice Writer з меню 

«Вставка». 

Приклад оформлення посилання: 

Цитата в тексті: 

«Станом на 01.01.99 р. в Україні діє 21,8 тис. релігійних організацій, в т.ч. 

майже 21,1 тис. громад 80 конфесій, течій і напрямків».
1 

____________________________ 

1
 Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і перспективи її розвитку // 

Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії: Науковий 

щорічник. – К., 1999. – С. 73]. 

 

 

Якщо цитована праця в оригіналі не є україномовною, то в посиланні її 

автор (автори), назва та місце видання подаються мовою оригіналу і на 

українську не перекладаються). (Список використаних джерел у кінці 

статті не подається.) Цитати з іншомовних джерел (у тому числі й з 

російськомовних) наводяться автором в українському перекладі (або з 

офіційного україномовного видання, або ж у випадку відсутності 

останнього автор здійснює переклад сам). Посилання наводити у 

відповідності з існуючим стандартом. 

  

 Посилання на тексти Біблії подавати прямо в тексті в овальних 

дужках згідно з прийнятим міжнародним стандартом
243

 (скорочена назва 

книги Біблії, розділ, двокрапки, вірш / вірші). 

Наприклад: (Мк. 1:9) (де «Мк.» – Євангелія від Марка, «1» – розділ 1, 

«9» – вірш 9. Скорочені назви всіх книг Біблії наводяться в 21 

числі бюлетеня (див.: Бібліографічний стандарт назв книг Біблії // 

Українське релігієзнавство. – № 21. – 2002. – С. 138-140). 

 

Неправильно оформлені наукові статті 

до розгляду не приймаються і не друкуються 
                                                 
242

 Див.: Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // 

Українське релігієзнавство. – № 51. – 2009. – С. 202-208. 
243

 Це стосується і посилань на тексти інших священних книг, наприклад, Корану, 

Книги Мормона, Бхагавад Гіти та ін. 
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2. ВИМОГИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 

ЩОДО ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ СТАТЕЙ ДО ДРУКУ 

 

1. Загальні вимоги: 

- століття подавати латиною (наприклад: ХІ, ХХ чи ХХІ ст.); 

- якщо роки, про які пише автор, відносяться до ХХ століття, то після 

названого року або писати це століття, або ж зазначати «м.ст.»; 

- в тексті не розривати слова переносами; 

- писати не «на Україні», а «в Україні»; 

- відрізняти «дефіс» ( - ) і «тире» ( – ); 

- конфесій нерелігійних немає, а томі писати не «релігійні конфесії», а 

просто «конфесії», але є «православна конфесія», «буддійські конфесії» і 

т.п. 

2. Букви-літери й абревіатури: 

- слово «Бог», а відтак і похідні від нього слова, писати з великої букви; 

- в абревіатурах УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, УЛЦ та ін. всі букви 

пишемо великими, при цьому МП і КП відокремлювати від УПЦ 

пропуском, а не дефісом чи ж вміщувати в дужки; 

- у назвах Церков і великих релігійних спільнот всі слова писати з великої 

літери (Українська Греко-Католицька Церква, Українська Православна 

Церква Московського Патріархату, Вселенське Православ‘я і т.п.); 

- писати не «Давня Русь», а «Київська Русь», а то й просто «Русь», бо ж 

«Давньої Русі» як такої не було; 

- до УПЦ додавати обов‘язково МП, а не «в єдності» чи ще щось подібне; 

- писати з великої букви слова «Схід», «Західна Україна», «Східна Церква», 

«Південь України» і т.п.; 

- слова «Папа» і «Понтифік» писати з великої букви; 

- ім‘я Патріарха Московського писати Кирило, а не Кіріл; 

- якщо вживане вами слово «земля» означає «планета», то його писати з 

великої літери, а якщо територію чи ґрунт – з малої; 

- якщо слово «церква» позначає храм чи парафію, то його писати з малої 

літери, а якщо релігійну спільноту, то з великої; 

- весь текст статті друкувати одним шрифтом і не вирізняти щось кольором, 

не допускати в тексті будь-яких виділень, виокремлень; 

- оскільки вживане буквосполучення РКЦ – Римо-Католицька Церква – не 

чітко фіксує територіальне розміщення Церкви (чи то РКЦ як світовий 

феномен, а чи ж римо-католицьку спільноту України), то коли мова йде про 

діяльність цієї конфесії як української спільноти, писати РКЦУ; 

- не «українська влада» а «влада України», не «українське Православ‘я», а 

«Православ‘я України», не «українські баптисти», а баптисти України» і 

т.п.; 

- українськими є ті релігійні спільноти, які у своїй діяльності зорієнтовані на 

незалежність України, її відродження, відокремлення від колонізаторства 

сусідів тощо. 



