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Сидоренко М.М. 
м.Чернівці

РЕЛІГІЙНЕ ЗНАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЛЮДИНОЗНАВСТВА
Сучасне людинознавство багатоаспектне. 

Людина була й залишається найскладнішим 
об’єктом пізнання. Останнім часом у науковій 
літературі проблеми людини досліджуються у 
філософсько-антропологічному, загальнобіо- 
логічному (еволюційному), генетичному, пси- 
холого-педагогічному, екологічному, культу
рологічному, політичному, правовому, мо
рально-етичному та релігійному аспектах. У 
вимірах кінця XX століття все актуальнішою 
стає проблема сенсу людського буття, яскра
віше заявляють про себе нові підходи до розу
міння людини, її духовної сутності.

У своєму всеосяжному вигляді філософсько- 
антропологічна парадигма передбачає врахуван
ня як універсальних характеристик людини як 
такої, так і різноманітності психофізіологічних 
особливостей окремих етносів та індивідів. Ви
ходячи з цього, в науковій літературі наголошує
ться на тому, що шляхи та способи людської 
бутгєвості не можуть бути уніфікованими; кожна 
людина є автономною істотою, здатною до ви
бору, відповідальності, комунікації, пізнання 
світу і зміни власного буття. Спертися в цьому 
людина може на фундаментальні феномени: 
«Батьківщину й ідею свободи, рідний дім і бать
ків, традиції, віру і надію» [3, с.65].

У сучасному людинознавстві все частіше 
обговорюється питання про співвідношення 
тимчасовості й вічності, тобто про час і віч
ність. Що нам насправді відомо про них? Чи 
розумно вірити у вічне життя? Чи безсмертна 
людська душа? Що таке смерть і безсмертя? 
Як бути сучасній людині на зламі тисячоліть? 
У чому суть релігійних знань та їх значення в 
житті людини? Яку роль відіграє Церква в 
житті сучасного українського суспільства? І 
нарешті, чи можлива єдина Церква в Україні?

На ці непрості запитання шукали й шука
ють відповіді багато мислячих людей у мину
лому; особливо на зламі століть; вельми гостро 
та рельєфно постають вони на межі XX і 
XXI ст., II і ПІ тисячоліття.

Унікальність сьогодення полягає в тому, 
що кожна окрема людина й все людство зага
лом з певним острахом і надією переживають 
відчуття плинності буття і бажання прогнозу
вати перспективу наступного століття і тися
чоліття. Людина як ніколи переймається проб
лемою часу й вічності.

Завершення століття і тисячоліття спонукає 
до антиномічних проблем думки: кінець - це

вічна смерть, чи крок до вічного життя? На 
думку І.Канта, «кінець усього сущого - це на
самперед ідея про перехід із тимчасовості до 
вічності. При чому сама вічність означає кі
нець будь-якого часу взагалі» [4, с.279-280].

Проблеми життя і смерті, вічності й часу є 
одними з найбільш гострих із кола тих, які ми 
намагаємося збагнути і розв’язати для себе, 
звертаючись до Біблії як книги мудрості, книги 
знання. Розуміння Біблії як джерела знань по
роджує проблему методологічної визна
ченості, сутності й змісту релігійного знання, 
його місця в системі пізнавального ставлення 
людини до світу, визначення його ролі в житті 
людини загалом.

Звичайно, есхатологічні проблеми сто
суються всіх людей, оскільки кожен рано чи піз
но переходить з буття в небуття. Звідси й вини
кає протест проти того, що людина, живучи в 
часі (у кантівському розумінні), почуває себе 
тимчасовою, а тому цей світ для неї не є абсолю
тною цінністю. Річ, очевидно, полягає в тому, що 
«цінності, які беруть свій початок із вічності ... 
повинні стати цінностями тимчасового світу, 
цим самим перетворюючи його у світ доскона
лий, морально виправданий» [2, с.8].

Незважаючи на те, що час і вічність залиша
ються неосяжними для людського розуму, Біблія 
дає нам усі підстави надіятися на вітше життя. 
Апостол Петро роз’яснює, що у Бога уявлення 
про час інше, ніж у людини. Він писав: «У Гос
пода один день, як тисяча років, і тисяча років, 
як один день» [2 Петро 3:8].

Природно, виникає запитання: у чому ж 
суть релігійного знання? Яка його роль у житті 
сучасної людини?

Релігійні знання виникли разом з релігією, 
вони фіксувались лише у свідомості людей, а 
пізніше - у вигляді символічних знаків, споруд, 
обрядів, традицій. А це призвело до появи пи
сьмових документів, а пізніше окремих свя
щенних книг. Так з’явилися книги - збірники 
Святого письма: Біблія, Коран, Талмуд, Авеста 
тощо. У цих книгах зафіксовані релігійні віру
вання, а тому, щоб знати їх, потрібно вивчати 
священне письмо даної релігії.

Якщо говорити про найістотніше, що є в 
релігії і що пронизує людське єстьо, то ми ма
ємо справу з феноменом, який являє собою 
щось святе і навіть надлюдське в житті самої 
людини. Це явище має загальну назву Бог або 
Божества, хоча кожна окрема релігія має влас
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ні імена цієї вищої сили. І це не лише імена, 
але й символи та категорії, в яких зафіксовано 
релігійні знання. А сама релігія - це відповідне 
світосприйняття та певна сфера життя людини, 
які пов’язані зі ставленням її до Божественно
го, Абсолютного. Це дає підстави говорити, що 
релігійні знання існують стільки, скільки існує 
людство.

Варто сказати, що релігійні знання створю
валися не лише стихійно, самочинно, але ціле
спрямовано продукувалися й належно оформ
лялися служителями культу та відповідними 
церковно-релігійними організаціями та уста
новами. Історія релігії не знає існування релі
гійного знання заради знання. Істотною рисою 
його функціонування були експансія, місіонер
ство та новонавернення. І в наш час, в умовах 
України це проявляється з особливою силою та 
інтенсивністю.

З огляду на потребу духовного, в тому числі 
й релігійного відродження України, часто- 
густо виникають колізії навколо участі нашої 
держави в поширенні релігійної освіти. Вихо
дячи з принципу демократизму, держава ви
значає законодавче поле діяльності (у тому 
числі й у сфері саме релігійної освіти), - ство
рити всім конфесіям однакові умови для задо
волення їх духовних потреб.

З іншого боку, вона (держава) не повинна 
здійснювати патронат над будь-якою окремо 
взятою релігійною конфесією. Адже, як спра
ведливо зауважує Анатолій Колодний, «релігі- 
єзнавчу освіту не слід ототожнювати чи підмі
няти богословською (теологічною). Релігієз- 
навча освіта -  це система світської роботи, ме
тою якої є озброєння особи всією сумою знань, 
яку має академічне релігієзнавство про приро
ду, сутність, функціональність, історію та гео
графію релігії. На відміну від релігійної освіти, 
релігієзнавча є світоголядно-плюральною, 
конфесійно незаангажованою оскільки знайо
мить своїх реципієнтів з різними поглядами на 
релігію. Релігієзнавча підготовка забезпечує 
принцип світської освіти, відповідає повністю 
положенню правових документів про відокре
млення школи від Церкви, а Церкви -  від Дер
жави» [5, с. 144].

Американські філософи Річард Поупкін і 
Аврум Строл вважають, що всі без винятку 
релігії прагнуть до набуття деякого особливого 
життєво важливого знання про природу навко
лишнього світу та роль людини в ньому. Але 
серед різних релігій, як і серед релігійних дія
чів, існують різноманітні погляди щодо сутно
сті релігійних знань. Якщо проаналізувати ті 
види інформації, яку містять у собі релігійні

знання, а також способи їх верифікації, то ви
никають проблеми, які свідчать, «що релігійне 
знання принципово відмінне від інформації, 
яку ми маємо в інших сферах людського досві
ду, особливо в різних галузях науки» [8, с. 141].

Тож чим відрізняються між собою ці два 
види знання?

Релігійні знання не належать до емпірично
го пізнання, хоча й спираються на емпіричний 
досвід людини. Вони базуються на релігійному 
досвіді, якому притаманні певні переконання 
та віра. Ще в попередні століття західноєвро
пейськими схоластами була висунута теорія 
«двох істин». Згідно з даною теорією, наука та 
пов’язана з нею філософія здобувають знання, 
спираючись на емпіричний досвід і розум. На 
відміну від них теологія здобуває істину в бо
жественному одкровенні. Воно недосяжне для 
людського розуму. Богословські істини «над- 
розумні», але не «протирозумні».

Упродовж століть ті, хто вірив у можли
вість осягнення релігійного знання природним 
шляхом, намагались розробити різні докази 
буття Бога. Цим самим вони хотіли показати, 
що фундаментальне релігійне знання є твер
дженням про те, що існує божественна істота. І 
намагалися переконати, що це може бути вста
новлено за допомогою певних аргументів. Ме
та цих доказів -  обгрунтувати існування Бога. 
Такі докази обговорюються й сьогодні. При 
цьому використовується індуктивний метод на 
основі аналізу наявної інформації про Всесвіт, 
особливо виходячи з останніх досягнень фізи
чних і біологічних наук.

Відомий сучасний французький біолог, 
граф де Нуї нещодавно надрукував книгу «До
ля людини», в якій доводить, що найскладніші 
закономірності, пов’язані з розвитком живих 
організмів, відкритих біохімією, і загальна 
еволюційна історія рослин і тварин не дозво
ляють навіть передбачити, що живі істоти мог
ли з’явитися випадково. Він визнає, що є вища 
спрямовуюча сила в розвитку живої природи, 
яка сформувала доцільність усього живого. 
Аналогічні міркування висловлюються і в пра
цях Тейяра де ПІардена. Отже, можна погоди
тися з таким визначенням релігійного знання: 
«Релігійне знання -  це комплексна галузь люд
ських знань. Воно сформувалось як результат 
зусиль богословсько-теологічної, філософської 
та наукової думки» [7, с.8].

Ціковою є думка швейцарських психіатрів, 
які на основі вивчення Біблії створили психо
емоційний портрет Всевишнього. В основу 
цього дослідження покладено аналіз його дій, 
бесіди з пророками та іншими персонажами
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Святого писання. На думку вчених, таке дослі
дження допоможе багатьом християнам знайти 
найкоротший шлях до Бога й глибше зрозуміти 
релігію.

З погляду сучасної богословсьої науки Гос
подь має такі риси: він надзвичайно розумний та 
інтелігентний, знає абсолютно все, навіть думки 
та почуття своєї пастви. Всевишній встановлює 
для всіх свої власні правила. Він не піддається 
впливові зовнішніх факторів або сил, коли при
ймає рішення чи застосовує закони.

Господь дотримується формальностей і це
ремоній. Він цінує людей, які йому регулярно 
поклоняються, співають у хорі, жертвують чи
мось під час Великого посту тощо. Але Бог і 
ревнивий. Він не терпить поклоніння іншим 
кумирам і навіть більш невинних захоплень, 
які відволікають увагу людей від нього, як, на
приклад, пристрасті до грошей чи сексу. У 
житті людини він хоче бути на першому місці.

Всевишній схильний до дискримінації за ста
тевою ознакою. Коли виникає потреба виконати 
його повеління, він майже завжди спирається на 
чоловіків, а не на жінок. Однак щодо жінок і ді
тей Господь зазвичай займає покровительську 
позицію. Бог високо цінує любов і винагороджує 
за неї людей. Перш за все він хотів би бачити в 
серцях людей братську любов.

Такі різноманітні, навіть несподівані дос
лідження нині стають надбанням українського 
населення, християн і нехристиян. Це є свід
ченням того, що сьогодні свобода совісті, яка 
за радянських часів залишалася лише фор
мальною, починає ставати реальною. І слово 
Бог уже не забороняється, на нього надіються, 
йому довіряють вершити долі людські й за
гальнонародні. Повертаються люди в Храм 
Господній, читають Біблію. Це визнають май
же всі мислячі освічені люди.

Загальновизнано, що Бог -  це дух, а дух -  
це душа, а душа народу переходить у нащадків 
через мову. І спочатку було слово, і то слово 
було Бог.

Свобода віросповідання, свобода совісті, як 
справедливо зауважує Надія Бабич, «не допус
кають безвір’я і безсовісності: віру в честь і 
благородство, добро і милосердя, справедли
вість і рівність перед життям і кончиною спо
відує кожна порядна людина» [1, с.23]. Люди
на, в якій горить Божа іскра, не може бути 
аморальною, байдужою, безсовісною.

Як відомо, Бог навчав людей через свого 
сина Ісуса Христа і його Апостолів мовою цих 
же людей. Про це нагадує Надія Бабич у своїй 
праці «Сила мовленого слова».

Заслуговують на увагу окремі думки ру
мунського філософа й письменника Хоріа- 
Романа Потап’євича, висловлені в газеті «Рус
ская мысль». Він зауважує, що йому хотілося, 
щоб сучасні богослови серйозно прийняли ви
клик сучасності, тобто дослідили реальність 
атеїстичного суспільства, в якому живуть хри
стияни різних конфесій. Він вважає, що добре 
було б почути думку розумного й компетент
ного богослова про кіберпростір, про менталь
ний простір та можливі світи, а також мірку
вання про повсякденне сприйняття Ісуса Хрис
та. Хотілося, щоб зі мною говорили сучасною 
мовою про духовний досвід -  щоб можна було 
осягнути сенс сучасності, зрозуміти, чому змі
ни світу призводять до його секуляризації. По
чути про те, що чекає нас у майбутньому. Як 
правило, зауважує румунський філософ, дуже 
важко й навіть неможливо обговорювати всі ці 
проблеми з нашими богословами [9, с.5].

Звідси постає запитання: чи можливе творче 
богослов’я? Щоб бути справді творчим, бого
слов’я, як вважають деякі дослідники, має 
включати у сферу своєї уваги сьогодення, а не 
бути зверненим тільки в минуле. Інакше ство
рюється враження, що християнство засліпле
не своїм абсолютним тріумфом -  лише в єди
ний момент своєї історії, у ті самі середні віки 
-  і досі відчуває за ним ностальгію, очікуючи 
на повернення до «самого себе».

З іншого боку, висловлюється думка, що 
сучасна інтелігенція має розмірковувати над 
догматичними питаннями (оскільки догмати - 
це Божа вість) але робити це в контексті куль
тури та її майбутньої долі. Не можна не пого
дитися з думкою про те, що там, де існує куль
тура, має бути присутня й богословська думка, 
коли ж цього немає - все мертве або помре не
забаром. Досить пригадати, що догматичні 
твердження мають місце всередині культурно
го чи історичного (метафізичного) поля.

Усі сучасні регіональні цивілізації засновані 
на певних трансформованих релігійних цінно- 
стях.що історично склалися. І якщо західноєв
ропейська цивілізація грунтується на духовних 
основах і цінностях католицизму, то основою 
духовності переважної більшості українців бу
ло православ’я. Впродовж тисячоліття склада
вся цілісний православний простір, що має не 
тільки географічний, а й культурний, мораль
но-етичний, ментальний, політичний та інші 
виміри.

За останнє десятиріччя в українському сус
пільстві за умови поглиблення соціально- 
політичної, економічної та духовної кризи від

5



бувається різке загострення між-конфесійних 
відносин.

Названий процес є, з одного боку, відобра
женим системної, а отже й духовної кризи 
українського суспільства, а з іншого - виявом 
зростаючої політичної боротьби в країні. Саме 
тому актуалізується питання про роль церкви в 
житті сучасного українського суспільства. 
Аналіз релігійної ситуації в Україні 1991-1997 
рр. дає підстави стверджувати, що «сучасна 
політика Української держави щодо релігії і 
церкви є вагомим чинником демократизації 
церковнорелігійного життя, оскільки вона 
сприяє як сталому динамічному розвитку ме
режі релігійних організацій, так і конфесійній 
різноманітності середовища відповідно до ет- 
ноконфесійних та культурних потреб україн
ського суспільства» [10, с.9].

Релігійна ситуація в Україні залишається 
складною й неоднозначною.

З точки зору інтересів держави й суспільст
ва, об’єднання православних України мало б 
позитивне значення. Проте церковні розколи, 
як свідчить історичний досвід, довготривалі. 
Одночасно викристалізовується тенденція що
до становлення канонічного оформлення в 
Україні єдиної Помісної православної церкви.

Отже, ключова проблема українського пра
вослав’я - набуття автокефалії - постає як опо
середковане, але цілком адекватне відобра
ження загальноукраїнської соціокуль-турної 
ситуації, стану національної самосвідомості. 
Ситуацію різко загострила постанова Архі
єрейського Собору УПЦ Московського Патрі
архату (грудень 1996 р.), яка зняла питання про 
набуття церквою канонічної незалежності в 
найближчій перспективі.

Голова фундації Духовного Єднання Украї
ни, кавалер ордена Святого Володимира Вели
кого Микола Кравець [6] вважає, що колишня 
тоталітарна влада СРСР діяла за принципом 
сили й неповаги до переконань і віри людини. 
Ліквідація Української автокефальної Право
славної церкви у 1930 р. та Української Греко- 
Католицької церкви у 1946 р., масові репресії і 
примусова селекція духовенства, руйнація сис
теми підготовки кадрів - майбутніх священи
ків, знищення храмів та експропріація 
культового майна, насильницька атеїзація на
селення спричинили руйнацію моралі та духо
вності українського народу. Церква була 
поставлена на межу втрати притаманних їй 
функцій та особливостей. Минулі спотворення 
релігійного життя відчутні й сьогодні. Перш за 
все це багатоконфесійність населення України

та негативний вплив на її релігійне й церковне 
життя зарубіжних релігійних центрів.

За роки незалежності України складається 
нове ставлення до релігії. Воно проявляється в 
переосмисленні ролі релігії в духовному житті 
суспільства, її місця в консолідації людей, гу
манізації суспільних відносин. Відомо, що в 
сучасних умовах, коли у свідомості мільйонів 
людей втрачена віра в ті чи інші ідеали, суттє
вим є використання таких духовних основ ре
лігійності, як терпимість, безкорисливість, лю
динолюбство та інших для формування здоро
вого соціально-політичного клімату в стосун
ках між людьми.

Як засвідчують сучасні процеси світового 
розвитку, поглиблення демократизації суспіль
ства відкриває суттєві можливості для того, 
щоб, спираючись на загальнолюдські цінності, 
зняти містифіковану уяву з масової свідомості 
багатьох людей. А це дасть можливість кожній 
людині ясніше визначати своє ставлення до 
релігії, національних та загальнолюдських іде
алів, усвідомити своє місце в житті суспільст
ва, активніше включити віруючих у процес 
реалізації духовно-морального потенціалу сус
пільства. Для цього необхідна демократизація 
самого процесу формування як релігійної, так 
нерелігійної свідомості людей.

На завершення звернемося до вступної час
тини доповіді Патріарха Київського і всієї Ру- 
си-України Філарета «Різдво Христове та його 
онтологічне значення для людства». Він, зо
крема, говорить: «Наближається 2000-ліття 
Різдва Христового. Цю надзвичайну подію го
туються відсвяткувати не тільки Україна, а й 
увесь християнський світ. 2000 років - це не 
просто один з ювілеїв, як скажімо, ювілеї ви
датних культурних, державних діячів, які люд
ство відзначає часто під егідою ООН. Ця подія 
має зовсім інший характер.

Ми перебуваємо на зламі тисячоліть - дру
гого і третього, і це спонукає нас подивитися 
на дану подію під кутом зору всього людства. 
Йдеться не тільки про те, що дало християнст
во людству і, зокрема, європейській цивіліза
ції. Ми можемо говорити про вплив християн
ства на всі сфери людського життя, на розви
ток у Європі культури, зокрема архітектури, 
образотворчого мистецтва, музики, літератури, 
права. Але головна суть події полягає в пере
оцінці цінностей, у сутності буття як кожної 
людини зокрема, так і всього людства в ціло
му» [11, с.14]. Отже, це досить складні проб
леми, які сьогодні осмислює наука, філософія і 
релігія.
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SUMMARY
Sydorenko M.M.

Religious Knowledge in Context Sydorenko M.M. of Modern Natural Science
The article uses many sources to analyse the religious knowledge as an importent component of human 

culture, of people’s mentality.
The XX-th cenury demonstrates rather convincingly that rejection of God has led manking to spiritual 

poverty.
In the article the following conclusion is made: in its repubiation from God mankind loses its universal 

spiritual values, the very values that make society more humane and give it some definite spiritual essence.
That is why the investigations of Christian values are an important task of scientists in different fields of 

knowledge.
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Починок Б.В., Починок І. Б.
м. Чернівці

ДУХОВНО-ПРАКТИЧНІ ВИМІРИ ВІРИ
У сучасних умовах, коли ведуться інтен

сивні пошуки шляхів виходу суспільства з кри
зи й відродження духовності, поглиблені до
слідження проблем віри набувають особливого 
значення. Вимагають свого аналізу й очищен
ня від ідеологічних нашарувань питання при
роди віри; співвідношення віри світської і ре
лігійної; віри, знання і сумніву; специфіки 
функціонування віри в різних контекстах.

Віра - феномен складний і багато
гранний, він охоплює широке коло явищ прак
тичного й духовного освоєння світу, що 
знайшло відповідне відображення в полісемії: 
лат.уегйав- істина,уєпіб - істинний і похідні від 
них - достовірність, ймовірність, віросповідан
ня, вірування, перевірка, вірність, довір’я. Бу
дучи глибоко укоріненим у всьому масиві 
людського досвіду та маючи солідну традицію, 
слово "віра" зазнало численних спотворень. 
"Сьогодні термін "віра",- пише П.Тілліх,- рад
ше здатний стати причиною захворювання, ніж 
зцілення. Він заплутує, збиває з пантелику і 
породжує то скептицизм, то фанатизм, то інте
лектуальний спротив, то емоційну віддачу, то 
відмову від істинної релігії, то підкорення під
мінам"^, с. 132]. Найпомітнішим тут є проти
ставлення віри розумові, знанню, істині. Воно 
зумовлене передусім історичним протистоян
ням класових сил, наукового та релігійного 
світоглядів. При цьому не завжди враховувався 
той факт, що для утвердження самої віри не
рідко використовувалися раціональні аргумен
ти, як і навпаки, прагнення розуму до монопо
лії на істину в пізнанні Універсуму часто за
вершувались вірою науковців у незбагненні 
таємниці світу (чи не тому багато видатних 
учених були віруючими людьми)? ВИЯВИЛОСЬ, 
що пройшовши випробування розумом, знан
нями, сумнівом, віра ставала ще міцнішою, і 
всі колізії навколо цього питання, зрештою, підпо
рядковувались утвердженню іншої віри. При цьому 
нова віра розглядалась не просто як доскона
ліша за попередню, не як епіфеномен емоцій
ного, інтелектуального, вольового в людині, а 
як визначальний атрибут її життя, що синтезує 
в собі інші його виміри і найповніше виражає 
істину її буття у світі. Отже, за тривіальним 
"без віри людина жити не може" приховується 
багато важливих смисложиттєвих проблем.

У цьому плані досить повчальними є 
уроки дослідження природи віри, її різних ас
пектів І.Кантом. Німецький мислитель вихо
дить з того, що людина живе одночасно у світі

сущого й належного, реального й уявного, де 
одні знання не забезпечують гарантії успіху. 
Такий дефіцит достатніх підстав ефективної 
діяльності компенсує віра як суб'єктивна впев
неність людини в правильності обраної нею 
позиції. Зауважимо з цього приводу: відоме 
твердження Канта про те, що він обмежив сфе
ру знання, щоб дати місце вірі, в нашій літера
турі інтерпретується переважно як доказ кан
тівського агностицизму. Між тим Кант розгля
дав віру в контексті універсального світовід- 
ношення людини, як суттєву характеристику її 
життєдіяльності. Виходячи з того, що "в чисто 
практичному відношенні теоретично не
достатньо істинне судження може бути назва
не вірою"[1,с.674], Кант виокремлює мораль
ний, прагматичний і доктринальний аспекти 
останньої. За Кантом, моральний аспект віри 
пов’язаний з практичною потребою утвер
дження значущості ідей Бога і безсмертя душі, 
оскільки задовільне обгрунтування цих ідей, як 
і інших світоглядних положень, засобами ем
піричного й теоретичного пізнання неможливе. 
Два інших види віри базуються на випадково- 
особистісному ставленні людини до існуючих 
умов діяльності, що зумовлене мінливістю 
людських потреб та інтересів. Наприклад, ін- 
женер-конструктор при проектуванні нової 
моделі літака хоч і усвідомлює гносеологічну 
обмеженість як своїх знань, так і досягнень у 
галузі літакобудування, однак вірить у їх ефек
тивність і вважає їх оптимальними в даній си
туації; за інших умов оцінка цієї ситуації буде 
іншою. "Таку випадкову віру, яка, проте, ле
жить в основі дійсного застосування засобів 
тих чи інших дій - пише Кант,- я називаю пра
гматичною вірою»[1,с.675]. Подібні суб’єк
тивні підстави трапляються і в практиці науко
вих досліджень. Будь-яка практика, як відомо, 
включає в себе моменти творчості, новацій, 
вихід за межі існуючого у сферу невідомого. 
Це особливо характерно для практики науко
вих досліджень, де на шляху до об’єктивно- 
істинного знання важливе значення мають гі- 
потетико-дедуктивні припущення, світоглядні 
ідеї та методологічні принципи. "У суто теоре
тичних судженнях, - на думку Канта, - бував 
аналог практичних суджень; до таких випадків 
визнання істинності суджень слово віра засто
совна, і ми можемо назвати таку віру доктри- 
нальною" [Там само,с.676].

Отже, природа віри з’ясовується лише 
на основі цілісного досвіду людини, його спів-



мірності з досвідом інших людей і ролі в осво
єнні світу. Висока ефективність і доцільність 
досвіду грунтується, окрім опори індивіда на 
достовірні докази раціо, ще й на довірі до свід
чень органів чуття, даних пам’яті й уяви, дові
ри до авторитетів, загальних норм та ціннос
тей, завдяки яким долається обмеженість інди- 
відного досвіду і забезпечується осмисленість 
людської позиції у світі. Віра пов’язана також з 
невдоволенням індивіда "тут" і "тепер" - бут
тям, особистісним трансцендуванням до світу 
належного, потягом до абсолюту, а відтак - 
досягненням повноти людського смислу й 
утвердженням самоцінності власного буття. Ці 
особливості віри є вираженням безумовного й 
граничного інтересу людини, реалізація якого 
вимагає від неї повної самовіддачі, і в цьому 
плані віра - "це найбільш центрований акт 
людської душі" /П.Тілліх/. Конкретний харак
тер віри не заданий заздалегідь, він визначає
ться предметом віри, а особливо рефлексією 
людини своєї позиції у світі в модусі належно
го і способом цього усвідомлення. На цій ос
нові сформувались два найбільш відомих види 
віри: фейтх-віра (духовна або релігійна) і бі- 
ліф-віра (гносеологічна або світська).

Фейтх-віра пов’язана зі здатністю люд
ської душі безпосередньо відображати сокро
венні пласти буття, інтуїтивно осягати сутності 
предметів. При цьому людина розглядається як 
мікрокосм нескінченного Універсуму, що про
низана сакральними детермінаціями і здатна 
завдяки відкритості своєї душі пізнавати його 
субстанційні основи. Внаслідок цього у фейтх- 
вірі долається протилежність зовнішнього і 
внутрішнього, душі й духу, об’єкта і суб’єкта, 
її предмет - не феноменальний, а ноуменаль
ний світ, осягнення якого не передбачає 
обов’язкових для звичайного пізнання образ
но-концептуальних форм та експерименталь
них засобів. Знання, що міститься у фейтх-вірі, 
немовби злито з оригіналом, це, радше, інтуї
тивне переживання краси, істини і цілісності 
світу, яке відзначається безумовною достовір
ністю. Будучи феноменом внутрішньо- 
особистісного світу людини, таке знання, од
наче, вимагає своєї об’єктивації, внаслідок якої 
сама фейтх-віра через різні знаково-символічні 
форми входить у сферу загального. У числен
них теософських і філософських концепціях 
говориться про "абсолютний дух", "світову 
душу", "духовний світ" /"логос", "слово", "во
гонь"/, що зміцнюють усе суще й від
криваються у фейтх-вірі. Але це, так би мови
ти, вторинні рефлексії фейтх-віри, яка ніколи 
не редукується остаточно до будь-яких раціо

налізацій, бо є «продуктом" не так розуму, як 
душі людини, її' серця.

У зв’язку з інтуїтивно-містичним харак
тером фейтх-віри та спробами її раціоналізації 
зазначимо, що, по-перше, за всіма наведеними 
вище характеристиками фейтх-віри приховує
ться цілком реальний факт: незважаючи на 
очевидну достовірність основних моментів 
індивідуального досвіду пізнання, він не є са
модостатнім в осягненні цілісності світу, і ця 
його обмеженість долається довірою людини 
до надіндивідно-загальних форм пізнання, які, 
власне, й уможливлюють освоєння світу. Йде
ться про засвоєння індивідом існуючих у да
ному суспільстві картин світу, світоглядно- 
методологічних норм, понятійно-
категоріального апарату, цінностей культури, 
які у своїй сукупності дійсно є тим світлом 
людської душі, яке забезпечує освоєння світу. 
По-друге, в процесі раціональних обгрунту
вань фейтх-віри відбувалась поступова її деса- 
кралізація, моментами якої є: визнання нео
бов'язковості безпосереднього зв’язку людини 
з абсолютом; утвердження пріоритету зовніш
ньої щодо абсолюту позиції людини як суб'єк
тно-об'єктних відносин: подолання монополії 
інтуїтивно-містичних форм осягнення світу і 
формування ідеї про те, що знання сутності 
будь-якого об’єкта може бути лише опо
середкованим /Гегель/; тенденції до утвер
дження наукових способів і форм осягнення 
абсолюта; зміщення під впливом соціально- 
практичних чинників інтенції віри з над- 
природнього світу на природні предметності. 
У зв’язку з цим формується біліф-віра, яка мо
же бути складовою частиною раціоналізовано- 
теоретичних форм фейтх-віри або набувати 
автономного, світського характеру.

Біліф-віра грунтується на зовнішньо- 
опосередкованому ставленні людини до пред
метів і явищ світу. Посередниками тут є по
треби та інтереси людей, пізнавальні засоби, 
авторитетні свідчення, ідеали культури, форми 
практики та ін., а сама віра "одягається" в 
суб’єктно-об’єктні відносини. Знання, що 
складає зміст біліф-віри, генетично започатко
вується вірою суб’єкта у відповідність чуттє
вих даних об’єкта - чуттєву достовірність, що 
поєднується на рівні раціонального пізнання з 
довірою до тієї інформації, яка міститься у 
гносеологічних посередниках або досягається 
за їх допомогою. Незважаючи на імовірнісний 
стосовно досвіду окремого індивіда характер 
цієї інформації, суб’єкт переводить її у форму 
суб’єктивно прийнятого достовірного знання 
як основи цілепокладання і цілереалізації. У
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тому випадку, коли ця інформація в процесі 
верифікації трансформується в об’єктивно- 
істинне знання, потенціал віри спадає.

За всієї протилежності фейтх-віри і бі- 
ліф-віри вони, зрештою, доповнюють одна од
ну в освоєнні людиною цілісності світу. Конк
ретне співвідношення цих видів віри, як і їх 
духовний потенціал у цілому, по-різному про
являється в тих чи інших контекстах. Йдеться 
про своєрідне "виправдання" віри в тих життє
вих ситуаціях, які, власне, зумовлюють її не
обхідність, як і навпаки, часто існує потреба 
"виправдання вірою" тих людських вчинків, 
які без неї відбутись не можуть. При цьому той 
чи інший контекст актуалізує саме ту, а не ін
шу функцію віри, внаслідок чого вона стає мі
цнішою або може спростовуватися, перероста
ти в сумнів чи невіру. Тобто, функції віри не 
залишаються нейтральними щодо її змісту, 
інтенсивності й спрямованості; через них від
бувається своєрідне випробування віри. Конк
ретизуємо це аналізом віри у гносеологічному, 
прагматичному і світоглядному контекстах.

У гносеологічному контексті віра харак
теризує активність суб'єкта пізнання, вона 
пронизує всі етапи пізнавальної діяльності аж 
до практичного застосування знань. Так, уже 
на етапі генезису знань віра сприяє формуван
ню впевненості суб’єктів пізнання в їх істин
ності, що грунтується на довірі до свідчень 
органів чуття і логіки власного мислення як до 
таких, що адекватно відображають реальний 
стан речей. Але досвід окремого індивіда не є 
надійною основою досягнення істини. Необ
хідність практичних дій і приросту нових 
знань викликають потребу прилучення індиві
дів до досягнень історичного суб’єкта пізнан
ня. Неможливість і недоцільність перевірки 
засвоюваних індивідом усіх знань попередніх 
поколінь змушує його брати ці знання "на ві
ру". Така ж суб’єктивно-довірлива позиція ін
дивіда існує у його ставленні до різних ідеалі
зацій, пізнавальних норм та ідеалів і визнанні 
їх евристичного потенціалу. Загальний харак
тер законів науки, що корелює з необхідними 
та інваріантними характеристиками б’єктивної 
реальності, створює міцний грунт для віри лю
дини у правильність припущень і висновків 
щодо минулих і майбутніх подій. Варто, проте, 
відзначити, що віра як прояв активності 
суб’єкта пізнання, суперечлива. Надмірна, така 
що порушує умови конкретності істини, віра в 
абсолютність тих чи інших законів веде до до
гматизму, який закриває шлях до пізнання но
вого, гальмуючи прогрес у науці. Яскравий 
приклад цього - абсолютизація законів класич

ної механіки, п’ятого постулату геометрії Евк- 
ліда. Такий догматизм віри формується гносе
ологічно на ігноруванні діалектики абсолютної 
та відносної істини, некритичній онтологізації 
результатів пізнання, а також відсутності гли
бокого усвідомлення методологічного значен
ня принципу єдності діалектики, логіки й тео
рії пізнання. Наукова віра може переростати 
також у сумнів, роль якого в пізнанні неодна
кова: він може дати поштовх обгрунтуванню 
нових ідей або переростати у релятивізм і ске
птицизм, руйнуючи основи наукового пізнан
ня. У цьому випадку сумнів стимулює потребу 
в практичній верифікації як самих знань, в іс
тинність яких ми віримо, так і перевірку самої 
віри.

Прагматичний аспект віри пов’язаний в 
основному з підпорядкуванням усіх чинників 
діяльності досягненню максимального резуль
тату, успіху. В цьому плані віра виконує мобі- 
лізуючі функції шляхом актуалізації тієї ін
формації, без якої діяльність відбутись не мо
же. Здійснення діяльності передбачає довіру 
людини до тих знань, що стосуються предмета 
діяльності, її засобів, технології та можливих 
результатів. Віра грунтується на переконаності 
людини в істинності тих чи інших знань і не
обхідності діяти у відповідності з пізнаними 
закономірностями. "До припущень практи
чного життя ми ставимося не як до гіпотез, а 
як до прийнятих на віру знань. Об’єктивно 
припущення - це ймовірне знання, воно пере
творюється в достовірне знання після здійс
нення дії. Але, щоб здійснити цю дію, нам не
обхідно хоч би на мить повірити в істинність 
припущення, в його достовірність. Адже рі
шення приймаються житгєві"[5,с.13]. У зв’язку 
з цим можна погодитись з думкою прагматис
тів про те, що прагматична віра означає значно 
більше, ніж просту компенсацію ймовірного 
характеру деяких знань. Вони вважали, що 
будь-яке теоретичне розв’язання практичних 
проблем принципово недостатнє, бо практично 
діюча людина завжди перебуває в "проблемній 
ситуації" /Д.Дьюї/ пошуку ефективних рішень, 
через те віра є більш фундаментальною осно
вою діяльності. Усвідомлена віра "сприяє успі
хові в практичній діяльності, боротьбі з силами 
природи, в підкоренні стихії, у встановленні 
справедливих суспільних відносин"[2,с.248]. 
Характер віри в цьому контексті зумовлюється 
різними чинниками: неповнотою інформації 
про умови діяльності, проблемним характером 
процесу опредметнення знань, потребами 
розв’язання суперечностей на шляху досягнен
ня бажаного результату, відсутністю надійних
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гарантій успіху та психологічною установкою 
індивідів на його досягнення, усвідомленням 
людиною своїх суб'єктивних можливостей, 
необхідних для досягнення позитивного кінце
вого результату і т. ін. Та незважаючи на те, 
що віра постійно "супроводжує" практичну 
діяльність, у здійсненні останньої вирішальне 
значення має не віра, а достовірне знання. Але 
між ними немає суттєвої суперечності: віра 
надає діяльності позитивного психологічного 
імпульсу та оптимізму, а знання забезпечує її 
технологію, цілереалізацію.

Особливість функціонування віри в 
структурі світогляду визначається його специ
фікою як форми суспільної самосвідомості 
людини й духовно-практичного способу осво
єння світу. У кожному світогляді всі його 
структурні елементи (знання, оцінки, прин
ципи, ідеї, ідеали) підпорядковані обгрунту
ванню вищих людських цілей та ідеалів і шля
хів їх реалізації, тобто, визначенню стратегіч- 
но-осмисленої позиції людини у світі. Саме 
віра інтегрує елементи світогляду в таку ціліс
ність, яка надає йому життєвої значущості, а 
його суб’єктності - впевненість у його праві. 
Якщо в гносеологічному контексті віра зводи
ться в основному до настанови на сприйняття 
імовірнісного знання як достовірно-істинного, 
то на світоглядному рівні віра значно розши
рює свої функціональні можливості. Віра як 
складова частина світогляду по-перше, постає 
як "здатність сприймати соціальну інформа
цію, цінності, норми та ідеали суспільного 
життя без попередньої перевірки їх власним 
досвідом, як очевидні факти і характеристики 
об’єктивної дійсності" [6, с.4], по-друге, вона є 
"найважливішим способом засвоєння досвіду 
попередніх поколінь майбутніми, суспільно 
даної культури індивідуальною свідомістю, 
можливого та очікуваного майбутнього як уже

здійсненого» [Там само]. У світогляді компен
саторна роль віри доповнюється її інтегрую
чою та імперативною функціями. Так, якщо 
протилежність віри - сумнів є "нормальною" 
компонентою методології наукового пізнання, 
то підрив віри сумнівом у системі світогляду є 
симптомом кризи останнього. Але це стосуєть
ся світогляду догматичного, який однозначно 
визначає смислову позицію людини у світі. 
Демократичний тип світогляду не виключає 
суперництва віри і сумніву у визначенні цієї 
позиції. Адже розв’язання світоглядних супе
речностей ніколи не може бути остаточним, 
воно зумовлюється конкретно-історичними 
умовами життя людей і підпорядковується 
розв'язанню смисло-житгєвих проблем; незва
жаючи на емпіричну очевидність численних 
абсурдів нашого життя, ми все ж дієво віримо 
в його смисл. У цьому плані світоглядно- 
переконливо віра завжди оптимістична.

Можна припустити, що подальша роз
робка проблем віри буде пов’язана з 
дослідженням її самоцінності як сутнісної сили 
.людини, адже віра незамінна не лише в царині 
релігійного досвіду.
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The Spiritual-Practical Démentions of Faith
The problem of faith is analised in the article in the sphere of spiritual and materially-practical life of the 

human being, both philosophical and religious interpretation of the notion is given.
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Марчук М.Г. 
м.Чернівці

ПОТЕНЦІАЛ ВІРИ ТА ЗНАННЯ ЗА М. БЕРДЯЄВИМ
Істина -  категорія гносеологічна. Проте 

зміст її не вичерпується теорією пізнання, для 
якої наукова істина -  синонім істини як такої. 
«Науковість, -  пише в передмові до своєї кни
ги «Філософія свободи» М.Бердяєв, -  не є ні 
єдиним, ні останнім критерієм істинності» 
[Бердяев НА. Философия свобода. Смысл 
творчества. -  М., 1989. -  С. 12]*. Тобто, 
можлива не тільки наукова іетина, пов’язана зі 
знанням дискурсивним, а й істина, що 
відкривається в акті віри, інтуїції, в 
містичному сприйнятті, релігійному одкровен
ні тощо. Філософування з приводу такої 
істини, як правило, виходить за межі власне 
наукового мислення, проте це ще не означає, 
що воно пориває з істиною. «Християнська 
філософія, чи теософія, - зазначає Бердяев, - не 
претендує на «науковість», але претендує на 
істинність» [Там само].

Микола Бердяев -  один із тих оригінальних 
мислителів, які своєю творчістю засвідчили 
актуальність і плідність потенціалізму як 
одвічної світоглядної парадигми. У згаданій 
праці він опирається власне на 
потенціалістичний метод, хоч і називає його 
дещо інакше. «У ній свідомо проводиться 
метод виходження, - пише Бердяев, - а не 
приходження, виходження з того, що 
відкрилося, побачилось як світло, а не 
приходження до того, що ще не відкрилось і 
занурене в пітьму» [Там само]. Тобто 
постулюється деякий апріорно даний 
змістовний потенціал взаємодії людини зі 
світом, який по-різному відкривається в актах 
віри і пізнання: в одному випадку -
безпосередньо, цілісно й одразу, в іншому -  
опосередковано, частково й поступово.

Проблема істини є визначальною стосовно 
будь-якої спроби осмислено поставити 
запитання, пов’язані зі змістом наших уявлень 
про людину, природу і Бога. Наприклад, 
однозначно можна стверджувати, що давня 
філософська суперечка про співвідношення 
віри і знання виникла саме з приводу 
істинності названих інтенцій мислення. 
Нерозумно було б недооцінювати величезного 
духовно-практичного значенння суто 
наукового змісту істини, але так само 
нерозумно заперечувати існування 
позанаукового, зокрема, релігійного, смислу

* Оскільки усі наступні посилання даються на це 
видання, далі в дужках вказуватиметься лиж сторінка.
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цієї без перебільшення фундаментальної
категорії мислення.

Наука має справу з істинами достовірними, 
тобто такими, які «вписуються» в існуючий 
духовний універсум і не загрожують
переоцінкою раціонально виправданої системи 
традиційних для даної культури цінностей. 
Іншими словами, істинність наукового знання 
прискіпливо перевіряється, на відміну від 
змісту віри, абсолютно незалежного від 
подібної кон’юнктури.

Віра, будучи інтуїцією трансцендентного, 
спрямовує нашу волю на здійснення можливо
го, того, що без активної, цілеспрямованої, 
творчої діяльності людини є чистою потенці
єю. Пізнання, навпаки, звертає зацікавлений 
погляд на дійсність, якою вона є сама собою. 
Звісно, пізнання постійно прогресує. Тут поте
нція так само переходить в акт. Але «можливе» 
для знання стає таким остільки, оскільки воно 
вже «дійсне» для віри, яка, неначе горизонт, 
постійно випереджає дискурсивну думку.

Питання про співвідношення віри і знання -  
одне з найбільш актуальних не тільки для гно
сеології, а й для такої філософської дисциплі
ни, як аксіологія науки, яка щойно народжує
ться. Хто стане заперечувати, що наприкінці 
XX сторіччя наука не тільки посідає чільне 
місце в системі загальнолюдських цінностей, а 
й до певної міри домінує в ній. Інша справа -  
як оцінювати згадану переоцінку, адже вона 
спричинила гіпертрофований розвиток раціо
нального мислення за рахунок інших, не менш 
важливих і цінних потенцій. Тим більше, що 
саме в даному контексті набуває свого істин
ного (ціннісного) смислу проблема співвідно
шення віри і ,знання, науки і релігії.

Що може забезпечити органічну цілісність 
одухотвореної життєдіяльності людини й сус
пільства? Віра в істину та вірно спрямована 
воля до істини. Але знову ж таки йдеться про 
істину вищу, здатну надихнути не тільки на 
пізнання, а й на життєвий подвиг актуалізації 
ще ніким не зреалізованих можливостей. Лю
бов до суто інтелектуалістичної істини «зазем
лює» волю, спрямовує її на відносну цінність 
феноменального світу, залишаючи поза увагою 
інші, так звані ноуменальні цінності й відпові
дні екзистенційні потенції.

Божественні потенції людської
суб’єктивності можуть актуалізуватися тільки 
у взаємодії з аналогічними потенціями



об’єктивної дійсності. Втрата цього живого 
зв’язку з духовними джерелами буття, на дум
ку Бердяєва, небезпечна для мислення. «Хво
роба сучасної філософії -  хвороба живлення. 
Втрачені джерела живлення... Філософська 
думка не може живитися з себе, тобто не може 
бути абстрактною, самодостатньою. Не може 
вона живитися й однією наукою. Та й залеж
ність від науки є втратою самостійності філо
софії» [с. 18]. Ні наукове пізнання, ні філософ
ська рефлексія не ведуть до істини, якщо вони 
відірвані від релігійного досвіду людства. «Да
внє живлення філософії було живленням релі
гійним. Філософія, та й усяке пізнання, була 
функцією життя, а життя було органічно релі
гійне» [с. 19]. Втрата цього важливого під
грунтя й призвела до глибокої кризи філософії, 
неспроможності розв’язати проблеми реально
сті, свободи, особистості, що є показником її 
поганих якостей, «внутрішньої імпотенції», 
хибності обраного шляху.

Тотальна секуляризація не досягла своєї го
ловної мети -  універсального синтезу людсь
кого досвіду. Цілісний потенціал буття і мис
лення за допомогою специфічно-раціональних 
засобів актуалізувати неможливо. Це під силу 
тільки такій філософії, яка є органічною функ
цією життя, тобто філософії релігійній, сакра
ментальній. «Тому філософія й зайшла в глу
хий кут і її криза здається такою безвихідною, 
- пише Бердяєв, - що вона стала мертвою, са
модостатньою абстрактністю, що вона порвала 
з усіма формами посвяти в таємниці буття, і 
філософ перетворився зі священика на полі
цейського. Після всіх випробувань, усіх блукань 
пустелями абстрактного мислення й раціо
нального досвіду, після важкої поліцейської 
служби має повернутися філософія в храм, до 
священної своєї функції, та здобути там 
утрачений реалізм, знову отримати там по
святу в таємниці житя. ... Релігія може обій
тися без філософії, джерела її абсолютні й са
модостатні, та філософія не може обійтися без 
релігії, релігія потрібна їй як їжа, як джерело 
живої води. Релігія - це життєва основа філо
софії, релігія живить філософію реальним 
буттям». І далі: «Філософія може бути тільки 
органічною функцією релігійного життя. 
...Тільки релігійно, а не філософськи, тільки в 
повноті життя, а не в гнозисі досягається уні
версальний синтез...» [с. 20]. Але такий син
тез, як уже було сказано, дається нам не в ре
зультаті доведень, не наприкінці тривалих 
розмірковувань, а від самого початку як давня 
мудрість, істина, котру охороняє Церква, поте
нціал, який ми зобов’язані берегти й у міру

своїх сил і здібностей актуалізувати.
Весь пафос антигносеологічної, антимета- 

фізичної і навіть антитеологічної позиції Бер
дяєва грунтується на переконанні, що тільки 
релігійно-церковна філософія може бути засо
бом осягнення вищого потенціалу буття. Але 
що таке «церковна філософія» в розумінні 
Бердяєва? «Християнська філософія, - пише 
він, - це не «гнозис» у розумінні Валентина і не 
«теософія» в розумінні Р.Штейнера, хоч у 
своєму власному смислі вона і гнозис, і теосо
фія» [с. 22]. Мова йде про містичний гнозис 
або християнську метафізику, що стверджує 
реальність буття і шляхів до нього. Справа в 
тім, що гностицизм майже нічим не відрізняє
ться від раціоналізму, в якому відбилася гріхо
вна роздрібненість духу. Він апелює до релі
гійного знання, а не до містичного досвіду. Так 
само й сучасна теософія -  тільки одна з форм 
гностицизму. «Для теософії релігія - це універ
сальний гнозис, який успадковується через по
святу, через навчання у мудрих учителів. Релі
гійні догмати та релігійні таїнства набувають у 
теософії виключно гностичного характеру. Для 
мудрого, для посвяченого істини релігійного 
життя, істини віри виявляються знанням. Усе 
витлумачується в дусі витонченого еволюцій
ного натуралізму» [с. 23].

Сказане проливає світло на природу й при
значення релігійних догматів як елементів міс
тичного досвіду. Це не інтелектуальні теорії, 
не метафізичні вчення. «Церква, - підкреслює 
Бердяєв, - ніколи не стверджувала інтелекту
ально-теоретичного характеру догматів, це ро
била тільки богословська схоластика. Філо
софського, інтелектуального, теоретичного 
характеру не можна відкрити в церковних дог
матах, його можна відкрити в гностичних єре
сях, завжди більшою чи меншою мірою раціо
налістичних. Догмати церкви ніколи не були 
раціоналістичними й інтелекгуалістичними, 
вони розкривали тільки містичні факти, раціо
налістичними й інтелекгуалістичними були 
єретичні вчення. Навіть великий Оріген, 
оскільки він ухилявся від вселенської істини 
Церкви, був інтелектуалістом і раціоналістом, 
впадав у хибний гностицизм. Аріанство було 
цілком раціоналістичним. Майже всі єресі від
кидали безумство й містичність церковних до
гматів і намагалися виразити істину більш ро
зумно й раціонально» [Там само]. Найбільшою 
помилкою останніх є абсолютизація раціо
нальної компоненти мислення, віра в те, що 
універсальний потенціал буття можна повніс
тю редукувати до однієї єдиної потенції.

Так само не вкладається в раціональні ка
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нони мислення й абсолютно природна для ре
лігійної свідомості антиномічність релігійних 
догматів. «У церковних догматах -  завжди ма
ксимум містики, максимум безумства, макси
мум антиномічності. В єресях -  завжди раціо
налізм, послаблення антиномічності, побою
вання безумства. Безумна містика церковних 
догматів не побоялась утверджувати Троїстість 
Божества, наважилася сказати про одне й те ж 
саме водночас -  один і три» [Там само]. Для ра
ціоналіста це прикра помилка, недоречність, ви
гадка. Для містика ж -  очевидність, яка не кож
ному зрозуміла, тому що перевершує можливос
ті глузду, відкриваючись лише в акті віри.

М.Бердяєв переконливо доводить, що ціліс
ний, універсальний потенціал взаємодії люди
ни зі світом актуалізується лише за допомогою 
відповідного (цілісного й універсального) сві
тогляду, культивованого Церквою. Претензії 
раціоналістичної філософії виразити суть буття 
не справдилися передусім через хибну спрямо
ваність волі до істини. Інтелектуалістична іс
тинність є лиш однією з координат Істини аб
солютної, божественної. Тож і не дивно, що 
абсолютизація цієї відносної істини обертаєть
ся втратою зв’язку з буттям і конструюванням 
абстрактних уявлень, обмежених потенціями 
інтелекту. «Дефекти пізнання й обмеженість 
пізнаючого розуму, - підкреслює Бердяев, - 
закорінені в напрямі волі, в поганому виборі, в 
нелюбові до Бога і в любові до даної обмеже
ної дійсності. Ми отримали те, чого самі захо
тіли. Шлюб наш виявився невдалим, але все-таки 
це був шлюб за коханням. Нещасне обрання по
ганого предмета любові пов’язало, скувало нас 
по руках і ногах, зробило життя наше тюремним 
життям. Стіни нашої в’язниці, всі ці гносеологі
чні категорії, пригнічуюча нас просторовість, 
тимчасовість, необхідність, закон тотожності 
зведені нашими гріхами, нашою провиною перед 
Смислом світу, зрадою Батька» [с. 61]. Відріка
ючись від божественно-екзистенційної Істини 
заради істини абстрактно-раціональної, ми відрі
каємося водночас від усіх інших своїх потенцій, 
окрім інтелектуальних.

Але ж інтелект не може бути критерієм ці
лісності духовного потенціалу буття, його пі- 
знанння й актуалізації. «Вищою судовою ін
станцією у  справах пізнання не може і не має 
бути інстанція раціоналістична й інтелекту
алістична, а лише повне й цілісне життя ду
ху» [с. 28]. Тому й не варто намагатися раціо
нально виправдовувати релігійну філософію 
перед гносеологією, користуючись її недоско
налими засобами та хибною вірою в абстракт
ну істину. Саму гносеологію треба вивести з

пустель абстрактного теоретизування, бо «жи
ва істина, цілісна істина не може розкриватися 
тільки інтелектуально, за допомогою глузду, 
раціонально; до неї можна доторкнутися тіль
ки в досвіді релігійного життя» [с. ЗО]. У світлі 
містичного, релігійного досвіду раціоналізм 
усвідомлюється не інакше, як гріх нашої волі, 
що втратила істинні орієнтири.

Творче відродження філософії можливе 
тільки за допомогою живої і сильної віри, яка 
долає сумнів у пізнаваності трансцендентного. 
Така віра здатна спрямувати волю на пізнання 
таємниць ірраціонального. Але віра не може 
бути безпідставною. Вона грунтується на від
повідних потенціях суб’єктивного духу. Раціо
налістична філософія тому й втратила зв’язок з 
буттям, що зігнорувала нераціональні потенції 
суб’єкта. Сказане стосується також і протес
тантизму, в якому центр життя і пізнання пе
ренесено в суб’єктивний світ людини, її ізо
льовану душу.

Порівнюючи ratio (малий розум) і Logos 
(розум великий), Бердяев підкреслює, що 
перший по суті є відокремленою частиною 
цілого, тоді як останній проявляє себе в 
ціліснному житті духу. Осягнути Логос 
неможливо розумом обмеженим, який не 
визнає нічого ірраціонального. Нова й новітня 
філософія не причетна до Логоса тільки через 
те, що вона покладається винятково на ratio, 
жертвуючи заради нього всіма іншими 
духовними потенціями. «Знову здобути 
втрачений Логос філософія може тільки за 
допомогою посвяти в таємниці релігійного 
життя, тільки прилученням до життя Логоса 
здобувається він як орган пізнання» [с. 35]. 
Подібне, кажуть, пізнається подібним. 
Осягнути надраціональний Логос можна тільки 
аналогічними потенціями душі. «Для Логоса в 
суб’єкті, що пізнає, розкривається Логос у 
пізнаваному бутті» [с. 36]. Мова йде про 
необхідність відновлення цілісності духовного 
світу людини як основної передумови 
актуалізації цілісного потенціалу буття.

Можливість такої цілісності зумовлена 
спорідненістю потенцій суб’єкта й об’єкта. 
«Природа суб’єкта і природа об’єкта тотожні, 
зіткані з одного й того ж самого 
божественного матеріалу» [с. 53]. Проте
мудрість цього світу, де домінує ratio -  головна 
перешкода на шляху до Логоса. Бердяев поді
ляє відому біблійну думку про те, що мудрість 
цього світу -  безумство перед Богом. Треба 
відректися від «малого розуму» заради «розу
му великого».

Віра ніби заздалегідь окреслює простір ак
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туалізації духовного потенціалу буття, та голо
вне -  вона спрямовує волю на ті чи інші цінно
сті, чим і збуджує відповідні потенції суб’єкта, 
які будуть актуалізовані. Від ціннісних орієн
тацій залежить характер пізнання. «Ми бачимо 
і знаємо те, - пише Бердяев, -  що полюбили й 
обрали, а те, від чого відпали, що відкинули, те 
перестаємо бачити і знати. Тільки новим актом 
обрання, тільки новим актом любові можна 
зробити невидимі речі видимими і впізнати їх» 
[с. 51]. Віра в реальність трансцендентного ак
тивізує всі не задіяні в буденному житті поте
нції, завдяки яким відкривається надчуттєвий, 
метафізичний потенціал дійсності, невидимий 
для ratio. «Для виявлення світу невидимих ре
чей потрібна активність усієї людської приро
ди, загальне її напруження, а не активність од
ного лиш інтелекту, як те ми знаходимо в 
знанні світу видимого. Знання цього світу за
сноване на споконвічній і винятковій вірі в 
нього; знання світу іншого передбачає переду
сім зречення від цієї виняткової та споконвіч
ної віри і вільну віру в інший світ» [Там само].

Центральна ідея потенціалізму -  взаємодія 
споріднено-протилежних потенцій. Така взає
модія вже за визначенням не може бути одно
бічною. Тут немає суб’єкт-об’єктного проти
стояння. Сумірні потенції взаємно виявляють 
одна одну й актуалізуються в процесі вільної 
комунікації. Звідси випливає, що з погляду по
тенціалізму неприйнятні будь-які філософські 
«ізми», які виражають крайні, непримиренні, 
взаємовиключаючі позиції. Саме в цьому клю
чі Бердяев критикує один із новітніх варіантів 
абсолютизації крайнощів. «Сучасна філософ
ська думка підходить до дилеми: інтелектуалі- 
стичний гностицизм або волюнтаристичний 
прагматизм. На наш погляд, - пише Бердяев, - 
гностицизм і прагматизм, інтелектуалізм і во
люнтаризм однаково мають бути подолані, 
оскільки має бути усвідомлена первісна да- 
ність у нас божественного. Так само має бути 
зметена протилежність раціоналізму й скепти
цизму. Скептицизм завжди корисливий, зав
жди є хворобливою гіпертрофією почуття сво
го малого «я». Та ж сама нездатність вийти зі 
свого «я» є і в раціоналізмі. Віра - це розкриття 
у своєму «я» іншого, божественного, вихід з 
«я» і віддавання себе вищому. Тому у вірі до
лається і корисливий сумнів, і корисливе само
возвеличения» [с. 56]. Віра відкриває перед 
нами потенціал трансцендентного, в якому 
протилежності не є самодостатніми.

На відміну від релігійної віри а також при
родних одкровень філософії і теософії, наукове 
пізнання не спонукає до самоактуалізацїї

трансцендентального потенціалу буття, адже 
воно ціннісно не зорієнтоване на Логос. Об
меженість потенціалу наукового мислення, на 
думку Бердяева, навіть не може бути осмисле
на чи обгрунтована з позицій самої науки, а 
тільки засобами філософії. Так, наприклад, ві
домо, що наука не визнає див, оскільки останні 
суперечать законам природи. Однак ідея дива 
невіддільна від ідеї природної закономірності. 
«Лише з усвідомленням закономірності розви
тку природи пов’язане усвідомлення дивовиж
ного як породження сил надприродних, як дії 
Божої благодаті» [с. 57]. Диво не суперечить 
наявності закономірностей. «Диво, в яке вірить 
релігія, не знищує і не заперечує законів при
роди, відкритих науковим знанням. Закономір
ність залишається в силі й у тому випадку, як
що сталося диво» [Там само].

Можливість дива не суперечить законам 
природи, як і закономірний характер актуалі
зації потенцій природи абсолютно нічого не 
говорить про неможливість існування інших 
потенцій і про те, що станеться, коли ці потен
ції будуть актуалізовані. «Факт закономірності 
природи цілком неспростовний і ніскілечки не 
заперечує можливості дивовижного. Факт цей 
лише говорить: якщо дано те-то, то буде те-то, 
якщо ж інше дано, то буде інше. Заперечення 
ж сил іншого світу -  поза компетенцією науки, 
покликаної лише відкривати закономірність 
даного світу» [с. 58]. Наприклад, у світі панує 
смерть і наука цілком вірно робить висновок, 
що в ньому вічне життя неможливе. Проте ре
лігія культивує віру, наприклад, у дивовижне 
воскресіння Христа, що здавалося б явно супе
речить здоровому глузду. Насправді ж наука і 
релігія мають на увазі не одні й ті ж самі, а різ
ні людські потенції. «Диво воскресіння, - за
значає Бердяев, - не суперечить закономірності 
природи і навіть передбачає цю закономір
ність; диво воскресіння є перемогою над смер
тоносним порядком природи, подоланням 
смерті не іманентними силами природи, а 
трансцендентними божественними силами. І 
диво воскресіння, як і будь-яке диво, дане 
тільки для віри, для свободи. Ті, що живуть під 
виключною владою світових сил, для кого іс
нує тільки примусове і хто приймає тільки до
ведене, ті знають, що Христос помер, але не 
знають, що Христос воскрес» [с. 59]. Усе зале
жить від орієнтації на ту чи іншу систему цін
ностей.

Той, хто віддає перевагу цінностям іманен
тним, обмежує свої потенції вузькою сферою, 
де панує детермінізм і закон тотожності. «У 
даному світі й стосовно даного світу, - підкре-
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ЖХ7Ш {с. приклад, ідея Троїстості' £>о-
жсства, санкціонована законами Лотоса, не

прийнятна д ля  дискурсивного м ислення, зати- 
сненого в лещата логічних законів. Але закони 
ці -  лише «хвороба буття, що викликає в мис
ленні нездатність умістити повноту» [Там 
само]. Цілісність же, повнота духовного життя 
передбачає наявність і актуалізацію потенцій 
не тільки іманентних, а й трансцендентних, які 
відкриваються нам за допомогою віри, інтуїції.

Потенціал знання і віри осмислюється Бердяє- 
вим і в контексті двоякого розуміння причиннос
ті. «Та причинність, з якою оперує наука і без якої 
не може обійтися, не проникає в інтимний зв’язок 
речей. Таємниця співвідношення між причиною і 
наслідком залишається закритою для наукового 
погляду на світ» [с. 63]. Абстрагуючись від мета
фізичного смислу причинності, наука вбачає в ній 
лише функціональне співвідношення. Беруться до 
уваги тільки обмежені потенції. «Науковому ро
зумінню світу в категорії причинності відкриває
ться у світі лише закономірність і необхідність, 
але не відкривається у світі розум, смисл» [с. 64]. 
Одначе метафізичні потенції причинності всеодно 
дають про себе знати, наприклад, у вигляді міфо
логічних уявлень.

Філософія також осмислює цілісний потен
ціал причинності. «Філософи усвідомлювали, 
що за причинними відносинами приховувалась 
активність живих субстанцій, що таємниця 
зв’язку причини з наслідком розкривається в 
акті волі» [с. 65]. Бердяєв зазначає, що метафі
зичне вчення про причинність як вольову ак
тивність субстанцій було блискуче сформульо
ване російським філософом Лопатіним і роз
винуте Бергсоном. Причинність у такому ро
зумінні постає творчою активністю живої істо
ти. «Причина творить наслідок. Причина - це 
творча енергія і передбачає істоту, котра воло
діє цією енергією. Причинність неможлива без 
того, хто творить. Це вірно відчувалося в мі
фологічному світогляді. І на вершинах філо
софської думки має бути виправдана ця міфо
логія, в ній ключ і таємниця зв’язку між при
чиною і наслідком» [Там само]. Отже, причин
ність органічно пов’язана зі свободою, тоді як 
необхідність є наслідком зловживання цією 
свободою. «Необхідність - це лише певне, по
гано спрямоване співвідношення живих і віль-

гує лю дину в царство необхідності, в 
ний  світ об'єкт ивних, але ̂ оапш >  

меж ених атомарними явищ ами і проц&жшг 
закономірностей. І навпаки, актуалізація ви
щих (метафізичних) потенцій веде нас у царст
во свободи, в якому вже немає рабської залеж
ності від фатального зчепленння подій і де 
можливе диво. Необхідність -  актуалізований 
потенціал свободи. Оскільки ж потенціал акту
алізується частково, тобто змінюється лише 
характер співвідношення в ньому дійсного та 
можливого, ми як правило віддаємо перевагу 
ще не зреалізованим потенціям, які 
пов’язуються зі свободою, на відміну від уже 
зреалізованих, ототожнюваних з необхідністю.

Тільки віра в існування вищого Смислу мо
же вивести нас із зачарованого кола сцієнтиз
му. Правда, віра ця не може бути нав’язана. 
Вона є результатом вільного вибору, глибокого 
внутрішнього переконання. Бердяєв іронізує 
над атеїстами, які нібито й не проти повірити, 
але тільки за певних умов. «Багато людей ка
жуть, що хотіли б вірити, але не можуть. Це не 
означає, що вина не в них, це тільки означає, 
що недостатньо сильно хочуть, або хочуть, але 
без ризику й відречення, зі збереженням усіх 
гарантій і упереджень» [с. 67]. А втім, учений 
може бути індиферентним щодо релігії, успіш
но виконуючи при цьому свої функції науков
ця. Проте вузька спеціалізація не може слугу
вати основою повноцінного світогляду людини 
як усебічно обдарованої, духовно багатої, інте-> 
лектуально, морально й естетично досконалої 
особистості. Тому найбільші вчені в пошуках 
універсального світогляду зверталися не тільки 
до філософії, а й до релігії. Тим більше, що на 
цьому шляху наука нічого не втрачає. «Віра, на 
котру люди бояться ризикнути, оскільки так 
дорожать' своїм здоровим глуздом, нічого не 
віднімає, а все повертає перетвореним у світлі 
божественного розуму» [с. 68]. В останній глиби
ні світогляду потенціал наукового знання і потенці
ал релігійної віри збігаються, про що так геніально 
просто і надзвичайно переконливо писав один із 
найвидатніших філософів XX сторіччя МБердяєв.
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Marchuk M. G. 
The Potential of Faith and knowledge According M. Berdiaev

The article is dedicated to analisis of the philosofical ideas of one the classics of the russian religious 
philosophy M. Berdiaev, knowledge in particular. While analysing the Berdiaev’s philosophy, the author declares 
his personal conception.

SUMMARY

Роман 1.0 
м. Чернівці

ПОТЕНЦІАЛ ТЕОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ В ОНТОЛОГІЇ НОРМИ
Хоча наука завдячує своєю появою євро

пейській системі освіти, недостатньо уваги 
приділяється християнському підгрунтю за
гальноєвропейської культури взагалі та освіти 
зокрема. Але зауважимо, що, попри історич
ний аналіз теологічної європейської спадково
сті науки, християнська теологічна парадигма 
заслуговує уваги гносеологів ще як дієва і цілі
сна некласична логіка норм.

Як відомо, вельми актуальна у філософії 
тема нормотворчості наштовхнулися на серйо
зні методологічні проблеми, пов’язані з соціо- 
культурною детермінацією норми. Констатація 
впливу соціокультурних факторів на динаміку 
наукового знання сьогодні стала загальновиз
наною. Питання полягає в тому, щоб виявити 
конкретні механізми цього впливу. Склалася 
ситуація, коли науковці мають окремі несис- 
тематизовані розробки в галузі нормотворчос
ті, але не можуть привести фактичний матеріал 
у цілісну систему.

Проблема наукового обгрунтування норм ак
тивно обговорювалася на секції «Сучасна супе
речка про універсали» XVI Всесвітнього філо- 

0^  софського конгресу (Дюссельдорф, 1978 р.). За 
^  свідченням Л.М. Архангельского, «...напрямок 
2^ дискусії установлювався розмежуванням двох 

якісно різних способів ставлення людини до сві- 
[р ту -  наукового й ціннісно-нормативного. Ці роз

біжності, як відомо, пов’язані з різним позначен- 
0 ням науки і моралі, кожна найбільш безпосеред

ньо і повно представляє норми й цінності» 
[1, с. 299]. Якщо мислити історично, то розмежу
вання між ціннісно-нормативним і науковим ми
сленням почалося якраз після схоластичних су
перечок про універсали.

До того будь-які нові нормативи, принаймні 
формально, виводилися із центрального визна
чального кодексу норм Біблії. Нормосвідомість 
будь-якого європейського вченого на той час 
співвідносилася з такими трьома рівнями ка
нону нормотворчості: норми й основи тлума
чення цих норм зафіксовані в Біблії, конкрети
зація тлумачення пізнавальних, моральних і

правових норм у постановах вселенських со
борів, зразки історичного тлумачення догматів 
церкви у працях Святих Отців. Даних традицій 
певною мірою дотримувалися перші природо
дослідники. Декартівський трактат про метод, 
а також праці Ф. Бекона, Спінози та ін. не мог
ли замінити чіткої нормативної системи, яка 
була раніше. Зосереджуючи основну увагу на 
оптимальних методах опанування матеріаль
ними благами, науковці залишали на рівні ін
туїтивної очевидності узгодження норм пі
знання природи (які вироблялися з досвіду їх 
практики) з системою діючої нормативно- 
ціннісної бази тодішньої європейської культу
ри. Біля витоків наукової думки ніхто не за
думувався над тим, який величезний потенціал 
фактичних знань запрограмовує логіка їх до
сліджень: потрібне знання чи не потрібне, ко
рисне воно чи некорисне -  головною метою 
було здобуття наукових фактів.

У результаті, якщо для середньовічного на
уковця цілком очевидною була необхідність 
обгрунтування норм пізнання нормами моралі, 
то в наш час виникає проблема пояснення 
норм моралі нормами науки.

Один із сучасників вищезгаданого конгресу 
Дж. Джеймс висловив думку, що в принципі 
неможливо обгрунтувати, чому людина керує
ться моральними нормами: просто вона така 
істота, котра у своєму природному розумному 
стані «керується у своїй думці, у своєму виборі 
та діях вимогами та правилами... . Ми не мо
жемо ні пояснити цього, опираючись на якісь 
більш основоположні факти, ...ні обгрунтува
ти це шляхом наведення доказів, тому що зве
рнутися до розумних доказів -  уже означає 
застосувати відомі норми» [1, с. 303]. Л.М. Ар
хангельський намагається спростувати це 
твердження. Він пропонує розрізняти гносео
логічний та соціологічний аспекти досліджен
ня моральних норм. У гносеологічному плані 
Архангельський виводить відображення мате
ріальних чинників, політекономічні потреби 
людства в соціальному -  розгортання норми

17



при взаємодії соціальних і особистісних потреб 
і мотивів. Проте, непомітно для себе, Л.М. Ар
хангельський переходить до аналізу обгрунту
вання похідних, а не первинних норм. Причи
ною труднощів Дж. Джеймса і Л.М. Архан
гельського є проблема віри, яка схиляє до ак
тивного сприйняття певних цінностей, що сто
ять за нормативом, чи заперечення певної нор
ми, якщо вона не відповідає загальноприйня
тим цінностям. У християнській евристичній 
традиції взаємодія вроджених, вихованих і на
бутих інтелектуально-вольових здібностей пе
вного типу аксіом породжує структуру внут
рішніх і зовнішніх нормативів і параметрів ми
слення. У теологічній традиції принцип «віра 
без справ мертва» має гносеологічну цінність: 
у конкретній справі проявляється реальна 
структура енергетично-мотиваційних сил лю
дини стосовно задекларованої ситеми норм. 
Розвиваючи проблему обгрунтування норми, 
зауважимо, що вищезгадане тлумачення віри 
сильно перекликається із поняттям репрезен
тації, яке ввійшло в гносеологію порівняно 
недавно. Виправдовуючи введення в гносеоло
гію цього терміна, М. Вартофський пише: «... 
діалектика зовнішньої та внутрішньої репре
зентації, навіть якщо розглядати її як психіч
ний феномен, у людському мисленні набуває 
нормативного характеру, оскільки вона 
пов’язана з епістемологічними проблемами 
істинності чи правильності стосовно когнітив- 
ного змісту репрезентації, а також з питанням 
формальної адекватності та системності стосо
вно символічних систем повсякденної мови 
логіки та математики.. ,»[2,с.5].

Вартофський показує дихотомію модально
стей, що переслідує як науковців, так і філосо
фів науки. Хоча наука прагне констатувати 
лише факти, будучи як і будь-яка людська дія
льність інтенсіональним видом дії, вона неми
нуче виражає певну оцінку, певне ставлення до 
фактів. Коли Т.Кун говорить про «стрибки ві
ри» і цитує знамените зауваження М.Планка 
про те, що теорія помирає лише зі смертю її 
прихильників, його «соціологізм є не лише ві
льним від цінностей і описовим, але й «у де
якому сенсі» навіть і указуючим» [2, с. 114]. 
На прикладі соціального та історичного кон
струювання медичних норм Вартофський про
понує опиратися на внутрішні мотиви й віру
вання діячів науки в конкретних матеріальних 
обставинах при обгрунтуванні норм науки. Ця 
ідея погоджується з висновком В.Д. Плахова: 
«...У своєму феномено-логічному аспекті нор- 
мосвідомість пов’язана із суб’єктивними уста
новками, потягами і т.д., із феноменами, які сто

суються психології пізнання, а також з соціаль
ними інтересами, завданнями, принципами, які 
входять у соціологію пізнання ... матеріальними 
умовами, традиціями тощо» [5, с. 120].

Поняття репрезентації вводиться у гносео
логію для відображення певної ентропії. Істо
рія філософії і проблеми позитивізму, редукці- 
онізм та антиредукціонізм, повернення до про
блеми універсалій та онтології -  все це спри
чинено обмеженістю людського мислення і 
постійним втручанням соціальних ненаукових 
модальностей. На жаль, подолавши гордість 
просвітницького руху, сучасна філософія нау
ки вимушена визнати певний конфлікт між 
внутрішніми чисто людськими потребами та 
об’єктивністю наукового пошуку, з одного бо
ку, та між точністю, логічною послідовністю 
науки й людського розуму, з іншого. Для по
долання цього розриву самих лише логічних 
зусиль недостатньо. Потрібна особлива техні
ка, що опиралася б на взаємоузгодження спря
мування логічно-асоціативного та емоційно- 
вольового потоку мислення.

Крок за кроком, вивчення нормативності як 
ядра генерації знань приводить дослідників до 
заглиблення в суб’єктивну сферу пізнання. Той 
факт, що вчені -  не ідеальні сповідувані та 
виконавці власних норм наукового пошуку, 
змушує занурюватися в галузь мотиваційної 
системи особистості. Традиційна логіка і гно
сеологія побудовані так, що вони зовсім не 
враховують «крові й плоті» норми. Залишаєть
ся звернутися до психології, але, як зауважу
ють В.В. Налімов та Ж.А. Драголіна, на даний 
час у психології «Свідомість людини капсулю- 
зовано у фізичному тілі... Немає того психоло
гічного, чи в нашій термінології, семантичного 
простору, в якому могла б розкриватися свідо
мість сама по собі чи у своїй взаємодії зі сві
домостями інших... Капсулюзовану в тілі сві
домість доводиться вивчати через поведінку 
тіл у фізичному просторі» -  потрібна нова, не- 
арістотелева логіка досліджень [4, с. 186].

На нашу думку, логіка пізнання святих от
ців цілком вільна від обмежень арістотелівсь- 
кої логіки. Евристична техніка християнства 
якраз і спрямована на досягнення адекватного 
споглядання феноменологічних пластів норма
тивного. Християнське поняття «серця» не є 
просто поетичною метафорою, а ретельною 
теорією нормативно-вольової конституції мо
тиваційних ресурсів особистості на рівні сві- 
домого-несвідомого. Як говорив Феофан За
творник, «... у християнстві суть справи поля
гає у настроях серця -  у внутрішніх прихиль
ностях чи у внутрішній нашій діяльності... Не
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припиняйте праці самозаглиблення... Посильте 
свою увагу і спзглядайте... Одна думка спішно 
змінюється іншою, - і це так швидко, що завжди 
майже немає можливості усвідомити те, що 
пройшло крізь нашу голову... Зазвичай це нази
вають думанням -  по суті ж -  це розкрадання 
розуму або розсіяність зосередженої уваги, так 
потрібної в справі управління самим собою... 
Протилежним цьому станом у святих є увага ро
зуму, за якою ніщо самовільно не входить у го
лову і не виходить з неї -  все підкорено свободі й 
свідомості» [7, с. 11-13].

Що стосується вищезгаданого психофізіо
логічного підходу до вивчення норми, то в те
ологічній парадигмі він давно вже використо
вується. І якщо перекласти термінологію хри
стиянських мислителів на мову сучасної філо
софії, то ми зможемо отримати зразок випро
буваної психоаналітичної техніки деконструк- 
ції тілесно-душевних та інтелектуально- 
духовних семантичних нашарувань.

У християнській евристичній техніці чітко 
розрізняється логіка зовнішньої та внутріш
ньої форми нормативної діяльності. У екстра
версії соціальна діяльність розглядається в 
конкретних історичних і матеріальних обста
винах: об’єкт-об’єктні й суб’єкт-об’єктні від
носини розглядаються на рівні предметної 
спрямованості діяльності індивіда і соціуму. В 
інтраверсії і суб’єкт-об’єктні, і суб’єкт- 
суб’єктні відносини розглядаються як прояв 
внутрішнього діалогу особистості з біологіч
ним, індивідуальним і соціальним у собі. Як 
уже згадувалось, для орієнтації в системі спо
нукально-енергетичних сил мотивації особис
тості теологічна парадигма перекодовує мате
ріальні чуттєві ознаки на внутрішню символіку 
гріхів і чеснот, які діалектично відображають 
невимовну есенцію людського буття.

Усі підходи до вивчення соціокультурної 
детермінації ідеалів і норм наукового пошуку 
мають ту спільну особливість, що вони конста
тують певну межу різних експлікативних та 
інтерпретативних методик, за якою наступає 
відрив від семантичних і логічних модальних 
нашарувань для споглядання, розуміння сутні- 
сних рівнів нормотворчості, котрі поки що не 
піддаються концептуалізації. У даному контек
сті вельми цікаво дослідити мету цієї евристи
чної техніки теологічної європейської паради
гми -  внутрішнє «духовне бачення». «У даний 
час -  пише Д.І. Дубровський -  ми знаходимося 
на тій стадії дослідження, коли пошуки нових 
планів концептуального розгляду можуть ви
явитися вельми корисними, і цілком доречна,

більше того -  бажана конкуренція різних нау
кових підходів, гіпотез, різних способів проб
лемного теоретичного пояснення» [3, с. 289].

На наш погляд, проблеми обгрунтування 
нормативності і як наукового, і як теологічного 
принципу вказують на актуальність співпраці 
наукової і теологічної парадигм. Хоча теологі
чна парадигма оперує образними та символіч
ними категоріями, вона має строіу системну 
логіку й обгрунтування своїх методів вихован
ня мислення. Наукова парадигма дає деталізо
ваний практичний досвід багатьох логічних і 
психо-фізіологічних процесів, але недалекий 
час, коли масив інформації навіть в окремій 
галузі значно перевищуватиме фізичні можли
вості людини. При тенденції до чим раз вужчої 
спеціалізації знання людина займається не на
укою і не науками, а лише роздробленими від
ділами наук. У такій ситуації людина нагадує 
каторжника, що прикутий до своєї точки в 
одній жилі велетенського родовища знання, 
котрий не відає, хто і що знаходиться поряд із 
ним, за стінками його нори. Перед філософією 
науки постала проблема відновлення цілісності 
наукової картини світу і проблема пристосу
вання пізнавального потенціалу науки до сьо
годнішніх людських потреб. У цьому контексті 
цінність теологічної парадигми полягає в тому, 
що вона разом із некласичною системою норм 
пізнання дає багато випробуваних у віковій 
практиці Святих Отців нормативів «екології» 
чи то «гігієни» духовного й практичного пі
знання світу.
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Roman I.O.
The potential of the Tyeological Paradigm in the Ontology of Norm

The article presents comparative analysis of the scientific and the theological paradigm in investigation of 
the phenomenological layers of normative consciousness, the prospects of cooperation of the scientific and the 
theological thought are regarded.

SUMMARY

Докаш В.І. 
м.Чернівці 1

1
АКТУАЛЬНА ЕСХАТОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ НОВОЗАВІТНИХ ПРОРОЦТВ

(протестантська інтерпретація) 1
За 2 тисячі років існування християнства 

з’являлись і зникали десятки релігій, пророку
ючи людям свої цінності та ідеали. Однак хри
стиянське вчення, особливо його мораль, про
довжують залишатись тим ціннісним потенці
алом, з яким люди ввійдуть у нове тисячоліття.

Християнство, пропонуючи цивілізації свої 
моральні принципи життя, не збирається мири
тись з тими вадами й бездуховністю, які супро
воджують її останнім часом. Воно пропонує свої 
кардинальні зміни в плані духовного відроджен
ня та морального зростання й удосконалення. 
При цьому через свої новозавітні пророцтва [Мт. 
24; Мк. 13; Лк. 21; «Апокаліпсис»] християнство 
попереджає про страшні лиха і катастрофи, які 
впадуть на людство, якщо воно морально не змі
ниться. Ці різноманітні попередження є не тільки 
в християнській канонічній літературі, але й у 
джерелах інших релігій. Тому доцільно розгля
нути, що являють собою пророцтва та пророча 
апокаліпсична література.

Для цього, на нашу думку, спочатку поріб- 
но визначити такі базові поняття, як «про
рок», «пророцтва», «пророча література», 
«апокаліпсиси».

У «Британській енциклопедії» (баптистська, 
Т.З) пророцтво визначається як усне вислов
лювання, яке виражає для слухачів волю Бога 
за допомогою його обраного посланця. Пере
дбачення, провіщення чи загроза ставляться в 
залежність від реакції слухачів Цс. 1, 18-20], 
або ж слугують за «знамення» майбутніх подій 
[Іс. 7, 14], оскільки все, що відбувається, вреш
ті-решт скоряється цілям господньої волі. 
Вважається, що завбачення пророків стосую
ться не визначеної наперед долі людей, прого
лошують мету живого Бога. Відповідно «про
рок», за «Священним писанням», це той, хто за 
Божественним натхненням говорить народові 
про волю Божу й майбутнє.

Мерріл Ф. Фінгер у своєму «Біблійному 
словнику» пише: «Пророк не лише проголо

шує волю Божу і його присуд, не тільки захи
щає істину й праведність, не лише свідчить 
про вічність моралі над ритуалом, - він також 
тісно пов’язаний з благими намірами» [Мих. 5, 
4; 7, 20; Іс. 60, 3; 65, 25].

Метою пророків, за іншим богословом, Ма- 
кдоуслом, окрім провіщень було завдання вчи
ти моралі. Баптистський богослов Чарльз Еллі- 
от, у свою чергу, вважає, що пророцтва - це 
розкриття існування істинного Бога і його ді
янь. Тобто це відкриває людям Бога, а водно
час - його волю і вчинки. Пророка взагалі при
йнято вважати провісником майбутнього. Є 
історичні свідчення, що великі пророки водно
час були активними суспільними й політични
ми діячами, реформаторами, які проповідували 
праведність і відродження, а не тільки пере
дбачали різноманітні соціальні колізії й приро
дні стихії. Поруч із пророками, в історії людс
тва активно діяли і лжепророки, які, як прави
ло, перебували при царських дворах й отриму
вали відповідну платню. Лжепророк виголо
шував ті «пророцтва», які бажав почути від 
нього монарх. Лжепророки - це лицеміри й пе
релюбники. Вони, як зазначав Єремія, крадуть 
чуже ім’я, привласнюючи собі право говорити 
від нього, перебільшуючи своє значення, вига
дане ними ж [Єр. 23, 30-32].

Справжній пророк прагне дотягнутися до 
серця людини й закликає своїх слухачів зазир
нути самим собі в душу, щоб дізнатися, чи жи
вуть вони за вимогами Бога [Єр. 220-221].

Багато новозавітних пророцтв цитують за 
Старим Завітом. За підрахунками богословів, 
тільки в одному «Об’явленні Св. Івана Бого
слова» (його ще називають «Апокаліпсис» - 
В.Д.) нараховується від 348 до 400 старозавіт
них цитат і посилань. Безперечно, Іван Бого
слов, щоб написати «Об’явлення», повинен 
був досконало володіти знанням Старого Заві
ту. Тому, як ми вважаємо, щоб правильно тлу
мачити новозавітні пророцтва, потрібно де-
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тально перевіряти всі посилання на Старий 
Завіт [Ц с.63-65]. Досить часто пророки (а ще 
більше - лжепророки) лякають людей апокалі
псисом.

Спочатку це слово не було релігійним і 
означало розкриття якогось факту. Сьогодні 
воно використовується як термін для позна
чення «страшного суду», «кінця світу», про які 
йде мова в книзі «Об’явлення св. Івана Бого
слова» як про події, що ознаменують Другий 
прихід Ісуса Христа.

Існує традиція використовувати апокаліп
сиси для трактування найболючіших проблем 
сьогодення, найближчих подій.

Богослови ж відводять апокаліпсисам дво
яку роль:

1. Вони застосовуються для розкриття волі 
Бога при спрямуванні наших дій [Гал. 2, 2];

2. Апокаліпсиси застосов'уються для роз
криття істини Бога людям. Це вісті проповід
ника, що зібрані в «Об’явленні» [1 Кор. 14,6].

Вважається, що в епоху між Новим і Старим 
Завітами було написано багато книг про бачення 
страшного суду й прийдешнього часу блаженст
ва, які називаються апокаліпсичними. «Об’яв
лення св. Івана Богослова» одна з таких книг.

Є певна різниця між вістю пророків і вістя
ми авторів апокаліпсичних книг. Вість проро
ка, на думку баптистського богослова 
У.Барклі, часто вміщувала протест проти соці
альної, економічної та політичної несправед
ливості й закликала до послухання Богу. Про
рок жадав переробити цей світ і вважав, що 
Царство Боже настане в ньому. Він був опти
містом і вірив, що все можна змінити.

Автори ж апокаліпсичних книг вважали, що 
цей світ уже не можна змінити. Вони вірили не 
в його позитивні зміни, а в знищення, й очіку
вали створення нового світу після того, як цей 
буде знищено Богом. Вони були песимістами і 
не вірили взагалі в зміну стану речей. Вони 
вірили в прихід Золотого віку, але після того, 
як цей світ буде знищено [2, с.5].

Як вважає У.Барклі, всі апокаліпсиси міс
тять у собі обов’язкові елементи: 1) опис того, 
що буде в останні часи і які будуть після цього 
блаженства; 2) останні часи, за апокаліпсисом, 
будуть страшними, ненависть і ворожнеча за
панують у цьому світі; 3) мертві воскреснуть 
[Дан. 12, 2-3] (кількість воскреслих в апокаліп
сисах не дається, але тут вперше зароджується 
ідея про справедливість - В.Д.).

Чим же притягає людей Золотий вік - вік 
прийдешній? Це видно з тих блаженств, які він 
пропонує: 1) розділене царство знову буде 
єдиним, Народ Божий буде також єдиним;

2) все в цьому царстві буде квітнути, пустеля 
стане садом [Іс. 51, 3; 35, 1]; 3) обов’язковий 
елемент Золотого віку - відсутність війн. Мечі 
будуть перековані в орала, списи - в серпи 
[Іс. 2, 4]. Буде єдиний закон для всіх людей і 
великий мир на землі, і царі будуть друзями; 
4) буде гармонія між людським і тваринним сві
том [Іс. 11, 6-9; 65, 25]; 5) Прийдешній вік покін
чить з втомою, печалями і стражданнями, буде 
вічна радість. Зникнуть хвороби, тривоги, праця 
буде приносити насолоду [Єрем. 31, 12; Іс. 35, 
10; 65,20-22; 33,24; 25, 8; 2 Вар. 73,2-74].

Звертаючись до апокаліпсичних джерел, ми 
бачимо, що прийдешній вік пов’язується з 
Другим пришестям Ісуса Христа. У біблійних 
текстах ми бачимо такі подробиці приходу Ісу- 
са Христа: 1) це буде буквальне і особисте по
вернення, воно буде видимим [Мт. 24, 27-30;
Об. 1, 7];

2) пришестя буде громогласним. Звук гро- 
могласної труби буде супроводжувати його 
зустріч з народом [Мт. 24, 31];

3) пришестя буде в славі. В «Об’явленні» 
він сидить на білому коні й веде з собою вели
чезне воїнство [Об. 14, 11-16];

4) повернення буде раптовим [І Фес. 5, 2-6]. 
Христос своє раптове з’явлення порівнює з 
раптовим знищенням допотопного світу [Мт. 
24, 38-39]. Порівняння з потопом свідчить про 
те, що встановлення Христом його царства 
слави супроводжуватиметься руйнацією «ста
рого світу».

З Другим пришестям Христа пророцтва 
пов’язують ряд змін для людства. Другий при
хід, як вважають адвентистські богослови, ін
терпретуючи пророцтва, вирішить долю всіх 
людей: і тих, хто прийняв його, і тих, хто від
вернувся від нього.

Зустріч з Ісусом Христом, за свідченням 
пророцтв, буде супроводжуватись воскресін
ням померлих. Як свідчить Біблія, при звуках 
труби, що сповіщає повернення Христа, поме
рлі праведники будуть воскрешені нетлінними 
і безсмертними [1 Кор. 15, 52-53]. При цьому, 
як вважають адвентисти, при воскресінні з мо
гил встануть не хворі, старі, понівечені тіла, а 
нові нетлінні, досконалі тіла, на яких немає 
слідів гріха. Вони відображають нетлінний об
раз Бога в розумі, душі й тілі [1 Кор. 15, 42-54]. 
Відбудеться також Преображення віруючих, 
які залишились живими. Якщо померлі праве
дні воскрешають, то праведні, що залишились 
на землі живими, при Другому пришесті бу
дуть чудесно Преображенні [1 Кор.15, 53]. Цей 
процес супроводжуватиметься смертю нечес
тивих. Для спасенних Друге пришестя буде
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часом радощів, а для загиблих - часом смерт
ного страхіття [2 Фес. 2, 9-19; Рим. 1, 28-32;
Об. 6, 16-17]. У цей час, згідно з релігійними 
тлумаченнями, Бог знищить Вавилон - союз 
усіх релігій, які відійшли від принципів ран
нього християнства [Об. 18, 8; 19, 20-21].

Священне Писання розкриває не тільки ме
ту Другого пришестя Христа, але й описує 
знамення, що вказують про наближення цього 
великого дійства. Перші знамення, що спові
щали про Другий прихід, як вважають адвен
тисти, мали місце ще 1700 років тому після 
знесення на небо Христа. А потім були інші. 
Це, передусім, знамення у фізичному світі (на 
сонці, місяці й зірках). Перед знаменнями, згі
дно з пророцтвами, будуть сильні землетруси 
на землі [Об. 6, 22]. Адвентисти вважають, що 
дещо вже збулося ( зокрема, землетрус з епі
центром у Лісабоні в 1755 р., коли загинули 
десятки тисяч людей - В.Д.). Вони побачили в 
ньому пророчі знамення кінця світу й попере
дження людей. Посилюючись на Об’явлення», 
адвентисти звертаються до затемнення сонця, 
яке було через 25 років після вищезгаданого 
землетрусу, вважаючи, що воно було передба
чено пророцтвами [ Мт. 24, 21-22, 29].

Багато уваги приділяється свідченням зірок. 
Як відомо, Христос та Іван Богослов говорили 
про падіння зірок як знамення Другого прихо
ду [Об. 6, 13; Мт. 24, 28]. Вважається, що про
роцтво збулося 13 листопада 1833 р., коли спо
стерігався потужний метеоритний дощ (біля 60 
тис. метеоритів за годину).