169 
 

3. Слова й словосполучення: 

- пишемо «Російська Православна Церква», а не її іменування Сталіним 

«Руська», а до ХVІІІ століття її йменувати «Московська»; 

- вживати категоріальне слово «відносини», а не якісь там «стосунки»; 

- в одному й тому ж реченні не вживати декілька разів І, Та, Й, а 

урізноманітнювати ними його; 

- відрізняти при вживання терміни «отже», «відтак», «таким чином», «то 

ж», «так»; 

- «священик» пишеться з одним Н, а «священнослужитель» – з двома; 

- не допускати російських кальок при перекладі; 

- не «спадкоємність», а «наступність»; не «не дивлячись», а «незважаючи» ; 

не «в якості», а просто «як» ; не «представлення», а «уявлення» ; не 

«схожість», а «подібність»; не «головним чином», а «переважно»; не 

«відмітити», а «відзначити»; не «виключно», а «винятково»; не «в 

кінцевому рахунку», а «зрештою»; не «в першу чергу», а «насамперед» чи 

ж «зрештою»; не «руський мир», а «русский мир», а то й «російський світ»; 

не «трактувати», а «тлумачити»; звертатися не «по допомогу», а «за 

допомогою» та ін. 

4. Посилання: 

- посилання давати внизу сторінок (на нижньому колонтитулі чи нижньому 

полі) з наступною зростаючою їх нумерацією – 1, 2, 3, 4 і т.д.; 

- у посиланні спочатку давати прізвище, ініціали (якщо їх декілька, то через 

кому), ставити крапку, далі – назва праці, крапка, тире, місто видання, 

крапка/кома, без зазначення видавництва, рік, крапка й тире, сторінки 

(якщо то є стаття, розділ чи ще щось з якоїсь праці, то ставимо після автора 

і назви цитованого дві косі, даємо назву великої праці, місце її видання, 

крапка/кома, тире, сторінки, крапка) (наприклад: Бабій М.Ю. Правові 

аспекти місіонерської діяльності в Україні // Нові релігії України. – К., 

2010. – С. 262-268); 

- якщо цитується декількатомне видання, то том ставити перед місцем і 

роком видання (– Т.5. –); в цитованих ЗМІ після автора і назви джерела 

ставити дві косі, називати ЗМІ, ставити крапку і тире, далі йде рік, крапка й 

тире, номер видання, крапка/тире, сторінка; пишемо велике С., а не мале; 

при повторному цитуванні джерел не вказувати автора і називати їх, а 

писати «там само», далі – крапка, тире і сторінка; ініціали цитованого 

автора давати після прізвища; 

- не захоплюватися цитуванням, бо ж тоді то є реферат, але водночас й не 

красти з Інтернету без посилань чужі думки, цілі абзаці, а то й сторінки 

(останнім часом дехто захоплюється таким злодійством, а редколегія вже 

володіє засобами розпізнавання таких крадіжок і надіслані статті без 

попередження автора друкувати не буде); 

- скорочено даємо лише міста Київ – К., Львів – Л., Москва – М., Санкт-

Петербург – СПб, назву інших міст писати повністю; 
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- якщо автор не читав особисто цитоване іноземне джерело, а взяв з чужого 

тексту, то не списувати в останнього його іноземну назву, а писати з 

посиланням на це джерело, зазначивши «Цит. за:»; 

- на біблійні і коранічні книги посилатися в тексті статті із скороченою 

назвою цієї книги, цифрою розділу, двокрапка і далі цифра вірша (Мк. 

6:12); 

- цитувати «фруктів», а не «ягідок», як це дехто робить з метою збільшення 

кількості цитованих джерел; 

- якщо в тексті подається фрагмент праці, цитата якогось іншого науковця, 

то потрібно якось зреагувати на його думки словами «ми згодні…», «як 

слушно наголошує…», «думка… такого-то викликає низку заперечень» і 

т.п.; 

- при цитуванні томованого джерела після його назви писати напр. «В 2-х 

т.». 

 

Редакційна комісія всіх видань Відділення просить не допускати 

«вольницю», бо ж тоді не будете знаходити свої статті у наших видруках. 

Коштів на різні редагування Відділення не має. 

 

Найтиповіші вади надісланих до нас рукописів статей: 

- невдала стилістика в побудові суджень; незграбні переклади з інших мов 

цитованого; 

- злодійство думок і видрук чужого під своїм ім‘ям; 

- невідмежування богословського матеріалу від релігієзнавчого, 

богословських оцінок від релігієзнавчих; 

- дріб‘язковість тематики; 

- незнання того, де має бути кома, тире, двокрапка; 

- відсутність коротких анотацій, зазначення актуальності обраної теми, її 

дослідженості, методів дослідження тощо; 

- видрук тексту без абзаців; 

- нестандартне, як для наших видань, оформлення цитування; 

- описове, а не дискусійне, новаторське подання матеріалу; 

- підлещування перед знаменитостями, кивання в причетність до 

дослідження ваших проблем тих, кому вони навіть не снилися; 

- довільне виокремлення різними шрифтами чи то окремих абзаців, а чи ж 

авторів або джерел; 

- довільне оформлення цитування біблійних джерел; 

- оформлення цитування так, як це кожному забагнеться; 

- недотримання обсягу поданої до друку статті – більше 0,5 д.а.; 

- неврахування того, що ми друкуємо матеріали лише релігієзнавчого змісту; 

- друкуються у нас лише наукові статті, а не науково-популярні чи 

публіцистичні. Є й інші: у кожному матеріалі свої. 

  

А.Колодний, П.Павленко 