Поряд з вищезазначеним, велика увага при
діляється знаменням у релігійному світі, зо
крема так званому великому релігійному про
будженню. Подібно тому, вважають адвентис
ти, як Ів. Хреститель підготував світ до Пер
шого приходу Месії, так адвентистський рух 
готує його до Другого пришестя [Об. 14, 6-12].

Великого значення надається розповсю
дженню Біблії у світі. Ось деякі конкретні дані: 
якщо в 1900 р. Біблія перекладалась на 537 
мов, то в 1980 р. на 1811 мов; якщо в 1900 р. 
було розповсюджено 5,4 млн. примірників Біб
лії, то в 1980 р. відповідно 36,8 млн. Відзнача
ється такий духовний занепад, який асоціюєть
ся з Сатаною, що символізує союз дракона, 
звіра, лжепророка, занепад релігійних свобод. 
Констатується також швидке зростання зло
чинності, сексуальна революція, війни, стихій
ні лиха, голод.

Усі пророцтва обов’язково звертають увагу 
на завершальний етап людської історії, який асо
ціюється з «апокаліпсисом» як «страшним су
дом», «Армаггедцоном». Цей етап у богословсь

кій літературі завжди пояснюється як завер
шальна битва Бога й Сатани, сил добра і світла 
зла і темряви. Бог завжди уособлює сили добра, 
Сатана - зла. Враховуючи, що Сатана є цент
ральною фігурою, з якою пов’язується багато 
знамень кінця світу і в релігієзнавчій літературі 
вона недостатньо висвітлена, є сенс зупинитись 
на характеристиках цього біблійного образу.

Можна дати порівняльні характеристики 
Бога й Антихриста:

- Антихрист - ворожа Богу сила;
- Якщо Христос - Святий і помазаний Цар 

Божий, то Антихрист - нечестивий і князь зла;
- Якщо Христос - втілення Бога і доброчин- 

ностей, то Антихрист - втілення диявола і зла .
Слід зауважити, що ідея Антихриста не но

ва, у нього були попередники задовго до епохи 
Нового Завіту. Віра в боротьбу між Югом - 
творцем і драконом хаосу була відображена ще 
в Старому Завіті [Іс. 27, 1; 51, 9; Пс. 86, 4; 88]. 
На думку баптистського теолога У.Барклі, Са
тана все ж таки, хоча й противник Бога, зали
шається ангелом, в той час як Антихрист - ре
альна фігура на землі, в якій втілилась сама 
суть зла.

Можна вважати, що саме ідея Месії призве
ла до розвитку ідеї Антихриста. Месія, Пома
заник Божий, повинен обов’язково зустріти 
опір, а цей опір втілитися в одну вищу фігуру 
зла. Де Христос, там і Антихрист, і триватиме 
це до тих пір, поки не буде знищено гріх.

У Старому Завіті є багато картин битви з 
об’єднаними силами супротивників Бога, як, 
наприклад, битва з Гогом і Магогом, знищення 
всіх народів, що воювали проти Єрусалима. 
Отже, фігура Сатани - Антихриста почала вже 
вимальовуватись у Старому Завіті, де, фактич
но, закладена ідея втілення зла.

Що стосується Нового Завіту, то ідея Анти
христа міститься в синоптичних євангеліях і 
часто зводиться до лжевчень, які відвертають 
людей від Ісуса Христа. Ідея Антихриста домі
нує також у посланнях Івана, де останній 
пов’язується з єрессю. Антихрист виступає тут 
як уособлення брехні, що відвертає людей від 
істини і вводить їх в оману.

Найкраще Антихрист показаний в 
«Об’явленні Івана Богослова» (Апокаліпсис). 
Тут він показаний як червоний дракон, звір з 
багатьма головами і двома рогами; на одному з 
них сидить жінка, що символізує Вавилон. На
званий образ символізує Рим, а Антихрист - 
гоніння на церкву, організоване Римом. Прихід 
Антихриста змальовується також як повернен
ня Перона - найжорстокішого царя перших 
християн.
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Ще одна цікава деталь. Якщо в Старому За
віті Сатана-ангел, який виступає звинувачем 
людей, їх ворогом [Іон. 1,11. 12; 2, 1-6; Зах. З, 
1.2; Пс. 108, 6], то в Новому Завіті він є споку
сником, ворогом Бога й людини. Сатана спо
кушав Христа, Петра, людей, розповсюджував 
хвороби й страждання [Об. 13,2. 27; Лк. 22, 31; 
Мт. 13, 39].

Аналіз «Об’явлення Івана Богослова» (гл. 
12) відносно образу Антихриста - Сатани дає 
можливість зробити висновок, що Іван, звер
таючись до цього символічного образу, хоче 
сказати, що епохам, наповненим злом, повинен 
прийти кінець. Можна вважати, що образ Са
тани був створений на історичному фоні - це 
був час донощиків, освідомлювачів. Тоді за 
інформацією щодо цієї категорії людей відбу
валися арешти, катування, вбивства. Можна 
вважити, що цей образ має певну виховну 
роль, є попередженням тим, хто торгує мо
ральними принципами.

Ще одна цікава деталь, яка стосується 
«Об’явлення Івана Богослова» (гл. 12, вірші 10, 
12). У пророцтвах, що містяться в названому 
релігійному творі, читаємо заключне знамення 
щодо читання небес після того, як з них було 
скинуто Сатану. Перемога над Сатаною здійс

нена мучениками, говориться в «Об’явленні», 
оскільки вони завжди стоять вище будь-яких 
спокус, погроз, насильства. Мученики перемо
гли, бо діяли у відповідності з принципами 
Євангелія [Об. 12, 25; Мт. 10, 39, 16, 25; Мк. 8, 
35; Лк. 9, 24; 17, 33]. І тут же своєрідне попе
редження землянам: влада Сатани на небі зло
млена, але він жорстоко й безсердечно діє на 
землі.

Отже, майже всі пророцтва зводяться до то
го, що цивілізація пожинає результати своєї 
діяльності як порушення гармонії між приро
дою і людиною, гармонії людських стосунків. 
Водночас суспільство не здатне створити таку 
мораль, яка б духовно оновила його. І в цьому 
попередженні мабуть є сенс, бо давно вже не 
працюють заповіді Божі і пора впроваджувати 
їх у життя поруч з духовними цінностями світ
ського характеру.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Руководство по интерпретации пророков // 

Кей А. Самостоятельное изучение Библии. - Тенне
си, 1990.

2. Баркли У. Толкование откровения Иоанна. - 
БСБ, 1987.
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Topical Eschatology in the Context of the Prophesies of New Testament
Philosophical analysis of the prophecies of New Testament is performed in the article with wage of many 

religious sources. The author’s attitude to many of the prophecies is also presented.

Анатійчук C.B. 
м.Чернівці

СПІВВІДНОШЕННЯ НАУКИ ТА РЕЛІГІЇ В  КУЛЬТУРІ
Наприкінці XX століття світове співтовари

ство потрапило в ситуацію глобальної кризи 
основних цінностей. Постало питання про не
обхідність переоцінки традиційних стереоти
пів, усталених норм і принципів діяльності, що 
не могло не позначитись і на проблемі співвід
ношення науки та релігії. Напрям розвитку су
часної цивілізації був, як відомо, заданий саме 
науковими досягненнями, які цілком закономі
рно пов’язані з переосмисленням статусу релі
гії в суспільстві, де ці досягнення втілювалися. 
Мова йде про модерністське протиставлення 
науки та релігії, яке хоч і сформувалося в ос
новному ще в епоху Нового часу, продовжує 
бути популярним і нині. Але в умовах всебіч
ної кризи наукової раціональності все більшо
го поширення набуває так званий постмодерні-

стський погляд на проблему, заснований на 
синтезі різних світоглядних настанов. 
З’явилася нова, непритаманна традиційній на
уці тенденція, суть якої полягає в специфічній 
інтерпретації співвідношення суб’єкта й 
об’єкта пізнання, а лейтмотивом є відмова від 
претензії на «чисту» об’єктивність і повернен
ня суб’єкта в наукову теорію. Ця принципова 
зміна гносеологічного статусу суб’єкт- 
об’єкгної взаємодії має безпосередній стосу
нок до нашої проблеми.

Класична наука намагалася бути 
об’єктивною. Її теорії нібито відображали зов
нішній світ таким, яким він є сам собою, неза
лежним від людської суб’єктивності. Проте з 
розвитком природознавства, завдячуючи пере
дусім еволюційній біології, релятивістській і

23



квантовій фізиці, починається переосмислення 
самого ідеалу науковості. Дана тенденція під
силюється синергетичною моделлю розвитку 
дійсності. Проте в цілому ситуація ускладнює
ться різними інтерпретаціями основних теорій 
космології.

Останнім часом усе більш поширеною не 
тільки на Заході, а й на теренах посткомуніс
тичного світу, стає думка про необхідність 
синтезу науки та релігії. Так, у цікавій статті 
«Проблеми екології та синтез науки і релігії», 
Б.Ісаков, осмислюючи триєдність тіла, душі й 
духу з космосом, духовним світом, релігією, 
Богом, закликає представників науки та релігії 
припинити суперництво і перейти до співробі
тництва. «Науці та релігії, - вважає він, - потрі
бно навчитися взаємотерпимості та вмінню 
слухати й чути одне одного. їм обом варто ус
відомити постулат Ньютона: Бог керує світот- 
воренням через природничонаукові закони й 
принципи, кількісні закономірності, математи
чні рівняння та імпульси - першопоштовхи для 
причинних пускових і регулюючих механізмів 
руху, розвитку й еволюції всіх ланок і структур 
Всесвіту, віддаючи перевагу невтручанню без 
потреби у природний хід подій» [2, с. 28]. Ав
тор дійшов такого висновку не випадково. Са
ма практика підказує, що суто науковими засо
бами універсальну істину пізнати неможливо. 
«Наука та релігія відображають різні грані 
єдиного буття Всесвіту. В одних аспектах ба
гатовікової суперечки ближче до істини наука, 
в інших -  релігія» [Там само, с.24].

Ця думка, вперше чітко сформульована сере
дньовічними християнськими апологетами, ор
ганічно влилась у контекст європейської філосо
фії XX ст. Так, О.Шпенглер писав, що «віра і 
пізнання -  це тільки два різновиди внутрішньої 
достовірності, але віра доросліша й розпоряджа
ється всіма передумовами усе ще точного знан
ня» [6, с. 568]. Оскільки не існує науки, вільної 
від несвідомих передумов, над якими дослідник 
не має ніякої влади, сам собою напрошується 
висновок: «Не існує природознавства без пере
дування йому релігії» [Там само, 571].

Інший відомий філософ Х.Ортега-і-Гассет 
вважав, що саме в XV ст. жителі Європи загу
били віру в Бога, в одкровення. Вони її повніс
тю втратили, бо в них загинула жива віра, яка 
поступово виснажується, блідне, слабшає і 
зрештою з різних причин до середини XV сто
ліття перетворюється на віру змучену, знеси
лену, яку легко вирвати з людської душі. По
рятунком для західної людини стала нова віра, 
нове вірування: віра в розум, у «пиоуе всіепге» 
(нову науку) [4, с.194].

І справді, саме в цей час віра починає відро
джуватися. Людина вірить у Розум, який стає 
посередником між нею і Світом. Настає епоха 
верховенства науки. Остання поступово пере
творюється на своєрідну релігією. Водночас 
починається звуження поняття розуму, зведен
ня його до фізико-математичного розуму, що й 
спричинило зрештою протиставлення науки та 
релігії. Проте розум -  це «не тільки те, що діє в 
лабораторіях, чи кабалістика математиків»; 
єство релігійної віри так само «будується на 
основі, яка не менш концептуальна, ніж діале
ктика чи фізика» [Там само, с.207]. Отже, 
наука, розум, раціональність у найширшому 
їхьному значенні включають і наукові, і релі
гійні цінності.

Істинність науки перевіряється експеримен
том і логікою, тоді як істинність релігії швидше 
відчувається, ніж доводиться раціонально- 
логічно. Більше того, до релігійних одкровень не 
може бути застосований жоден з існуючих у на
уковій сфері критеріїв істинності. Варто 
пам’ятати, що відповідність чи невідповідність 
знання реальності - категорії суто гносеологічні, 
тоді як релігія має справу не тільки з інтелекту
ально-пізнавальними станами душі, а й з інтим
ними, особистісно-неповторними переживання
ми людини, викликаними спілкуванням з транс
цендентним. Водночас ми не відмовляємось і від 
рефлексії над цими почуттями.

Релігія - це нерозривна єдність думки й чут
тя. Для неї логіка, дискурс, доведення хоч і 
важливі, проте не відіграють вирішальної ролі. 
Вони другорядні. Не випадково Вітгенштейн 
підкреслював, що вірячи у щось, людина зо
всім не обов’язково може відповісти на запи
тання, чому вона вірить, але якщо вона знає, то 
завжди має вміти це зробити. Наука ж абстра
гується від чуттєвості. Вона виникла й сфор
мувалася тільки тоді, коли основою знання 
став експеримент як основний критерій істин
ності свідчень органів чуття. Наука в новоєв
ропейському значенні цього слова тільки тоді 
посіла чільне місце в культурі, коли віддала на 
розсуд філософії та релігії питання про метафі
зичні засади усього сущого.

Проте наука не зупинилася на «визнанні су
веренітету» альтернативних форм духовності. 
Дух науки став домінувати і над ними, вима
гаючи застосування наукових парадигм і кри
теріїв у процесі пізнання не тільки інтелекту
альних, а й художньо-естетичних і морально- 
релігійних аспектів культури. Релігійна свідо
мість потрапляє в залежність від науки, адже 
перед нею висуваються вимоги теоретичного 
обгрунтування своїх ідей і визнання помилко
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вими тих, які не відповідають критеріям нау
ковості. Проте подібні підходи стають усе 
менш популярними у зв’язку зі зміною провід
них світоглядних настанов щодо співвідно
шення науки та релігії в сучасній культурі.

Цивілізоване суспільство з однаковою поша
ною ставиться і до науки, і до релігії. Проте в 
соціумі з традиціями авторитарного чи тоталіта
рного типу вони стають елементами державного 
механізму, виконуючи невластиві їм функції. 
Змінюється не тільки форма функціонування 
релігії та науки, а й сама їхня природа. 
З’являються такі непривабливі риси, як нетерпи
мість до найменших проявів вільнодумства, не- 
толерантність, агресивність стосовно своїх опо
нентів і т. ін. Причому від імені науки «анафеми» 
інколи проголошуються не рідше, ніж від релігії. 
Наслідки ж поширення подібної напівнауки такі 
ж негативні, як і наслідки існування напіврелігії, 
бо зрештою вони обертаються проти особистості 
та її творчого потенціалу.

Спільним для науки та релігії є те, що вони 
мають справу з нескінченним: або з нескінчен
ною в своєму розвитку природою, або з неви
черпним змістом Святого Письма. Причому в 
обох зазначених випадках предмет осмислення 
важається до певної міри трансцендентним 
стосовно суб’єкта знання чи віри, який наука 
намагається раціонально пояснити, а релігія, 
грунтуючись на вірі, безпосередньо проникає в 
універсум тексту й контексту.

Віра не обов’язково збагачується й поглиб
люється в процесі її раціонального обгрунту
вання. Гносеологічне тлумачення релігії, яке 
мало своїх прихильників серед відомих мисли
телів, наприклад, в особі С.Булгакова, було 
своєрідною даниною модерністському типу 
мислення. Більш обгрунтованим, на нашу дум
ку, є погляд Шлейєрмахера, котрий вважав, що 
релігія не є пізнанням, що вона -  саме життя, 
досвід, заснований на почуттях, явище, яке по
требує не обгрунтування, а прийняття як дано
го. Проте це не заперечує значущості для релі
гійного переживання теоретичної рефлексії. 
Людина - істота не тільки чуттєва, а й мисляча. 
Вона не може не шукати опори для своїх релі
гійних почуттів у сфері раціонального, постій
но намагаючись утекти від можливого скепси
су. Ось чому відоме "Богові - Боже, а кесарю - 
кесареве" ще не розв’язує проблеми, оскільки 
ні віра без розумного пізнання, ні наукове 
знання без віри насправді не існують.

За К.Юнгом «конфлікт між наукою та релі
гією насправді є спотвореним розумінням 
обох», адже «як не називати принцип буття -  
Богом, матерією, енергією чи як-небудь іще, -

від цього нічого не виникає, а тільки змінюєть
ся символ» [7, с. 94]. Віруючий же «намагає
ться втримати первісний духовний стан», і «ві
ра по можливості включає в себе жертвопри
несення» [Там само, с.95]. На відміну від Захо
ду, «на Сході не існує конфлікту між релігією 
та наукою, бо наука там не грунтується на при
страсті до фактів, а релігія -  тільки на вірі; іс
нують релігійне пізнання і пізнавальна релігія» 
[Там само, с.99]. Дещо спільне зі східною «пі
знавальною» релігією, за термінологією Юнга, 
має світогляд представників російського кос- 
мізму, відомого своїми спробами створити 
концепцію цілісного бачення світу, намаган
ням подолати розрив між Богом і людиною, 
релігією і наукою [див.: 5]. У подібній аксіоло- 
гічно зорієнтованій світоглядній парадигмі на
ука та релігія не протистоять, а взаємодопов
нюють одна одну.

Чи варто намагатися доводити пріоритет 
науки перед релігією, і навпаки? Звичайно, те
оретично такі спроби можливі, та як показує 
досвід, інтелектуальні аргументи науковця в 
підсумку грунтуються на вірі в пізнаваність 
того, що залишається поки що непізнаним, в 
істинність апріорних суджень, покладених в 
основу дослідження тощо, тому й не можуть 
переконати того, хто має іншу віру, в тім числі 
й учених, які сповідують інші світоглядні й 
методологічні принципи. Дискусія корисна 
тільки для тих, які сумніваються, шукаючи ду
ховної точки опори. Як правило, по- 
справжньому віруюча людина не пропагує 
своєї віри, не намагається її нав’язувати ін
шим, адже вона переконана в істинності пред
мета віри. Очевидно, що модель так званої 
«парадоксальної віри» з ’явилась у результаті 
подібного спостереження, бо й справді бува
ють випадки, коли «віруючі не мають віри, але 
вони всіма силами намагаються вірити і прого
лошувати при цьому віру, якої не мають» 
[З, с. 141]. Невіруючі в релігійному смислі ві
рять у науку, її виняткову цінність, а це при
зводить до формування прагматичної позиції 
стосовно світу, виникнення людини дії, котру 
хвилюють передусім засоби, а не цілі [1, с. 
339]. Проте слід пам’ятати, що життя складні
ше від причинно-наслідкових структур, які 
описуються наукою.

Гегель, як відомо, пов’язував релігію з бо
жественним знанням - знанням людини про 
Бога й себе в Бозі, тобто релігія дає знання ви
щої, абсолютної істини. У такому ьипадку на
ука та релігія мали б істотно відрізнятися, бо 
наукове знання за своєю природою принципо
во відносне. Звісно, можливість абсолютного
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знання не заперечується наукою, проте вона 
тут, як відомо, має дещо інше значення, ніж у 
релігійній свідомості. Наукова теорія претен
дує на абсолютність лиш у певних, чітко ви
значених межах, тоді як релігійне одкровення 
дає можливість осягнути одразу всю Істину. 
Наукова раціональність історична, вона має 
справу зі скінченним, конкретним, обмеженим 
у просторі й часі об’єктом, у зв’язку з чим і 
виникає потреба в ірраціональних формах ося
гнення дійсності, що грунтуються на релігійній 
вірі.
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SUMMARY
Anatyichuk S.V.

Correlation of Science and Religion in Culture
The article presents philosophscal analysis of correlation between science and religion, the religijus and the 

scientific notion of faith are defined, the opinions of many classics of die world philosophy about the problem are mentioned.

Верхомій Ю.Б., Симчич М.Д.
м. Чернівці

ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ХРИСТИЯНСТВА НА ТЕРИТОРІЇ 
РУСИ-УКРАЇНИЗА ЧАСІВ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО

До часу правління Володимира Великого 
найтяжчі кроки на шляху до християнизації 
Руси-України було вже пройдено. Торговельні 
та політичні взаємини з християнськими сусі
дами приводили до знайомства з християнст
вом і сприяли впливу його, принаймні на вищі 
верства русів. Наслідком цього було декілька 
спроб поширення християнства на території 
Руси-України зверху за Аскольда, Ольги та 
частково за попередника Володимира Велико
го - Ярополка.

Володимир Великий тільки завершив про
цес християнизації країни, який фактично від
бувався вже тривалий час.

Хрещення святого Володимира та Руси- 
України було важливим моментом в історії не 
тільки Церкви, держави, але й для всієї Східної 
Європи. Про це свідчать різні літературні 
пам’ятки того часу, зокрема: «Повесть времен
ных лет», «Слово про закон і благодать» мит
рополита Іларіона, «Пам’ять і похвала Воло
димиру» монаха Якова [1, с.334-360], «Сказан
ня про Бориса та Гліба», «Читання про Бориса 
і Гліба». Далі належне місце посідають вірмен
ські, візантійські та арабські (хроніки: Яхьї 
Антіохійського, Аль-Мекіна, Ібн-Ель Атіра) 
джерела.

Велике значення для висвітлення питання 
про християнизацію Руси-України мають пові
домлення майже сучасника цієї події, вірмен

ського історика Степоноса Таранського, на які 
вперше звернув увагу В.Г. Вашлевський.

Поширення християнства як у Києві, так і в 
інших містах Руси-України не могло статися 
без ієрархії осіб, наділених благодатними да
рами божественного священноначальства, вчи
тельства і пастирства. Але при цьому «слід 
признатися, що історія нашої першої ієрархії 
досить темна, невиразна. Свідчення літописів 
та інших історичних пам'яток у даному випад
ку викликають тільки всілякі вагання й питан
ня», — пише митрополит Макарій [2, с.28-29]. 
У зв'язку з цим тепер є вісім гіпотез про поча
ток Руської ієрархії: І) тмутораканська; 2) кор- 
сунська; 3) переяславська; 4) римська; 5) місі
онерська; 6) болгарська; 7) автономна; 8) ві
зантійська.

Тмутораканська гіпотеза полягає в тому, що 
Володимир доручив керівництво Руською Це
рквою тмутораканському єпископу, який зі
грав певну роль у християнизації Руси. Від мі
сця хрещення Володимира в Корсуні бере свій 
початок погляд на зверхність корсунського 
єпископа над Руською Церквою. Погляд про 
Переяслав як першу резиденцію руських мит
рополитів до 1037 р. є результатом помилково
го датування трактату про опрісноки «Леона, 
митрополита Переяслава» кінця X ст. і неточ
ним тлумаченням згадки «Повести временньіх 
лет» від 1089 р. [З, с.328-329]. Усі ці три гіпо
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тези є власне варіантами припущення, яке ви
никло у зв'язку з повідомленням літопису під 
1037 р. про заснування митрополії в Києві.

Римська гіпотеза в компромісній формі 
проголошує думку про місіонерську діяльність 
на Русі єпископів Східної та Західної Церкви. 
Ця теорія грунтується в основному на слідах 
впливу Заходу й Сходу на руську літературу та 
церковну термінологію, а також на згадках про 
контакти дипломатичні й місіонерські.

Значну кількість прихильників має так зва
на болгарська теорія, яка знайшла ревного за
хисника в особі М. Д. ІІрисьолкова. Він у своїй 
праці «Нариси з церковно-політичної історії 
Київської Русі Х-ХІ ст..» розробив сміливу гі
потезу про прийняття на Русі Ієрархії з Болга
рії, від Охрідської патріархії, а не з Візантії. 
Уся гіпотеза М. Присьолкова в основному 
грунтується на спільності імен київського мит
рополита та охрідського архієпископа, які жи
ли у 20-х роках XI ст. Проте більшість істори
ків поставилась до теорії М. Присьолкова кри
тично, бо вона грунтується виключно на сис
темі побічних аргументів.

Прихильники автономної гіпотези твердять, 
що впливи Візантії, Охріди та Риму стиралися, 
бо Руська Церква за Володимира фактично бу
ла автокефальною, а її предстоятелем був Ана- 
стас Корсунянин.

Найбільш обгрунтованим вважається по
гляд, що Церква на Русі від самого початку 
була в канонічній залежності від Константино
польського патріарха, звідки вона одержувала 
своїх предстоятелів. Свідчення Яхьї Антіохій- 
ського, шлюб Володимира з «народженою в 
пурпурі» сестрою імператора Василія П, дав
ньоруська церковна архітектура, старовинні 
монети й печатки це повністю підтверджують. 
Стан досліджень нині такий, що дозволяє від
мовитися від погляду, за яким до 1037 р. на 
Русі було автокефальне архієпископство типу 
Охріди та Кіпра (їх предстоятелі були незале
жні від патріарха, але призначалися імперато
ром), зведене до становища рядової митрополії 
у зв'язку з напруженими політичними відноси
нами між Константинополем і Києвом. Пові
домлення «Повести временньіх лет» про те, що 
Ярослав «заклав і церкву Святої Софії, митро
полію» тлумачилось як заснування митрополії, 
тоді як це може означати початок будівництва 
кафедрального храму. Дерев'яна кафедральна 
церква Святої Софії, яка існувала ще за Воло
димира, у 1017 р. згоріла і була відбудована в 
1018 р. [4, с.180]. Згадка Тітмара Мерзебурзь- 
кого про київського архієпископа в 1018 р. і 
свідчення житій святих Бориса і Гліба, що ки

ївський митрополит Іоанн І називався також 
архієпископом, стверджують тільки те, що 
обидва згадані титули вживалися як синоніми, 
про що свідчить візантійська суфрагістика. 
Написи на візантійських печатках говорять про 
вживання титулів митрополита й архієпископа 
як рівнозначних. Це підтверджується також 
згадкою монаха Якова. Він, описуючи освітню 
діяльність Володимира, зазначає, що князь 
«чесними іконами церкви прикрасив і пам'ять 
святих у церквах творив співом і молитвами; і 
справляв світло празники Господні, три трапе
зи поставляв; першу митрополитові з єписко
пами і з чорноризцями та з попами, другу — 
нужденним і вбогим, третю — собі й боярам 
своїм і всім мужам своїм». Цим виразно ствер
джується існування на Русі за Володимира ми
трополії. У Новгородському першому літописі 
молодшого ізводу говориться, що Володимир 
після хрещення Русі «поставив у Києві митро
полита, а в Новгороді архієпископа, в інших 
містах - єпископів попів і дияконів, і була ра
дість всюди» [Там само, с. 159].

Час заснування Київської митрополії можна 
визначити за деякими натяками у візантійських 
джерелах, що збереглися. Одними з таких дже
рел, які дозволяють датувати час заснування 
митрополії в Русі, є списки єпархій Констан
тинопольського престолу. Коли порівняти спи
ски 901—907 рр.., які мають ім'я Василія, то 
вони належать до часів Льва Мудрого й патрі
арха Николая Містика, де перераховано 51 ми
трополита та 51 архієпископа, із списком часів 
Алексія Комніна (1081— 1118 рр.), то виявляє
ться, що за два століття (X—XI було засновано 
30 нових митрополій. Доведено, що порядок, 
за яким ці митрополії стоять у списку, точно 
відповідає хронологічній послідовності їх за
снування (між 901— 1084 рр.).

Заново відкриті списки підтвердили прави
льність висновків візантолога Гельцера. Так, в 
опублікованому списку, який належить до X 
ст., Аланська кафедра вважається митрополією 
(за патріарха Николая Містика вона була архі- 
єпископією), посідаючи 61 місце, безпосеред
ньо слідом за Руссю, тобто була заснована піз
ніше від Руської [5, с.375-376]. У 1922 р. опуб
ліковано документ патріаршого монастиря св. 
Єпіфанія в Керасунті. Зберігається він у Ваті
канській бібліотеці в списку 1574 р., який до
зволяє точніше визначити час заснування Ру
ської митрополії. Датується цей документ тра
внем 1024 р., згадується в ньому типікон 998 р. 
З цього документа видно, що Аланську мит
рополію було засновано до 988 р., а Руську ще 
раніше. Звідси випливає природний висновок,
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що її заснував патріарх Николай Хрісоверг у 
найближчий час після хрещення Русі. Це підт
верджується згадуваним свідченням Яхьї Ан- 
тіохійського: «І послав до нього цар Василій 
потім митрополитів і єпископів, і вони охрес
тили царя і всіх, що заселяли його землі».

Нема також єдиної думки про те, хто був 
першим руським митрополитом. Автор «Повес
ти временных лет» не згадує руських митропо
литів до часу Ярослава, і вперше говорить про 
митрополита Феопемпта [6, с.25-26] за 1038 ро
ком. З пізніших літописів і пам'яток одні свід
чать, що Ярослав митрополію установив, і навіть 
починають ряд руських митрополитів від Фео
пемпта. Інші, навпаки, говорять, що першого 
митрополита було поставлено незабаром після 
хрещення Русі за Володимира, і навіть назива
ють імена перших митрополитів: Михаїл, Леон- 
тій та Іоанн, що були до Феопемпта.

Останнім часом деякі вчені пробували внес
ти ясність у це питання, розширюючи коло ви
користовуваних джерел. Так, на підставі свід
чення Никифора Ксанфопула (XIV ст.) вислов
лено думку, що першим митрополитом на Русі 
був Феофілакт, що його було переведено з Се- 
вастійської кафедри на Руську близько 991 р., 
або в 996—997 рр. М. Левченко гадає, що 
перші митрополити з'явилися на Русі вже за 
Володимира. Д. Оболенськнй навіть виловив 
думку, про те, що між Грецькою і Руською Це
рквами була ще в X ст. досягнута домовленість 
про поперемінне призначення на митрополичу 
кафедру грека та руського.

Проте, в історичній критиці мовчання яко
гось одного історика не є ані заперечним, ані 
ствердним доказом. Мовчання автора «Повес
ти временньіх лет» про перших митрополитів 
київських ще нічого не доводить. Літописець 
нічого не сказав і про інших людей, мовчав і 
про події, які безперечно були. Сплутання часу 
правління перших руських митрополитів Ми- 
хаїла і Леонтія сталося, на думку А. Павлова, в 
ХІІІст. [6, с.480]. На підставі певних джерел 
дослідники вважають, що на початку XIII або 
навіть у кінці XII ст., при редагуванні «Уста
ву» Володимира Святого було сказано, що 
першим митрополитом Русі був Михаїл. Ця 
думка знайшла своє вираження в редакції 
«Уставу», найповніше поданій у Кормчій 1286 
р., написаній для володимир-волинського кня
зя Володимира Васильовича (збереглася в ко
пії XIV ст.).

У деякій літературі висловлюється помил
кова думка, ніби спершу Русь-Україна була 
архієпископством на зразок Болгарії та Кіпру. 
Переконливі твердження проти цього висунув

Л. Мюллер. Варте уваги те, що церкви Кіпру та 
Болгарії (після 1018 р.) не підлягали патріарху, 
але повністю залежали від імператора. Не ви
падково Ніх Доскопорт у своєму творі (1143 
р.), присвяченому церковній географії, повідо- . 
мляв, що від часів Василія II « і Кіпр та Болга
рія приймають своїх єпископів від імператора, 
а тих посвячують власні єпископи», а також 
зазначав: «На Велику Русь митрополит посла
ний патріархом Константаном...» Не включа
ючи Русь-Україну в загальне число візантійсь
ких митрополій, він підкреслює суто церков
ний з формально-правової точки зору характер ] 
зв’язків Константинополя з Руссю [7, с.23]. !

З самого початку Руська Церква була мит- 
рополією - церковною провінцією Константи
нопольського патріарха. Звідси випливали пе
вні права патріарха в галузі церковної адмініс
трації, суду та законодавства. Найважливішим 
було право призначення митрополитів, яке в 
Х-ХІ ст. входило в компетенцію патріаршого 
синоду, що представив патріарху трьох канди
датів, які відповідали вимогам встановлених 
канонів. Обраний посвячувався самим патріар
хом. Якщо кандидат намічався заздалегідь, 
процедура виборів, хоч і формально, відбува- ( 
лася [8, с.27-30].

Шлях до кафедри в Києві був такий самий, 
як і повсюдно, отже руські митрополити вхо- І 
дили до патріаршого синоду. Першим з них ; 
документально підтвердженим синодом, був 1 
Феопемт (у вересні 1039 р.). Різниця між мит
рополитом Русі та Візантії полягала в тому, що 
факт інтронування перших був не лише церко- і  
вним, але й політичним актом. і

Церковна підлеглість нічим не обмежувала і 
суверенітету князя. Підлеглість Київської М ИТ- і 

рополії була наслідком політичної угоди, але ; 
зумовлена церковними традиціями й канона
ми, існувала лише у сфері релігії. Зв’язок Цер
ков, там часом, сприяв політичному співробіт
ництву та поглибленню взаємних інтересів 
обох держав щодо їх внутрішніх справ. Оточе
на ворогами Візантійська імперія була зацікав
лена в зміцненні військових і торговельних 
зв’язків із Русею-Україною, а та, у свою чергу, 
зміцнюючи зв’язки з Візаниією, творчо сприй
мала її ідеї та культуру.

Прийняття християнства як державної релі
гії в Русі-Україні відкрило шлях до впливу Ві
зантії. Ініціатива й енергійність пануючих 
верств держави - князів, бояр, дружинників, 
купців та духовенства, що виникло незабаром, 
сприяли тому, що Русь-Україна включилася у 
сферу візантійської цивілізації. Правляча вер
хівка суспільства безпомилково розуміла ко
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ристь свого кроку. Питання про напрями та 
засоби наслідування візантійського зразка вона 
вирішила, виходячи з урахування місцевих 
умов. Цей акт не є наслідком експансивної си
ли, властивої візантійській цивілізації. Він по
яснюється насамперед пошуками чинників, які 
сприяли б розв’язанню завдань, що постали 
перед творцями давньоруської держави.

Християнство, яке запровадив святий рів
ноапостольний князь Володимир Великий, ви
значало розуміння системи світобудови Все
світу, сенсу життя, морально-етичні норми... 
Біблійні сюжети та приписи Святого Письма 
були головним змістом і формою розумової та 
духовної творчості руської людності, включа
ючи кращі прояви людської діяльності - мис
тецтво (малярство, архітектура, музика, ужит
кові види), літературу, науку та започатковану 
християнську філософію на теренах Руси- 
У країни.
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SUMMARY
Verhomiy Iu.B., Symchych M.D. 

A Philosophical Analysis of the Development of Christianity on the Territory of Rus- 
Ukraine of the Times of Volodimir the Great

The article a rich base of sources is used to analyze the process of christianisation of the times of 
Volodimir the Great.

Федуняк Г.О. 
м.Чернівці

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ТА ПРИРОДА КИЇВСЬКОГО ХРИСТИЯНСТВА
Питання історичної генези християнства в 

Україні має важливе наукове значення для 
відтворення історії релігійного процесу на ук
раїнських землях, виявлення ряду зако
номірностей та особливостей, які його характе
ризують. Передусім необхідно зосередити увагу 
на першому періоді історії православної церкви в 
Україні, який у науковій літературі часто нази
вають періодом київського християнства. Він 
триває протягом двох з половиною століть після 
введення християнства Володимиром, аж до та
тарської навали й знищення Києва.

Утворення християнства на території Руси- 
України -  складний і довготривалий процес, 
що пройшов кілька етапів або стадій свого 
розвитку: 1. Спонтанне проникнення христи
янських ідей і цінностей до східнос
лов’янського середовища; 2. Протистояння і 
боротьба християнства та інших світових релі
гій за сфери впливу; 3. Остаточне проголо
шення християнства державною релігією Київ
ської Русі; 4. Утворення митрополії; 5. Занепад 
київського християнства в середині XIII ст.

Усе це знайшло відображення в численних віт
чизняних та іноземних письмових джерелах 
того періоду. Зокрема, серед вітчизняних дже
рел називають твори теоретиків київського 
християнства: «Слово про Закон і Благодать» 
першого Києво-руського митрополита Іларіо- 
на; «Послання до смоленського пресвітера 
Фоми» митрополита-русича Климента Смоля- 
тича; «Пам’ять і похвалу Володимирові» Яко
ва Мніха; «Послання до братії» Луки Жидяти; 
«Повість врем’яних літ» і «Житіє Феодосія 
Печерського» Нестора; проповіді Кирила Ту- 
ровського, «Моління» Данила Заточника та ін.

Для східнослов’янського світу важливим є 
апокрифічний переказ з «Повісті врем’яних 
літ» про те, що перший благовіст христової 
віри приніс на землі Руси-України апостол Ан
дрій в середині першого століття нашої ери. 
Цей літописний епізод увійшов в історію як 
«Андрієва легенда», що була підтверджена ав
торитетом церковного Собору 1621 р.

Нам не відомо, чи має цей факт історичну 
природу. Але він імпонував як раннім теорети
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кам київського християнства, так і сучасним 
його прибічникам.

Безумовно, не можна заперечувати появу 
християнських ідей на території, яку займає 
сучасна Україна, з пізньоантичних міст Півні
чного Причорномор’я, які ще в перші століття 
нашої ери стали зосередженням найбільших 
вогнищ християнства. У сучасній історіографії 
визначається і другий імовірний регіон розпо
всюдження раннього християнства -  межиріч
чя Дніпра й Дунаю, місцевості, де жили носії 
черняхівської культури [1, с. 36-37]. Та, ма
буть, найбільшої уваги заслуговує версія, згід
но з якою християнство проникало на Русь не 
лише з Візантії, а й з Болгарії, Моравії та Чехії.

І немає достатніх підстав для підтримки гі
потези про те, що цей процес проходив у пер
шій половині І тисячоліття нашої ери. Відсутні 
вони і для поширення християнства у східнос
лов’янському середовищі в другій половині 
згаданого тисячоліття, хоча, безумовно, еко
номічні й культурні зв’язки слов’ян із христи
янським світом мали місце. І тільки в часи 
формування Київської держави ситуація на 
більшій частині східнослов’янського світу по
чинає змінюватися на користь християнства. 
Реальне знайомство східних слов’ян з новою 
релігією сталося після походів на Крим та 
Амастриду й, особливо, після вдалого походу в 
60-і роки IX ст. на Константинополь.

Що ж собою являла християнизація Київської 
Русі, в чому полягають причини популярності 
християнських ідей та уявлень у певних прошар
ках східнослов’янського суспільства? Перш за все 
зауважимо, що вивчення еволюції релігії має спи
ратися на всебічний аналіз взаємовпливів явищ 
базового, соціально-економічного характеру. Го
ловним тут є розгляд взаємозв’язку релігії з соці
альними відносинами. При цьому розвиток релі
гійних вірувань, культів, організацій не може не 
вкладатися в рамки всесвітньо-історичного про
цесу, з чим збігаються і періоди розвитку релігії 
[2, с.50]. Це стосується і християнизації, яка була 
однією з форм зв’язків різних народів Візантійсь
кої імперії і на перших етапах усвідомлювалася як 
справа більшою мірою політична, ніж релігійна. 
Візантія в такий спосіб розширювала сферу свого 
безпосереднього впливу та влади.

Відомо, що друга половина IX ст. була пе
ріодом посилення зовнішньополітичної актив
ності Візантійської імперії. Вона супроводжу
валася пожвавленням діяльності візантійської 
Церкви, яка своєю місіонерською роботою го
тувала військово-дипломатичні акції уряду, 
спрямовані на Балкани, Крим, Північний Кав
каз і Східну Європу [3, с.16.17].

Постає при цьому й таке запитання: в чому *
причини популярності християнських ідей та І
уявлень серед певних прошарків населення а
нехристиянського світу і, зокрема, східнос- р
лов’янського суспільства? т

Переважна більшість дослідників основну * 
причину поширення, а відтак і визнання хрис
тиянства державною релігією, вбачають у не- с
відповідності праукраїнської релігії, що сфор- і
мувалися за часів первісного ладу, новим від- >
носинам державного рівня. Тому після оцінки р
різних релігійних систем верхівка давньорусь- З
кого суспільства вибрала саме християнство за }
православною обрядовістю як найбільш зручну і
ідеологічну доктрину. А якщо врахувати, що р
релігію варто розуміти як явище, в якому ви- і
ЯВЛЯЄТЬСЯ суть певного типу суспільних СИС- Е

тем, ТО вибір монотеїстичної релігії ПІСЛЯ не- с
вдалих спроб пристосувати для реальних по
треб багатобожжя пояснюється специфікою £
феодального ладу Київської Русі, особливое- г
тями його соціально-економічних відносин. ї

Тут досить чітко простежується схема «ра- >
бовласниитво-політеїзм, феодалізм-онотеїзм». >
Давньоруське суспільство лише на кінець X ст. і
досягло необхідного соціально-економічного р
розвитку, Щ О Й спричинило сприйняття хрис- І
ТИЯНСЬКОГО монотеїзму ЯК Ідеологічного об- і
грунтування визрілої історичної ситуації. <

На Русі християнство як офіційна державна ■
релігія було запроваджене близько 988 року. ]
Це була Русь часів князя Володимира - най- і
більша з ранньофеодальних держав того часу, 
яка досягла кульмінаційного рівня свого роз- і
витку. Тому вона й приймає нову релігію не на ;
засадах вірнопіддантсва, а самостійної віри, j
рівної всім іншим церквам. Автор не є прихи- ]
льником традиційних поглядів у викладі подій, ]
пов’язаних з хрещенням Русі. Він поділяє дум- :
ку про те, що Русь приймає не візантійський і (
не римський варіант християнства, а свій влас- ,
ний [4, с.90]. На цих позиціях був відомий зна- .
вець історії Київської Русі, академік Б.Греков ,
[5, с.392]. Теорію незалежності староруської 
християнської церкви розділяють історики ,
української церкви К.Палас [6, с.16], ,
М.Чубатий [7, с. 13] та ін.

Історична генеза християнства на теренах 
східної слов’янщини після проголошення його 
державною релігією Київської Русі з самого 
початку засвідчує ігнорування князем Володи
миром зовнішніх ініціатив у християнизації 
населення. Саме Володимир намагається не 
підпорядковуватися ні константинопольському 
патріархові, ні римській курії, а продовжує 
впроваджувати здобутки конотантинопольсь-
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кої і римської традицій у християнстві, про
довжуючи розбудову власного київського варі
анту християнства. Отже, постає питання при
роди цього різновиду християнства та засад- 
ницьких принципів його розбудови, набутих 
ним сутнісних рис.

Однією з головних особливостей християн
ства Київської Русі був його універсалізм, який 
дослідники кладуть в основу поняття «київське 
християнство». Формується він на основі толе
рантного відкритого становлення до Сходу та 
Заходу. Проповідниками теорії християнського 
універсалізму були митрополити Іларіон і 
Климент Смолятич. Суть змісту цієї теорії - 
розуміння київського християнства як поєд
нання здобутків східного варіанту християнст
ва із західним на базі передхристиянської 
слов’янської культури.

Ідеолог новостворюваної церкви Іларіон у 
богословському творі «Слово про Закон і Бла
годать» викладає погляди нових християн на 
їхнє місце серед християнських церков. Нові 
християни - це нові учні Христа, що прийняли 
християнську благодать через Бога завдяки 
князю Володимиру [8, с.100]. І нова церква є 
рівною іншим церквам, бо її творець є рівним 
великому Костянтину, котрий першим прого
лосив християнство державною релігією Рим
ської імперії. Приблизно так же пояснює при
чини запровадження християнства в Київській 
Русі Яків Мніх у політичному творі «Пам’ять і 
похвала князю Володимиру» [9, с.244].

Київське християнство відкинуло візантійські 
ідеї теократії та цезаропанизму, що вимагали 
домінування світської влади в церкві над владою 
духовною. Не сприймалося в Київській Русі й 
переконання щодо месіанського призначення 
візантизму. Використовуючи допомогу патріар
хату в організації єпархій, києво-руси відкидали 
спроби греків перевезти Київську митрополію 
під юрисдикцію константинопольського патрі
арха. Дозволялася лише його духовна опіка. Ні
коли не було точною подобою візантійському 
давньоруське організаційне облаштування церк
ви. Єпископські кафедри на Русі повторювали 
систему світської влади, кількість єпархій при
близно відповідала кількості князівств. Христи
янська церква на Русі була соборноправною, во
на виробила і свій власний обряд, в основу якого 
покладено грецький та деякі елементи латинсь
кого з використанням старослов’янської мови, 
місцевих звичаїв, традицій.

Крім уже згадуваних рис - християнського 
універсалізму і толерантного відношення до 
різних релігій, антимесіанства, власного 
слов’янського обряду та богослужебної

слов’янської мови, християнству перших віків 
в Україні були притаманні раньохристиянська 
орієнтація, євангелізм, патріотичність, 
софійний характер релігійності періоду 
Київської Русі та інші.

Староукраїнські вчителі християнства 
стверджували, що всі люди покликані Благо
даттю до спасіння. Старий Завіт або Закон, що 
був притаманний лише «юдеям», суперечить 
Новому Завіту, Благодаті, котрі даровані всьо
му світові. У новозавітному житті всі народи 
рівні перед обличчям Бога. В Іларіона Бог є 
творцем не лише поодиноких людей, а цілих 
народів. Тому кожен християнин несе 
відповідальність не тільки за власні вчинки, а й 
за вчинки всього народу. У такий спосіб 
Іларіон робить київське християнство щиро 
патріотичним і закликає побудувати відносини 
між церквою і державою у такий спосіб, щоб 
церква, як установа божа, була незалежною від 
світської державної влади в справах 
внутрішнього життя, християнської віри та 
моралі. Шляхи здійснення цього завдання ми
трополит бачить у формуванні «євангельських 
правд». Такий євангелізм зорієнтований на 
традицію в ранньому християнстві, пов’язаний 
з діяльністю апостола Павла. Так званий па- 
улінізм перетворив єдність і рівність у Христі 
всіх людей на основний принцип, освячений 
самим Богом. Стратегія паулінізму щодо дер
жави та церкви закладає основи незалежності 
внутрішнього життя церкви від держави та об
грунтовує єдність їх інтересів.

З паулінізмом пов’язане й виникнення в 
київському християнстві перших бого
словсько-філософських праць, особливістю 
яких є софійний характер богословствування 
та філософствування. У київському християнс
тві софійний підхід асоціювався з постійним 
потягом до мудрості через вчення про Софію 
як «премудрість божу», що пов’язує божество 
й людство. Саме цю особливість київського 
християнства намагається розвивати інший 
теоретик, митрополит русич Климент Смоля
тич. Він у творі «Послання до смоленського 
пресвітера Фоми» обгрунтовує вчення київсь
кого християнства, намагається осмислити вза
ємовідносини творця й людини через тезу «ро
зумного» тлумачення божественних заповідей, 
що сприяє розумінню природи речей і дає 
ключ до таємниць царства небесного. «Розду
муй, любий, роздумувати належить і знати, як 
усе існує і управляється, і вдосконалюється 
силою Божою... Премудрість - це Божество, а 
храм - Людство, бо, як у храм, вселився Бог у 
плоть людську» [11, с.285].
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При характеристиці особливостей київсько
го християнства не можна обминути виник
нення в процесі християнизації Київської Русі 
двовір’я як форми компромісного існування, 
або поєднання двох видів християнства та пра- 
української релігії [Див. докладніше: 13, с. 
273-305]. Феномен двовір’я, з точки зору київ
ського християнства, витлумачується не як 
асиміляція і протистояння, а як зустріч двох 
вір, двох світоглядів і культур в контексті хри
стиянського універсалізму й толерантності, що 
сприйнялися князем Володимиром як «світле 
євангелістське християнство» [14, с.34]. Дво
вір’я можна розглядати як толерантну зустріч 
кількох культур, що породила таке явище в 
духовному житті києво-русів, як християнсько- 
праукраїнський релігійний синкретизм. У ме
жах ідеологічних засад київського християнст
ва відбулася контамінація (злиття) християн
ських і політеїстичних, праукраїнських бо
жеств. Завдячуючи цьому, старі міфологічні 
уявлення не були розгромлені, а протягом 
кількох століть після введення християнства 
відчутно впливали на подальший розвиток віт
чизняної культури взагалі та українського пра
вослав’я зокрема. Отже, характер релігійності 
в Київській Русі, що формувалася в контексті 
ідеології київського християнства, має свою 
особливість. У Київській Русі XI - початку ХІП 
ст. формується власний, відмінний від західно- 
східних взірців релігійно-світоглядний ідеал, 
існує інша - софійна картина світу, у співвід
ношенні з якими розвивається духовне життя 
Руси-У країни.
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Г елета ВЛ. 
м. Чернівці

РОЗВИТОК ПРОСВІТИ ТА БОГОСЛОВСЬКОЇ НАУКИ НА ТЕРЕНАХ 
ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ХІ-ХІІ СТОЛІТТЯХ

Успадкована від греко-римських стародав
ніх часів система виховання та навчання у Ві
зантії в період ХІ-ХІІ ст. загалом не знала ра
дикальних змін. Античні традиції, які відігра
вали визначальну роль у культурі візантійсько
го суспільства, залишалися сталими в галузі 
просвіти. Тут не було створено нового типу 
викладання. Продовжувалось вивчення грама
тики, логіки, риторики, філософії, математики, 
- тобто тих дисциплін, що викладалися в шко
лах пізньоантичної доби. Читати й писати у 
візантійських школах вчили за Біблією (пере
важно за Псалтирем), а також використовуючи 
гомерівські поеми [3, с.354]. Для дівчаток, як 
правило, цим першим етапом навчання й за
кінчувалося, а хлопчики в 10-12 років перехо
дили до наступного етапу -  вивчення грамати
ки. Методика викладання залишалася незмін
ною: переважно коментування й тлумачення 
текстів Біблії, праць святих отців і відомих ан
тичних авторів. За данними дослідників, саме в 
XII ст. у початкове навчання було введено схе- 
дографію. Це письмова вправа, завдання якої 
полягало в тлумаченні окремих слів із запро
понованого вчителем тексту. Такі вправи до
сить часто переходили у формальну гру слів, 
де окремим фразам свідомо надавалось двоз
начне їх розуміння, і тлумачення їх ставало 
справжньою розгадкою шарад [5, с.413-436].

Зрозуміло, що поширення освіти не було все
осяжними, і тому навіть серед священиків та чи
новників зустрічались люди, змушені ставити 
хрестик замість підпису. Імператорське законо
давство повинне було врахувати, що в багатьох 
регіонах країни неможливо знайти в достатній 
кількості освічених людей і дозволяло в таких 
випадках брати за свідків (наприклад, при скла
данні заповіту) неписьменних [4, с.145].

До неосвічених людей у Візантії ставилися 
без будь-якої поваги, їх неписьменність 
постійно викликала глузування. Відсутність 
освіти розглядалась як істотний недолік, як 
нещастя і навіть розумова відсталість та не
повноцінність. Візантійські історичні тексти 
переповненні зневагою до невігласів, які не 
могли чітко висловити своїх думок і розмовля
ли «по-сільському». Пишаючись своїми знан
нями, візантійці з осудом ставилися до поваж
них осіб, якщо ті не отримали відповідного 
виховання й освіти. Освічені ж належали за 
своїми інтелектуальними та моральними яко

стями до еліти суспільства й постійно протис
тояли неосвіченим, або швидше некультурним, 
які змушені були задовольнятися своїм скром
ним становищем [8, с.63]. Освічені візантійці 
не лише схиляли голову перед науками, але й 
глибоко поважали людей, які отримали енцик
лопедичні знання. Впродовж майже всього XII 
ст. візантійський імператорський трон посідала 
знатна родина Комніних. Вона належала до 
числа тих династій, які ревно сприяли розвит
ку науки й літератури. Епоха Комніних вва
жається видатною за рівнем мудрості та 
освіченості. Зокрема, імператор Олексій І 
Комнін (1081-1118) сприяв ученим, навіть брав 
участь в особистих інтелектуальних змаганнях 
з ними. Богословські знання цього імператора 
були досить грунтовними: його повчальні та 
просвітницькі розмови з єретиками-павліка- 
нами слугували поштовхом до їхнього духов
ного прозріння й повернення в лоно церкви 
великими общинами та загалами; він не зали
шав без уваги й нових єретиків -  богомолів, 
богословські суперечки з якими займали в 
Олексія І досить багато часу. Його дружина 
Ірина відзначалась також високим рівнем 
освіти та вихованістю; особливо ж любила 
філософські та богословські трактати. Саме 
завдяки власній освіченості вона виховала 
дочку Анну Комніну як чудового письменника 
та історика. Її віршований твір «Історія 
Олексія Комніна («Олесіада»)» -  праця, яку всі 
вчені ставлять поряд з найкращими творами 
тогочасної візантійської літератури. Чоловік 
Анни, Нікифор Вріеній, написав, у свою чергу, 
«Історію», в якій відобразив життя свого тестя 
Олексія до вступу його на престол. За період 
правління Олексія зустрічаємо школи ритори
ки, граматики й філософії. Викладачі користу
ються великими почестями. Найголовніші на- 
ставничі місця заміщуються лише за призна
ченням самого імператора [6, с.13]. Зазначимо, 
що нова школа була відкрита Олексієм І при 
відомому будинку, в якому розташувався 
сирітський притулок. До цієї школи були на
правлені викладачі з усіх придметів загально 
освітннього курсу, - освіта надавалася за 
новітньою методикою. Поряд зі світськими 
школами, на менш престижному місці 
існували школи та монастирі. Чимало мона
стирів зі своїми великими зібраннями книг і 
рукописів прислужилися упродовж XII ст.
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інтересам науки. Прикладом можуть слугувати 
монастирі Афонські, Патмоські, Лесбонські. За 
Олексія Комніна покладено було на церкви та 
монастирі обов’язки відкривати освітні учи
лища й навчати дітей. Про існування церков
них шкіл розповідає Євстафій Фесса- 
лонікійський. Так, наприклад, він описує шко
лу при церкві Святого Євфимія (в Халкидоні), 
хоча просвітницька діяльність в імперії пере
важно зосереджувалася в константинопольсь
ких школах. Наука, що викладалася в тодішніх 
навчальних закладах, мала західноєвропейські 
назви, поділяючись на дві частини, - trivium і 
guadrivium. До trivium традиційно входили 
граматика, риторика, філософія; до guadrivium 
- астрономія, геометрія, арифметика, музика та 
фізика. Вивчення предметів «квадріуму» було 
під силу небагатьом, і лише ті візантійці, котрі 
опанували ці складні науки в комплексі, пере
ходили до ознайомлення з «чистими знання
ми». «Чисті знання» складалися з метафізики, 
яку вивчали з метою зрозуміти сенс «буття 
існуючого» та пізнання «вищого буття», вищо
го блага. Завершувався курс навчання «пер
шою філософією», під якою у Візантії ро
зуміли богослов’я. Воно було необхідним для 
виховання істинного християнина, підготовля
ючи його до сприйняття догматів віровчення 
та засвоєння божественної істини.

У середині XI ст. за правління Константина 
IX Мономаха (1042-1055) існував вищий 
навчальний заклад, у сучасному розумінні - 
університет. На той час в університеті було 
створенно два факультети: юридичний і філо
софський. Юридичний факультет, заснований 
за спеціальним указом Константина IX [7, с.23- 
25], був розташований у монастирі Святого 
Георгія в Мангах. Його очолював номофілак 
(дослівно: «сторож законів»), який, окрім своєї 
безпосередньої спеціальності - права, повинен 
був знати латинську мову. В обов’язок номо- 
філака також входила організація та комплек
тація фахової бібілотеки, необхідної для 
вивчення права. Навчання на факультеті було 
безкоштовним, заняття проводились щоденно, 
окрім неділі та свят [3, с.355].

Очолював філософський факультет філо
соф. У навчанні, окрім філософії і богослов’я, 
велику увагу приділяли читанню й тлумачен
ню текстів античних авторів, а також риториці, 
арифметиці, геометрії, астрономії. У Михаїла 
Пселла зберігся яскравий опис занять на фа
культеті: при появі професора учні піднімали
ся зі своїх місць, а він піднімався на кафедру й 
перш за все оглядав лекційну залу, яка, як пра- 
вло, була не повною. Багато студентів постійно

запізнювалися на лекцію, їхні думки часто за
ймало не навчання, а різні побутові проблеми 
та інтереси, особливо видовища; коли ж ішов 
дощ, аудиторії взагалі були порожніми. Своє
рідність методу навчання полягала в тому, що 
студенти задавали запитання, а професор від
повідав на них, перетворюючи свою відповідь 
на лекцію, яку студенти записували, тримаючи 
зошити на колінах. Запитання повинні були 
стосувалися визначеної тематики уроку. Крім 
того, студенти писали вправи, які професор 
піддавав критиці та виправляв.

У середині XI ст. університет був ідейним 
осередком константинопольської знаті. Філо
софський факультет очолював Михаїті Пселл, 
юридичний - його товариш Іоанн Ксифілін, 
майбутній патріарх; тут також викладав і Кос
тянтин Ліхуд, один з вождів столичної санов- 
ницької аристократії. У подальшому ідеологі
чне значення університету на деякий час зни
жується. Починаючи з XII ст., вища освіта вже 
зосереджується переважно в Константино
польській патріаршій академії. Академія за
ймала приміщення в храмі Св.Софії. Викла
дання в цьому закладі вела колегія з 12-ти вчи
телів, частина яких пояснювала Біблію, інша - 
навчала риторики. У XII ст. також виникла 
окрема вища школа на території церкви Свя
тих Апостолів, де, поряд з традиційними дис
циплінами (граматика, риторика і т.п.), пред
метом вивчення була медицина. Навчання тут 
мало характер семінарських дискусій, учасни
ками їх були люди різного віку та фаху. Можна 
було чути, наприклад, як лікарі сперечаються 
про вени й артерії, про пульс або лихоманку. 
Наступного ранку патріарх, котрий вважався 
покровителем школи, виносив остаточне рі
шення з дискусійного питання [1, с.233].

Період ХІ-ХП ст. був також багатим на дія
чів богословської науки. Так, тоді жив і творив 
відомий нам знаменитий богослов Євфимій 
Зигавін. Він був константино-польським чен
цем. Відомо, наприклад, що імператор Олексій 
Комнін наказав своїм вченим зібрати церковні 
матеріали, якими можна було б користуватися 
у боротьбі з єретиками; опрацьовувати ці ма
теріали він доручив Євфимію Зигавіну [2. Кн.
15. 399-420]. Євфимій уславився і як екзегет, і 
як полеміст. Іншим славнозвісним богословом 
цього періоду був Євстафій, митрополит Фес- 
салонікійський. Він був дияконом при Софій
ському храмі й займав посаду головного вчи
теля красномовства в одній з константино
польських шкіл. Свою вченість Євстафій ви
явив у складанні коментарів до «Одісеї» та 
«Іліади» [5, с.15]. Твори цього видатного вче
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ного вказують на багатогранність розуму, гли
бокий хри-стиянський дух і серйозне критичне 
розуміння потреб свого часу. Почесне високе 
місце не лише серед богословів епохи Комні- 
нів, коли він жив, але й поміж грецьких бого
словів до самого падіння Константинополя в 
середині XV ст. займав Миколай, єпископ Ме- 
тонський. Він жив і діяв у першій половині XII 
ст. Полеміка Миколая спрямована проти язич
ницьких захоплень візантійського суспільства. 
Його вміння говорити у своїх творах мовою 
чіткою, простою і зрозумілою (а не претензій- 
но-вишуканою, якою користувалися інші пи
сьменники цієї епохи), викладати богословсь
ко-філософські предмети й проблеми жваво, 
без рутинних схоластичних прийомів, полемі
зувати з силою таланту та винахідливістю, - 
ось головні характерні риси творчості цього 
письменника [9, с.537-539].

До найвідоміших богословів даного періоду 
також слід зарахувати Микиту Хоніата. Він 
являв собою справжній зразок освіченого ві
зантійця. Хоніат одночасно займав найважли
віші ключові державні посади, писав світську 
історію, з успіхом присвятив себе богословсь
кій літературі. Його полеміка, на думку вче
них, дає можливість судити про його глибокий 
розум і базові грунтовні знання. Візантійська 
освіченність і наука взагалі, а з ними й бого
словська просвіта зазнають важкого удару під 
час четвертого хрестового походу XII ст., ре
зультатом якого було завоювання і спустошен
ня Константинополя хрестоносцями-лати-

нянами. Завоювання Константинополя захід
ноєвропейськими лицарями вважається фа
тальною подією для розвитку візантійського 
мистецтва, науки, богослов’я, філософії, літе
ратури.

Узагальнюючи вищевикладений матеріал, 
можна підкреслити, що у візантійському сус
пільстві світська та духовна просвіта перебу
вали в найтіснішому зв’язку: процвітала світ
ська наука, одночасно розвивалася й духовна 
освіта, проте упродовж двох сторіч між ними 
не було суперечок, протистоянь. Обидві галузі 
духовного життя слугували науково- 
освітньому та морально-етичному розвитку 
людини.
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SUMMARY
Heleta V.P.

The development of Enlighenment and of Théologie Sciece on the Terrains of the Bisantine
Empire in the XI-XII Cnfuries 

The article gives a partaking description of the develipment of educafine process and théologie on 
the basis of many sources.
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ІСТОРИЧНІСТЬ ОСОБИ МОЙСЕЯ ТА ЙОГО ТОРА
Ім'я Мойсея, законодавця Старого Завіту, 

вождя ізраїльського народу, який вивів його з 
єгипетської неволі, нам відоме зі слів Біблії. Це 
був духовний гігант з надзвичайно розвинутим 
розумом і добрим, щирим та лагідним серцем. 
Подібного до Мойсея на землі не було. Про це 
свідчать слова Святого Письма: «І не появився 
вже в Ізраїлі пророк, як Мойсей, що знав його 
Господь обличчям в обличчя» (Втор. 34,10).

Однак ім'я Мойсея ніде не згадується в 
історичних архівних документах старо
давнього Єгипту. Тому це викликало й викли
кає деякі сумніви щодо історичності самої осо
би Мойсея. Але для цього могло бути декілька 
причин.

По-перше, Мойсей для єгипетської аристо
кратії був лише ватажком рабів, а не вартої 
уваги знаменитістю. І те, що цей ватажок, 
зібравши своїх людей, втік від фараона, не ро
било фараонові честі, через що не могло 
фіксуватися в літописах як історична подія.

По-друге, далеко не всі староєгипетські ма
нускрипти дійшли до наших часів. Цілком 
можливо, що саме той папірус, на якому було 
зафіксоване ім'я ізраїльського вождя, загинув 
разом з тисячами стародавніх рукописів.

Один із західних учених свідчить: «Хоч ми 
не знаємо нічого про його діяльність як визво
лителя крім того, що є в його біблійній розпо
віді, подробиці якої неможливо досконало пе
ревірити, немає жодної підстави заперечувати 
те, що він був саме таким, яким змальовує його 
Біблія — великим засновником ізраїльської 
віри» [1, с.116].

На користь історичності особи Мойсея 
свідчить, по-перше, просте логічне мислення. 
Чи міг би який-небудь народ розпочинати пи
сати свою історію з такого ганебного, приниз
ливого періоду, як рабство, неволя, якщо би це 
не було історичним фактом? А коли фактом є 
рабство ізраїльського народу та його 
звільнення з цього рабства, то цілком законо
мірним є й те, що мусив бути геніальний 
вождь, який зумів організувати такий вихід 
цілого народу з рабства. Але це був не просто 
вихід: з напівдикого, безвладного натовпу з 
рабською психологією геніальний вождь фор
мує самосвідому націю, використовуючи, як 
найважливіший засіб, прищеплення цьому на
родові віри в Єдиного Істинного Бога, Бога 
їхніх патріархів Авраама, Ісаака та Якова. А 
відродити віру, єдину для всього народу з од

ночасним викоріненням ідолопоклонства, мог
ло бути під силу тільки великому та надзви
чайно геніальному вождеві й пророкові, на
діленому особливим божим даром.

По-друге, про історичність особи Мойсея 
свідчать різні непрямі, другорядні історичні 
документи, які так чи інакше пов'язані з 
біблійними подіями того часу. Звичайно, 
Біблія не вказує нам імен фараонів, які прави
ли за часів Йосифа та Мойсея. Крім того, в 
стародавніх єгипетських документах, які 
дійшли до нас, немає ніяких натяків на біблійні 
події. У даному випадку ми можемо посилати
ся тільки на слова Святого Письма, в якому 
йде мова про те, що ізраїльський народ «буду
вав міста фараонові: Пітом і Рамсес»
(Вих.1,11). В іншому місці Біблія вказує, що 
збірний пункт ізраїльтян перед їхнім виходом з 
Єгипту був у Суккоті (Вих. 13,20).

З історії стародавнього Єгипту відомо, що 
фараон Рамсес міг приступити до будівельних 
робіт тільки після його повної перемоги над 
хеттами, тобто близько 1285 року до Р.Х. Тому 
цілком можливо, що саме про цей час і йдеться 
в Біблії, де написано про особливо жорстоке 
гноблення єврейського народу в Єгипті, його 
невільницьке життя, народження та виховання 
великого пророка й вождя Мойсея та вихід 
цього народу з неволі під його проводом.

Перові Мойсея приписуються п'ять перших 
книг Біблії. Згідно зі свідченням самого Свято
го Письма, початково ці книги, очевидно, яв
ляли собою єдину книгу. «Візьміть цю Книгу 
Закону, — говориться в книзі Второзакония, — 
і положіть її праворуч Ковчега Завіту» (Втор. 
3 1,26). Так само «Книгами Закону», або просто 
«Законом» ці книги названо й в інших місцях 
Святого Письма як Старого, так і Нового За
віту (2Цар. 13,25; Пс.18,8; Іс.5,24; Мт.7,12; 
Лк.2,22 та ін.).

Наш сучасний вираз «П'ятикнижжя» — це* 
дослівний переклад з грецької мови, де він 
звучить як «Пєутатєихос;», що походить від 
грецьких слів «71£ v t e »  — «п'ять» і «тєохсх;» — 
«том книги». У євреїв П'ятикнижжя має свою 
особливу назву — «Тора», що в перекладі оз
начає «Закон».

Чи є Мойсей автором П'ятикнижжя або То
ри?

Що стосується достовірності того, що авто
ром основної частини П'ятикнижжя є Мойсей, 
то це вимушені визнати навіть ті, хто скептич-
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но ставиться до Біблії. Мойсей виріс і вихову
вався в родині єгипетського фараона, там він 
отримав досить високу на той час освіту. Але, 
будучи євреєм, він знав життя, традиції та ре
лігійні заповіді свого народу.

Досить переконливим доказом авторства 
Мойсея є хоча б той факт, що на протязі сто
літь майже в усіх книгах Святого Письма, по
чинаючи від Ісуса Навина (Нав. 1,7-8; 8,31; 
23,6) і закінчуючи свідченнями Ісуса Христа 
(Мк.10,5; Мт.19,7; Лк. 24; Ін. 5,45-46), постійно 
стверджується, що автором П'ятикнижжя є 
Мойсей. Для Старого Завіту П'ятикнижжя ма
ло таке ж важливе начення, яке має для Ново
го Завіту Четвероєвангеліє.

Одночасно в Мойсеевому П'ятикнижжі, 
зокрема в книзі Левит, ми простежуємо вста
новлення досить складного ритуального зако
нодавства. І саме тут впадає в очі' те, що деякі 
постанови цього законодавства не те що не 
могли виникнути в умовах пустелі, але, як 
відомо з досліджень екзегетів, вони навіть не 
були відомі ізраїльтянам аж до періоду Вави
лонської неволі. А строга централізація культу 
не була відома ані народові, ані релігійним во
ждям Ізраїлю аж до VIII століття до Р.Х.

Суддя Гедеон, суддя і пророк Самуїл, псал- 
моспівець і цар Давид, пророк Ілля звершували 
свої жертвоприношення в різних місцях. При
чому пророки Амос та Єремія прямо запере
чують існування обрядового закону за часів 
Мойсея (Ам.5,25; Єрем.7,21).

Книга Завіту, — «Сефер ха-Беріт», що була 
написана у VIII столітті до Р.Х. й охоплює, як 
вважають, 20-23 глави книги «Вихід», є, свого 
роду, релігійно-правовим кодексом, юридична 
частина якого опирається на стародавні східні 
закони. Тут, як і в деяких постановах книги 
Девит, йдеться про поля, виноградники, вели
ку рогату худобу, укріплені міста, будинки, — 
а це могло стосуватися тільки післямойсеєвого 
періоду, але аж ніяк не періоду перебування 
ізраїльтян у пустелі.

Зовсім іншого змісту є Десятислів'я або Де
калог, — Десять Божих заповідей. Тут немає 
ніяких натяків на осілий спосіб життя, немає 
складної ритуальної системи. І взагалі Декалог 
не є обширним манускриптом, якими є книги 
Левит та Второзакония. Крім того, в усій ста
розавітній історії немає такого періоду, коли б 
не знали про Десятислів'я. Тому все це наво
дить на думку, що саме Декалог і є початковою 
Мойсеевою Торою.

У Декалозі вражаючими є два основні ас
пекти: 1. Вчення про Бога; 2. Вчення про пра
вила служіння Богові.

Перша заповідь повеліває Ізраїлеві служити 
й поклонятися тільки одному Богові, який 
вивів його з єгипетської неволі. Чи був це чис
тий монотеїзм? Деякі дослідники староза- 
вітньої історії марксистсько-атеїстичного 
спрямування вважають, що релігія Мойсея бу
ла тільки монолатрією, — поклонінням одному 
Богові при одночасному визнанні існування 
інших богів.

Звичайно, що серед народів того періоду, у 
тому числі й серед ізраїльського народу, який 
понад 400 років прожив серед єгипетського 
ідолопоклонства, були не тільки елементи мо- 
нолатрії, але й політеїзму. Саме тому Мойсей у 
першій заповіді суворо забороняє будь-яке 
визнання, вшанування та поклоніння іншим 
богам, крім Ягве, — сущого, того, хто є, хто 
існує. І цією категоричною забороною Мойсей 
перекриває той шлях, по якому за тих часів 
пішла індо-арійська релігія, а також релігії Ел
лади, Спарти, Єгипту, Вавилону та багатьох 
симітських народів.

Для народу, який виріс і виховувався на 
землі ідолопоклонства, де століттями прожи
вали їхні предки, які поступово почали вже 
переймати місцеві звичаї, обряди та вірування, 
досить важливим і переконливим було те, що 
Ягве є Богом саме їхнім, Богом патріархів 
їхнього роду: Авраама, Ісаака та Якова-Ізраїля. 
їхній Бог — це Бог єдиний сущий, творець 
Всесвіту й всього того, що наповнює його. Він 
для себе створив людину, піклується про неї і 
веде її на землю, яку обіцяв віддати ще їхнім 
патріархам Авраамові, Ісаакові, Якову та їхнім 
нащадкам.

Але найоригінальнішим в Декалозі можна 
вважати вчення про правила служіння Богові, 
тобто вчення про богослужіння. Тогочасна мова 
спілкування між людиною та Богом була мовою 
ритуалів, яка виражалася через обряди, закли
нання, заборони (табу), жертвоприношення. Че
рез усе це людина намагалася умилостивити 
богів, привернути до себе їхню увагу. Була ще 
мова магії, через яку людина намагалася заволо
діти духовними, містичними силами та 
підкорити ці сили собі. У стародавньому вави
лонському епосі, що має назву «Розмова пана з 
рабом», розповідається про те, як раб 
відмовляється від тогочасного культу тільки то
му, що він сумнівається, чи можна «навчити бо
жество ходити за собою, як собаку».

Мойсей не відкидає ритуалів, культів. Він 
сам приносить жертви. Але в Декалозі про них 
абсолютно нічого не сказано. В основному За
коні, текст якого народ вивчив напам'ять, 
нічого не говориться про зовнішні форми бо
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гослужіння. Що ж замінило зовнішні форми 
культу? Згідно з вченням, яке дається через 
Мойсея, це служіння перш за все мало прояв
лятися через дотримування морального закону, 
— людина тільки тоді виконує волю Божу, ко
ли вона уникає зла і вчиться творити добро для 
інших людей.

Духовний зміст такого богослужіння досить 
яскраво виражений словами Мойсеевої молит
ви, де він говорить: «Шема, Ісраель! — Слу
хай, Ізраїлю! Господь, Бог ваш, Господь 
єдиний. І люби Господа, Бога твого, всім сер
цем своїм, і всією душею твоєю, і всіма силами 
твоїми» (Втор. 6,5). А до молитви додається 
заповідь: «Полюби ближнього свого, як самого 
себе» (Лев. 19,18). Пізніше Господь Ісус Хри
стос у розмові з фарисеями й книжниками по
вторить ці слова, наголошуючи на тому, що 
«на цих двох заповідях утверджується весь за
кон і пророки» (Мт. 22,27-40). І досягнення 
мети можливе через виконання Заповіту, що 
його перед своїм народом ставить Господь: 
«Стати царством священиків та народом свя
тим» (Вих. 19,6).

Велич та особливість Мойсеевої заслуги пе
ред людством полягає в тому, що він проголо
сив утрачений вже Закон, який раніше був за
писаний на скрижалях людських душ; він 
відкрив для людства забуті шляхи до Господа, 
не злякавшись при цьому протистоянь та не
порозумінь з боку народу. Він твердо і щиро 
вірив у Боже Провидіння, у Божу силу, а одно
часно і в своє покликання. Тому його слова

були звернені не тільки до ізраїльського наро
ду, але й до всього людства.

Приписувати ж перові Мойсея все 
П'ятикнижжя з його постановами та законо
давствами є помилковим. У 445-444 роках до 
Р.Х. старозавітний священик Ездра після Ва
вилонської неволі, збираючи та упорядковую
чи канон старозавітних священних книг, упо
рядкував і Мойсееве П'ятикнижжя в його су
часному вигляді. Але хоч Мойсей і не є пря
мим священним письменником усього 
П'ятикнижжя, він усе ж визначає його дух та 
основний зміст, — все воно побудоване на ос
нові Декалога та найстародавніших священних 
переказів.

Присутність у П'ятикнижжі анонімних 
письменників аніскільки не принижує його 
авторитету. Жоден священний письменник 
ніколи не ставив перед собою мету прославити 
чи увіковічнити своє власне ім'я. У Святому 
Письмі авторство належить Святому Духові, 
під дією якого писали священні письменники. 
Тому вони нам сповіщають не свої імена, 
біографії, титули, не хизуються перед нами 
своєю власного мудрістю. Навпаки, вони спо
віщають нам богодухновенні істини, які через 
них, як через своїх обранців, Господь сповіщає 
людству. Бо ж і сама Біблія є для нас не просто 
книгою, написаною тими чи іншими авторами; 
вона є для нас Словом Божим.
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Марчншак А.Р., Сидоренко М.М.
м. Чернівці

СТАНОВЛЕННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО БОГОСЛОВСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТА ЙОГО 
ВНЕСОК У РОЗВИТОК ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ТЕОЛОГІЇ

На протязі багатьох століть православне 
духовенство виконувало важливу функцію в 
духовній та культурній історії слов’ян півден
но-східної Європи. Функції священнослужите
лів не обмежувались лише пастирськими на
становами, а тривалий час відігравали керівну 
роль у політичному житті нації. Перетворення 
православного духовенства в соціально підне
сену верству населення розпочалося саме з те- 
резіансько-йосифинських реформ періоду 
Просвітництва і толерантності. Але повного 
розвитку воно досягло лише в кінці XIX ст., 
коли теологічна освіта й навчання були поста
влені на цивілізованіші основи.

У 1827 році на Буковині був заснований бо- 
ВДфювський інститут при єпархії за взірцем 
Дцквської Греко-католицької семінарії. Вступ 
ДІІ, Чернівецького богословського інституту 
4цмінарії) дозволявся тільки випускникам гі- 
црод, котрі відтак протягом восьмисеместро- 

навчання виховувалися, згідно з паную- 
«аКии в Австрії принципами, як слухняні дер- 
я р ц і службовці й віддані служителі Бога. Хо- 
ям ей  інститут повинен був у роки свого існу- 
ІВ ря переборювати великі труднощі, бого- 
«рвські знання й солідна шкільна освіта були 
Ярвшцими, ніж у сусідніх дунайських князів- 
р х .  Під керівництвом єпископа Євгена (Га- 
|н н а )  інститут розбудовувався далі, то ж з 
щШ6 р. на богословські студії до Відня посила- 
щкя  лише такі стипендіати, котрі успішно за- 
|Ь ш л и  Чернівецький інститут. Румуни та 
;ШВВЇнці прагнули досягти такого ж освітнього 
р н я , який мало польське та уніатське духо- 
Щрство. З іншого боку український натиск 
^Іступово почав заперечувати керівну роль 
дамунів у єпархії. Для молодого покоління 
црвічених богословів з Буковини мав особливе 
'Иачення той факт, що воно, з одного боку, ма
цо можливість закінчити богословські студії у 
Відні, а з іншого - зберігало у власній інсти
тутській бібліотеці зростаючий фонд теологіч
них творів православної вченості румунською, 
слов’яно-сербською, російською та грецькою 
мовами. Отже, в 40-х роках XIX ст. існували 
важливі передумови, щоб зробити Чернівці 
головним осередком богословської освіти на 
сході центральної Європи та випередити інші 
центри підготовки православних богословів у 
Габзбурській імперії. У 1848 році серед вимог 
«Петиції краю» до австрійського уряду була й

вимога про перетворення духовного інституту 
в теологічний факультет. Але здійснити це 
вдалося не зразу. Лише через 27 років указом 
від 31 березня 1875 року (№ 4 р-о-ве 1875) 
постановлялося ліквідувати православний 
навчальний заклад у Чернівцях і заснувати 
православний факультет у Чернівецькому уні
верситеті ім. Франца Йосифа. Основними чин
никами створення факультету саме в Чернів
цях було те, що в жодній іншій єпархії австрій
ської держави не було чотирирічного бого
словського інституту і жоден з богословських 
закладів не мав у розпорядженні кращого 
складу викладачів. Важливу роль відігравав 
той факт, що фінансування факультету покла
далося на Православний релігійний фонд. Фа
культет розмістився у новозбудованій митро
поличій резиденції. Першим його деканом став 
професор В.Митрофанович, який у 1877-1878 
pp. займав посаду ректора університету. Важ
ливо відзначити, що досить швидкими темпа
ми розвивалася наукова база факультету.

Зразу ж після його заснування було створе
но 8 кафедр. На кафедру вивчення Біблії і тлу
мачення Старого Завіту був запрошений про
фесор ліквідованої теологічної семінарії 
І.Ончул, котрий закінчив цю ж семінарію, а 
також теологічний факультет у Відні. Там він 
поглибив свої знання у галузі східних мов. Він 
читав курс біблійної археології та єврейської 
граматики, а також працював у галузі екзеге
тики Старого Завіту. І.Ончул видав ряд книг з 
цих проблем, які лягли в основу його лекцій 
для студентів.

У 1875 році відкрито кафедру вивчення Бі
блії та тлумачення Нового Завіту, якою керу
вав професор В.Репта. Цей викладач закінчив 
Чернівецький богословський інститут, навчав
ся у Відні, а також в університетах Мюнхена, 
Бонна, Гальдельберга і Цюриха. Він читав 
вступ до книг Святого Письма Нового Завіту 
за оригінальними текстами, а також вів спец
курси з історії новозавітних канонів та грама
тики новозавітних мов. У 1876 році імператор
ським указом професор В.Репта був постриже
ний і призначений архімандритом, а в 1898 р. -  
єпископом Радівецьким. Проте й тоді він не 
залишав викладацької роботи. За значні бого
словські досягнення та вклад у розвиток фа
культету йому присвоєно звання почесного 
професора. (Згодом В.Репта став митрополи
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том Буковини) [1, с.73]. Звільнену посаду за
йняв професор Є.Попович, який ще з 1875 ро
ку був професором історії церкви і церковної 
статистики. Він - автор багатьох праць з історії 
церкви, церковного права, церковної хроноло
гії і символіки. Він також вів курс патрології та 
патристики.

У 1900 році була створена кафедра догма
тики, на яку запрошено кафедрального пропо
відника, доктора С.Сагіна, який здобував бого
словську освіту у Відні, Браслау та Афінах. На 
теологічному факультеті він читав фундамен
тальне богослов’я та християнську філософію.

Професором кафедри греко-православного 
церковного права було призначено викладача, 
а згодом і професора кафедри історії церкви 
К.Поповича. З 1892 року викладачем, а згодом 
і професором став Т.Тарнавський. Серед чис
ленних публікацій найфундаментальніший йо
го твір з літургіки східної церкви, який був пе
рекладений румунською, німецькою та сербсь
кою мовами. А його праця «Поетичний харак
тер греко-східного богослужіння» зміцнила 
роль Чернівців як провідного центру право
слав’я в Австро-Угорщині. У своїх працях з 
літургіки він порушував проблеми історії 
культового мистецтва та східної культової ар
хітектури [1, с.73]. Цим Чернівці перевершили 
позиції Карловіц, Германштадга та Арада як 
внутрішніх центрів православ’я і богословсь
кої вченості й дуже скоро вступили в змагання 
(в теологічній сфері) з Києвом.

На факультеті функціонувала кафедра церко
вно-слов’янської мови та літератури, якою керу
вав відомий богослов Є.Козак, випускник теоло
гічного факультету Чернівецького університету. 
Він стажувався спочатку в професора Калужня- 
цького (член-кореспондент Бухарестської та Пе
тербурзької Академій Наук) у Чернівцях, а потім 
у професора В.Ягича у Відні.

На час відкриття у зимовому семестрі 1875- 
1876 рр., на факультеті навчалося 39 студентів- 
богословів, але чисельність їхня з кожним ро
ком зростала. Так, у зимовому семестрі 1911- 
1912 рр. вона досягла 204 особи., з яких 188 
були звичайними і 16 надзвичайними слухача
ми [1, с.77]. Починаючи з 1880 року, тут 
навчалися студенти з Румунії, а з 1887 р. -  із 
Сербії, Чорногорії, Боснії, Болгарії, Угорщини 
та Туреччини [2, с.49]. Навчання на теологіч
ному факультеті вважалося досить престиж
ним. Тому більшість студентів були синами 
богословів-священиків, хоча доступ не був за
критий також для талановитих дітей із простих 
селянських родин (наприклад, С.Сагін, який 
потім став професором кафедри догматичного

богослов’я, та В.Геїна, який отримав докторсь
кий ступінь і викладав у Відні) [1, с.73]. Ви
кладання на факультеті проводилося німець
кою та румунською мовами (хоча деякі дисци
пліни читалися українською мовою). Навчання 
було безплатним (оплату забезпечував право
славний фонд), але відвідування було обов’яз
ковим на відміну від інших факультетів уні
верситету. Навчальний план визначав трива
лість навчання протягом 4 років. Після закін
чення випускник міг присвятити себе держав
ній або церковній справі, а також одержати 
богословський докторський ступінь [3, с.8]. На 
теологічному факультеті, як складова навчаль
ного процесу, працював теологічний семінар. 
Практикувалося заохочення до наукової роботи. 
Кращі реферати відзначалися православним 
фондом преміями у розмірі 100 крон. Студенти 
мали у розпорядженні свою бібліотеку, у якій на 
період 1935-1936 рр. зберігалося 16 тисяч примі
рників книг. Чернівецький факультет, як уже 
зазначалося, мав право присвоювати докторсь
кий ступінь. Випускник складав суворі іспити, 
які тривали в присутності 4 професорів не менше 
двох годин [4, с.93]. Усього за 25 років існування 
теологічного факультету звання докторів бого
слов’я одержало 37 осіб.

Для поповнення власних викладацьких кад
рів факультет сам обирав кандидатів і навчав 
їх. У такий спосіб за ту ж чверть століття під
готовлено тільки сім кандидатів на посаду ви
кладачів Чернівецького теологічного факуль
тету (О.Воюцький, В.Гаїна, В.Георгіу, 
К.Савеслул, С.Сагін, Т.Тарнавський, Є.Козак). 
Наведенні дані свідчать про досить високий 
рівень богослов’я на той час у Чернівцях.

Чернівецька школа богослов’я була поміче
на в Румунії, де православний синод у Бухаре
сті в 1878 році постановив посилати студентів- 
богословів у Чернівці. Незабаром за цим при
кладом пішла Карловіцька митрополія, а з се
редини 20-х років XX ст. королівський сербсь
кий синод та болгарська церква постановили 
направляти своїх стипендіатів у першу чергу 
до Чернівців. Дуже швидко в багатьох 
навчальних закладах Румунського королівства, 
а також Банату, Далмації, Хорватії, у сербсь
ких колоніях середньої і північної Угорщини, у 
Боснії і Герцеговині розпочали діяльність бо
гослови, котрі одержали наукову підготовку в 
Чернівцях. Реорганізація теологічного факуль
тету Бухарестського університету, який став 
досить відомим у південно-східній Європі, бу
ла здійснена 1884 року переважно за взірцем 
Буковинського теологічного факультету 
[1, с.78]. Серед перших студентів, які одержа-
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ли докторський ступінь на Буковині, були, по
ряд з румунами, багато банатців, зокрема про
фесор і директор богословського інституту
В.Карансебеціі Дуліо Оларіу, відомий своїми 
науковими працями. З 1909 р. він був членом- 
кореспондентом Румунської Академії Наук. 
Богословський заклад у Боснії, створений у 
1883 р., підготував свій перший персонал та
кож у Чернівецькому університеті. У Бого
словській школі Сараєво працювали в перші 
десятиліття XX ст. багато вчителів, які прийш
ли з теологічного факультету Чернівецького 
університету: д-р Е.Марківечі, Л.Шпіріч,
Т.Попович, М.Мретінкович, який після першої 
світової війни став почесним професором бо
гословського факультету в Белграді. Слід зга
дати також професора Р.Йосича, який до 1919 
року викладав у Прізненській семінарії, а піз
ніше, із заснуванням богословського факульте
ту в Белграді, став там почесним професором. 
Р.Йосич студіював богослів’я у 1909-1911 рр. у 
Берні, включно до захисту докторської дисер
тації в 1914 році у Чернівцях. У подальшій 
своїй роботі він розвинув широку наукову й 
публіцистичну діяльність у служінні сербсь
кому богослов’ю. Незадовго до смерті Р.Иосич 
писав: «Я дуже вдячний моїм професорам у 
Чернівцях, які зміцнили мою хитку православ
ну віру. Усі професори Чернівецького бого
словського факультету були справжніми пра
вославними теологами і більшість з них студі
ювали теологію теж за кордоном». У іншому 
листі: «На мою думку, Чернівецький богослов
ський факультет уможливлював студентам 
всебічний погляд на богослов’я західноєвро
пейської теології, але водночас він успішно 
протидіяв єресі, яка збивала з пантелику, роз
дроблювала християнство» [1, с.80]. Також 
слід згадати професора Белградського універ
ситету, викладача літургіки, християнської ар
хеології та церковного мистецтва Л.Мірковича, 
який переклав згадану вже працю 
Т.Тарнавського з літургіки. Цей тритомник 
побачив світ у Карловаці й Белграді в 1922- 
1927 рр. під назвою «Православна літургіка, 
або наука про богослужіння православної схі
дної церкви» [2, с.51]. Це був не перший і не 
єдиний переклад праць чернівецьких богосло

вів. У 1912 році в Карловаці вийшла друком у 
перекладі сербською та хорватською мовами 
«Загальна історія церкви з церковно- 
статистичним додатком» професора Є.Попо- 
вича [2, с.51]. Її перекладав його учень, також 
історик церкви М.Стойков. Ці праці, а також 
багато інших, слугували універсальними під
ручниками для новоутворених теологічних 
шкіл і були еталонами науковості та високого 
рівня православної теології.

Принагідно зауважимо, що і в 20-х роках 
XX ст. кращі студенти-богослови університету 
в Белграді, які слухали лекції випускників з 
Чернівців, прагнули потрапити на Буковину 
для завершення богословської освіти. До таких 
належить, зокрема, Костянтин Мирков, котрий 
завершив богословську освіту в 1928 році саме 
на теологічному факультеті Чернівецького уні
верситету. Пізніше цей богослов під іменем 
Кирила став патріархом Болгарської Правосла
вної Церкви.

Отже, одержавши визначальні наукові ім
пульси від католицької теології (зокрема, з фа
культету у Відні), теологічний факультет у Че
рнівцях понад півстоліття активно впливав на 
освітню діяльність православної церкви у зна
чній частині південно-східної Європи. Бого
словська школа в Чернівцях залишалася єди
ною у своєму роді в румунсько-слов’янсько- 
німецькому мовному просторі аж до закінчен
ня першої світової війни. Факультет на Буко
вині виховав багатьох визначних богословів, 
якими повною мірою може пишатись Свята 
Православна Церква.
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SUMMARY
Marchyshak A.P., Sydorenko M.M. 

Formation of The Chernivtsi Theological Facylty and Its Contribution. To the Development 
of the South-Easten Orthodox. Theology

In the article the history of formation and development of theological at Bukovina is disribed on the 
theological faculty on the Chernivsi University.
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Настас В.М. 
м.Чернівці

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ТА МІЖКОНФЕСІЙНИХ 
ВІДНОСИН У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛА СТІ: СУЧА СНИЙ СТАН І  ПЕРСПЕКТИВИ

Складною, багатоплановою, внутрішньо- 
суперечливою постає на сьогодні релігійна ситу
ація в Чернівецькій області. Не дивлячись на чіт
ко окреслену специфічність, вона являє собою 
складову більш широкого європейського релі
гійного контексту, головними рисами якої є:
• могутній тиск закордонних місій, які здатні 

призвести до радикальної зміни соціокуль- 
турної сшуації впродовж одного покоління;

• протиріччя між історично оформленими 
центрами православного світу -  з одного 
боку, та змінами політичних кордонів 
Європи -  з іншого.

Внаслідок деяких причин певні процеси й 
тенденції, що відбуваються в релігійному се
редовищі набувають ще більшої актуальності й 
гостроти.

На сьогодні Чернівецька область багато
конфесійна, де офіційно діє понад 900 громад, 
об’єднаних майже у 20 напрямках, течіях. 
Релігійні потреби віруючих задовольняють 
близько 2000 священнослужителів, серед яких 
10 іноземців.

За короткий проміжок часу релігійна мере
жа Чернівецької області зросла майже на 300 
одиниць. Сформовані управлінські структури, 
серед яких один духовний центр АСД рефор
маційного руху, три єпархіальних управління, 
Українська православна Церква Київського 
патріархату, Євангельські християни баптисти, 
Адвентисти.

Успішно діють 10 монастирів: 8 УПЦ, 2 - 
руської православної старообрядницької церкви.

На ниві доброчинності та милосердя діють 
2 місії (при ЄХБ -  «Євангельська місія», при 
ХВЄП -  «Єдина надія»), 316 недільних та су
ботніх шкіл та пунктів катехизації, 4 духовні 
навчальні заклади: філософсько-теологічний 
факультет при Чернівецькому держуніверси
теті, Біблійний інститут, заочний Біблійний 
інститут «Служіння наста-новленням» при 
об’єднанні церков ЄХБ, Чернівецька Біблійна 
семінарія при об’єднанні церков ХВЄП.

На виконання урядових заходів, усупереч 
труднощам з фінансовим та матеріальним за
безпеченням, за останні роки було здійснено 
низку конкретних справ. Зокрема споруджено 
147 нових храмів, ще 95 будуються. Одна з 
провідних тем засобів масової інформації -  
дотримання принципів і засад Меморандуму

християнських конфесій про неприйнятність 
силових дій у міжконфесійних взаємовідно
синах, який урочисто, у присутності Президен
та України Л.Кучми, підписали керівники 15 
релігійних конфесій. Демократизація суспіль
ства сприяє подальшому розвитку церковно- 
державних відносин, однак тут ще існує багато 
проблем майнового характеру, несприйнятгя 
конфесіями одна одної. Звідси - різного харак
теру конфлікти, в які втянуто найвпливовіші 
релігійні організації, їх керівників, сотні 
віруючих. В основному це стосується Виж- 
ницького, Заставнівського, Кіцманського та 
Сторожинецького районів.

Ситуація досить часто загострюється упе
редженими діями окремих місцевих посадових 
осіб, які розв’язують конфліктні питання не за 
буквою Закону, а за своїми особистими сим
патіями.

Достатньо загострений характер мають 
внутрішньоправославні суперечності. Це ста
лося у зв’язку з розбіжностями у ставленні 
віруючих, що проживають у різних населених 
пунктах, до проблеми автокефалії православ
них області та в цілому України. Якщо схема
тизувати появу в області двох православних 
церковних структур у їх нинішньому стані, то 
можна сказати, що вони конституювалися зав
дяки невідповідності темпів укорінення в ряді 
районів ідеї автокефалії та надання православ
ним України відповідного рівня самостійності 
з боку священноначалія РПЦ.

Першопричини суперечностей між релігій
ними громадами слід шукати в розколі христи
янства 1054 року на дві самостійні церкви. 
Східна опиралась на національно-культурні 
традиції еллінізму, Західна -  на римську куль
туру. Свою негативну роль відіграли в цьому 
розколі також політичні інтриги та економічні 
інтереси.

На аналогічних принципах стався також роз
кол християнської церкви в Україні 1596 року. В 
результаті Унії жителі західних земель, які пере
бували під сильним впливом Польщі, перейшли 
під протекторат Римського папського престолу, 
жителі основної території України залишилися 
вірними своїй прабатьківській вірі, а відтак і 
Константинопольському патріархату.

Останнім часом національний аспект хри
стиянської церкви як в області, так і в Україні
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іноді має абсурдний характер. Відбувається 
своєрідне змагання між православними УГТТТ 
та УПЦ КП, УАПЦ та греко-католицькими 
церквами різних юрисдикцій у вилученні з бо
гослужіння сакральної церковнослов’янської 
мови, в опорядженні храмів рушниками й ви
шиванками, у проголошенні гасел відданості 
ненці Україні тощо. При цьому кожна з церков 
вважає інші недостатньо національними й пе
реконана, що єднання їх в єдину і правдиву 
християнську церкву України має відбутися 
саме на базі її національного культу й мораль
но-етичних принципів.

Труднощі з формуванням єдиної христи
янської національної церкви ще більше уск
ладнюються тим, що в області, та й в Україні, 
християнську віру сповідують не лише ук
раїнці, але й поляки, румуни, молдовани, 
росіяни та інші народи і навряд, щоб усім їм 
була однаково близька ідея Єдиної Української 
Національної Церкви. Можна по-різному ста
витись до цих реальностей, але абстрагуватись 
від них просто небезпечно.

Отже, справа поєднання християнських 
церков, спершу православних, а згодом греко- 
католицьких, у єдиній українській церкві є 
справді нелегкою, а на засадах національно- 
державних просто неможливою. Колись
А.Шептицький застерігав від перетворення 
церкви в державну й казенну установу. Сьо
годні в Україні гарантом від одержавлення 
церкви є Конституція, в статті 35-ій якої запи
сано: «Жодна релігія не може бути названа 
державною, як обов’язкова».

Що стосується будівництва церкви як 
національної, то й тут не менші труднощі. Ад
же відомо, що в Бога немає ні елліна, ні скіфа, 
ні іудея. Сповідання цього духовного принци
пу просто унеможливлює організацію церков
ного життя за національним принципом. 
Церкві байдуже, хто її вірні за національністю, 
рівно ж як і її ієрархи.

Зв’язок церкви й держави має бути, але не 
на організаційно-адміністративних чи ідеоло
гічних засадах, а на духовно-моральних. Дер
жава мусить гарантувати церкві умови 
вільного розвитку, а церква має сприяти дер
жаві в її поступі силою моральності, благосло
вення її діянь на благо народу. У цьому 
відношенні церква більше потрібна державі, 
ніж держава церкві. Звичайно, за умови висо
кого духовного авторитету останьої.

На превеликий жаль, сьогодні місце церкви 
в суспільстві зовсім неадекватне її покликан
ню. Вона розколота й хвора, і не видно тієї си
ли, яка допоможе подолати цю тривалу кризу

українського християнства та православ’я. 
Апеляція до держави некоректна. Не кесарева 
це справа -  наводити порядок у Божому домі.

Звичайно, перспективи на поєднання хри
стиянських, передусім, православних церков в 
Україні, можуть з’явитись лише за двох не
обхідних умов. Першою є категорична відмова 
від будь-яких спроб одержавлення чи 
націоналізації православної (і взагалі христи
янської) церкви. Тільки помісний статус і 
національна незаангажованість можуть зроби
ти її справді духовним зосередженням 
більшості українського народу. Другою умо
вою є добра воля численної армії отців право
славних та інших християнських церков, 
відмова їх від непомірних амбіцій, егоїзму й 
навіть вождізму.

У ряді районів області склалися відповідні 
зони домінування однієї релігійної організації. 
Досвід останніх років особливо пов’язаний з 
масовими кампаніями, до проведення яких 
тією чи іншою мірою залучаються релігійні 
організації. Це переконує, що інтереси полі
тичних еліт Чернівців та окремих регіонів об
ласті у сфері церковного життя вступають у 
суттєві суперечності.

Місцева політична еліта об’єктивно 
зацікавлена в максимальному збереженні 
міцного блокового зв’язку з домінуючою в ок
ремих районах релігійною організацією, зна
ходячи при цьому порозуміння з боку остан
ньої. Врешті-решт це може призвести, а в ряді 
випадків уже призвело до спроб утвердження 
на тій чи іншій території віросповідної моно
полії або нічим не виправданого тиску на 
прибічників інших віросповідань, метою яких і 
є забезпечення домінування однієї з церков. 
Такий альянс влаштовує і окремі місцеві вла
ди, і цю церкву. Однак з точки зору збережен
ня суспільно-політичної стабільності в регіо
нах і в країні в цілому така ситуація не може 
бути визнана нормальною.

Щоб державна політика стосовно названих 
організацій спрямовувалась на розвиток їхньої 
власної інституційної інфраструктури, не
обхідні:
• мінімізація вирішальної залежності від за

кордонних релігійних центрів, а також не
допущення перетворення конфесійного 
чинника в знаряддя етнічного й тери
торіального сепаратизму;

• залучення релігійних організацій у процес 
динамінізації бажаних для області та Ук
раїни взаємин з їхніми «матірними» країна
ми і вирішення питань про українську 
діаспору в них у потрібному напрямку;
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• задіяння зв’язку релігійних об’єднань та 
центрів етноконфесійних спільнот і кон
фесійних меншин (іудеї, католики, різні 
відгалуження протестантизму) з їхніми од
новірцями за кордоном.

Демократичні перетворення в Україні нада
ли релігійним організаціям широкі можливості 
в їх міжнародних стосунках. На двосторонній 
основі здійснюються обміни делегаціями, 
виїзди віруючих для навчання, паломництва до 
святих місць тощо.

Такі контакти здійснюються в рамках чин
ного законодавства, сприяють авторитету на
шої держави та знаходять порозуміння серед 
громадськості.

Однак є приклади й дещо іншого гатунку. 
Йдеться про небувалий потік в область за
рубіжних місіонерів. Тільки за останні 3-4 ро
ки за участю іноземних місіонерів створені 
нові осередки нетрадиційних культів та 
відбувались окремі розколи в ЄХБ, АСД, 
ХВЄП. Закордонні проповідники для своєї ду
ховної експансії вміло використовують 
соціально-економічні труднощі в області та 
Україні, відсутність єдності в православ’ї, не
досконалість законодавства в галузі 
міжнародних стосунків і, зокрема, нечіткість 
правового статусу іноземних громадян.

Пропагуючи нові псевдорелігійні віровчення, 
представники окремих закордонних центрів 
нерідко виявляють неповагу до українських за
конів, не рахуються зі складністю релігійної об
становки, духовними й історичними традиціями 
народу, громадською думкою. Основним 
об’єктом впливу для новоявлених місій є 
інтелігенція та молодь.

Місіонерська діяльність іноземних про
повідників здійснюється під виглядом

найрізноманітніших форм світського навчання 
і семінарів, курсів, шкіл, університетів, конфе
ренцій з питань сучасного бізнесу, історії, 
філософії, культури тощо.

Аналізуючи суть справи, можемо окреслити 
досить тривожні тенденції:

- прагнення зарубіжних місіонерів взяти під 
свій вплив керівників традиційних конфесій 
шляхом фінансової допомоги, організації за
рубіжних поїздок, матеріальних заохочень. З 
цією метою використовується й гуманітарна 
допомога, на якій безсоромно спекулюють;
• створення сітки харизматичних організацій 

як опозиції протестантським центрам в Ук
раїні (ЄХБ, ХВЄ, АСД) і на цій основі вне
сення розколу в їх структуру з наступним 
підпорядкуванням зарубіжним центрам і 
організаціям;

• залучення до неорелігійних організацій яко
мога більше молоді, студентів, інтелігенції;

• прояви віронетерпимості до традиційних 
конфесій, відкриті нападки на їх віровчення 
та обрядову практику й традиції шляхом 
розповсюдження відповідної літератури, 
листівок, проповідей тощо.

І, зрештою, остання, але надзвичайно важ
лива теза. Кваліфіковане застосування Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні ор
ганізації», подальша гармонізація державно- 
церковних стосунків, подолання негараздів у 
релігійному середовищі значно залежать від 
координації діяльності та співпраці всіх при
четних до цього організацій та установ, добрих 
намірів керівників церков, від готовності усіх 
сторін до компромісів, які б сприяли утверд
женню в українському суспільстві миру та зла
годи.

SUMMARY
Nastas V.M.

Topical Problems of Relations of State and Church and of Interconfessional Relations in 
Chernivtsi Region: Present State and the Prospects

A lot of facts are mentioned in the article to analyse the nowadays situation with regions life in the 
Chernivtsi region of Ukraine as well as the interrelations of religious cjnfessions.



Буграк В.В., Вепрук B.I.
м.Чернівці

ТЕОСОФІЯ-ДОСКОНАЛА РЕЛІГІЯ, ЧИ «БОГОСЛОВ’Я  ХАОСУ»?
Теософія (від грец. 0єо<; - Бог, аофіа - му

дрість, знання) в широкому значенні означає 
містичне богопізнання, а в чисто лінгвістично
му є синонімом теології. Пізніше, на відміну 
від теології, яка опиралась на Божественне Од
кровення та догмати, до теософії почали відно
сити вчення про Божество, яке виходило із 
суб’єктивної мислительної практики і подава
ло цю практику у вигляді досконало визначе
ної системи. Деякі дослідники відносили до 
теософії гностицизм, неоплатонізм, кабалу та 
ін. Більш поширене, однак, вживання названо
го вище терміна набуло в XIX ст. і він відомий 
як теософія Є.Блаватської (1831-1891 pp.) та її 
послідовників. Ці погляди склалися під впли
вом буддизму, індуїзму, окультизму та гности
цизму. Така теософія об’єднала різні віроспо
відання, маючи за мету утворити «універсаль
ну релігію». Кінцевою ж метою було й зали
шається досягнення окультного «знання» і 
розвиток надприродних можливостей через 
езотеричні (таємні, приховані, призначені ви
ключно для обраних) традиції нечисельних 
«посвячених» або «майстрів», які здійснюють 
«духовну еволюцію людства» [1, с.2].

Теософське товариство виникло в 1875 р. в 
Нью-Йорку. Його заснували письменниця 
Є.Блаватська та американський полковник 
Г.Олкотт, які до цього безуспішно намагалися 
утворити окультну общину в Англії. В 1878 р. 
центр Теософського товариства переноситься в 
Адьяр (Індія), а в 1884 p., після повернення 
Блаватської з Індії, «перебудовується» в «нау
кове», в основі якого вже лежить «ядро міжна
родного братства» [1, с.5].

Релігійний індиферентизм (байдужість) - 
сумне, але закономірне явище нашого часу. Для 
багатьох людей релігія зовсім не потрібна. Про
водячи своє звичайне, буденне життя і всіляко 
поринувши в різні справи, які здаються на пер
ший погляд такими важливими, люди заглушу
ють у собі релігійні потреби. Однак не всіх може 
задовольнити така «буденщина», адже ще цар 
Соломон сказав про неї: «Все суєта суєт і віяння 
вітру». Найвища потреба - жадання чогось більш 
величного, що скрашувало би непривітну, а іноді 
й страшну дійсність, відкривало би її сенс, - по
требує іншої духовної поживи. І багато хто зна
ходить її в заняттях наукою, літературою, мис
тецтвом, філософією.

Відзначимо, що в 1884 р. в Англії Товари
ство психологічних досліджень організувало

особливу комісію для ретельної перевірки 
«наукової» діяльності Теософського товарист
ва. Був складений детальний звіт, який зайняв 
200 сторінок тексту про ненауковий характер 
«наукового» товариства. Вчені-дослідники 
зразу ж зрозуміти, що вони мають справу з 
тим, для кого наука служить тільки захистом і 
почасти методом притягнути людей до 
відповідальності [1, с.5].

Обсяг понять теософії являє собою якусь 
невизначену термінологію, що покликана 
відобразити релігійно-філософський синтез. У 
такій неясності понять кожен може знайти те, 
що його цікавить найбільше, і певною мірою 
погодитися з теософією. Теософська 
література сама по собі являє еклектичний 
збір, який містить усього потроху з науки, 
філософії, релігії, мистецтва, педагогіки, пси
хології та ін. Тому «науковістю» теософії є 
тільки те, що заманює до неї, і перш за все лю
дей, які мало знайомі з самою наукою. Тео
софія навіть не турбується про вироблення хо
ча б якихось серйозних наукових положень, бо 
для неї це зовсім не головне, а тільки засіб для 
привернення уваги. Проголошуючи єдність 
релігій та їх походження з єдиного божествен
ного першоджерела, теософія посилається на 
такі докази, як тотожність релігійних та етич
них учень, історію вчителів, символи і т.ін.

Мета такого порівняльного вивчення - 
віднайти спільні поняття та символи в різних 
релігіях. Трохи міркувань... і молот Тора зі 
скандинавського епосу перетворюється в 
Хрест. Більше того, язичницька теософія є не 
що інше, як дохристиянське християнство. Так 
під виглядом світла теософія кличе в темряву 
віків, де все має однакову істинність і цінність. 
А це може призвести тільки до руйнування 
моральних принципів.

Щоб віднайти «зерно істини» і «вилущити» 
його з-під кори забобонів, «необхідно стати 
теософом, засвоїти свободу від будь-яких 
зв’язуючих авторитетів». Для християнина це 
може означати тільки одне - свободу від Бога і 
Церкви, відступлення від «стовпа і утверджен
ня Істини» [1 Тим. 3. 15].

Християнське поняття про Єдиного та Осо- 
бистісного Бога, Творця неба і землі, в теософії 
замінюється якимось абстрактним принципом. 
Є.Блаватська пише: «Ми відкидаємо ідею осо- 
бистісного Бога. Ми віримо в універсальний 
Божественний принцип, корінь всього, з якого
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все походить і в якому все буде поглинене 
після закінчення великого циклу творення» 
[2, с.50]. Г.Олкотт додає: «Особистісний Бог є 
не що інше, як безмежна тінь, накинена на 
пустоту простору несвідомих людей...» 
[4. с. 50[. Те ж саме стверджує А.Безант: «Тео
софія, з погляду богослов’я, є пантеїзм: Бог є 
все, і все є Бог» [2, с.50]. Теософія доходить 
навіть до повного заперечення Бога: «Бога не
має як особистісного, так і безособистісного» 
[3. с. 44]. У канонічній книзі теософії «Езоте
ричний буддизм» Синнетг пише: «... так, все 
матерія, і поза нею немає нічого» [5, с.45].

У розумінні теософів та антропологів, «чис
тий дух» -  це астраль у своєму витонченому, 
розрідженому стані; грубий фізичний світ -  це 
той самий астраль у своєму згущеному, «охо
лодженому» стані. Звідси випливає, що немає 
духу як особливої субстанції, нема духовного 
світу, нема і Бога як найчистішого Духу. По
няття, ідеї, свідомість -  це той самий астраль у 
своєму витонченому стані. «Енергія духовна 
(інстинкт, думка, свідомість) являє собою аст
ральну ж, але найтоншу і ще більш духовну 
(динамічну) матерію -  енергію, яка володіє 
більшою силою внаслідок закону збільшення 
сили та динамічності від збільшення числа 
вібрацій».

Тому різниця між духовною та фізичною ма
терією полягає тільки в ступені сили і ди
намічності тієї та іншої, в кількості вібрацій, а не 
в суті самої природи духовного і фізичного 
світів. А це найгрубіший матеріалізм, значно 
гірший ніж той, який ми спостерігали в останні 
десятиліття особистого історичного життя нашо
го народу. Якщо у матеріалістів думка, 
свідомість і взагалі вся духовна діяльність є 
функція мозку і нервової системи, то у теософів 
-  це та ж матерія у своєму витонченому стані. 
Теософія вчить про циклічний перебіг часу, ево
люції та інволюції, піднесення і сходження, при 
яких «все переходить у все». В цих уявленнях 
про циклічний час і граничне, універсальне 
трансформування бачимо спробу повернути лю
дину до тих уявлень древності, які були 
витіснені православним християнством.

Перемігши ці древні форми заблуджень, 
християнство відкриває істинну свободу в 
подвигу життя. Спасительне явлення Ісуса 
Христа -  це подія світового значення і вик
лючної важливості, подія неповторна. Для тео
софії ця подія -  тільки одна із ланок ланцюга 
втілень «учителів». Святитель Василій Вели
кий так говорив про тих, хто вчить про пе
ревтілення: «... втікай від безумних філософів, 
які не соромляться свою душу і душу пса вва

жати одноістотними і говорять про себе, що 
вони були колись і деревами, і рибами. А я хо
ча не скажу, чи були вони колись рибами, од
нак готовий стверджувати, що коли вони писа
ли це, то були менші розумом від риб» [8. 121].

Теософія прагне звільнити людину від усього, 
що може нагадувати їй про відповідальність, яка 
на ній лежить, про ту відповідь, яку вона буде 
змушена дати перед Обличчям Судді Праведно
го. Через своє вчення вона віддаляє людину від 
Бога, позбавляє її благодатної допомоги, 
підкоряє «космічній ієрархії». Вона створює мо
раль, яка втішає людину, виходить з 
прив’язаності її до земного життя. І в такому 
стані «духовного комфорту», який створює ; 
тільки видимість активного духовного життя,’ 
ЛЮ ДЯМ говорять (як древній ЗМ ІЙ , КОЛИ спокушу- 1 

вав Єву): «Ви будете як боги» (Бут. 3.5), через; 
перевтілення в Будду і Христа! Для багатьох у | > 
цьому й міститься мета духовного пошуку: «Ти* * 
став Учителем, ти сам став Світлом» [4, с.59]. І 1 

Своїм ученням про перевтілення теософія | |  
прагне визволити людину від страху смерті, хоча Ц  
саме цей благий страх спроможний пробудити і В  
піднести душу людини. Цей спасительний страх В 
зв’язаний з відповідальністю людини за свою В 
безсмертну душу: «Який викуп дасть людина за В 
душу свою?»(Мф. 16.26, Мк. 8.37). У перевті-В 
ленні ж немає ніякої відповідальності, оскільки В 
для несумлінних можливе «переекзаменування» В 
в іншому житті. А це означає: «Спочивай, їж, В 
пий, веселись...» (Лк. 12.19) [1, с.21]. Отже, че-В 
рез ідею перевтілення теософія пробуджує у лю- В 
дині не моральну енергію, не відповідальність за В 
свою безсмертну душу, а навпаки -  моральне В 
безсилля та апатію. В

Ще безумнішими є її уявлення про Ісуса В 
Христа. Для того, щоб приспати пильність В 
християн, теософи часто називають Ісуса Хри- В 
ста «учителем учителів». За теософським уяв- В 
ленням А.Безант, учень містичної школи Схо- В 
ду, тіло якого готувалося для цієї мети на про- В 
тязі століть, прийняв у себе Христа [2, с.54].В 
Як бачимо, заперечується боголюдство Христа В 
та його втілення в людську природу. В

Відкидаючи особистісного Бога, запере- ■  
чуючи боголюдство Ісуса Христа, теософія І  
повинна заперечити й молитву. «Не моліться... Щ 
Темрява не дасть відповіді. Не просіть нічого в І  
мовчання, - воно не може говорити. Не обтя-1 
жуйте ваші душі ... благочестивими випробу-1 
ваннями..., не просіть нічого в безсилих богів ■  
ані в гімнах, ані в приношеннях жертв. Тільки І  
в самому собі необхідно шукати звільнення» І  
[2, с.63]. Замість молитви рекомендуються м о-1 
литовні роздуми -  медитація. Заперечуючи І
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молитву, теософія заперечує те, що було дано 
самим Богом і що є шляхом до єднання з Хри
стом. Надію на Бога теософія замінює вірою у 
можливості людини: «Людина повинна розра
ховувати тільки на саму себе, щоб стати дос
коналою» [2, с.71]. Однак при цьому
змінюється увесь устрій внутрішнього життя 
людини. Для всіх християнських подвижників 
характерне усвідомлення свого безсилля -  
смирення; гордість, як антипод смирення, зав
жди вважалася найстрашнішим гріхом. Тео
софія мовчить про гординю, приховуючи 
істинну сутність своєї «духовності».

Теософія не розрізняє понять духовне і не- 
духовне, добра і зла як важливих елементів 
духовного життя. Для теософії все є істина, і як 
результат цього -  сходження до світу впалих 
духів подається як піднесення. Це досягається 
поверненням свідомості людингі до язичниць
ких дохристиянських уявлень. Як людина 
після дії на неї центрифуги втрачає орієнтацію, 
не розуміючи де верх, а де низ, так і в цьому 
особливому синтетичному хаосі понять 
відбувається щось подібне з людською 
свідомістю, яка поступово втрачає орієнтири 
істинного духовного життя і моральності.

Отже, прикриваючись іменем християнства, 
теософія прагне мати тільки його видимість, 
привласнити привабливе обличчя, іцоб здобу
вати прихильність до себе людей, які шукають 
Бога. Всі християнські поняття, до яких тор
кається теософія, піддаються її руйнівній дії. І 
в цьому розумінні теософія є антихристиянст- 
вом. Вона непомітно приводить людей до 
відчуження від християнства і нагадує «тро
янського коня», якого людина приймає у свою 
свідомість через необережну цікавість. Як го
ворить преп. Ісидор Пелусіот, «цікавий плаває 
на коні гордості». Зовсім не випадково тео
софія не визначає гордість за гріх. Теософські 
ідеї, заволодівши людиною, ведуть її до заги
белі: спотворюють розум, роблять його байду
жим до істинного духовного життя, але зате 
повністю придатним до прийняття неприрод
ної доктрини теософії, яка суперечить Істині 
[І.с.23].

Теософія ставить людину у сферу 
релігійних понять, не пов’язаних між собою і 
не підкріплених її релігійним життям. Вико
нуючи з поняттями певні операції, вона ство
рює особливу систему, яку можна назвати «бо
гослов’ям хаосу». Уживаючи знайомі христи
янські слова -  Бог, Христос, Син Божий ... - 
вона вкладає в них зовсім інший зміст. Лю
дині, яка не знайома з теософськими прийома
ми і з ’єднує зі звичними термінами звичайний 
християнський зміст, легко допуститися по
милки, думаючи, що в теософії все відповідає 
християнству.

При цьому в людини з неочищеним серцем, 
яка перебуває в «духовному комфорті», вини
кає ілюзія знання і доступності багатьох 
складних і високих духовних понять. Тут по
рушується невід’ємний духовний закон, згідно 
з яким людина спроможна тільки на власному 
досвіді сприйняти предмет. Авва Евагрий го
ворить: «Бог відкриває Себе на гостроті розу
му, в чистоті серця. В духовному житті для 
набування істинного знання необхідна праця, а 
теософія звільняє від цього. Але «сліпий при 
всьому розумі не бачить, а тільки гадає про 
світло; тому ніяким зусиллям розуму людина 
не побачить духовного...» [5, с.35). У теософії 
немає важливого, напруженого та 
відповідального вибору «Що є Істина?», вона 
проголошує брехню: «Все є істина!». У Тео
софському товаристві всі шукають і кожен ро
зуміє істину по-своєму.
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РЕЛІГІЯ ЯК ЧИННИК СІМЕЙНО-ШЛЮБНИХ ВІДНОСИН

Деструктивні наслідки техногенного моде
рнізму завдають нищівної глобальної руйнації 
інституту сім'ї. Зростаюча тенденція розпадів 
шлюбів та сімейних стосунків у світі схвилю
вала міжнародну громадськість, заохочує сус
пільних діячів та науковців до пошуку практи
чних шляхів її подолання.

Розпад шлюбу та сім'ї - глобальна демографі
чна проблема. Однією з причин її виникнення є 
відчуження людини від самої себе, від іншої лю
дини та екологічного довкілля. Відчуження від 
себе партнерів стрімко веде шлюб до розпаду. 
При цьому не є обов'язковим взаємне відчужен
ня. Негативна атмосфера в сім'ї з'являється че
рез одного партнера, інфікованого особистим 
відчуженням. Для зручності в подальшому мате
ріалі нами буде використовуватися скорочена 
форма синдрому розпаду шлюбу та сім'ї - 
СРШС. Поширення СРШС в Україні за останній 
час паралізувало нормальний приріст населення, 
призвело до збільшення кількості розлучень, не
повних сімей, повторних шлюбів, аморальних 
відносин, сексуальної бру-тальності, дитячої та 
підліткової злочинності.

На думку автора, вакциною для запобігання 
смертельної дії СРШС може стати модель цілі
сної сім'ї «ладілади» - гармонійного шлюбу в 
рамках первісної сім'ї. Таке психосоматичне 
бачення подружжям сім'ї як єдиного парного 
одношлюбного організму здатне нейтралізува
ти небезпечну дію СРШС.

У підсвідомості кожної людини закладена 
природна уява про свій «первісний шлюб», 
тому під час шлюбних взаємин партнер, з яким 
людина вступає в глибокий психосоматичний 
зв'язок, стає часткою її самої. Розуміння цього 
важливого життєвого механізму вимагає від 
майбутніх партнерів духовно-біологічної зрі
лості, вірності в коханні одне до одного та від
повідальності за створення з них самих єдиної 
та нероздільної одношлюбної істоти. Тому чіт
ке усвідомлення кожним подружжям себе 
«первісною сім'єю» може значно покращити 
як їх сімейні взаємини, так і благотворно 
вплинути на інші подружжя. Беручи до уваги 
історичний досвід етноімунітету, слід зазначи
ти, що стійкі духовні структури в будь-якій 
людській особистості здатні відновити її пози-

Не потрібен і клад, 
коли у чоловіка з жінкою лад. 
Українське народне приспів ‘я 

тивний внутрішній потенціал і разом з тим по
кращити добробут та процвітання усієї нації.

Ми переконані, що сьогодні як ніколи, інте
грація наукових напрямків у сфері духовної 
культури - це основний шлях до розв'язання 
гострих суспільних проблем.

Релігієзнавство як наукова дисципліна зна
ходиться в постійному контакті з такими нау
ками, як філософія, історія, соціологія, психо
логія, право, теологія та ін. Тому саме воно 
здатне акумулювати та синтезувати специфічні 
знання та методологію з цих та інших гумані
тарних наук для відтворення необхідних знань 
чи практичних методів щодо нейтралізації 
СРШС. Отже, для розгляду «ладілади» та «ла- 
діладних» відносин спочатку визначимося з 
такими категоріями, як релігійний шлюб та 
релігійна сім'я.

Інститут сім'ї та шлюбу завжди виражає 
статус «matrimoniiun sacrum» у релігійних 
вимірах міжнародного співтовариства. Класи
чним означенням шлюбу в контексті релігій
ного феномену є відомий вираз давньоримсь
кого юриста Модестіна: «Шлюб є союз чолові
ка і жінки, спільність всього життя, єднання 
божественного і людського права» [1, с. 71]. 
Саме останнє положення характеризує стійкий 
взаємозв'язок релігійного права з сімейним та 
іншими правовими галузями. Отже, ми розумі
ємо шлюб у площині релігійних норм як союз 
між чоловіком та жінкою, учинений у відпові
дності з морально-догматичними й культовими 
нормами релігії та санкціонований нею.

Шлюб у будь-якій моральній суспільній 
формі є наріжним каменем для сімейних від
носин. Тому сім'я, утворена як об'єднання ре
лігійних людей, звичайно відрізняється від 
сім'ї, що не залежить від сакральних приписів. 
Традиційно сім'я - це засноване на шлюбі чи 
кровному спорідненні об'єднання осіб, 
пов'язаних спільністю побуту, взаємною до
помогою й моральною відповідальністю за ви
ховання дітей. Отже, «сім ‘я релігійна - це сус
пільний осередок, що складається з групи лю
дей, пов ‘язаних між собою не лише кровними 
родинними або шлюбними зв ‘язками, а й спіль
ними релігійними ідеями, поглядами, уявлення
ми тощо» [2, с.306]. Релігія як чинник сімей
но-шлюбних відносин впливає на моральну
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відповідальність у шлюбі, закладає необхідні 
духовні (ідеологічні) засади в сім'ї. Наприклад, 
соціологічні дослідження показують, що серед 
членів Церкви Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів розлучення бувають значно рідше, ніж 
серед решти населення США. Храмові шлюби 
стабільніші, ніж шлюби, в які вступили молоді 
люди поза храмом. Тому автор пропонує на 
підставі загально-світових релігійних уявлень 
про інститут шлюбу та сім'ї сконструювати 
ефективну практичну сімейно-шлюбну модель. 
Категорія, яка буде визначати назву подібної 
моделі, має бути змістовною та лаконічною.

Ідея досконалості та цілісності людської осо
бистості під час весільних ритуалів та містерій 
розглядалась ще стародавніми греками. Так, у 
назві шлюбу тєХов була виражена завершеність 
людини - і чоловіка, і жінки. Давньогрецький 
міф про андрогінів - істот третьої статі, які поєд
нували в собі як чоловічі, так і жіночі ознаки, 
знаходить своє концептуальне відображення у 
філософії Платона. Промова Аристофана в книзі 
Платона «Пир» розкриває погляди філософа на 
природу шлюбних взаємин. «Кожний з нас - це 
половинка людини, розсіченої на дві камбалопо- 
дібні частини, і тому кожний шукає завжди 
відповідну до нього половину. Чоловіки, які явля
ють собою одну з частин тієї колишньої дво
статевої істоти, яка називається андрогіном, 
прагнуть до жінок...» [З, с.100]. Отже, первісна 
людина, згідно з поглядами Платона, постає роз
діленою на дві половинки, які прагнуть 
з'єднатися в одну цілісну істоту. Концепція анд- 
рогінізму вже давно приваблює автора цієї стат
ті. На наш погляд, витоки для створення подіб
них релігійних уявлень треба шукати у книзі 
книг - Біблії.

Опис процесу творіння первісної людини як 
чоловіка й жінки знаходиться в книзі Буття. «І 
створив Бог людину на сій образ; на Божий 
образ створив її; чоловіком і жінкою створив 
їх» (Буття 1:27). Отже, в біблійному розумінні 
людина - це чоловік і жінка разом. Усвідом
лення первісною людиною себе як цілісної іс
тоти зображено при знайомстві Адама з Євою. 
Адамів вираз «Це справді кість від моїх кос
тей і тіло від мого тіла. Вона зватиметься 
жінкою, бо її взято від чоловіка» ясно гово
рить про це. Адам як одна половина людини, 
зустрівши свою другу половину, закріплює 
біблійний погляд на людський організм як 
єдиний із чоловіка та жінки. Відомий христи
янський теолог Йоан Златоуст саме так тлума
чить місця з Біблії про шлюбні взаємини. «Той, 
хто не з 'єднай мотузками шлюбу, - пише він, - 
не являє собою цілого, а лише половину; чоловік

і жінка - не дві людини, а одна людина» 
[4, с. 11]. На нашу думку, біблійні засади андро- 
гінізму слід вважати пріоритетними поряд з іде
ями давньогрецької філософії. Хоча висунута 
Платоном категорія «андрогін» зображує в пев
ній науковій матерії феномен первісної людини. 
Біблійна категорія «людина» не сприймається 
так само через свою побутову вживаність.

Цілком природно, якщо існує певне соці
альне явище, то відповідно до нього може іс
нувати категорія, яка би фіксувала його. Фор
мування міцного шлюбу та гармонійних сі
мейних відносин в умовах глобального поши
рення СРШС потребує негайної появи нової 
наукової категорії. Такою можливою категорі
єю може стати «ладілада» та похідні від неї 
поняття.

Іменник «ладілада» є складним терміном, 
утвореним з двох слів: «лад» і «лада». В 
українській міфології Лад або Ладо є чолові
ком богині весни й кохання, богом шлюбу та 
сімейної злагоди. Лада - дружина Лада, богиня 
весни й кохання, а також добробуту, оберігає 
лад у сім'ї. «Звідси й ладо - ніжне звертання 
одне до одного в подружжі» [5, с. 2]. Лад і Ла
да не тільки першобоги українців, покровителі 
шлюбу та сім'ї, вони є моральними образами 
парної сутності моногамної української роди
ни. За М.Костомаровим, «слово лад очевидно 
слов'янське і означає згоду, гармонію, красу і 
кохання. Російське слово ладность означає 
красоту; по-чеськи лада - красуня; по-польськи 
та південно-руському ladny: прекрасний; у  ро
сіян лад і лада означають чоловіка й дружину. 
Але оскільки лад був божеством кохання і га
рмонії і, разом з тим, божеством весни, то, 
отже, воно було божеством гармонії світо
вої, любові всесвітньої...» [6, с. 44].

Слова «лад» і «лада» мають однакову гра
матичну основу і за своїм значенням як чоло
вік та жінка вони тотожні давньогебрейським 
«іш» - чоловік, та «іша» - жінка. Ми сподіває
мось, що запропонована нами категорія «ладі
лада» у міжнародному науковому спілкуванні 
не стане сторонньою для англомовних народів, 
тому що англійське слово lad має значення 
«хлопчик, юнак, хлопець», а слово lady «жінка, 
мати, наречена, дружина». Щодо назви даної 
категорії, то тепер ми з вами маємо певну кар
тину для її фонетичного сприйняття. Який на
уковий зміст втілений у ладіладі?

Ладілада - це: 1) парна людська одношлю
бна істота, бінарний людський моногамний 
організм; 2) первісна сім'я, яка утворюється 
під час єдиного гармонійного шлюбу (ладілад- 
на сім'я); 3) єдність та гармонія у сімейно-
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шлюбних відносинах; 4) цілісні та зрілі по
дружжя, шлюб, сім'я. Звідси відносини ладіла- 
ди або ладіладиі відносини - тривалі сімейно- 
шлюбні взаємини у єдності та гармонії. Ладі- 
ладний шлюб - єдиний гармонійний шлюб. 
Ладіладна сім'я - первісна сім'я, яка утворює
ться під час єдиного гармонійного шлюбу. Ла- 
діладизм - процес поширення ладілади та ла- 
діладних відносин у суспільстві. Після визна
чення ладілади та декількох понять, похідних 
від неї, обов'язково потрібен деякий коментар.

На відміну від інших демографічних кате
горій, які торкаються сімейно-шлюбних відно
син, ладілада розглядає подружжя як єдиний 
цілісний живий організм, життєдіяльність яко
го залежить від глибоких взаємин між партне
рами. Так само шлюб розглядається в Біблії, як 
ми раніше це намагалися показати. «І стануть 
вони (чоловік і дружина) одним тілом» (Буття, 
2:24), «і стануть обоє вони одним тілом, тому 
то нема вже двох, але одне тіло» (Євангелія від 
Св. Матвія 19:5,6). Як у Старому, так і в Ново
му Завіті слово «тіло», яке використовується в 
цих місцях, зовсім не означає лише буквальні 
тіла, а розуміє під тілом одну істоту, одну 
людську особистість. Така метафізична приро
да біблійного шлюбу як «тіла» називається 
«таїнством» на мові християнських категорій. 
«Називаючи шлюб «таїнством», св. Павло 
стверджує, що шлюб зберігається і в Царстві 
вічному. Чоловік стає єдиною істотою, єди
ним «тілом» зі своєю дружиною» [7, с.226]. 
Тобто шлюб у контексті ладілади є не просто 
сексуальним співжиттям чоловіка й жінки або 
юридичним договором споріднених сторін, які 
вступили у сімейні відносини, - це щось подіб
не до «таїнства». Тому розлучення, яке є на
слідком поверхневих незрілих взаємин у шлю
бі, фактично стає неможливим у ладіладі.

Гостра проблема повторних шлюбів може 
значно мінімізуватися, коли в первісній сім'ї 
присутні ладіладні відносини. Кожна людина 
створена так, що для неї природно мати одно
го постійного шлюбного партнера. Тому, як ми 
розуміємо, коли подружжя в дошлюбних від
носинах не закладає для подальшого шлюбу 
стійкого морально-етичного фундаменту, 
безумовно воно програмує СРШС. З цього приво
ду Гесіод писав: «Зрілим ти станеш коли, то веди 
в свій будинок дружину, До тридцятьох як років 
небагато тобі залишилось, Чи недалеко за них 
перейшов - саме час цей для шлюбу; жінка хай 
зріє чотири, на п'ятому ж році йде заміж» (тобто, 
на п'ятому році після того, як вона досягне стате
вої зрілості) [8, с. 125]. Жттєтворчі первини все- 
єдиного світу уособлювались нашими пращурами

через лада й ладу. Тоді стає зрозумілим, яку важ
ливу роль відігравала сім'я у тогочасному родо
вому суспільстві як основний первісний суспіль
ний осередок. «Від того, наскільки гармонійний, 
одухотворений шлюб, залежала подальша доля 
людських родів» [9, с. 3]. Саме це автор вважає 
одним із джерел українського етноімунітеїу. Ду
ховно-біологічна зрілість чоловіка й жінки приво
дила їх до шлюбу та ставала переходом до нового 
ступеня в зрілості. Подружжя як батько й мати 
тепер підіймались на рівень засновників нового 
роду. Ставши на позицію ладілади в повторному ‘ 
шлюбі, подружжя може створиш атмосферу пер-1 
вісної сім'ї. Тоді кожному з партнерів треба буде - 
раз і назавжди почати керуватись психосоматич
ним баченням себе як людської парної одношлю
бної істоти. Тобто, на рівні підсвідомості та сві
домості уявиш свою реальну «другу половину» 
як єдину, як частку самого себе.

Як бути з тами подружжями, які не можуть 
входити до категорії ладілади? Звичайно, такі 
шлюби та сім'ї повинні отримати відповідне на
укове визначення. Антиподами ладілади ми про
понуємо такі категорії, як безладілада та псевдо- 
ладілада. Безладілада, це: 1) непервісна сім'я, 
яка утворюється через конкубінат або повторний 
шлюб (безладіладна сім'я); 2) конкубінате 
подружжя (подружжя у співжитті); 3) відсутність 
єдності та гармонії у шлюбі та сім'ї. Псевдола- 
ділада, це: 1) відсутність ладіладних відносин у 
первісній сім'ї; 2) псевдоладіладна сім'я - стан 
первісної сім'ї, коли відсутні ладіладні відноси
ни, або первісне подружжя у стані розлучення, 
або коли помер один із шлюбних партнерів; 3) 
незрілі: подружжя, шлюб, сім'я. Процес відтво
рення ладілади між шлюбними партнерами у 
псевдоладіладній та безладіладній сім'ї називає
ться ладіладністю. Якщо непервісна сім'я зна
ходиться у стані ладілади, вона стає другою ла- 
діладною сім'єю.

Про ладіладність у сім'ї та шлюбі й ладіладі- 
ладизм у суспільстві писав Еріх Фромм у своїй 
книзі «Психоаналіз та етика», коли розглядав 
концепцію світу старозавітних пророків. «Погляд 
пророків на месіанський час - це розуміння його у 
вигляді гармонії між людьми, між чоловіком і 
жінкою, між людиною та природою» [9, с.213). 
Автор статті вважає, що теза «Україна - християн
ська держава» втілює в собі моральну відпові
дальність за вираз «християнська» або «месіансь
ка». Якщо ми з вами є месіанською країною, чому 
тоді відсутні ознаки месіанського часу в житті 
усього нашого народу? Сьгодні нам потрібно зве
рнутися до витоків нашої багатовікової духовнос
ті. Релігійна палітра українців вміщує в себе уні
кальні колоритні фарби. Чому насправді нам не
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подивитись на оточуючу сучасність поглядом 
мудрості наших пращурів? Тоді українська роди
на знову переживе відродження і не Лад і Лада, а 
ладілади принесуть разом з собою сімейну злаго
ду та щастя для всіх розбитих сімей.
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SUMMARY
Madey K.K.

Religion as Factor of Family Relations
The article states and thoroughly analysis the problems of family both on the religious and secular 

planes. Original ideas concerning the ways of improving the institution of family are suggested.

Гаврилиця O.B., Скуміна B.O.
м.Чернівці

ІДЕЯ ІСТОРІЇ В ХРИСТИЯНСЬКІЙ СВІТОГЛЯДНІЙ ПАРАДИГМІ
З виникненням християнства у світоглядну 

парадигму західної культури увійшли дві 
взаємопов’язані ідеї:

• переконання в справжній дійсності ду
ховного світу як вищій реальності;

• принципово нове, порівняно з ан
тичністю, розуміння природи часу 
людського буття.

Саме в християнській ідеї історії, як роз
критті смислу людської драми, й полягало те 
нове й фундаментально важливе, що відбулось 
у царині історизму.

З цього часу у європейській традиції (і не 
тільки в середні віки) запанувала найваж
ливіша -  з погляду історичного пізнання -  
ідея: розкриття смислу людського існування 
можливе лише одним і єдиним шляхом -  чи
таючи багатовікову історію людства, тобто 
зрозуміти природу людини, смисл її існування 
та призначення можна лише через пізнання й 
усвідомлення людської історії. Осмислення 
сутності християнської ідеї історії через кате
горію часу здійснюється в ранньохристи
янській літературі, а особливо в творах Авгу- 
стина Блаженного «Про град Божий», 
«Сповідь».

Час у вченні Августина має певні особли
вості, які визначають загальну ідею історії в 
християнстві. Передусім Августин, спираю
чись на християнську ідею креаціонізму, на 
відміну від Арістотеля стверджував, що час 
має початок. «До світу не було ніякого часу»

[2, с.470], одночасно зі світом Бог створив і 
час, а сам Він існував до часу. «Немає жодного 
сумніву, що світ створений не у часі, але разом 
з ним» [2, с.471].

По-друге, час переживається суб’єктивним, 
внутрішнім досвідом людини. Звідси Августин 
визначає час як міру руху, яка, однак, існує не 
об’єктивно, а в людській душі. «Отже, в тобі, 
душа моя, вимірюю я часи... і коли вимірюю 
їх, то вимірюю не самі предмети, які проходять 
і пройшли вже безповоротно, а ті враження, які 
справили на тебе» [1, с.679] Досвід людини 
відтворює інтервали часу й порівнює їх.

Августин підкреслює й таку особливість ча
су: само по собі існує лише теперішнє; минуле 
й майбутнє існує лише через теперішнє -  як 
«минуле теперішнє» і «майбутнє теперішнє», 
перше -  як пам’ять, друге -  як надія, передчут
тя, яке також опирається на пам’ять. З пам’яті 
випливають не самі події, які мали місце в ми
нулому, а лише їх образи, слова -  уявлення, 
спираючись на які людина може передбачати 
наслідки подій теперішнього, тобто майбутнє.

Час у концепції Августина позначений 
амбівалентністю, тобто подвійним значенням. 
З одного боку, він -  синонім гріха, смерті, час 
-  жах історії, від якого немає порятунку аж до 
її кінця. З іншого боку, час необхідний для 
прояву Божої милості, повного розкриття про
мислу -  найповнішого пізнання Всевишнього 
через його справи. Так і людське життя роз
гортається одразу у двох часових планах:
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емпірично змінних подіях земного буття і в 
здійсненні Божого напередвизначення.

Ще однією особливістю часу, яку можливо 
слід було назвати найпершою, оскільки вона має 
безпосередньо вплив на подальше розуміння 
історії, є його лінійність. Історія в християнській 
концепції має три космічні пункти: створення 
світу й людини -  пришестя Спасителя -  друге 
пришестя Христа. Ці точки втілюють у собі 
провіденціально накреслений напрям плину ча
су. Центральне місце на цій лінії займає народ
ження, смерть і воскресіння Христа. Від цього 
центру час простягається в обидва боки: назад у 
минуле -  до його початку, і вперед у майбутнє - 
до його кінця. К.Ясперс у своїй праці «Смисли й 
призначення історії» назвав пришестя Христа 
вісьовою подією для християнської історії. 
«Поява Сина Божого є віссю світової історії. 
Щоденним підтвердженням цієї християнської 
структури світової історії служить наше 
літочислення» [6, с.32].

Уявлення про час як пряму лінію прийшли 
на зміну античним уявленням про його 
циклічність. Лінія має початок і кінець. Коло 
означало безвихідну скутість людини часом, 
сприйняття його як вічного полону, 
відсутності справжнього майбутнього, як про
кляття. Час, що рухався по колу, означав 
постійне повернення минулого, «що було, те і 
буде; і що робилось, те і буде робитись». По
вторення не залишало надій на можливість на
стання нового, сподівань на визволення. Вчен
ня про вічний коловорот могло породжувати 
прагнення лише до звільнення від часу.

Августин зосередив свою увагу на вияв
ленні моральних недоліків такого відчуття ча
су та його практичного заперечення. Він дово
дить, що язичницька доктрина часу безнадійна, 
оскільки надія і віра істотно пов’язані з май
бутнім, а реальне майбутнє не може існувати, 
якщо минуле й майбутнє -  рівнозначні фази в 
рамках циклу. На основі коловороту ми може
мо очікувати лише на оманливе сяяння щастя 
та реальні негаразди, а не на настання вічного 
блаженства. Заперечення надії на істинне щас
тя робить теорію циклів ворожою та ненавис
ною для християнської віри - віри в унікальну 
новизну того, що прийшло в історію разом зі 
Спасителем. «Чуже, кажу, це для нашої віри, 
оскільки Христос помер за гріхи наші; коли 
піднявся, вже не помирає: смерть над ним вже 
не має влади» (Рим. УІ, 9)» [2, с.532]. Августин 
підкреслював одноразовість та унікальність 
кожної події священної історії.

Християнство визначило скінченність часу, 
з розуміння якої для віруючого поставала ви

мога вимірювати кожну мить есхатологічно, 
тобто кожній його спрямованості зі світу 
плинності часу у світ вічності. Як зазначає 
М.Бердяєв: «Ця есхатологічна ідея цілком не
обхідна для того, щоб була усвідомлена і скон
струйована ідея історії для усвідомлення звер
шення руху, що має смисл і завершення... Без 
цієї перспективи кінця процес не може бути 
сприйнятий як історичний рух» [4, С.26].

Догмати віри розкриваються в християнстві 
в термінах датованої людської історії, символ 
віри уявляється як розповідь про засвідчені 
історичні події. У такому розумінні християн
ство -  релігія особливо історична. Шеллінг 
назвав християнство одкровенням Бога в 
історії. Тісне переплетіння релігійного міфу з 
прийнятими на той час канонами історичної 
оповіді, та обставина, що символ віри викла
дався у формі географічно локалізованих і 
історично датованих подій, з самого початку 
зумовили необхідність розробити розгорнуту 
узагальнену, абстраговану від конкретного хо
ду подій ідеї історії.

Так разом з християнством в європейській 
традиції виникла ідея об’єктивної історії, тоб
то історії як процесу, виник такий спосіб 
інтерпретації історичних подій, який вимагав 
дошукуватись смислу не в мотивах історичних 
діячів, а в самих подіях. У рамках християнсь
кого світогляду це означало необхідність пояс
нювати події в термінах поза -  і над 
історичних, трансцендентальних. Як наслідок 
ідея історії набула форми теології історії, а в 
далекій історичній перспективі це означало, 
що народилась філософія історії. «... Христи
янство створило не тільки ту філософію історії, 
яка називається християнською у віро- 
сповідальному розумінні, як філософія історії 
Б.Августина або Боссюета, але і всі наступні 
філософії історії аж до філософії історії Мар
кса, який з притаманним для нього історичним 
динамізмом такий характерний для христи
янського періоду історії» [4, с.27].

Ідея історії християнства є певним чином 
висловленням ідеї провіденціалізму, проявом 
промислу Всевишнього в ході історії, тобто 
ідеєю священної історії. У земному житті лю
дина розігрує драму, що одвічно накреслена 
небом і під його постійним наглядом. Це особ
ливо вірно щодо ідеї історії Августина. На йо
го думку істинною, справжньою, а не оманли
вою історією, є не лише історичні сповіді Ста
рого й Нового Завіту, але і пророцтва стосовно 
подій майбутніх і завершальних. У земному 
житті людини та пов’язаних з другим пришестям 
Спасителя. Доктрина Августина була покликана,
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крім усього іншого, систематизувати ортодок
сальну та універсальну схему священної історії, 
в якій релігійний міф християнства, з одного бо
ку, актуалізувався б у кожній миті земної історії 
людства (від її початку і до останнього Страшно
го суду), а з іншого -  служив би парадигмою при 
витлумаченні справжньої історії.

У християнстві подвійно трактується й люди
на в рамках історії. З одного боку, вона є тією 
метою, заради якої відбуваються всі історичні 
події, а з іншого -  людина існує лише як засіб 
здійснення божественних накреслень.

Християнство піднесло значущість не 
тільки дій історичних діячів, але і значущість 
самого їх існування і природи як виконавців 
божественних приписів. «Як індивідуальна 
душа, створена богом для вічності, володіє все 
ж таки тільки тими характеристиками, яких 
вимагає даний час для виконання його задумів, 
так і такі історичні об’єкти, як Рим -  не вічні 
сутності, але скінченні, виникають у 
відповідну історичну епоху для того, щоб ви
конати певну функцію і сходять зі сцени, коли 
їх роль зіграна» [5, с.49]. На думку
Коллінгвуда, це було глибокою революцією в 
історичному мисленні, це означало, що 
історична еволюція не розглядалась більше як 
процес, що проходив, так би мовити, на по
верхні речей, зачіпаючи лише їх акцидентальні 
(випадкові) сторони, а торкався їх сутності.

Августин, висловлюючи тривоги та розду
ми Тогочасного християнства, поставив собі за 
мету знайти відповіді на одвічні питання лю
дини: коли і як виник світ, що існувало до то
го, в чому полягає природа часу, чи знаходить
ся людина в покорі у фатуму, де виникла 
цивілізація, нарешті, в чому полягає смисл

історії, в якому напрямку вона рухається, що 
готує для людини. Відповіді на ці питання і 
складають зміст християнської ідеї історії, яка 
постає перед нами як процес провіденціаль
ний, лінійний, внутрішньорозподілений, есха
тологічний, універсальний.

Звертаючись до ідеї Августина щодо природи 
історичного часу, хотілося б підкреслити один 
важливий момент. На наш погляд, виокремлення 
в християнській концепції історії ідеї лінійності 
часу є правомірним, але недостатнім. Безпереч
ною заслугою Августина є те, що він звернувся 
до історичного часу не як до індиферентної міри 
змін, а саме як до виміру людського буття1 як до 
структурного елементу екзистенції, який пере
дбачає усвідомлення та переживання людиною і 
людством історичності свого існування, своєї 
долі. Філософи-екзистенціалісти в XX столітті 
продовжили августинівський діалог людини, 
«зануреної у світ історії», з вічністю. М.Бердяєв 
підкреслює, що «час -  ніби розірвана вічність, в 
якій невловима кожна з частин. Людська доля 
здійснюється у цій вічності, що розпалася, у 
страшній реальності часу. І тому людська доля 
така мінлива і непевна. Вічність належить Бо
гові, час -  речам, а людина -  між ними» [4, с.45].
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SUMMARY
Havrilycia O.V., Skumina V.O. 

The idea of History in the Christian World integration Paradigm
In the article the idea of historical time is analyzed through the prism of human existence and of getting 

aware of the human sense of one’s personal life and social position. The phenomenon is regarded in interpretattion 
of Augustine and other thinks.
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СВОЄРІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦП ОБРАЗУ ІУДИ ІСКАРІОТА В ЛЕГЕНДАРНО-
АПОКРИФІЧНИХ ОПОВІДЯХ

У середньовічні часи про Іуду Іскаріота, як і 
про інших євангельських персонажів, виникло 
чимало легендарно-апокрифічних оповідей. їх 
поява була зумовлена не тільки прагненням 
доповнити трагічні колізії Нового Завіту, але й 
скласти докладний «життєпис» антипода Хри
ста, змістово-подієвий план якого свідомо орі
єнтувався на показ морально-психологічних 
закономірностей ганебного вчинку найбільшо
го зрадника в історії людства.

Середньовічні автори старанно вибудовува
ли «багатозначну симетричну антитезу» [1, 
с.580] «Ісус Христос -  Іуда Іскаріот», яка ма
ла різні смислові акценти: «Син Божий -  поро
дження Сатани», «Дії Святого Духа -  втручан
ня Сатани», «Спаситель роду людського -  най
більший злочинець людства», «Самопожертва 
на хресті -  ганебне самогубство на осиці» і т.п. 
Якщо, скажімо, канонічні та апокрифічні єван
гелія докладно оповідали про благовіщення 
Богородиці й прихід Сина Божого в людський 
світ, то розповідей про народження Іуди, його 
дитинство та юність не існувало взагалі.

Постать Іуди Іскаріота привертала увагу 
християнських авторів ще й тому, що секта 
каїнітів (по-іншому -  іудаїтів), яка виникла в 
159 р. н.е., всупереч церковній традиції тлума
чила вчинок христопродавця як виконання 
вищого служіння: смерть Учителя, що сталася 
внаслідок зради учня, звільняє людство від 
гріховного начала.

Прагнення пояснити істинні морально- 
психологічні причини найбільшої в історії 
людства зради привело до створення більш- 
менш докладного «життєпису» Іуди Іскаріота 
легендарноапокрифічного характеру. Уже в 
перші століття після виникнення християнства 
з’явилася легенда про євангельського зрадни
ка, зміст якої будувався на основі міфу про 
Едіпа. Так, «Сказаніє Ієроніма про Іуду зрад
ника» згадується вже в трактаті Оригена «Про
ти Цельса» (ІП ст.). А в другій половині XIII 
ст. її вмістив до свого збірника «Золота леген
да» домініканець Яків Ворагінський, книга 
якого користувалася великою популярністю. 
Вона переписувалася, перекладалася, перероб
лялася і впливала на поетичні, прозові та дра
матичні твори різних європейських літератур. 
Такий творчий зв’язок «Золотої легенди» був, 
мабуть, і з давньою українською літературою. 
На цю думку, зокрема, наводить свідчення до

слідника минулого століття Д.Тихомиров, який 
вивчав древній (на це вказує стиль письма -  
напівустав) рукопис твору «Страсті Господні». 
Ми ж відзначимо, що оповідь про Іуду Іскаріо
та із «Золотої легенди» Якова Ворагівського 
мала певний резонанс в Україні, про що також 
свідчить один з її варіантів, поданий І.Франком 
в «Апокрифах і легендах» [див.: З, с.343-346].

Трагічні колізії «Золотої легенди» відбилися в 
окремих творах художньої літератури. Так, на
приклад, фольклоризація подієво-змістового 
плану характерна для поеми російського пись
менника О.Ремізова «Іуда-зрадник» (1903) і його 
ж «Трагедії про Іуду, принца Іскаріотського» 
(1909). Цим творам, які з точки зору драматично
го подієвого плану є дописуванням легендарноа
покрифічного матеріалу, властива контамінація 
міфів про золоті яблука Гесперід, Едіпа і мотивів 
слов’янського фольклору (останнє виявляється в 
наявності фрагментів голосінь, російських на
родних пісень тощо), які не тільки ускладнюють 
загальновідому проблему, але й наближають 
оповідь до звичних стереотипів слов’янського 
народного сприйняття.

В оповіданні І.Гургули «Комбінатор із 
Скаріоту» (1998) характер дій і мотиви 
поведінки Іуди мають у порівнянні із 
«Золотою легендою» деякі принципові 
відмінності. Зокрема, український письменник 
надає слово самому христопродавцеві, який 
оголошує канонічні трактування свого вчинку 
вигадкою і безпідставною фантазією людей. 
«Сповідь» Іуди, запропонована І.Гургулою, 
показує нещирість зрадника (це, зокрема, 
підкреслюється вже самим заголовком твору) й 
очевидне прагненця персонажа будь-що 
спотворити реальні факти так, щоби 
реабілітувати себе.

Різноваріантної трансформації оповідь про 
Іуду Іскаріота із книжки Якова Ворагінського 
зазнала в українських легендах. В одній із них, 
записаній на Закарпатті, розповідь про 
євангельського зрадника долучається до 
оповідання про мандри Христа з апостолами 
Петром і Павлом. За те, що один пекар не хотів 
продати подорожнім хліба за дешевою ціною, 
Ісус напророкував йому, що в нього 
народиться син на ім’я Іуда, який каменем уб’є 
свого тата і згрішить з матір’ю.

Інші смислові акценти складають зміст ле
генди про Іуду, яка була записана в Галичині.
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Тут історія Іскаріота оповита цілим рядом таєм
ничих знамень. Перед народженням майбутньо
го зрадника на подвір’я його батьків упала з неба 
вогненна брила. Матір носила його в своїй утро
бі цілий рік, поки народила. А перед самими по
логами їй приснився віщий сон, що її син буде 
рудим, уб’є королевича і свого батька, одружи
ться з матір’ю, продасть за тридцять три срібня
ки вчителя-пророка й повіситься.

Стривожена мати намагається запобігти та
кій долі свого сина. Вона кладе дитя в просмо
лений кошик і пускає річкою, Іуда припливає 
до однієї держави, де потрапляє до королівсь
кого палацу і виховується разом із принцом. 
Якось хлопці посварилися, і ображений Іуда 
вбиває каменем свого зведеного брата, а сам, 
боячись покарання, втікає і наймається до од
ного пана. Далі все відбувається як і в «класи
чній» оповіді [14, с.120-121].

За змістом до попередньої близька й інша 
легенда, теж записана в Галичині [21, с. 236- 
237]. Проте в діях Іскаріота тут підкреслюється 
зла зумисність. Він вбиває свого зведеного 
брата через звичайнісіньку сварку; краде яблу
ка в сусіда не за дорученням свого пана, а нав
паки, всупереч його застереженням; господаря 
саду він вбиває підступно, не маючи жодної 
потреби для самооборони. Така акцентація по
ведінки Іуди Іскаріота має в цій легенді очеви
дне ідейне спрямування -  показати в характері 
зрадника Христа схильність до усяких злих 
вчинків, що стало закономірним результатом 
його найжахливішого злочину.

Окремі апокрифічні оповіді можна розгля
дати як спробу доповнити версії дитинства 
зрадника. Зокрема, в арабському Євангелії ди
тинства Христа йдеться про те, як малий Іуда, 
одержимий бісом, вкусив за правий бік Ісуса. 
Під час голгофської трагедії римський воїн 
пробив списом Христа саме в тому місці, куди 
його раніше вкусив Іуда. Коментуючи цей епі
зод, М.Альбов зауважував, що в цьому тексті 
«очевидне прагнення апокрифічного творця 
показати Іуду злим знаряддям диявола з само
го його дитинства» [2, с.325]. Глибшу характе
ристику цій розповіді дав С.Соловйов: «Ба
жання відгадати причину зради колишнього 
апостола, безмежна до нього ненависть приве
ли до створення легендарної історії Іуди. 
Створюючи ці легенди, благочестива фантазія 
виходила, очевидно, із припущення, що зрада 
Учителя, видача його за мізерну плату не мог
ли зародитися в серці людини, минуле якої не- 
заплямоване; минуле повинно було бути зать
марене жахливими злочинами. І апокрифи 
перших століть, мабуть, переслідуючи відому

мету, кладуть пляму на життя Іуди з самого 
раннього дитинства» [15, с.150].

В апокрифах та легендах з давніх українсь
ких рукописів Іуді дається традиційна з точки 
зору церковно-християнського тлумачення ха
рактеристика: «сріблолюбець», «п’яниця», «не 
любив постити», «Богу не молився», «Бога за
був», «гроші любив без міри» [3, с.221], «лука
вий і безбожний» [Там само, с.220] і т. п. Дум
ка про зраду зародилася в Іуди тоді, коли Ма
рія Магдалина, за звичаєм гостинності, доро
гоцінним миром намазала Христові голову, що 
викликало в Іуди велике незадоволення [Там 
само, с.214]. З того часу, як повідомляється в 
апокрифі, «Іуда почав думати, як би Христа 
продати, Господа і Учителя свого. Думаючи 
собі: «Чого я маю за Ним волочитися і ходити» 
[Там само, с.222]. Драматизм описаної ситуації 
посилюється короткою реплікою: «Христос 
більше за інших апостолів любив Іуду і мав 
його за старшого свого слугу» [Там само, 
с.222](пор.: вірш Лесі Українки «Жертва»).

Скупі й суперечливі розповіді Нового Заві
ту про смерть Іуди Іскаріота [Мт., 27:5; Дії, 1: 
18-19] спричинили появу численних легендар
но-апокрифічних версій на цю тему. В україн
ській, а також німецькій, сербській і загалом 
східнослов’янській фольклорній традиції існу
вало повір’я, ніби Іуда знайшов свій ганебний 
кінець на осиці. При наближенні зрадника де
рево нахилилося й затремтіло від страху. Іуда 
не вмирав до тих пір, поки не воскрес Ісус 
Христос. З тих пір листя на осиці постійно 
тремтить, нагадуючи про смерть Іскаріота 
(пор.: легенда К.Малицької «Трепета»).

В епоху середньовіччя склалася традиція, 
згідно з якою Іуда заслуговує найтяжчого по
карання. Такий характер легендарно- 
апокрифічних версій, очевидно, був спричине
ний повідомленнями євангелістів: «...горе то
му чоловікові, що зрадить Сина чоловічого. 
Краще було не родитись чоловікові тому» 
[Мр., 14: 21; див. також: Мт., 26:24; Лк.: 22:22]. 
Цей ідейний орієнтир, мабуть, найяскравіше 
втілився в «Божественній комедії» Дайте, в 
картинах пекла якої христопродавцеві відводи
ться найжахливіше місце, а розправу над ним 
чинить сам Люцифер (дев’яте коло пекла).

В українському рукописному збірнику ХУІ 
ст., що його виявив І.Франко в одному з львів
ських монастирів, вміщено розповідь, яка, за 
припущенням дослідника, генетично належить 
до кінця І ст. н.е. і може бути найстарішою 
християнською версією народних легенд про 
Іуду Іскаріота. Сюжет цієї оповіді пов’язаний 
із повідомленнями книги Діянь Апостолів, в
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якій говориться, що «за свою злочинну 
нагороду» Іуда придбав поле. А відтак «він 
упав сторч головою і тріснув надвоє, і все його 
нутро вилилось. Це стало відомим усім, що 
живуть в Єрусалимі, так що те поле було 
названо їхньою мовою Акелдама, тобто поле 
крові» (1: 18-19). У знайденому І.Франком 
рукописі йдеться про життя Іуди після зради та 
жахливі наслідки його злочину. У христопро
давця настільки напухла голова, що він ледве 
просувається вузенькими вуличками. Очі 
заросли довгими повіками, а тіло обсипане 
струпами, кишить черв’яками. Після його смерті 
довкола розповсюдився такий сморід, що те мі
сце люди і до сьогодні обходять, затуливши ніз
дрі. З приводу цієї розповіді І.Франко відзначав: 
«Сам хід оповідання вказує, що воно мусить ма
ти за собою досить добру традицію, яка знала 
про те, що Юда довго ще по Ісусовій смерті жив 
біля Єрусалима. Та з другого бачимо, що леген- 
дова традиція вже й туг попрацювала сильно, 
щоб із колишнього апостола і вибранця Ісусово- 
го зробити страховище як найменше подібне до 
чоловіка...» [12, с.54].

За свій злочин, як підкреслюється в леген
дарно-апокрифічних творах, Іуда Іскаріот по
винен каратися вічно. Особливих мук він за
знає в потойбічному світі. В одному із давніх 
українських великодніх віршів уміщено леген
ду, в якій зображено пекельне життя євангель
ського зрадника. Джерела цієї легенди встано
вити важко. І.Франко звернув увагу на малюн
ки з давньої української рукописної книжки, на 
яких зображено Іуду, що несе поперед себе 
мішок з грішми. «Легко може бути, - писав
І.Франко, - що отеє оповідання є тільки поети
чним розширенням іконографічного мотиву» 
[З, с.ЬХІІ].

У народній свідомості склалося тверде пе
реконання, що Іуда -  першопричина усякого 
зла, спрямованого проти людини і всього, що її 
оточує. У деяких випадках з іменем євангель
ського персонажа пов’язуються замовляння, 
демонологічні вірування та уявлення про по
ходження «нечистих» рослин [5, с.317; 6; 8, 
с.21та ін.].

Виходячи із розглянутого вище матеріалу, 
спробуємо зробити деякі узагальнення, які під
креслюють характер функціонування єван
гельського матеріалу в слов’янських літерату
рах взагалі й українській зокрема. Не потребує 
доведення той факт, що численні легенди, зо
рієнтовані на канон або принципово апокрифі
чні версії, створювалися передусім з метою 
пропаганди християнських постулатів, а також 
для здійснення своєрідної системи заборон у

поведінці окремої людини й маси. Даний ас
пект виявляється в переважній більшості сере
дньовічних легенд, що якось стосуються хрис
тиянської ідеології. Церква, яка в епоху Серед
ньовіччя утверджувала свою владу мечем і 
хрестом (як церква молода вона була агресив
но наполегливою і використовувала максимум 
засобів для свого впливу), визначала своє став
лення до різноманітного легендарного матері
алу, виходячи із його необхідності для пропа
гандистсько-дидактичних цілей. Саме тому, на 
наш погляд, численні легенди про Іуду не тіль
ки збереглися, але й отримали досить широке 
розповсюдження як в Західній Європі, так і на 
території слов’янських країн.

Цілком очевидно, що практично всі легенди 
такого типу, які збереглися завдяки зусиллям 
фольклористів, не мають якихось принципових 
відмінностей одна від одної, зумовлених наці
ональною специфікою тієї чи іншої культури. 
Так, кожний народ, сприймаючи легендарний 
матеріал, прагнув його певним чином «націо
налізувати», однак ця «націоналізація», як пра
вило, не приводила до корінних структурних 
змін. Вище вже відзначалася змістова домінан
та легенд про Іуду. Суть її полягає в тому, що
би на рівні народного сприйняття компенсува
ти положення євангельських текстів і показати 
закономірність зради Іуди. Інакше кажучи, Іу
да зрадив Христа не тільки тому, що в цьому 
було його призначення, а й тому, що він з ди
тинства був мерзотником. У слов'янському 
фольклорі, на відміну від західноєвропейсько
го, ці легенди мали менш жорсткий, визна
чально засуджуючий характер. Ця «м’якість» 
виявилася передусім у широкій національно- 
побутовій деталізації оповіді. При цьому ціл
ком відчутна дія загальнонаціональної 
слов’янської психології (на відміну від 
католицизму і протестантизму, православ’я 
при всіх недоліках його запровадження в 
масову свідомість було милосерднішим). 
Сказане досить об’єктивно пояснює характер 
функціонування християнських легенд в 
українській літературі різних епох.

Слід відзначити ще одну загальнокультурну 
традицію, яка має місце і в слов’янському 
фольклорі. Мова йде про те, що в епоху Сере
дньовіччя християнська церква намагалася ак
тивно впливати на спадщину античної культу
ри. Цей вплив здійснювався у двох напрямках: 
з одного боку, багато пам’яток античної куль
тури заборонялися або знищувалися, з іншого, 
- античні тексти відверто пристосовувалися 
для потреб християнської ідеології. Саме цим 
пояснюється виразна в окремих легендах і від
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повідних літературних обробках контамінація 
християнського й античного міфологічних на
чал. Мова йде про спроби фольклорної свідо
мості змістовно поєднати древньогрецький міф 
про Едіпа та євангельські оповідання про Іуду 
Іскаріота. При цьому антична міфологічна 
структура набувала чітко виражених негатив
них звучань. На долю міфологічного персона
жа проектувалася семантика євангельського 
зрадника. Виниклий у результаті цього хрис- 
тиянизований варіант едіпівського комплексу 
характеризувався посиленням психологічного 
начала і був покликаний відобразити «родовід» 
Іуди Іскаріота. Даний аспект набуває особли
вого звучання в контексті тієї уваги, яка приді
ляється психоаналізу в XX ст.
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SUMMARY
Antofiechuk V.I.

Originality of Juda Iskariot immage Tranformation in the Legendary-Apocryphal Tales
The article uses rich theoretical basis of secular and religious character to analyse the immage of Juda 

Iskariot both in native and foreigh literature.
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Деркач Ж.К., Маковецький В.А.
м. Чернівці

РАЦІОНАЛЬНЕ ТА ІРРАЦІОНАЛЬНЕ В ПІЗНАННІ ЛЮДИНОЮ ОТОЧУЮЧОГО СВІТУ  
(філософське та релігійне світосприйняття)

Невід’ємним елементом процесу 
пізнання є інтуїтивне судження як ... 
пряме осягнення істини.

Фрейнберг
Пізнання оточуючого світу - складний та 

суперечливий процес, у якому поєднуються 
розум і почуття, інтерес і воля, раціональне та 
ірраціональне. На цю особливість названого 
процесу вказували К’єркегор, Ніцше, Шопен- 
гауер, Бергсон, Вітгенштейн, Лоський, Гайдег- 
гер та інші мислителі. Причому це стосується 
не тільки наукового, а й художнього осягнення 
світу. Так, Юнг зазначав, що дивацтва митця - 
невід’ємний атрибут його світосприйняття. 
Життя митця, як його бачить Юнг у праці 
«Архетипи колективного несвідомого», «пере
повнене конфліктами, бо в ньому співіснують 
дві сили: звичайна людина із звичайними по
требами щастя, задоволення і т.п., і немило
сердні творчі бажання, які нівечать названі 
потреби. Дуже рідко зустрічається індивід, 
який не сплатив би дорогі ціни за іскру Бо- 
жу»[3, с. 15-16].

Як відомо, витоком пізнавального станов
лення людини до світу є необхідність забезпе
чення її вітальних потреб. Практично - 
діяльнісне перетворення світу спирається і стає 
можливим лише на основі пізнання цього 
світу. Узагальнення наслідків практичної 
взаємодії із зовнішніми об’єктами «осідає» в 
людській свідомості у вигляді ідеальних об
разів цієї взаємодії, у формі знань. Набутий 
досвід вчиненого зберігається в структурах 
мозку у вигляді слідів пам’яті, різного роду 
ідеальних конструктів. Потік зовнішнього, з 
яким має справу людина, проявляється у 
відповідних «формах», що утворюються люд
ською свідомістю. Образно кажучи, «резервуа
ри», які наповнюються об’єктивним змістом, 
створені самим людством, його культурою, 
наукою. Отже, знання виступає суб’єктивним 
образом об’єктивного світу [3, с.103].

Більш складним є питання про об’єктивну 
природу суб’єктивних форм знання. У 
філософії вироблено поняття трансцендентно
го суб’єкта, наділеного апріорними формами 
упорядкування емпіричного досвіду. Величез
на заслуга в розробці даної проблеми належить
І. Канту. Апріорні форми простору і часу роз
глядаються ним як такі, що мають трансцен
дентну природу, тобто їх не можна звести до

зовнішніх подразників, вони володіють 
здатністю конструювати дійсність, накладаючи 
на неї апріорні форми, так би мовити оформ
ляючи їх.

Розмежування суб’єкта й об’єкта є типовою 
ознакою наукового мислення. Природниче та 
гуманітарнонаукове й філософське мислення є 
вищими формами пізнання, але це не означає, 
що вони єдино можливі його форми. Поруч з 
наукою і філософією існує позанаукове знання. 
Це передусім повсякденне знання, що існує як 
певний практичний орієнтир, життєва 
мудрість. Воно невіддільне від практичної 
діяльності, безпосередньо вплетене в неї. І хоч 
повсякденне знання охоплює тільки зовнішню 
видимість речей, людині для щоденної практи
ки цілком достатньо зовнішніх відомостей про 
об’єкти, з якими вона стикається.

Названі форми мислення мають 
раціональний характер і ними керується люди
на як у пізнавальному процесі, так і в повсяк
денній буттєвості. Проте існує і відіграє 
суттєву роль ірраціональне (інтуїтивне) мис
лення. Відомо, що алогічні явища тривалий час 
аж ніяк не «вписувалися» у світоглядно- 
наукову для людей картину світу, і тому до
сить часто просто ігнорувалися. Хоча слід за
значити, що в історії філософії були спроби 
обмежити сферу «всеосяжного»розуму (І.Кант, 
Ф. Якобі та ін.). Але більш активно проблемою 
ірраціонального стали займатися «філософія 
життя» (Шопенгауер) та екзистенціалізм 
(К’єркегор). Ірраціональне виступає у них не 
лише як темна і непізнанна стихія, а як дещо 
таке, що не підлягає визначенню взагалі.

Проблема співмірності розумного й аро- 
зумного займає значне місце і в психоаналізі, 
який вперше в історії світової науки заглибив
ся в таку сферу людської психіки, як 
підсвідоме. Сьогодні вже ніхто не заперечує 
ролі підсвідомого в мистецтві й навіть у науці, 
хоча остання даний факт не афішує. Шедеври 
мистецтва та наукові винаходи не завжди 
підвласні раціональному мисленню. 
Об’єктивна реальність надто складна і містить 
безліч аномалій, парадоксів, антиномій, дале
ких від логіки та розумового пояснення. Оче
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видним є лише одне - немає сенсу опиратися 
на авторитет лише безпристрасного розуму. 
Однобічність та одномірність завжди адекватні 
самі собі, навіть коли вони обгрунтовані мето
дами раціонального мислення. А тому варто 
поєднувати як схематизацію, так і динаміку 
буття. Адже душевні, психічні прояви не 
підвладні раціональному і схоплюються хіба 
що інтуїцією. В ідеалі процес пізнання навко
лишньої реальності та внутрішнього стану са
мої людини мав би включати в себе єдність 
одноразового уявлення і дискурсивного мис
лення та інтуїції - специфічної здатності 
людської психіки, що виходить далеко за межі 
логічних програм.

До осмислення інтуїції зверталися такі ви
датні мислителі, як А. Бергсон, М. Гартман, М. 
Лоський, М. Бунте та інші. Цей складний фено
мен людської психіки знаходив різні витлума
чення. Здебільшого інтуїція розглядалася як 
«знята» форма розвинутого пізнання, вписувала
ся в пізнавальні форми осягнення світу. Тобто 
вона трактувалася як «специфічний пізнавальний 
процес, що полягає у взаємодії чуттєвих образів 
абстрактних понять...»[1, с. 175].

Інтуїтивний напрямок у філософії виходить за 
межі такої інтепретації. У ньому інтуїція розгля
дається як особливе неусвідомлене й непід
владне раціональному мисленню, по суті 
ірраціональна форма осягнення дійсності. За до
помогою інтуїції, на думку представників цього 
напрямку, осягаються істини, недосяжні для 
емпіричного пізнання, здійснюється долучення 
людини до незбагненного і трансцендентного.

Так, відомий дослідник феномена свідо
мості Анрі Бергсон у своїй праці «Творча ево
люція» розрізняє інтелект та інтуїцію як різні 
способи орієнтації людини у світі. Інтуїція 
розглядається не як пізнання, а як світо
сприйняття, спосіб орієнтації у світі в склад
них умовах життя, що постійно змінюються, як 
духовне зусилля, за допомогою якого можна 
долучитися до суті речей та свого власного 
призначення [3, с.101].

Отже, долучення до незбагненного є однією 
з духовних потреб людини. У лоні культури 
вироблені різні його форми. Однією з них є 
релігійне світосприйняття і світорозуміння, 
притаманне також багатьом філософським 
концепціям, зокрема російських релігійних 
філософів В. Соловйова, М. Бердяєва, Л. Шес- 
това, С. Булгакова, С. Франка та ін. З цього 
приводу Булгаков писав: «Релігія є активним 
виходом за межі свого я, живим почуттям 
зв’язку скінченного і обмеженого з 
нескінченним і вищим, розширенням нашого

почуття в нескінченність до недосяжного» 
[4, с.265].

На думку релігійних філософів, повинно 
відбутися зближення Бога, світу й людства. І 
недостатньо, на думку В. Соловйова, щоб 
поєднання божественного з людським 
відбувалося лише в особі Ісуса Христа. Не
обхідно, щоб це сталося реально-практично, і 
не в окремих людях (у «святих»), а в масшта
бах усього людства. Природна людина, не 
наділена божественною істиною, протистоїть 
людям як чужа і ворожа сила. Христос відкрив 
людині загальні моралі цінності, створив умо
ви для її морального удосконалення. Залучаю
чись до вчення Христа, людина йде по шляху 
свого одухотворення [5,с.144].

B.C. Соловйов уособлював у російській 
релігійній філософії інтелектуалістську тен
денцію. Він прагнув поставити розум на служ
бу вірі, дати можливість релігії опиратися на 
раціональне начало людської свідомості, залу
чити для обгрунтування релігійного світогляду 
досягнення науки.

На противагу B.C. Соловйову, Л. Шестов 
пропагував ідею про несумісність віри та ро
зуму. Віра, на його думку, допомагає людині 
вирватися зі сфери тих ідей, в яких вона живе. 
А дискурсивне мислення існує тільки для того, 
щоб людина володіла ілюзією досконалого 
знання. Насправді ж людський розум, з точки 
зору JI. Шестова, не тільки не володіє знанням 
про дійсність, а навпаки, віддаляє нас від неї. 
Дійсність - ірраціональна і непізнанна. Та 
істина, яка осягається через причетність до 
божественного, ніяк не може піддатися 
логічній обробці засобами понятійного мис
лення... Тобто йдеться про містичну інтуїцію 
[Там само, с. 147-148].

Що стосується соціального та морально- 
етичного спрямування релігії (в даному випад
ку - християнської), то вона в цілому має гу
маністичний характер. Оосбливо актуальним є 
дане питання сьогодні, коли відзначається 
2000-річчя християнства. Проповідуючи мир і 
злагоду, християнство (а Україна - христи
янська держава) пропонує високі марально- 
етичні ідеали, до яких повинні прагнути люди. 
Християнське віровчення охоплює всі напрями 
виховання - моральне, трудове, розумове тощо, 
передбачає формування в кожної людини мо
ральних оцінок з позицій добра, справедли
вості, гуманізму. І в цьому - його особлива 
соціальна місія.
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SUMMARY
Derkach J.K., Makovetsky V.A. 

The Rational and the Irrational in the Human Cognition of the Surrounding World( the 
philosophical and the religious seeing of the world)

A philosophical analysis of the process of cognition of the surrounding world is done in the article in the 
context of rational and irrational world perception, the role of institution is discussed.

Нямцу А.Є. 
м. Чернівці

АКСІОЛОГІЯ «АГАСФЕРІВСЬКОГО КОМПЛЕКСУ» В ПОВІСТІ
О. СТОРОЖЕНКА «МАРКО ПРОКЛЯТИЙ»

Для літератури ХІХ-ХХ ст. характерне ак
тивне використання середньовічних легенд, 
які створювалися під впливом християнської 
етики (легенди про Грааля, Агасфера, Понтія 
Пілата та ін.). У ряді випадків подібні моделі 
змістовно поєднувалися з загальновідомими 
міфологічними структурами. Так, наприклад, 
досить часто мотив безсмертя розробляється 
на матеріалі легенди про покараного безсмер
тям Агасфера, що сюжетно оформилася в 
період хрестових походів у Палестині і піз
ніше перейшла в Європу [4, с.69]. Спокон
вічна номінативна багатоваріантність образа 
(Іоанн Буттадеї, Йосип Картафіл, солдат 
Малх та ін.) обумовила послідовне усклад
нення первинної протоструктури, її напов
нення географічними, часовими, національ
ними і предметно-побутовими реаліями. Вже 
перше видання легенди (1602) стало потужним 
стимулом для її популяризації і міжкуль- 
турного поширення (подібні процеси відбу
валися, наприклад, і з легендою про доктора 
Фауста після її опрацювання в книзі Й.П1піса). 
Важливу роль у літературній еволюції 
матеріалу зіграли його вихідні змістовні центри 
(проступок-покарання) і надзвичайно пошире
ний у світовій культурі мотив мандрів, що 
надавав авторам практично необмежені 
можливості для розробки подієвого плану і 
створення сюжетних мотивувань. Правдоподіб
ність, акцентована «реалістичність» головної 
колізії та її морально-психологічний драматизм 
обумовили високу частотність літературного 
функціонування матеріалу практично у всі 
наступні культурно-історичні епохи.

Істотне значення мала і потенційна 
можливість моделювати на матеріалі даної

легенди різноманітні поведінкові комплекси: 
реакцію самого Агасфера, що втомився од 
вічних мандрівок і ставлення звичайних 
людей до його фізичного і духовного стану, 
що сформувалося під впливом необхідності 
приховувати свою онтологічну сутність і 
каятися в нанесеній Христу образі. Варто 
враховувати таку важливу обставину, що 
стосовно антагоністів Месії важливу 
структуроутворюючу роль у літературних 
творах грає мотив покарання (помсти). 
Покінчив із собою Іуда, туманна подальша 
доля прокуратора, покараний коваль, що 
зробив цвяхи для розп'яття і т.п. [див.: 7]. 
Даний мотив є також змістовною домінантою 
легенди про Агасфера, що склалася в 
середньовічній свідомості і носить 
напівлітературний характер.

З цього погляду надзвичайно показовий 
образ Марка Проклятого, що був створений 
українським фольклором і типологічно тісно 
пов'язаний із’ легендарним Агасфером. 
Літературна доля цього персонажа 
незаслужено скромна і подана усього лише 
одним, але, на мій погляд, дуже вдалим 
варіантом. Сказане відноситься насамперед 
до характеру розробки легендарного плану, 
тому що сюжетні лінії, пов'язані з 
національно-історичним контекстом, дещо 
сумбурні і носять «мозаїчний« характер[9].

Сюжетно-композиційна організація 
оповіді характеризується змістовним
взаємонакладенням двох планів: історичного 
(визвольна війна українського народу 1648- 
1654 р.) і легендарно-фольклорного, що 
відрізняється складним синтезом мотивів і 
прийомів слов'янського фольклору,
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міфологічних алюзій і ремінісценцій
(кровозмісний зв'язок, міф про Едіпа,
контамінація легендарних матеріалів). У 
цьому плані показове опрацювання легенди 
про великого грішника «Марко у пеклі» 
(вперше опублікована в 1885 р.), у котрій 
очевидна бурлескно-травестійна традиція 
ХУІП ст. Святий Петро відправляє Марка в 
пекло, щоб він звільнив грішних козаків, і 
герой виконує його наказ. Тому 
неоднозначно сприймається фінал 
трансформації легенди, у якому осуд
персонажа має відверто невмотивований з
погляду сюжетного розвитку характер:

«Сто літ пекло пустувало,
І так було б і пропало,
Та козаки почали грішити 
Та господа гнівити.
З сього оп'ять чорти наплодились 
Та пекло почали робити,
Щоб де було козацьким гріхам жити.
А Марка й досі не забувають 
Та знай одно, що тільки лають» [8, с. 192]. 
Первинні негативні характеристики Марка в 

легенді мають скоріше побутовий характер і 
істотно гіперболізуються в трактуванні О.Сторо- 
женка, ускладнюються і драматизуються 
акцентованим християнським забарвленням.

Вже на самому початку «Марка Прокля
того» у розповідь вводиться драматично 
напружена зав'язка: запорожець Кобза зустрі
чається в степу (на могилі) із незнайомцем, 
характеристики якого створюють атмосферу 
тривожної таємничості, незвичайності: 
«...сидів він нерухомо, неначе кам'яна баба на 
могилі» [9, с.308], »непритьма озирнувся він і 
хижо спідлоб'я глянув на січовика. Страшно 
горіли вирлоокі його очі, неначе іскри посипа
лись» [Там само, с.309], «...спитав чоловік, заре
готавшись на ввесь степ, неначе само пекло за
реготало» [Там само, с.310], «...тільки чортова у 
мене доля» [Там само, с.310] та ін. Додатковий 
культурологічний контекст утворюється за 
допомогою численних порівнянь заголовного 
персонажа зі старозавітним образом Каїна, 
образами слов'янської міфології — усе це в 
сукупності якісно драматизується морально- 
поведінковими характеристиками архети- 
пічного персонажа.

Сповідь Марка розкриває історію життя 
людини, що втратила всі уявлення про 
людські цінності, що поставила своє «Я» над 
законами навколишнього світу. Письменник 
акцентує дві обставини, що визначили 
спочатку життя, а потім і безсмертне 
існування заголовного персонажа. Першою є

історія народження Марка, що викликає цілком 
очевидні асоціації з міфом про Едіпа, але при 
цьому в розповідь включається оригінальний 
лейтмотив: його мати «вигодувала, як вовченя, 
кров'ю од живої тварі» [Там само, с.322], а сам 
герой признається, що «з четвертого року... я 
був дуже ласий і жадний до крові» [Там само, 
с.322] Друга — багатократні порівняння з 
Каїном підключають до характеристики Марка 
складний комплекс онтологічних та аксіологіч- 
них домінант старозавітного персонажа.

Якщо тінь батька Гамлета відкриває 
шекспірівському герою істину і змушує його 
діяти в ім'я торжества справедливості, то в 
повісті О.Стороженка голос мертвого батька 
подібним чином визначає долю Марка: «...не 
прийме тебе ні земля, ні пекло: будеш ти ог- 
лашенний, як той Каїн, блукати по світу до 
страшного суду, аж поки добрими ділами та 
щирим покаянням не спасеш своєї душі і за
зублених тобою ф>ад/..»[Там само, с.326]. У 
зв'язку з цим особливе звучання одержує мотив 
християнського покаяння, що реалізується у 
формі дослідження трагічного процесу усвідом
лення персонажем усієї страхітливості свого 
минулого життя.

Саме ця обставина обумовлює поступо
вість його духовної еволюції (спочатку герой 
хоче, але не вміє щиро творити добро), що 
здійснюється в напрямку усунення 
абсолютної ізоляції Марка від людського 
світу. Але цьому процесу передували самотні 
страждання загубленої душі, що призвели 
героя до численних спроб припинити своє 
життя-існування: «...я блукав по світу, як і 
тепер блукаю, і не бачив кінця моїй лютій 
муці Скільки разів намірявсь наложить на 
себе руки, а нічого не вдіяв: повішусь —  

гілляка зламається; бурхнусь у  воду, щоб 
утопиться, —  плаваю, як цурупалок; зва
люсь з високої скелі в глибокий бескид або у  
кручу—  і скочусь, неначе те покотило, не 
забившись. Тільки ще гірш, видно, 
прогнівляв господа, бо кожен раз після та
ких замірів торба моя ще важча става
ла...» [Там само, с.327]. Намічений 
письменником сюжетний хід через свою 
змістовну багатоплановість одержав у 
різноманітних варіантах винятково широке 
розповсюдження у світовій літературі.

Для більшості сучасних варіантів 
безсмертя (у тому числі і трактувань образу 
Агасфера) характерна аксіологічна ситуація, 
сформульована польським письменником 
К.Борунем у повісті «Грань безсмертя»: 
«Право на безсмертя зовсім не рівнозначне
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праву на вічне щастя» [2, с.149].
Розчарувавшись у людських цінностях, від
мовляється від безсмертя Елен Макропулос 
К.Чапека; віддають перевагу смерті над 
життям-існуванням безсмертні персонажі 
численних фантастичних трактувань 
(С.Комацу «Смерть Бікуні», Г.Катгнер «Цим 
засвідчується», К.Борунь «Грань безсмертя», 
М.Дашкієв «Вічні муки пекла» та ін.), не 
витримує іспиту безсмертям Фауст
В.Кайдоша («Досвід») і ін.

За версією О.Стороженка (даний мотив не 
одержав однозначного вираження у повісті) 
Марко зумів відновити зруйновані зв'язки з 
людьми і тому одержав надію на прощення. 
Правда, в анонімному «Закінченні «Марка 
проклятого», написаного не Стороженком» 
сказано так: «І  ходе Марко по світі з своєю 
преважною торбою і з своєю пекельною 
нудьгою. І  буде отак ходить до самого 
страшного суду, поки всім живим і мерт
вим не буде сказано по писанію —  амінь» 
[9, с.600]. Таке продовження явно суперечить 
авторській концепції образу безсмертного, 
тому що наприкінці повісті герой, врятуав що 
спас Кобзу й Остапа від смерті, говорить про 
свою торбу таке: «Здається, трохи полегша
ла.., бачу, мені вас жаль стало; вона у мене 
така, що тільки до кого хоч трохи озветься 
серце жалем, то вона зараз і полегшає» [Там 
само, с.363].

Необхідно підкреслити, що хоча повість
О.Стороженка з ряду причин не була відома в 
XX ст. широким читацьким колам, проте 
варто пам'ятати, що саме в ній були вперше 
розроблені деякі сюжетні ходи і 
мотивування, що у нашому сторіччі отримали 
статус традиційних і продовжують активно 
використовуватися письменниками різних 
національних літератур (див.також: І.Кочерга 
«Марко в пеклі», Л.Костенко «Скрипка 
Марка», опера В.Кирейка «Марко в пеклі», 
П.Загребельний «Тисячолітній Миколай»).

Виходячи зі сказаного вище, можна 
зробити попередні висновки стосовно 
літературної трансформації легендарного 
образу Агасфера в різні культурно-історичні 
епохи, насамперед, у літературі XX ст. Вже в 
легендах, а пізніше й у літературі, досить 
часто розроблявся мотив свідомого ворожого 
ставлення Агасфера до Ісуса Христа. 
Причини цього дуже різноманітні: від
розчарування в особистості Ісуса і його 
вченні до ревнощів через Марію Магдалину. 
Останнє є очевидною інверсією легендарного 
матеріалу в євангельський контекст і носить

апокрифічний характер. Так, в одній зі 
сповідей Агасфера (М.Берг «Вічний жид«, 
1980) заявлено прямо: «...я любив її так само 
сильно, як вона мене ненавиділа, нехтувала, 
причому і до, і після...» [6, с.134], а характер 
сюжетного розвитку багато в чому 
визначається класичним «любовним 
трикутником« (Ісус Христос — Марія 
Магдалина — Агасфер). Пізніше література 
зосередила увагу на розробці та дослідженні 
антиномій, що виникають у свідомості 
персонажа через його безсмертне покарання.

Це призводить до якісного посилення 
морально-психологічної проблематики, що у 
літературі XX ст. є очевидно домінуючою. З 
конкретного легендарного персонажа 
Агасфер поступово трансформується у 
представника всього людства, що йде по 
шляху подолання своїх трагічних помилок. З 
цього погляду мотив безсмертя героя і 
необхідність переміщатися в часі і просторі 
роблять Агасфера свідком усієї суперечливої 
історії людської цивілізації.

У літературі XX ст. поступово формується 
«агасферівський комплекс», що за своїми зміс
товними характеристикам є концентратом 
численних версій легендарного образу, що 
однозначно орієнтуються на абсолютизацію 
вчинку персонажа. Іншими словами, початкове 
дидактичне навантаження середньовічної ле
генди продовжує грати важливу структуро- 
творчу та змістовну ролі, але вона реалізується 
в сучасній літературі за допомогою поглиб
леного дослідження внутрішнього світу персо
нажа. Під «агасферівським комплексом» 
треба розуміти такий морально-психоло
гічний стан безсмертного індивідуума, при 
якому володар вічного життя проходить 
через нескінченно повторювану кількість 
однотипних ситуацій і станів, внаслідок чого 
вони цілком втрачають свою поведінкову та 
емоційно-психологічну новизну. У резуль
таті цього потенційна (ідеалізована) принад
ність безсмертя усувається, а саме вічне 
життя починає сприйматися як болісне 
покарання («вирок»).

Своєрідна «робінзонада» Агасфера в 
людському світі абсолютно песимістична, 
тому що в більшості трактувань легендарного 
матеріалу у персонажа немає ніякої надії на 
прощення і, отже, немає надії на отримання 
відпочинку. Агасфер уже не тільки не думає 
про відновлення зруйнованих зв'язків із 
людським світом, люди йому по суті не 
потрібні, тому що він давно забув, що таке 
порозуміння, співчуття, милосердя, любов,
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добро. Емоційно-психологічний стан персо
нажа тепер визначає «одна, але полум'яна 
пристрасть» — чекання смерті, бажання 
розчинитися в небутті.

Через свою якісну фізичну відмінність від 
інших безсмертний приречений на повну 
соціально-духовну ізоляцію від світу людей і 
безкінечне переживання нескінченно повто
рюваних ситуацій. Абсолютна статичність 
фізіологічного буття безсмертного згодом 
знецінює в його очах будь-які перспективи, 
тому що в нього немає реального майбут
нього, він приречений на вічне існування в 
замкнутому дійсному. Постійними 
супутниками безсмертного стають нудьга, 
пересичення і туга за звичайними людськими 
почуттями і станами. Тому в багатьох 
літературних інтепретаціях мотиву безсмерт
ні персонажі намагаються будь-яким спосо
бом перервати свою безкінечну онтологічну 
«запрограмованість«, піти в небуття від 
заздалегідь відомої їм нудної дійсності.

Першорядну роль у становленні і змістов
ному оформленні «агасферівського комплек
су» грають чинники морально-психологіч
ного і, у меншому ступені, соціального 
порядку, що визначають онтологію і світо
гляд персонажів, встановлюють співвідно
шення припусти-мого, можливого і заборо
неного у фізичному і духовному бутті осо
бистості, що регулюють її поведінковий 
статус у всьому різноманітті соціальних і 
індивідуальних зв'язків і відношень.

Просторово-часові характеристики літера
турних версій образу Агасфера надзвичайно 
різноманітні, що обумовлено своєрідністю 
онтології персонажа (безсмертний прочанин). 
Тому авторами часто використовується не 
тільки підкреслено абстрагований від реаль
ності континіум, але й здійснюється пряме 
включення образу проклятої Ісусом Христом 
людини в конкретно-історичну дійсність. У 
останньому випадку здійснюється 
предметно-побутова, національна й історична 
актуалізація як місця і часу дії, так і самого

персонажа. У той же час необхідно 
відзначити тенденцію своєрідного функціо
нального вгасання і семантичного переорієн
тування змістовного комплексу образу 
Агасфера, що у традиційному розумінні 
використовується літературою ХХст. значно 
рідше, ніж у попередні культурно-історичні 
епохи. Це обумовлено не тільки визначеною 
стандартизацією подієвого континіума мате
ріалу (кількість ситуацій, що моделюються 
письменниками, не сприяє структурно-семан
тичному збагаченню його обсягу, а демонс
трує схильність до формальної варіантності), 
але й, насамперед, тими процесами подійно- 
семантичної диференціації колись суцільних 
традиційних структур, що чітко прослі- 
джуються стосовно класичного сюжетно- 
образного матеріалу в сучасній культурі.
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SUMMARY
Niamtsu A.J.

Axiology of the «Agaspere Complex» in the Novel of O. Ctorochenko «Marko the Cursed»
The article is dedicated to philosophical-literary analysis of the folklor immage of Mark the Cursed on the 

basis of a novel by O. Storochenko with the same title. The article casts light by upon the problem of 
immportality on the example of legendary personage-Agasphen, who gradually turns into a representative of the 
whole mankind.
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зустріч психоаналітичної терапії та екзи
стенціалізму, що відкрила можливість ради
кального переосмислення феномену релігій
ного досвіду. Його відображення у філософсь
ких і теологічних концепціях, засоби й форми 
виразу у світі буденному, ставлення до норми і 
патології психічного життя стають центром 
уваги в працях К. Ясперса, Ж.-П. Сартра, Л. 
Бінсвангера, Р. Мея, Р. Лейнга, М. Босса та 
інших представників екзистенціальної аналі
тики та екзистенціального психоаналізу.

Цей союз філософської школи та провідно
го психологічного напрямку став плідним під
грунтям для творчого переосмислення і прак
тичної реалізації багатої спадщини С. 
К’єркегора, Е. Гуссерля, М. Гайдеггера, а та
кож для послідовної трансформації фрейдівсь- 
кого редукціонізму у відповідності до філо
софських позицій екзистенціалізму. Як наслі
док цих перетворень послідовно виникають 
«екзистенціальна аналітика» (Оавеіпвапаїуйк), 
«екзи-стенціальний аналіз» (Вавеіпвапаїуве), 
«екзистенціальний психоаналіз», «анти- 
психіатрія»[2, с. 216-217].

Синтез феноменології, психології та екзис
тенціалізму зробив можливим автентичне до
слідження сутності релігійного досвіду в актах 
відкритості людини до таких «екзистенціалів» 
як турбота, вибір, свобода, смисл, тривога [З, 
с.111-113]. Сьогодення зробило очевидним те, 
що психоаналітична та біхевіористська пара
дигми з їх науково-методологічним апаратом 
вже недостатні для адекватного осягнення 
таких людських інтенцій, як любов, творчість, 
самоактуалізація, усвідомлення вищих ціннос
тей, спонтанність, гра, афективність, трансцен- 
денція его, буття, відповідальність, транспер- 
сональний досвід. Витіснений з проблемного 
поля, або ж просто репрепресований, зміст цих 
понять стає провідним у текстах гуманістичної 
та трансперсональної психології, що виникла 
як реакція на глибоку кризу, що охопила суча
сну наукову психологію. Саме завдяки цим 
напрямам для реформованого психоаналізу 
стала можливою переоцінка сутності релігійних 
феноменів, їх актуального значення не тільки як 
компонентів культурно-історичного, морально- 
етичного та соціально-політичного вимірів люд
ського буття. Стають досяжними й навіть життє
во необхідними реалії екзистенційного та транс
цендентального планів людини.

Шлях від фрейдівського тлумачення релігії 
як масового неврозу до коеволюційних уяв
лень сучаних екзистенційних аналітиків свід
чить не дише про те, що у кожної епохи свої 
неврози. Езотеричні візії К.Г. Юнга, концепція 
гуманістичної та авторитарної форм релігії 
Е.Фромма, «ревізіоністські» праці М. Клейна,
Н.Брауна, а також феміністичні есе психоана- 
літика та постструктураліста Ю.Крістової 
свідчать про еволюційні зрушення в рамках 
психоаналітичної епістеми, про необхідність 
нового бачення проблеми психічного здоров’я. 
Повного розкриття ця тенденція набуває в 
працях Л. Бінсвангера «Екзистенціальна аналі
тика Гайдеггера та її значення для психіатрії», 
Р. Мея «Сутність тривоги», «Любов та воля», 
Р. Лейнга «Розділене его», «Політика досвіду», 
М. Босса «Філософські основи медицини та 
психології», С. Гроффа «За межами мозку».

Сприймаючи релігійний досвід як не
від’ємний у процесі взаємин людини з оточу
ючим світом та самоактуалізації, екзистенціа
лісти відверто й безкомпромісно наполягають 
на тому, що реальність, творцем якої є das Man 
[2, с.86-88] -  одномірна людина, сама собою є 
джерелом неврозу, а методи існуючої психоте
рапії -  не більше ніж апарат пристосування та 
тренінг -  адаптація до існуючого соціуму.

Саме до таких висновків приходять пред
ставники «антипсихіатрії» -  найбільш ради
кального серед рухів екзистенціального спря
мування, що виник в 60-х роках у Великобри
танії. У 1975 році «інтернаціональна мережа» 
вже об’єднувала декілька тисяч психіатрів, 
медсестер, юристів, гуманітаріїв, бувших паці
єнтів психіатричних клінік. Послідовники «ан
типсихіатрії» бачать своє завдання в розкритті 
та деміфологізації насильства людини над лю
диною в усіх його проявах. їх увага спрямова
на на фундаментальну ситуацію людського 
буття. На місці «психіатричного жаргону» «ан- 
типсихіатри» бажають бачити герменевтику, 
яка є єдино можливим шляхом осягнення вну
трішнього світу психотика, а екзистенціальна 
аналітика стає актуальною формою артикуля
ції того, чим є світ іншого і яким є спосіб буття 
в ньому [1, с. 16-19].

Духовна криза, що охопила як тоталітарні, 
так і демократичні суспільства, не знає також 
расових, національних, статевих та вікових 
меж. Зростання числа кількості самогубств та 
наркоманії безпосередньо пов’язане з психопа-
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СОЦІАЛЬНІ ТА РЕЛІГІЙНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
НАПЕРЕДОДНІ 2000-ЛІТТЯ ХРИСТИЯНСТВА В  ОЦІНКАХ ВІРУЮЧИХ

Вивчення кризового стану українського 
суспільства та внутрішнього дискомфорту 
індивіда дозволяє сприймати життя людини як 
самостійну проблему, від успішного 
розв’язання якої залежить наше майбутнє. Лю
дина, що опинилася в проблемній ситуації, по
стає перед суперечливим вибором: починати 
розв’язувати проблему і водночас терпіти всі 
складності життя, чи залишити все без змін і 
терпіти наявність самої проблеми. Така ситу
ація невизначеного вибору характерна для су
часного суспільства і зумовлює поведінку не 
окремих індивідів, а переважної більшості лю
дей. При цьому величезне значення має те, чи 
готові люди вирішувати свої проблеми, чи 
здатні вони взяти на себе відповідальність за 
своє життя. З цього приводу В. Франкл влучно 
зазначив: «Людина не вільна від умов. Але 
вона вільна обрати позицію щодо них»[1, с.77]. 
Проте зробити цей крок і усвідомити свою 
особистісну дійову позицію, піднятися над си
туацією вдається далеко не кожному.

На думку Злобіної О.Г. і Тихоновича В.О., 
за кризових умов найкраще адаптуються 
суб’єкти, які спроможні виявити гнучкість, 
зустрічаючись з нетрадиційними умовами 
існування, а також здатність ефективно вико
ристовувати будь-яку нагоду для поліпшення 
свого становища. Така активна стратегія харак
теризується послідовним прийняттям рішень, 
ініціативністю, чітким розумінням перспектив. 
Особистість, здійснюючи таку модель адап
тації, не уникає проблемних ситуацій, не тікає 
від проблем, а використовує ситуацію для 
здійснення своїх домагань і цілей [2,с.16].

У зв’язку з цим надзвичайно важливим для 
людини є задоволення її потреби у впевне
ності, у здійсненні очікуваного. А оскільки це 
стосується мільйонів громадян України (і не 
тільки України, а багатьох країн світу), то на
звана проблема дедалі більше актуалізується*.

Упродовж багатьох віків упевненість гаран
тувалася уявленнями про Бога. Всюдисущий і

* За даними загальнонаціонального опитування, проведено
го київськими соціологами в червні 1995 року, 65 % респон
дентів відзначили, що їм не вистачає упевненості в тому, що 
ситуація в країні буде покращуватися (Див: Політичний 
портрет України.-1996.-№ 15.-С.106). Подібну відповідь ми 
отримали в червні 1999 р. при опитуванні віруючих 
релігйних громад м. Чернівці (опитано 254 особи). Кількість 
респондентів, що не вірять у позитивні зміни в Україні 
найближчим часом, становить 60,9 %.
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всемогутній Бог, на думку віруючої людини, 
не тільки створив світ, а й проголосив принци
пи людської поведінки. Церква всіляко розт
лумачувала ці принципи, і людина, що прилу
чалася до церкви, була впевнена, що знахо
диться на шляху до спасіння.

Поява наукового підходу й підрив віри у 
впевненість, яку пропагує релігія, спонукали лю
дину до нових пошуків упевненості. Спочатку 
здавалося, що наука здатна створити їй нове 
підгрунтя. Так уявлялося раціонально мислячій 
людині останніх кількох століть. Проте 
орієнтована на науку людина, за словами Еріха 
Фромма, поступово стала втрачати здатність бу
ти раціональною і незалежною. «Вона втратила 
сміливість думати самостійно й приймати 
рішення на основі інтелектуальної та емоційної 
причетності до життя, їй забажалося обміняти 
«непевну впевненість»... на нібито «науково- 
обгрунтовану впевненість», що спирається на 
здатність до передбачення»[3, с.153].

Названі вище функції, зазначає далі Е. 
Фромм, людина передала комп’ютеру, за допо
могою якого можна скласти будь-який план на 
багато років наперед, включаючи сюди й 
маніпулювання людським розумом і смаками. 
При цьому комп’ютер може допомогти людині 
чітко уявити декілька можливостей, але ніхто за 
неї не прийме серйозного рішення. На думку 
Е.Фромма, «і релігійне рішення, що є сліпим 
підкоренням, божій волі і комп’ютерне рішення, 
засноване на вірі в логіку «фактів», це форми 
відчужених рішень, адже людина відмовляється 
від власного розуміння, знань, досліджень та 
відповідальності на користь ідола - буде це Бог 
чи комп’ютер»[Там само, с. 153-154].

Сучасна ситтуація в Україні, змінивши кар
динальні основи організації життя людей, поста
вила для більшості з них проблему захисту 
цілісності свого «Я», змусивши кожного індивіда 
самостійно, без вказівки зверху, приймати не
обхідні рішення - як прості, що стосуються його 
повсякденного існування, так і досить складні, 
відповідальні рішення соціального характеру. До 
останніх належить, для прикладу, прийняття 
тією чи іншою людиною рішення щодо свого 
ставлення до виборів чи загальнонаціонального 
референдуму з якогось важливого для всього 
народу питання. Так, за результатами проведено
го в релігійних громадах Чернівців соціологіч
ного опитування, про яке вже згадувалося, у ви



борах Президента України 31 жовтня 1999 року 
мали намір взяти участь 46,4 % віруючих, ні - 
25,1 %, не визначилися на час опитування 28,5 % 
респондентів.

Серед проблем соціального характеру 
віруючих (і не тільки їх) сьогодні щонайбільше 
хвилюють катастрофічне зниження життєвого 
рівня населення в Україні (51,5 %), глибока 
криза в економіці, скорочення промислового та 
сільськогосподарського виробництва (42,1 %), 
зростаюче безробіття (29,9 %) і соціальна не
захищеність людини (28,3 %); недотримання 
багатьма людьми норм загальнолюдської мо
ралі (27,5 %) і т.п.

Варто зазначити, що на названі вище фактори 
вказували студенти навчальних закладів, учні 10- 
11 класів загальноосвітніх шкіл і 11ТУ 
Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоград
ської областей, а також студенти Чернівецького 
державного ун-ту ім. Ю. Федьковича, опитані 
соціологами в 1996-1998 роках (опитано 1375 
осіб). Так, на запитання анкети «До яких фак
торів соціального та індивідуального порядку 
Вам найважче адаптуватися за сучасних умов?», 
59 % студентів ЧДУ називали постійний фінан
совий дефіцит на рівні держави, окремих її 
регіонів, сім’ї і власного існування; 55 % опита
них вказували на хронічну бідність мільйонів 
своїх співгромадян і власну бідність; 54,8 % - на 
тривалу економічну кризу в нашому 
суспільстві[4, с. 128,130].

Як відомо, у світогляді віруючої людини 
соціальні проблеми невіддільні від релігійних. 
Україна - християнська держава, і більшість її 
віруючих є членами тих чи інших християнсь
ких релігійних громад. Ступінь загальної 
релігійності населення України не є надто ви
соким, активно віруючими тут вважають себе 
приблизно 65,5 % [ 5, с.41]. А в США активно 
віруючими вважають себе 96 % громадян. У 
цій високорозвинутій в економічному відно
шенні країні люди вірять в існування раю, пек
ла і навіть диявола (за результатами соціо
логічних опитувань відповідно 90 %, 73 % і 
65 %); 28% опитаних громадян заявляють, що 
мають зв’язок з потойбічним світом, 26 % 
вірять у переселення душ і т.п. [6,с.75].

Проте, якщо порівняти ступінь релігійності 
у США, в Україні та Франції, то найнижчим 
він є саме у Франції. Так, за результатами 
дослідження, проведеного Паризьким Центром 
з проблем і умов життя, 25% французів не 
вважають себе релігійними і не виявляють 
симпатій до будь-якого віросповідання. 40 % 
молодих людей віком до 25 років ставляться 
до релігії індиферентно; ще 40 % вікової гру

пи 25-40 років виявили майже таке ж ставлен
ня до релігії; 14 % тих, хто має вік понад 60 
років, не вважають себе прихильниками якоїсь 
релігії [Там само, с.76].

Українських віруючих, як уже зазначалося, 
хвилюють питання і світського, і релігійного ха
рактеру. Зокрема, як засвідчують результати 
соціологічних опитувань, у людей викликають 
занепокоєння небажання керівників релігійних 
громад (та й багатьох прихожан) йти на ком
проміс, прагнення заволодіти владою, низький 
рівень культури спілкування між людьми, неба
жання прислухатися до думки інших тощо. 
Віруючі вказують також на недотримання людь
ми Закону Божого, нерозуміння багатьма свя
щенного Письма, поверхневу релігійність, 
відсутність любові один до одного і т.п. Усе це 
породжує суперечності між релігійними грома
дами.

Окремо необхідно виділити бачення сучас
них соціальних та релігійних проблем нашою 
молоддю як найактивнішою соціальною гру
пою населення України. Молодь (як працюю
ча, так і та, що навчається) занепокоєна еко
номічною і політичною ситуацією в Україні, 
подіями в Югославії, на Кавказі та в інших га
рячих точках планети. Багатьох студентів 
Чернівецького державного ун-ту ім. Ю. Федь
ковича хвилює питання щодо можливостей 
клонування не тільки інших живих істот, а й 
людей. Водночас окремі з них задають викла
дачам запитання, які засвідчують наявність 
релігшійного світосприйняття у свідомості цих 
молодих людей. Так, при зустрічі студентів еко
номічного та юридичного факультетів ЧДУ за 
«круглим столом» у травні 1999 року юнаки та 
дівчата цікавились, що знаходиться по той бік 
буття і чи існує життя після смерті людини, коли 
буде друге пришестя Христа, чи може існувати 
душа без тіла, чи буде кінець світу і т. ін.

Названі та інші проблеми цікавлять не 
тільки студентів ЧДУ, а й молодь України в 
цілому, про що свідчить опитування, проведе
не Українським науково-дослідним інститутом 
проблем молоді (опитано 1,5 тис. осіб). За його 
результатами 45 % молодих людей вірять у 
воскресіння Ісуса Христа, 20 % респондентів 
головний сенс життя вбачають в одержанні 
потойбічної винагороди, 40 % опитаних заяви
ли про свою належність до певних церков 
[Там само, с.75].

Сьогодні духовні процеси в Україні набу
вають дедалі більшої динамічності, набагато 
менше піддаються об’єктивним детермінаціям, 
перетворюються у відносно самостійні систе
ми, кожна з яких здатна відігравати активну
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роль у суспільстві. Тому зростає інтерес з боку 
соціологів, філософів, соціальних психологів 
не тільки до духовно-масових, а духовно- 
індивідуальних процесів. Становлення нової 
соціальної реальності потребує не простого 
уточнення або доповнення окремих методо
логічних підходів і принципів, а створення 
дослідницьких програм з найактуальніших 
проблем людського існування та їх активної 
реалізації.
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м. Чернівці

СВІТОГЛЯДНІ ЗАСАДИ ТЕОРІЇ БІОТИЧНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВА 
РОЗВ ЯЗАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

Однією з найважливіших і водночас найск
ладніших проблем сучасної науки є проблема 
збереження біосфери. Людство опинилося у 
ситуації, коли з одного боку біосфера стала 
засобом виробництва, внаслідок чого зміню
ється її склад, енергетичний баланс та круго
обіг речовин, а з іншого - вона залишається 
єдиним середовищем існування людства, адже 
виходячи із найфундаментальнішого поло
ження біології - закону необхідної відповід
ності умов середовища генетичній визначе
ності організму, людина, як біологічний вид, 
не може існувати за межами біосфери того 
типу, в якому виникла й еволюціонувала.

Починаючи із Г. Марша, який ще у XIX ст. 
вказував на негативний характер впливів лю
дини на природу, проблем взаємодії 
суспільства і природи присвячено сотні науко
вих та філософських досліджень. Більшість 
дослідників сходяться на тому, що справді 
існує загроза руйнування біосфери під впли
вом антропогенних чинників. Сьогодні існує

щонайменше 13 варіантів шляхів виходу із 
глобальної екологічної кризи [1]. Відмінності 
між ними зумовлені різними методологічними 
підходами та світоглядними засадами. Будь- 
яка із теорій взаємодії природи й суспільства 
не може уникнути відповіді на чотири 
кантівські питання, взяті в екологічному кон
тексті: 1) що людина може знати, наскільки 
близько може підійти до пізнання абсолютної 
істини; 2) що людина повинна робити і що їй 
заборонено робити; 3) на що можемо 
сподіватися, яке наше майбутнє; 4) що є люди
на і що потрібно робити, щоб залишатися лю
диною. Відповідь на друге - глобальне запи
тання тобто, як людина має діяти в масштабах 
біосфери, залежить від відповіді на три запи
тання. Як показує аналіз, ті теорії, які не вра
ховують специфіку людського буття, прире
чені на невдачу і зрештою призводять до кризи 
світогляду в сучасному природознавстві. До 
таких теорій можна віднести теорію біотичної 
регуляції оточуючого середовища. Її автори
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Горшков В.В. , Горшков В.Г., Лосев К.С., Да
нилов - Данильян В.І. та інші [2-4] різко про
тиставивши дві можливі реакції живих ор
ганізмів на зміну оточуючого середовища: 
біотичну регуляцію та адаптацію, вважають, 
що концепція пристосованості, що прийнята в 
сучасній біології, суперечить даним, які вка
зують на те, що біота виконує роботу по 
підтримці постійних умов оточуючого середо
вища, забезпечуючи існування життя на землі. 
Біота ніколи не адаптується, вона сама регу
лює навколишнє середовище. На питання, чи є 
дана теорія такою, що більш адекватно 
відображає дійсність, мають дати відповідь 
передусім фахівці. Тут варто лише зауважити, 
що автори теорії залишають поза увагою знач
ну частину наукової інформації, а також, прак
тично не наводячи нових емпіричних фактів, 
інтерпретують по-новому вже давно відомі. 
Внаслідок цього емпіричне обгрунтування 
теорії є недостатньо переконливим.

Потребують філософського аналізу пере
дусім світоглядні засади та висновки теорії. 
Намагаючись вказати шляхи збереження життя 
на Землі, в тому числі й самої людини, автори 
залишають поза увагою людину як єдність, 
біологічного, соціального та духовного начал. 
Людина для них - це передусім тільки 
біологічна істота, все, що в ній є надприрод
ним, вважається негативним, шкідливим. У 
всій своїй повноті «людина - хвороба приро- 
ди»[7,с.19].

Відповідь на питання про межі людського 
пізнання дається авторами теорії з позицій 
індукгивізму та агностицизму. Як вважають 
Горшков В.І. , Кондратьев К.Я. та Лосев К.С., 
людство неспроможне побудувати адекватні 
математичні моделі функціонування природної 
біоти. Воно не може створити подібну при
родній біоті систему елементів впливу на ото
чуюче середовище, в якій кожен мікрон земної 
поверхні контролюється десятками незалежно 
функціонуючих одноклітинних і бага
токлітинних організмів. Замінити роботу 10 28 
організмів біоти чи покращити біотичну регу
ляцію жодними технічними засобами немож
ливо. Біотична регуляція оточуючого середо
вища еквівалентна управлінню, де потоки за
своєння інформації на 34 порядки перевищу
ють розумові здатності людини і на 20 по
рядків - можливості сучасного автоматичного 
управління [4,с. 122-123].

Виходячи із недосконалості людської 
цивілізації порівняно з природою, пропо
нується як вихід зменшувати чисельність насе
лення, а проблему збереження оточуючого се

редовища залишити природі. Біотична регу
ляція можлива за умови відновлення природ
ної біоти на великих територіях. Можливість 
виживання людства полягає у відновленні 
природної біоти на більшій частині території 
планети в масштабах, достатніх для збережен
ня її здатності до регулювання оточуючого се
редовища в глобальних масштабах. Головним 
екологічним завданням людства має вважатися 
не скорочення антропогенних забруднюючих 
викидів, а збереження природної біоти. Це збе
реження має супроводжуватися повним при
пиненням подальшого освоєння природної 
біоти, зокрема біоти відкритого океану, і 
відновлення її значної частини суші [3,с.112].

Відповіддю на запитання про майбутнє 
людства є висновок, що ми повинні або повер
нутися до природи і вижити (передусім як 
біологічний вид), або будемо приречені на за
гибель.

Як і в класичній парадигмі, в теорії 
біотичної регуляції людина виявляється зай
вою, аномальним явищем. За норму прий
мається не змінений культурою природний 
ландшафт. А звідси завдання людини - 
зберігати цей ідеальний стан. Як влучно за
уважує

А.М. Буровський, є в цьому якийсь транс
цендентний смуток: якщо наша мета -
зберігати біогенну різноманітність біосфери чи 
зберігати ландшафти біосфери від вторгнення 
в них людини, то ми запізнилися щонайменше 
на кілька тисячоліть. А якщо взяти до уваги 
соціоприродну катастрофу кінця плейстоцену 
то, напевне, на 15 тисячоліть[5,с.145].

Висновки про те, що людина - помилка 
природи, тупікова гілка її еволюції, суперечить 
вся сукупність даних щодо еволюції на Землі. 
Виникнення людини як необхідність еволюції 
простежується на підставі закономірностей, 
трансформації генетико-біологічних та речо
винно-енергетичних структур і процесів. Як 
зазначає B.C. Крисаченко, людське існування є 
продовженням на більш високому рівні фун
даментальної спрямованості біосфери на подо
лання ентропії, тобто підвищення ступеня впо
рядкованості сущого. Незважаючи на певні 
руйнівні наслідки діяльності людини, можна 
зробити висновок про те, що антропогенез є 
подальшим розвитком антиентропійного век
тора космогенезу[6,с.349].

Витлумачення теорією біотичної регуляції 
людини як додатку до біосфери, а її діяльності 
як виключно деструктивної, знецінює духовне 
начало в людині та створену нею культуру, 
позбавляє людство еволюційної перспективи,
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втрачається смисл людського життя. Визна
чаючи цінність життя взагалі, не можна 
відкидати самоцінність людського життя. 
Оцінюючи природу як більш досконалу за 
людину, не маємо забувати, сам акт 
оцінювання є виключно людським актом. Ли
ше людина здатна до оцінки феноменів буття 
через призму цінностей та ідеалів. Лише вона 
здатна привносити моральне начало у світ, 
усвідомити негативні наслідки свого власного 
існування та своєї діяльності для інших форм 
життя. Вийшовши з-під безпосереднього кон
тролю природних законів і отримавши значно 
більшу можливість змінювати оточуюче сере
довище, аніж інші організми, людина одночас
но отримала й унікальну здатність аналізувати 
та оцінювати свої дії, а також обмежувати їх 
відповідно до цих оцінок.

Людина самоутверджує себе через 
діяльнісне ставлення до природи і, окрім 
Землі, вона не має іншої домівки. В своєму 
домі вона не може й не повинна бути зайвою, 
але розвиваючись сама, людина має дати мож
ливість жити й розвиватися іншим організмам. 
Очевидно для природи не є загрозою 
діяльність людини як така, передусім їй загро
жує витіснення живого, природного неживим і 
штучним. А така тенденція сьогодні чітко про
стежується. Техноречовина все більше й 
більше витісняє біоречовину. Так, сьогодні 
техномасса і технопродукція суші становить 
відповідно 10 13-1014 т і 10 п-10 12, в той час, 
коли біомаса і біопродукція суші становлять 
відповідно2-3 1012 т і 10 пт [8,с.132]. Технічні 
системи є більш живучими, ніж жива речови
на. Вони можуть відповідати функціям живої 
речовини, нагромаджуючи і трансформуючи 
променисту енергію, продукують інформацію і 
при цьому для свого стабільного 
функціонування не потребують біосфери. 
Біосфера потрібна для техніки лише як старто
ва площадка. Набувши достатньо великі енер
гетичні та інформаційні можливості, техно
сфера в принципі може обійтися без сфери 
життя. У ході виробничої діяльності синтезу
ються такі сполуки, які не зустрічаються у 
природі. Втягнення хімічних сполук, не вла
стивих для природи, як правило шкідливо 
впливає на живі організми, оскільки в ході 
еволюції вони не взаємодіяли з ними і не при
стосувалися до них. Штучні синтетичні сполу
ки (детергенти, пластики, пестициди) випада
ють із біологічного кругообігу, не асимілю
ються природними циклами і нагромаджують
ся як забруднювачі. Техносфера також активно 
поглинає невідновні ресурси. Так, 90% сучас

ного енергопостачання цивілізації базується 
на невідновних ресурсах. Необмежуваний тех
ногенез вступає у суперечність з обмеженими 
можливостями біосфери.

Щоб уникнути значних конфліктів з приро
дою, людство повинно при виборі проектів, які 
слід реалізовувати, керуватися не критерієм 
технічної можливості їх здійснення, а тим, що 
це дасть людині і як вплине на оточуюче сере
довище. Прагнення досягти максимальної 
ефективності й продуктивності також має уз
годжуватись з впливом його результатів на 
саму людину й природу.

Діяльність не заради самої діяльності, а зара
ди підвищення добробуту людини, створення 
сприятливих умов для її фізичного й духовного 
розвитку,-ось що повинно бути покладено в ос
нову взаємодії суспільства й природи.

А що стосується пізнавальних здатностей 
людини, то тут необхідно зазначити, що для 
створення коеволюційної теорії взаємодії при
роди й суспільства немає потреби в охопленні 
абсолютно всіх біосферних процесів 
емпіричним досвідом, бо, як писав К. Поппер, 
прогрес науки зумовлений не тим, що з часом 
нагромаджується все більший перцептивний 
досвід, і не тим, що ми самі дедалі краще ви
користовуємо наші органи чуття. Із чуттєвих 
сприйнять неможливо отримати науку. Сміливі 
ідеї, передбачення, спекулятивне мислення, - 
ось наші єдині засоби інтерпретації природи, 
наш єдиний орган, інструмент її ро
зуміння]^,с.228]. Людський розум спроможний 
і без індуктивних висновків будувати наукові 
теорії, що на відповідному історичному етапі 
задовольняють потреби людини.

Сьогодні на основі нових ідеалів науковості 
може і повинна бути створена теорія взаємодії 
суспільства й природи. Не пасивне очікування 
природної саморегуляції, а лише активні дії 
можуть зберегти біосферу, а в ній і людину як 
істоту, що є єднісіто соціально-духовного та 
природного начал.
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SUMMARY
Zadubrivska O.M.

The Cognitive Weltanschaung Grounds of the Theory of Biotic Regulations 
and the Prospects of Solvation of the Ecological Problem

The article is dedicated to such important problem of the modem science and practice, as presesvation of 
biosphere, the Weltanschauung basis of the theory of biological regulations of the Enviroment are regaded. The 
author thinks, that interpretation of human being as an addition to biosphere, and its activity as completely 
destructive deprives the spiritual essesnce of the human being and of the culture, created by them.

Вепрук B.I., Новосад M.M.
м.Чернівці

РЕЛІГІЙНІ ПОГЛЯДИ Т. ШЕВЧЕНКА В КОНТЕКСТІ ЇХ  ЦЕРКОВНОГО ТЛУМАЧЕННЯ
В історії українського народу немає особис

тості, яка б за своїм авторитетом, значенням і 
впливом на сучасників і нащадків могла бути 
поставлена в рівень із Т.Шевченком. В його 
особистій долі й творчості сфокусувались і ві
добразились найгостріші проблеми як тогочас
ної епохи, так і буття людства взагалі.

Кожен народ має своїх геніїв і героїв, чия 
діяльність стала невід’ємною частиною 
національної чи загальнолюдської культури. Але 
в жодного народу немає такого символу, яким 
став Шевченко для України: він уособлював Ук
раїну, а Україна уособилась у ньому. «Це само- 
ототожнення нації з поетом не є наслідком 
штучного ідеологічного чи політичного мані
пулювання, а стихійним виразом прояву народ
ного ставлення до свого генія, ототожненням 
народної долі з долею свого співця» [3, с.207]. І 
це не випадково. Адже думи й доля поета 
відтворили аналогічні народні процеси, а голос 
поета сприймався як голос народу, і сам народ 
перетворив поета в символ України.

У зв’язку з цим дуже важливим вважається 
питання про ставлення до релігії Шевченка та 
суть його релігійних переконань. Вирішуючи 
це питання, ми значною мірою можемо зро
зуміти ментальність українського народу, його 
онтологічну спрямованість.

Про релігійний світогляд Шевченка і його 
художню творчість чимало написано від виз
нання в ньому глибокої релігійності до прого

лошення його атеїстом. Вихопивши деякі 
місця із загального контексту Шевченкової 
поезії, можна зробити з нього атеїста. Але в 
такому випадку український побожний народ 
зрікся би ще в XIX ст. своєї багатовікової 
історії, коли б своїм національним пророком і 
духовним вождем визнав атеїста.

З цього приводу в «Щоденнику» Шевченка, в 
записі від 23 липня 1857 р., читаємо: «Для люди
ни - матеріаліста, котрому Бог відмовив у свято
му радісному почутті розуміння його благодаті, 
його нетлінної краси, для такої напівлюдини будь- 
яка теорія прекрасного є порожня балаканина» 
[1, с.37]. Отже, матеріаліст-безбожник у ро
зумінні Шевченка, це -  напівлюдина.

Шевченко ще з дитинства засвоював 
релігійні враження від традиційного ук
раїнського християнства. Звичайно, прийнято в 
комічному світлі виставляти дяківську школу 
на селі того часу, яка була першою школою й 
для маленького Тараса, забуваючи при цьому, 
що ті дяки були вчителями письменності в Ук
раїні, яку наші історики зображають майже 
загально письменною. Ця школа, в якій по 
Псалтирю вчився грамоті й Шевченко, вперше 
ознайомила його зі Святим Письмом, яке стало 
потім головною підвалиною його християнсь
кого світогляду та надало біблійного характеру 
багатьом його поетичним творам.

Говорячи про релігійний християнський 
світогляд Шевченка, ми не повинні шукати в
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нього системи богослов’я чи систематичного 
сповідання віри, бо він не богослов, не кате- 
хит, а поет милістю Божою, поет-мораліст. 
Розповсюдженою також є думка, що Шевченко 
був релігійною людиною, але «не церковним 
християнином», тобто свого роду сектантом. 
Наприклад, академік М.С.Грушевсысий пише: 
«Одні записували Шевченка до деїстів або 
раціоналістів, інші до православних чи цер
ковних християн та із здивуванням зупинялися 
перед суперечностями, які із такої класифікації 
виникали» [2, с.115-116]. Деїстом, тобто 
послідовником того релігійно-філософського 
погляду, який визнає Бога тільки за творця 
світу, першопричину його, але не вірить в його 
промисел над світом та людиною, Шевченко 
ніколи не був, бо деїзм відкидає будь-яку мо
литву до Бога як позбавлену сенсу, раз Бог 
після створення світу не промишляє над ним, 
абсолютно байдужий до нього. Поезія Шев
ченка, записи в його «Щоденнику» та розмови 
в листуванні насичені молінням до Бога та за
кликами до молитов, хоч в тяжкі хвилини поет 
і може ставити запитання: «Чи Бог бачить із-за 
хмари наші сльози, горе?» Шевченко був твер
дим теїстом, бо християнин може бути тільки 
теїстом, тобто визнавати Бога не лише твор
цем, а й промислителем світу, бо християнство 
з’явилось в історії як богоявлена релігія, як дія 
промислу Божого на людство.

Коли ж ми зустрічаємо в Шевченка виступи 
проти обрядності, то це виступи не на «зни
щення культу» як такого, а обурення на 
підміну зовнішнім тільки культом правдивого 
християнського духу в членів Церкви Христо
вої, духу любові, братерства між людьми, 
внутрішнього духовного росту християнського 
суспільства. Шевченко засуджує тут фарисей
ство, лицемірство (Мф.23) в одержавленій 
офіційній Російській Церкві, коли зовнішнім 
благочестям, величним зовнішнім культом 
прикривають зовсім не благочестиву, не хри
стиянську політику насильства над людьми й 
цілими народами, в здійсненні якої беруть 
участь і представники Церкви. Культ, де він 
не сполучений з фальшем, не прикриває не
праведних справ, а є виразом щирих релігійних 
почуттів і вірувань (чи то в простих людей, чи 
посеред віруючої інтелігенції), не засуд
жується нашим національним поетом, наприк
лад, у вірші «Іржавець».

Що ж до нарікань на Бога в поезії Шевчен
ка, то ці вислови зовсім не є сповіданням не
вірства, а виразами морального почуття обу
рення попраної людьми правди, нерозуміння, 
чому Бог дозволяє неправді панувати у світі,

почуття, так характерне і для нашої народної 
релігійної творчості. Моральна вдача Шевчен
ка не була вдачею старозавітного багатостраж
дального Іова, а скоріше вдачею пророка Іллі 
чи пророка Давида, у псалмах яких, переспі
вуваних і Шевченком, є чимало нарікань: «До
ки, Господи, будеш мене забувати назавжди, 
доки будеш ховати від мене обличчя Своє? Як 
довго я буду складати в душі своїй болі, у сер
ці своїм -  щодня смуток? Як довго мій ворог 
підноситись буде над мене? Зглянься, озовися 
до мене, о Господи, Боже мій!» (Пс.12, 2-4). 
Згадаймо слова Господа Ісуса Христа в муках 
його, на хресті Розп’ятого: «Боже Мій! Наві
що ти мене покинув?» (Мф.27, 46). І ми тоді 
ще легше зрозуміємо не «кроткого», а палкого 
національного пророка українського народу 
Шевченка в таких його почуттях -  афектах і 
висловах, як:

«Небесний Царю!
Суд Твій всує,
І всує Царствіє Твоє.
Розбійники, людоїди 
Правду побороли,
Осміяли Твою славу,
І силу, і волю». («Єретик»)
Біблійні теми лягли в основу багатьох по

езій Шевченка, наприклад: «Давидові псалми», 
«Осії. Глава ХІУ», «Ісайя. Глава ХХХУ», 
«Подражаніє 11 псалму», «Неофіти», «Послан
ня», «Молитви», «Пророк», «Іржавець» та ін. 
Академік М.С.Грушевський вважає, що 
«біблійні впливи в поезії Шевченка залягають 
занадто глибоко... Шевченкова поезія залюбки 
зверталась якраз до образів старозавітніх. В 
дитячих роках убога дяківка його рідного села 
відкрила перед ним цю поетичну скарбницю, і 
він остався під її впливом на ціле життя. 
Пізніше... ці впливи старозавітньої поезії про
ступають у його писаннях ще сильніше. Кож
ний піднесений настрій складав в його уяві 
біблійні образи і поетичні звороти. Він гро
мить виразами пророків царський режим; з 
біблійних «Царств» вибирає матеріал на його 
знищення. Словами Псалтиря вчить громадян
ство соціальної моралі і біблійними фарбами 
малює майбутнє царство правди, що має прий
ти на землю» [Там само, с.112-113]. У цілому 
він уподібнюється до пророків Ісаї, Амоса, 
Михея, яких можна називати «пророками 
соціальної справедливості». Послухаємо тільки 
деякі з виразів цих пророків: «Горе тим, що 
зло називають добром, а добро -  злом, що 
ставлять темноту за світло, а світло -  за темря
ву, що ставлять гірке за солодке, а солодке -  за 
гірке! Горе мудрим у власних очах та розум-
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ним перед собою самим» (1с. 5, 20-23). «Горе 
тим, що задумують кривду і на ложах своїх 
учиняють лихе! За світла поранку виконують 
це, бо їхня рука має силу. Якщо полів жада
ють, то грабують вони, а домів -  то хапають. І 
вони переслідують мужа та дома його, і чо
ловіка й спадки його». (Мих.2, 1-2). «Добро ви 
ненавидите та любите зло, шкіру їхню зди
раєте з них, а їхнє тіло -  з костей їх. Ви оста
нок народу Мого їсте та стягаєте з них їхню 
шкіру, а їхні кості ламаєте і січете, немов в 
горщок і мов м’ясо в котел» (Мих.З, 2-3). 
Порівняймо з Шевченковими:

«Он глянь -  у тім раї, що ти покидаєш, 
Латану свитину з каліки знімають,
З шкурою знімають, бо нічим обуть 
Княжат недорослих». («Сон»)
За ці злочини Господь устами пророка Амо

са промовляє: «Зненавидів я, обридив Собі 
ваші свята і не нюхаю жертов ваших зборів... 
І коли принесе Мені цілопалення та хлібні 
жертви свої, Я Собі не вподобаю їх, а на мирні 
жертви ваші із ситих баранів -  не погляну» 
(Ам. 5, 21-22). І Шевченко всією своєю 
творчістю підтверджує ці, сказані пророком 
слова. Особливо викликає обурення те, що цей 
безсоромний грабунок відбувається не стосов
но чужинців, а своїх, причому лиходії вважа
ють, що мають на це якесь беззаперечне право. 
Пророки й поет закликають: «Умийтесь, очи
стьте себе! Відкиньте зло ваших учинків із- 
перед очей Моїх, перестаньте чинити лихе! 
Навчіться чинити добро, правосуддя жадайте,

карайте грабіжника, дайте суд сироті, за вдову 
заступайтесь!» (Іс. 1,16-17).

Проте і пророки і поет вірять, що настане 
час визволення з-під ярма як чужинських по
неволювачів, так і власних лиходіїв, настане 
час миру і правди: «Народ, який в темряві хо
дить, світло велике побачить, і над тими, хто 
сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ни
ми! Ти помножиш народ цей, Ти збільшиш 
йому радість. Вони перед лицем Твоїм будуть 
радіти, як радіють в жнива, як тішаться в час, 
коли ділять здобич! Бо зламав Ти ярмо тягару 
його, і кия з рамена його, жезло його пригно- 
бителя» (Іс.9, 1-3).

Що ж до поглядів Православної Церкви, то 
вона завжди була Церквою «Святого Письма», 
Церквою, яка все своє вчення базувала на Свя
тому Письмі. Немає жодного церковного дог
мату, жодного пункту віровчення, які не те що 
б суперечили Біблії, а багаторазово та 
різноманітно не підтверджувалися б Словом 
Божим. Тому між релігійними, національними 
та соціальними поглядами Т.Шевченка і вчен
ням Церкви не існує концептуальних 
розбіжностей, бо і Церква, і наш поет вірні 
слову і духу Біблії.
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SUMMARY
Vepruk B J., Novosad M.M. 

The Religion Ideas of T.H. Shevchenko in the Context of Church Interpretation of Some
Texts of the Bible

The article is dedicated to philosophical-literary analysis of the world out look and the religius positions of 
the Ukrainian poet T.H. Shevchenko.
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м. Чернівці

ПРОТЕСТАНТИЗМ ТА ЙОГО МОДЕРНІЗАЦІЯ В ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ
ГРОМАД СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Термін «протестантизм» походить від ла
тинського protestant, що буквально означає 
протест, протестуючий. Протестантське вчення 
виникло в період Реформації (XVI ст.) і є 
третьою, після православ’я і католицизму, 
різновидністю християнства. Назване вчення 
тісно пов’язане з формуванням української 
культури, з багатьма поворотними моментами 
вітчизняної історії, а тому воно виконує певну 
роль у сьогоднішніх релігійних процесах та 
духовному житті українського суспільства.

Протестантське вчення має низку специфі
чних особливостей. На відміну від інших релі
гійних учень, протестантизм орієнтується пе
реважно на онтологічно-етичну та ціннісну 
проблематику, на питання, що стосуються бут
тя людини (співвідношення божественного та 
людського, здатності людини до пізнання ото
чуючого світу, життєвої активності індивіда та 
ін.). Але головною відмінною рисою протес
тантизму є вчення про безпосередній зв’язок 
людини з Богом. На думку протестантів, благо, 
добро і все, що необхідне людині, вона отри
мує безпосередньо від Бога, поза церквою. На
зване вчення підривало владу католицької цер
кви і римського папи, виховувало в людини 
почуття людської гідності.

Розглядаючи історію протестантизму в кон
тексті загальної релігійної історії Західної та 
Східної Європи, а також, беручи до уваги осо
бливості вітчизняної історії, в науковій літера
турі виділяється декілька періодів еволюції 
протестантизму в Україні. Передреформацій- 
ний - період впливу єретично-раціональних 
рухів західно- та східноєвропейського похо
дження, ранньопротестантських учень Дж.Вік- 
ліфа та Я. Гуса. Реформаційний -  період роз
витку європейських протестантських течій: 
традиційних (лютеранство, кальвінізм, чеське 
братство) і нетрадиційних (антитринітаризм, 
соцініанство). Просвітницький -  період значних 
змін у європейському протестантизмі та зарод
ження нових протестантських течій (менноніт- 
ства, гутгерства, баптизму, штундизму тощо). 
Новітній -  період розвитку пізніх протестант
ських течій (баптизм, євангельське християн
ство, адвентизм, п’ятидесятницгво, єговізм) та 
оновлення діяльності раннього протестантизму 
(лютеранство, кальвінізм) [3, с.7-8].

Як уже зазначалося, становлення протес
тантизму в Україні тісно пов’язане з форму

ванням української культури. Особливо це ха
рактерно для періоду, який іноді називають 
українським Ренесансом (кінець XVI - перша 
половина XVII ст.). Основними рисами духов
ного життя наших предків та народів інших 
європейських держав цієї епохи є зародження 
світської культури, формування в людей наці
ональної самосвідомості, а також національних 
церков. Саме в цю епоху одна за одною стали 
виникати національні церкви: в Німеччині 
(лютеранство), Чехії (гуситство), Швейцарії 
(кальвінізм), в Англії (англіканська церква), 
Росії (заснування патріаршества в 1589 р.). З 
цим загальноєвропейським процесом слід, без 
сумніву, пов’язувати й виникнення Українсь
кої греко-католицької церкви. Іншими слова
ми, як відзначає І.Гель, «виникнення націо
нальної української церкви в кінці XVI ст. не
обхідно ставити в загальноєвропейський куль
турно-історичний контекст того часу і розгля
дати як закономірний результат всього попе
реднього розвитку України» [1, с. 135-136].

Ренесансно-реформаційні ідеї проникали в 
Україну кількома шляхами: з Німеччини -  лю
теранство, з Швейцарії -  кальвінізм, з Голлан- 
дії -  анабаптизм, з Італії (через Польщу) - рух 
антитринітаріїв-соцініан.

Розвитку української культури в XVI-XVII 
ст. сприяло також посилення інтересу в людей 
до історії Київської Русі, своєї рідної мови, на
ціональних звичаїв і т. п. А це стимулювало 
розвиток освіти й науки. З середини XVI ст. 
збільшується кількість шкіл і підвищується їх 
освітній рівень. Однак, оскільки ні вищих, ні 
середніх (у нинішньому розумінні цього слова) 
навчальних закладів на Україні тоді ще не бу
ло, то багато українських юнаків після закін
чення місцевих шкіл продовжували освіту в 
зарубіжних університетах. За даними вітчиз
няних і зарубіжних дослідників, це явище було 
масовим. Так, протягом 1510-1560 рр. тільки в 
Краківському університеті навчалося 352 сту
денти з 51 міста України, а всього в XVI-XVII 
ст. тут одержали освіту понад 800 українців, 
що становило значний процент від загальної 
кількості студентів цього вищого навчального 
закладу [2, с. 185]. Для «руських» студентів 
(українців, білорусів) у закордонних навчаль
них закладах існували навіть гуртожитки, а в 
Празі, при Карловому університеті, було ство
рено окремий колегіум.
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Крім Краківського університету, який був у 
цей період найбільшим осередком гуманізму 
та визначним науково-культурним центром 
усього слов’янського світу, українці навчалися 
в багатьох містах Європи, зокрема, в Болоньї, 
Римі, Празі, Гейдельбурзі, Лейдені, Базелі та 
інших містах Європи. Юнаки з України одер
жували не тільки вищу освіту, а й переймалися 
передовими ідеями, передусім гуманістични
ми. Вони переносили ці ідеї на рідний грунт, 
де вже створювалися передумови для їх розви
тку [Там само, с. 185-186].

А на території України того часу відкрива
лися нові школи, у т. ч. й вищого ступеня 
(тобто п’ятикласні). У них, крім загальноосвіт
ніх предметів, викладали філософію, теологію, 
право, етику. Ініціаторами створення нових 
шкіл досить часто були протестанти. Варто 
зазначити, що неабиякою популярністю корис
тувалась чеськобратська школа в Лешні, за
снована Якубом Остророгом у 1553 році. Взір
цем для навчальних закладів у Західній Україні 
в другій половині XVI ст. була школа в Пінчу- 
ві, заснована 1552 року Миколою Олесниць- 
ким. Безпосередньо в українських землях існу
вало чимало кальвіністських навчальних за
кладів. Найперший з них -  школа в Ланцуті, 
відкрита в 1550 році. Заснував її володар міс
течка Христофор Пілецький, котрий разом зі
С.Стадницьішм, С.Дрогоєвеьким і М.Житном 
належав до піонерів протестантського руху в 
Галичині [3, с. 131-132].

Суттєвий внесок у національно-культурні 
процеси в Україні зробили протестанти своєю 
науковою та літертаурною діяльністю. Вона, з 
одного боку, була наслідком внутрішніх по
треб протестантизму, який відчував зростаючу 
опозицію з боку католицької і православної 
церков. З іншого боку, протестантські вчені, 
учителі, літератори, перекладачі, книговидавці 
відчували себе не лише представниками певної 
релігійної конфесії, а й культурними діячами. 
Оскільки в цей ранній період своєї історії в 
Україні протестантизм був ще глибоко 
зв’язаний із східноєвропейським реформацій
но-гуманістичним рухом, то літературна та 
наукова діяльність багатьох його представни
ків мала прогресивне значення.

За кілька століть, що розділяють ранній і 
сучасний протестантизм, у його віровченні та 
практичній діяльності різноманітних угрупу- 
вань відбулися значні зміни. В Україні сьогод
ні функціонують майже всі з існуючих у ко
лишній Росії протестантських течій. У захід
ноукраїнському регіоні відновили свою діяль
ність лютеранські приходи (Луцьк, Рівне,

Львів, Івано-Франківськ). Сьогодні в Україні 
діє 12 німецьких євангельсько-лютеранських 
громад, одна -  шведська. Спостерігається тен
денція щодо утвердження в Україні позицій 
кальвіністів. У Закарпатській області існує вже 
понад 90 реформатських громад, членами яких 
є українці, угорці, чехи, німці. Україна, разом з 
тим, має найбільш представницьку кількість 
пізньопротестантських осередків. Тут, скажі
мо, зосереджено 60-70 % громад баптистів та 
євангельських християн колишнього СРСР, 
понад 50 % п’ятидесятницьких та адвентистсь- 
ких громад. Свідків Єгови ще більше -  до 80 % 
[Там само, с. 301-302].

Відбувається активний процес оцерковлен- 
ня протестантизму, особливо в західних облас
тях України. Наприклад, у Рівному, Луцьку, 
Тернополі існують великі баптистські церкви, 
які мають не тільки значні за розмірами 
культові споруди й чимало віруючих, а й чис
ленні гуртки, видавництва, ансамблі, хори то
що. Вони стали своєрідними осередками пало
мництва протестантської молоді з багатьох 
міст України і з-за кордону, тут часто бувають 
віруючі інших конфесій, проводять міжрелі
гійні симпозіуми, біблійні конференції, кон
церти і виставки, молодіжні вікторини. При 
церквах відкрито недільні школи, а також ко
респондентські, регентські, дияконські курси, 
влаштовано навчання керівників молодіжних 
груп та гуртків за інтересами, що створюються 
в багатьох протестантських громадах.

Безумовно, така діяльність не має нічого 
спільного з життям ізольованого від світу ву
зького кола осіб, тобто з релігійною сектою. 
Стосовно церкви, то вона не приховує свого 
прагнення до розширення сфер впливу в суспі
льстві. Саме тому будь-який церковний інсти
тут намагається об’єднати віруючих і на релі
гійній основі: у жіночих, молодіжних, дитячих 
групах, гуртках і громадсько- орієнтованих 
організаціях, щоб самі віруючі не відчували 
обмеженості життя у своєму релігійному коле
ктиві.

Отже, відмова від опозиційності й самоізо
ляції, легалізація громад, процес їхнього укру
пнення, формалізація внутрішніх зв’язків, ін- 
ституціоналізація, а також урахування багать
ма лідерами об’єктивних суспільних реалій -  
усе це складові сучасного етапу еволюції про
тестантизму в Україні. У ньому відбувається 
очевидна орієнтація на мирську, соціально- 
етичну проблематику [Там само, с. 309]. І не 
тільки з боку віруючих, так би мовити «знизу», 
а й «зверху» -  з боку церковного керівництва.

Позитивно ставиться сучасна протестантсь
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ка церква до культурного життя країни. Зви
чайно, йдеться про ті сфери культури, що роз
вивались у контексті християнських традицій 
та сьогодні орієнтуються на їх відновлення 
(література, музика, архітектура, театр). Обе
режно оцінюють протестанти такі форми духо
вного життя, як кіно, естрада, цирк, розва
жальні шоу. Однак деякі форми молодіжної 
культури проникають у життя громад. У бага
тьох з них створено вокально-інструментальні 
ансамблі, які виступають з концертами не ли
ше в релігійному, а й у світському середовищі,

беруть участь у молодіжних музичних фести
валях.
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SUMMARY
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Protestantism and its modernisation in the Activity of Preligivus Congregations
Of the Present-day Ukraine

The article is dedicated to analysis of the protestant doctrine both in the historical aspect and in the context 
of the activities of the protestant communities in modern Ukraine.

Драненко Г.Ф. 
m. Чернівці

ХРИСТИЯНИЗАЦІЯ АНТИЧНОЇ МІФОЛОГІЇ В ЛІТЕРАТУРНІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ 
М ІФУ ПРО АМФІТРІОНА ТА АЛКМЕНУ В КОМЕДІЇ Ж. ЖІРОДУ

Для культури західноєвропейського Серед
ньовіччя притаманним є формально-змістовне 
розмаїття рецепції античної міфології, транс
формованої з урахуванням світоглядних та 
етичних постулатів християнства. Слушно 
стверджує сучасний дослідник, що «важливим 
досягненням літератури Середньовіччя є «пе
ремикання» художньої зацікавленості з онто
логічного задуму на відтворення внутрішнього 
світу людини, етичних витоків»[2, с.8]. Попри 
те культура даного періоду активно переос
мислювала «язичницьку» традицію, залучаючи 
її до системи християнського світогляду. За
пропонована тенденція чітко простежується не 
тільки стосовно грецьких міфів, але й утворю
ваних легенд (про Фауста, Дон Жуана, Грааль, 
Агасфера, Крисолова та ін.). З цієї точки зору 
надзвичайно знаменною є літературна ево
люція міфу про Амфітріона, який, починаючи з 
комедії Плавта, зазнав суттєвої еволюції на 
багатьох формально-змістових рівнях. Пись
менники різних культурно-історичних епох, 
звертаючись до міфологічного сюжету, дос
ліджують у контексті сучасних їм світоглядних 
та духовних уявлень стрижневу проблему, сенс 
якої у найзагальнішому вигляді можна сфор
мулювати як «онтологічні та аксіологічні ас
пекти взаємин між Богом та людиною».

Проблема ставлення Ж.Жіроду до христи
янства найбільш повно висвітлюється в п’єсі 
«Амфітріон 38». Ж.Боді зазначив, що

«Амфітріон» Клейста вважався «христи
янським трактуванням язичницького міфу» [4, 
с.311], і навіть якщо зіставлення персонажів 
міфологічного та євангельського сюжетів є 
дещо «незграбним», все ж таки в п’єсі 
німецького драматурга можна відчути певну 
«християнську милозвучність», якої п’єса 
французького автора повністю позбавлена. І 
дійсно, Жіроду доклав таких же зусиль, щоб 
«розхристиянизувати» міф, яких доклав 
Клейст, щоб його «християнизувати». Змусити 
читачів Жіроду, як зрештою і Мольєра, 
відмовитись від проведення паралелей між 
сценами народження Геракла та Христа було 
завданням майже неможливим. Тому п’єса 
вийшла не «розхристиянизованою», а «анти- 
християнською» [Тамо само, с.313].

«Амфітріон» Жана Жіроду залучає глядача до 
перегляду стосунків між землею та небом, викри
ває слабкість богів, проголошує велич людини. 
Алкмена не дає ошукати себе хибним блиском 
безсмертя, вона навіть не прагне до нього, 
оскільки «солідарна» з власною зіркою (очевидно, 
що ця зірка — Земля, де все смертне). І свою 
смертність героїня обирає сама. Істотною 
слабкістю богів є те, що вони не відчувають пли
ну часу і сподівань, одужання та відпочинку, 
вічного спокою, який називається смертю. 
Юпітерові важко збагнути, що означає «старіти». 
Він приречений витати в безмежному та безбарв
ному просторі, який називається вічністю.
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Боги, наділені неперевершеним зором, про
низують поглядом стіни та одяг жінок, але не 
здатні проникнути в глибини людської душі. 
Вони - власники Всесвіту, з яким роблять усе, 
що їм заманеться. Але ця всесильність 
громіздка (навіть дещо кумедна) і просто по
казна: щоб заховатися, Юпітер формує
спеціальну хмару, він не здогадується, що 
вночі, коли й так темно, такі зусилля даремні 
та смішні. Дива йому даються без зусиль, він 
вважає, що може створити дружбу — єдине 
почуття, якого йому бракує. Але врешті-решт 
виявляється, що його знання обмежені, розу
мові здібності належать людині, а сила — бо
гові. Оцінюючи набуте, людина помічає багато 
недоліків: замість двадцяти елементів, які були 
потрібні, Бог сформував лише чотири. Ство
рені ним кольори не мають відтінків, вода — 
піни, а повітря — відлуння. Юпітер же, навпа
ки, споглядаючи свої творіння, переповнений 
гордістю. Виходить, що його призначення ре
алізується простим інстинктом розмноження. 
Отже, між людиною та Богом проводиться 
розподіл пріоритетів: боги правлять матерією, 
а людина — духом. Лише побувавши в подобі 
людини, Юпітер вперше замислюється над по
няттям моральності: «О, Меркурій, вперше в 
житті я, цілком порядний Бог, став непоряд
ною людиною» [1, с.193]. До кінця п’єси в 
процесі пізнання людської свідомості він пере
творюється на жалюгідного та розчарованого в 
собі Бога.

Надмірна набожність клейстівської Алкме- 
ни змінюється на вільнодумство героїні 
Жіроду. Але ситуації, до яких він залучає її, 
без сумніву перекликаються з християнськими, 
зокрема у п’ятій сцені другої дії важко не 
помітити мотиви Благовіщення з Євангелія від 
святого Луки. « Від сьогоднішньої зустрічі на
родиться дитина. Ім’я їй Геракп.)» [З, с.211], — 
сповіщає Алкмену Меркурій, саме так, як ар
хангел Гавриїл звертається до Марії: «І ось ти 
в утробі зачнеш і сина народиш, і даси йому 
ймення Ісус» (від св. Лк.: І, 31). Саме в цій 
сцені, яка, до речі, знаходиться в середині 
п’єси, Жіроду відходить від усталеного сюже
ту в трактуванні Плавта та Мольєра. Він ство
рює для своєї героїні можливість вибору: по
кора або відмова. Алкмена обирає відмову, 
тоді як Марія промовляє: «Нехай буде мені 
згідно зі словом твоїм». Подібне євангельське 
відлуння знаходимо також у репліці: «На
справді я найщасливіша із жіною>[1, с,201].

Конфлікт між людським та божественним, з 
яким стикається Юпітер у третій сцені другої 
дії, нагадує подібну ситуацію, коли Адам пов

стає проти творця. Але Жіроду на боці непоко
ри, на боці Адама, Прометея, Алкмени. Навіть 
допускаючи, що такі аналогії не були задумані 
в процесі створення п’єси, вони не можуть не 
вражати. Так, у третій дії, коли було оголоше
но про візит Юпітера, Еклісія за наказом Ал
кмени йде скликати бідняків, хворих, калік та 
потворних.

Іронія Жіроду, який майже дослівно запо
зичує текст з Генези, спрямована на чудодійні 
зцілення з Євангелій. Жак Робішез допускає, 
що посередником у прийнятті цієї ідеї міг ста
ти Гете. Коли в 1770 р. молодий німецький 
письменник перебував у Страсбурзі на пиш
ному святі на честь Марїї-Антуанети, він 
дізнався про заборону всім, хто мав жа
люгідний вигляд, показуватися під час її 
візиту. Гете пише віршовану п’єсу на фран
цузькій мові, де порівнює цю ситуацію із 
зустріччю Христа з прокаженими та па
ралізованими [5, с.239]. До речі, Жіроду за
тишно почувався серед видатних представ
ників ворожого або байдужого ставлення до 
християнства. В «Амфітріоні», як і в інших 
п’єсах, ідеї християнства отримують іронічне і 
навіть сатиричне тлумачення. Жан-П’єр 
Жіроду, син письменника, писав, що батько, 
«будучи агностиком, люб’язно поважав 
релігію»[6, с.240]. Така повага, яка зовсім не 
помітна в третій дії «Амфітріона», приховує в 
собі відверту неприязнь.

Аналізуючи ставлення Ж.Жіроду до релігії, 
Ж.Робішез у статті «Велич людини без Бога» 
намагається визначити ідейні течії, впливу 
яких піддався французький драматург, ство
рюючи власну систему філософських поглядів. 
Автор дослідження припускає, що таким на
прямком могло бути вільнодумство початку 
XVII ст. у Франції.

На думку Р.М.Альбереса, боги в творчості 
Жіроду є «антропоморфними образами фату
му» [2, с.360]. їх участь у дії зумовлена 
міфологічним сюжетом, а «Амфітріон 38» 
власне і є втіленням формальної легенди з пе
ребігом подій, які передбачені міфом. Водно
час персонажі п’єси Жіроду намагаються «об
дурити» передбачений сюжет: «О дорога Леда, 
боги готували нам трагедію, так давайте ж 
влаштуємо з неї невелику розвагу для двох 
жінок!» — пропонує Алкмена [1, с.214]. Отже, 
офіційна любовна пригода Алкмени та 
Юпітера є лише формальністю, всередині якої 
автор надає своїм героям свободу дії. На окре
му згадку заслуговує один елемент, який 
витікає з такої постановки питання: персонажі 
більше коментують події, ніж переживають їх.
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Тому основною проблемою драматичних 
творів Жіроду є відповідь на питання, чи 
відбудуться передбачені події (в даному ви
падку, візит Юпітера до Алкмени). До речі, це 
безпосередньо стосується п’єси, де проблема 
відображена в назві — «Троянська війна не 
відбудеться».

На фоні лицемірної ролі богів образ Ал
кмени набуває істотної значущості. Як і інші 
героїні Жіроду (Сюзанна, Жюльєтта, Ег- 
лантіна), вона є «мірилом у непорозумінні, яке 
існує між людиною та Всесвітом, залишаючись 
за цих умов вірною людству та істині» [2, 
с.362]. Шанс спілкування з Всесвітом на
дається їй як міфологічна пригода, в яку її втя
гує Юпітер, а спілкування з людством для неї
окреслено лише одним співрозмовником ---
коханим Амфітріоном. Вона кокетує з обома: 
зраджує Богові з людиною, а людині — з Бо
гом. Але вона ніколи не зрадить власній сут
ності смертної жінки. Показовим у цьому плані 
є факт відмови стати безсмертною, який ста
вить крапки над «і» у проблемі протиставлення 
людини божеству.

Ось як відмову Алкмени розглядає 
Р.М.Альберез у монографії «Естетика та мо
раль у творчості Жана Жіроду». Відкинувши 
безсмертя, Алкмена «підкоряється Верховному 
Наказу, який встановив сам верховний Бог, 
тобто Юпітер. Згідно з цим наказом, кожен 
повинен залишатися на призначеному для ньо
го місці: Алкмена повинна бути земною 
жінкою, а не богинею. Юпітер, який є деміур
гом, посланим фатумом для універсальної гар
монії, сам її і порушує, зробивши героїні таку 
пропозицію. Отже, власне Алкмена змушує 
Бога дотримуватися закону гармонії та Вер
ховного Наказу»[2, с.362]. Хоча героїня не 
відкидає роздуми про те, що стала жертвою 
обману, як зрештою і Амфітріон. Якщо вона й 
відмовляється від таємної ночі з Юпітером, то 
знає, одначе, що за сюжетом міфу така ніч 
відбудеться. Міфові вона підкоряється, а міф 
тут є втіленням наказу фатуму.

Створюючи конфлікт між людиною та Бо
гом у трагедії з низкою передбачених подій, 
які Верховний Наказ нав’язує людині, Жіроду, 
наголошує на умовах, за яких розвиваються ці 
події. На відміну від класичної драматургії, він 
не занурюється у внутрішній світ персонажів, 
оскільки вони керуються не власними почут
тями, а знаходяться під впливом розмов на те
ми моралі, які передбачені сюжетом міфу. Ал
кмена, як і Електра та Юдиф, скоряється долі 
тільки тому, що хоче залишитися собою, тобто 
справжньою Алкменою, такою, якою її змаль

овує легенда — зразковою дружиною 
(порівняємо, наприклад, з трансформацією об
разу Пенелопи в літературі XX ст.). Покора 
Богові є нічим іншим, як проявом вірності ле
генді, міфу. Але «Амфітріон 38» є особливим 
втіленням цієї ідеї. Алкмена здогадується про 
те, що воля божества та воля легенди, яка ви
значається людиною та реалізується богами, 
збігаються. Отже, вона погоджується з Вер
ховним наказом, але дізнавшись, що туди за
лучені люди та їх «аморальні» боги, повстає.

Набувши у п’єсі матеріальної форми, боги 
віддалилися від Всевишнього божества. Буду
чи втіленням сили, вищої за людську, вони не 
мають нічого спільного з Верховним Богом, 
присутність якого Жіроду, здається, визнає, 
але якого можна помітити тільки як прояв волі. 
Боги більше не є ні неосяжним божеством, ні 
гармонією Всесвіту, ні джерелом цієї гармонії. 
Самі боги піддаються впливу цієї верховної 
волі. Боги, яких бояться, стають жертвами 
долі. У результаті розмов, які стосуються мо
ралі, люди викривають недоліки богів, які 
віднині символізують все, що «покликано три
вожити внутрішній спокій людини»[3, с.377]. 
Відтак поняття Всесвіту, який, як виявляється, 
є збіговиськом вигаданих богів, стає неприяз
ним та чужим для людини. Отже, конфлікт між 
людиною та Богом, появу якого раніше пояс
нювали прозрінням людини, у Жіроду є непо
розумінням між рівними істотами, які є 
різними в моральному плані.

Хибність переконань про ідеальність та не
перевершеність божества перед людиною у 
п’єсі Жіроду визнають самі боги:

Меркурій: «... Що ви думаєте про небо?
Юпітер: Я впевнений, що воно належить 

мені, причому набагато більше зараз, коли я 
став смертний. Я думаю, що ця сонячна систе
ма надзвичайно маленька, а земля величезна, і 
я добре знаю і відчуваю себе вище від богів.

Меркурій: Ось тепер ви дійсно стали лю
диною» [1, с.172].

Людство є втіленням тієї гармонії Всесвіту, в 
яку воно так вірить. Небо черпає цю гармонію 
саме в людському бутті. Алкмена ж є тим посе
редником у стосунках людини та Всесвіту. 
Юпітер Жіроду змушений визнати це: «Але є в 
Алкмені недосяжна упевненість... Життя Алкме
ни - це призма, в якій загальне досягнення людей 
і богів - любов, відвага, пристрасті - перетворю
ються у справжні людські якості: постійність, 
ніжність, відданість, перед якими наша мо
гутність є мізерною»[1, с.191].

Отже, в «Амфітріоні 38» Жіроду спонукає 
нас до роздумів, що божеству людина потрібна
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більше, ніж божество — людині. Його п’єса є 
вінцем величі людини, її розуму. Людяність та 
щирість Жан Жіроду ставить вище, ніж забо
бони про існування ідеалу, який повинні 
втілювати боги. Вони являють собою «надпри
родне, і аж ніяк не святе». У такому перероз
поділі влади та цінностей Бог втрачає святість 
функції творця.
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SUMMARY
Dranenko N.F.

The «Christianization» of the Antique Mithology in Amphithreon 
and Alkmena in the Comedy of G. Girodu

The article is dedicated to philosophical-literary analysis of the play «Amphitrone 38» of a french dramatist G. 
Girodu as well as of his attitude to religion and its canons (pastulates).

Клічук A.B. 
м. Київ

ДУХОВНІСТЬ ЯК  ОСНОВНА ЦІННІСТЬ БУТТЯ ЛЮДИНИ (В РУСЛІ ФІЛОСОФСЬКО- 
ТЕОЛОГІЧНОГО ВИТЛУМАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЕТЬЄНОМ ЖИЛЬСОНОМ)

Функціонування соціуму певною мірою 
програмує спосіб життєвияву особистості, яка 
й підносить на гребінь наукового аналізу по
шук тих цінностей, які, завдяки своїй природі, 
здатні вистояти й відстояти себе навіть тоді, 
коли все навколо викликає сумнів, зневіру або 
байдужість. Особливо є помітним це явище на 
зламі історичних епох. Так і сьогодні: одна ча
стина населення досягає бажаного матеріаль
ного статку; інша - через свою вдачу, - навряд 
чи може розраховувати на його блага. Та чи 
саме це є тим багатством і тим благом за яким 
людина приходить у цей світ? Сьогодні, на 
межі двох тисячоліть, таке запитання одне з 
найбільш актуальних для різних верств насе- 
леня як нашої країни, так і всього світу.

Життя людини є складним, швидкоплин
ним, скінченним процесом, але творення добра 
і прояв любові до життя та ближнього підно
сить, облагороджує людське буття. Все це пе
ретворюється в неперевершену цінність, ім’я 
якій - духовність. Питання духовності постає 
як одне з найважливіших від часів Сократа: у 
західній християнській традиції його з’ясовує 
Томас Аквінський; воно стає предметом студій 
для представників неотомізму XX століття - Е. 
Жильсона, Ж. Марітена та ін. Через їх вчення 
проходить ідея про те, що саме духовність є 
тією цінністю і тим благом для людей, яке мо
же дати найбільший сенс життю, допомагає 
людині збагнути смисл своєї природи. З іншо

го боку, ідея духовності постійно корелюється 
з ідеєю гармонії віри та розуму, що з новою 
гостротою та рельєфністю постає в релігйно- 
філософських міркуваннях Е. Жильсона.

Проблема гармонії віри та розуму, яка фор
мує внутрішній духовний світ людини, існує 
стільки, скільки людина усвідомлює себе як 
homo sapiens. Кожна епоха вносить свій штрих 
до її кола, і ритм сучасного буття наполегливо 
вимагає відповіді: що людина має взяти від 
життя і що повинна дати йому, реалізувавши 
свої можливості? Оскільки Етьєн Жильсон свій 
творчий пошук спрямовував саме на з'ясування 
сутності буття людини крізь призму віри та 
розуму, то ж доцільним буде звернутись до 
його вчення сьогодні, коли для людини 
особливо важливою є моральна підтримка.

Буття людини у світі не є випадковістю 
без мети та змісту, а вливається в певний цілі
сний процес. Беззаперечним є також факт, що 
все існуююче у відповідному порядку має як 
свою причину, свою мету, так і певну роль у 
загальному бутті. Вже існування такого поряд
ку і гармонії вимагає пояснення причини, пер- 
шотворця всього існуючого. Немає сумніву, 
що наявність безумовної першопричини як іс
нуючої в собі самій, незалежно від нас - дійс
ності Бога - не може бути доведеною логічно 
чи виключно розумовим актом. Необхідність 
безумовної першопричини для вищих інтересів 
людини, її необхідність для волі чи морально-
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етичної діяльності, для розуму та істинного 
знання, для почуття та творчості, - ця необхід
ність підводить до погодження із тим, що існує 
Божественне начало. Абсолютна упевненість 
у цьому може бути дана лише вірою. Це стосу
ється не лише пошуків безумовної першопри
чини, а й будь-якого предмета і всього зовніш
нього світу взагалі. Людина може знати про 
зовнішній світ виключно завдяки своїм емпі
ричним можливостям, власним відчуттям. Все 
те, що поза нами та непідвладне нашій волі та 
відчуттям, здебільшого не підвладне логічному 
поясненню, і тому такий стан провокує конф
лікт між вірою та розумом як абсолютно різ
ними засобами, що намагаються пояснити ці
лісне буття та ціннісно смислове існування в 
ньому людини.

Але, якщо існування зовнішнього оточення 
підтверджується вірою, то сенс цієй дійсності 
(її сутність "essentia") дається досвідом: тобто 
в дійсність ми віримо, а що вона собою являє, 
ми відчуваємо й знаємо. Е. Жильсон вважає: 
"Якщо би ми не вірили в те, що існує зовнішнє 
оточення, то все те, що ми відчуваємо і знаємо, 
мало б лише суб’єктивне значення, це були б 
дані лише нашого внутрішнього психологічно
го життя. Бог творить існуючі суб’єкти з осно
ви, яка міститься у своїй індивідуальній при
роді" [1, C.229J.

Дані досвіду на основі віри в те, що існує 
зовнішній світ предметів, спонукають до по
шуку причини, яка їх гармонійно розташовує 
чи пов’язує між собою.Такий досвід вимагає 
певної системи пізнання цілого, що, з наукової 
точки зору, досягається за допомогою дії ratio 
(мислення), надаючи емпіричним можливос
тям людини наукової форми [6, с.17].

Усе сказане стосовно навколишнього світу 
сміливо можна застосувати і до божественного 
начала. Його існування можна стверджувати 
лише актом віри. Слід зауважити, що чимало 
науковців займалось доведенням існування 
Бога, але їх зусилля не дали бажаного резуль
тату. Можливо, саме тому, що при пошуку пе
вної відповіді дослідник керується тією чи ін
шою настановою a priori, що, зрештою, й ви
значає результати його дослідження. Усі поді
бні інтенції й a priori мають гіпотетичний ха
рактер і тому не дають безумовної достовірно
сті. Існування божественного начала є для ро
зуму лише ймовірність або умовна істина, і 
стверджувати її можна лише вірою. Суть бо
жественного начала, як і суть оточуючого нас 
світу, дається досвідом. Що Бог є,- ми віримо, 
а те, що Він собою являчє, ми намагаємось 
пізнати. Зрозуміло, що факти внутрішного ре

лігійного досвіду віри в те, що ці предмети є 
дійсними, суть лише нашої фантазії. Досвід як 
внутрішньої віри в існування Бога, так і віри в 
існування зовнішнього світу - лише психічні 
фактори пізнання буття людиною. Тут можна 
погодитись з думкою Е. Жильсона, що "це фа
кти свідомості, а об’єктивне значення цих фак
тів визначається творчим актом віри" 
[2, с.147]. При нашій вірі внутрішні дані релі
гійного досвіду пізнаються як дія на нас боже
ственного начала, як його одкровення в нас, 
отже саме воно існує як дійсний предмет нашої 
свідомості.

Але дані релігійного досвіду навіть за умо
ви віри в їх об’єктивне значення насправді є 
лише окремими даними про божественні пре
дмети, а не повним знанням про них. Таке 
знання стає можливим лише за умови органі
зації релігійного досвіду в цілісну, логічно 
пов’язану систему. Тому, окрім релігійної віри 
та релігійного досвіду, необхідне також релі
гійне мислення; проте релігія сприймається 
лише актом віри, а наука вимагає логічного 
доведення, що й суперечить вірі.

Якщо науковець вірить у божественне по
ходження предметів і до того ж критично ана
лізує явища та розмірковує над тим, що бачить 
і відчуває, то такий індивід обов’язково почне 
розмірковувати і над предметом своєї віри. Та
ке мислення вимагає певної послідовності та 
системи. Цю можливість дає філософія релігії.

"Філософське бачення релігії, - вважає Жи
льсон, - однаково необхідне як для наукового 
бачення світу, так і для пересічної людини, яка 
прагне бодай пристосуватись до цього світу та 
вижити в ньому" [3, с.77]. Це стосується як 
віруючої особи (яка пояснюватиме об’єкт своєї 
віри), так і того, хто з певних переконань ба
чить світ з точки зору атеїста. Сукупність релі
гійного досвіду та релігійного мислення є зміс
том релігійної свідомості. З об’єктивної точки 
зору цей зміст є одкровенням божественного 
начала як дійсного предмета релігійної свідо
мості. Можна погодитись із думкою Жильсона 
в тому, "що душа людини і релігійна свідо
мість не є щось завершене, а те, що виникає та 
вдосконалюється, те, що постійно перебуває у 
певному процесі становлення" [4, с. 155]. Ціка
вою та важливою особливістю віри є той факт, 
що кожна людина починає свою віру з самого 
початку, а не продовжує її на певному етапі 
вже розпочатою іншим індивідом. Інше питан
ня виникає при виборі релігії. Віра не проявляє 
себе вся й одночасно. У тому й полягає її особ
ливість, що об’єкт віри розкривається поетап
но, поступово і в закономірному процесі. Як
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природа, що нас оточує, так і релігія вимага
ють правильного бачення себе, мудрого підхо
ду до пізнання.

Класична концепція християнської філосо
фії про співвідношення релігії та філософії, 
вміло побудованої на вченні Платона та Аріс- 
тотеля, є практично несприйнятливою для су
часних раціоналістів [5, с.19]. Вони категорич
но розділяють сфери релігії та філософії. Про
те останнім часом усе більшу увагу привертає 
думка Е. Жильсона, який, досліджуючи вчення 
Томи Аквінського, дійшов висновку, що Томас 
вивів своє християкське вчення про віру із суто 
раціональних передумов, внаслідок чого істина 
його філософії ні в чому не залежить від істини 
його віри. Тим то християнство не є абстракт
ним знанням істини. Адже божественне начало 
є дійсним предметом релігійної свідомості, 
тобто таким, що діє на цю свідомість та від
криває у ній свій зміст. Отже, релігійний роз
виток є позитивним процесом, оскільки - для 
багатьох - це взаємодія з Богом.

Намагаючись пояснити логічно розвиток 
релігійної істини та її ідейний зміст, слід до
тримуватись тієї послідовності, в якій ця істи
на на протязі історичного розвитку відкрива
лась людству. Беручись за вирішення цього 
питання, слід звернути увагу на три основні 
елементи:

1. Природа, яку ми бачимо й відчуваємо, є 
очевидною дійсністю;

2. Божественне начало, як мета нашого по
шуку та його зміст, поступово відкриваються 
під допитлавим поглядом дослідника;

3. Людська особистість, як суб’єкт життя та 
свідомості, сприймаючи божественне начало, 
поєднує з ним і природу, перетворюючи при 
цьому її з випадкового в необхідне.

Поняття одкровення як богопізнання визна
чає те, що божество, яке відкривається, є за 
своєю первинною сутністю прихованим, таєм
ним; воно не є даним як таке. Але навіть за та
кої умови воно повинне існувати в думках до
слідника як до певної міри відоме (щоб знати, 
в якому напрямку вести свій пошук і знайти 
шуканий результат). Отже, воно існує та діє, 
але не у своїх власних межах (не саме в собі), а 
в усій природі, оскільки божественне начало 
повинне мати простір для дії. Така його дія в 
природі обумовлює та визначає спосіб матері
ального життя в ній та долі людини. Це - при
родне начало, безпосереднє одкровення. З та
ким одкровенням людина перебуває в постій
ній протидії, намагаючись подолати задані 
природою матеріальні рамки, що не завжди 
гармонують із духовними її прагненнями. На

решті, є й таке одкровення, в якому, на думку 
Жильсона, "божественне начало поступово 
розкривається у власне своїй суті, в тому, чим 
воно є саме в собі і для себе самого" [1, с.35].

Сама природа, яка отримала божественне 
начало, визнається чимось самостійним, само- 
сущим. [6, с.13]. Людина, перебуваючи в при
родних рамках, не задовольняється даним, хоч 
вона й підлягає дії природної стихії (тілесною 
своєю природою), а внутрішньо не дозволяє 
собі підкоритись сліпій неминучості. Природа 
панує над людиною лише зовні настільки, на
скільки людина піддається її впливові. Внут
рішнє підкорення (добровільне) природі обу
мовлене прагненням отримати від неї повноту 
та зміст власного буття, сповненого змісту та 
надії на досягнення свого нескінченного праг
нення, збагнути глибину, причину та смисл 
людського буття. Проте відповісти на всі запи
тання природа не в силі. Тому людина знову 
повертається до свого духовного начала з ві
рою в те, що саме воно заповнить ту пустоту, 
яку не в змозі витіснити природа [5, с. 10].

Людина приходить до тієї межі, яка відділяє 
її внутрішнє Я  від зовнішнього Я. У чому ж 
полягає суть внутрішнього Я7 Внутрішнє я є 
душею людини. Дух - це глядач, свідок, гість - 
самотній та приречений на страждання. При
рода - це засіб для духу. Поєднання духу та 
природи само собою є нескінченною протиді
єю, постійним конфліктом. Сліпа, але могутня 
природа несе в собі хоч і бездіяльний, але сві
домий дух. Завдяки такому поєднанню й від
бувається будь-яке творення. Буття - це 
постійне творення і постійна боротьба між 
елементами творення.

Роблячи умоглядний екскурс у природне 
буття людини та допустивши її існування в 
бажаних матеріальних умовах, людство праг
нуло б нових пошуків. Можливо позбавлення 
його від пошуку засобів для існування в мате
ріальному плані полегшило би людські зма
гання в розумовому та етичному плані? Наслі
док такого змагання передбачити важко. Лю
диною іноді керують емоції. В емоціях та ро
зумі й закладена пошукова сутність природи 
людини. Людина прагне до самоствердження 
та продуктивної форми буття.

На основі викладеного матеріалу можна 
зробити висновки:

1. Суть буття людини підпорядкована, з одно
го боку, природному середовищу; з другого - 
своєму внутрішньому (духовному) статусу цього 
буття. Її мудрий підхід до такого існування дає 
можливість знаходити гармонію і самоцінність у 
загальному багатогранному бутті.
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2. Людська спільнота повертається до духо
вного начала з вірою в те, що саме воно допов
нить ту порожнечу, яку не в змозі заповнити 
природа. Саме духовність здатна вивести лю
дину з моральної кризи.

3. Людина має свій внутрішній світ. Вона 
наділена розумом і вірою і при їх гармонійно
му поєднанні може розвиватись та самоудос- 
коналюватись.
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SUMMARY
Klichuk A.V.

The Problem of Being as a Whole System in Etienne Gilson’s Interpretation 
(after His Book «Being and Essence»)

The article analyses the category of deing as one of the fundamental philosophical cattegories in book of the 
french religious philosopher Ettiene Gilson «Being and Essence».

Злотніцька O.3., Докаш B.I.
м.Чернівці

НЕОЯЗИЧНИЦТВОЯК СУЧАСНА НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЯ
Неорелігії — це термін, яким позначають 

оформлені в другій половині XX ст. нові кон
фесії, релігійні групи, духовні течії, церкви, в 
яких відобразилися процеси, що відповідають 
реаліям сьогодення. Поява їх зумовлена зміна
ми світоглядних парадигм, кризою та немож
ливістю працювати застарілими методами тра
диційних церков, взаємовпливами різних куль
турних світів. Неорелігії базуються на певній 
віросповідній традиції або синкретизмі кіль
кох, творячи нове віровчення, культи, органі
зації. Здебільшого такі течії з’являються в ре
зультаті прояву релігійної ініціативи окремих 
осіб, які стають для віруючих обраними бога
ми. Релігійна організація вважається самодо
статньою і незалежною від будь-якого релігій
ного центру [1, с.7].

Сьогодні в Україні представлено багато ві
домих у світі напрямків неорелігій, одним з 
яких є неоязичництво. Неоязичництво -  «нео» 
-  це спроба в новій формі, відповідно сього
денню, подати окремі вірування з метою від
родження певного шару культури, духовності, 
який здебільшого втратили українці з навер
ненням їх до християнства [2, с.677].

Щоб уявити, що собою являє неоязичницт
во, потрібно володіти знанням про язичництво.

Язичництво -  це прадавня релігія, що існува
ла на території України до прийняття християнс
тва. Данне поняття охоплює широкий спектр
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вірувань: уособлення природи, віра в духів, 
культ предків, тотемізм, магію, чаклунство, зна
харство та ін. Названа релігія вважається політеї
стичною, хоча в слов’янському світогляді ще 
існувало уявлення про одного Бога -  найголов
нішого, батька всіх богів. Пантеон богів задоб
рювався відповідними жертвоприношеннями. 
Окремих святинь наші предки не мали.

У період панування язичництва людина й 
природа були єдиним цілим, людина була 
включена в природу, її процеси, явища, вони 
існували в гармонійній взаємодії. Люди воло
діли певними знаннями про природу та її ліку
вальні властивості. У великій пошані були зна
харі й чарівники, що лікували й займалися во
рожінням.

Волхви -  служителі язичницького культу, 
як стверджують наукові дослідження, були й 
першими літописцями. «Волховник» -  це язи
чницька книга або збірка дощечок, на яких за
писувалися священні тексти, молитви, закли
нання, найдавніші знання волхвів. Певною мі
рою волховником може вважатися й «Велика 
книга» -  писемна пам’ятка дохристиянської 
України. Тексти цієї книги вважаються пер
шим українським літописом. Язичницька об
рядовість частково збереглася в українському 
фольклорі, родинно-побутових звичаях, тра
диціях. У народних обрядах залишилися спо
мини про давні слов’янські свята [3, с.387].



Хоча язичництво належить до первісних, 
нерозвинених релігій, все ж таки це неймовір
но багатий, символічно насичений і цікавий 
прошарок культури, на якому й сформувалося 
християнство. Насильно впроваджена релігія 
не могла знищити прадавню «віру батьків». 
Язичництво так асимілювалося з християнст
вом, що М.Грушевський назвав його «народ
ним християнством».

Без засвоєного досвіду, накопиченого попе
редніми поколіннями, не може бути культур
ної, освіченої людини. Щоб скористатися пло
дами культурної спадщини, нам потрібно зна
ти основу, на якій вона формувалася, а основа 
була язичницькою.

Язичництво, будучи прадавньою релігією 
нашого народу, стає грунтом, на основі якого 
формуються спільні, притаманні народу, риси 
й ознаки, які в певних зв’язках і систематиза
ції утворюють архетипи. Тобто виникає особ
ливий спосіб світосприйняття, характерний 
лише для слов’янського світу. Архетипи, 
утримуючись в глибинних шарах свідомості, 
якраз і визначають відмінність та особливість 
нашої нації. На цьому моменті й акцентують 
увагу неоязичницькі рухи, коли постає питання 
про національне відродження України.

Неоязичництво, або рідновірство, в Україні 
представлено багатьма течіями, а саме: рідна 
Віра, РУН Віра, Собор Рідної Віри, Ладовірст- 
во, Великий вогонь та ін. Одні з них організа
ційно оформлені, мають певну структуру, інші 
лише концептуально обгрунтовують своє 
вчення, своє язичницьке бачення світу, наявно
го, Бога, людини.

Деякі з неоязичників зберегли вірність пан
теїзму, інші, модернізувавшись, сповідують мо
нотеїзм. Громади неоязичників існують не лише 
на території України, але й за кордоном, в 
українських діаспорах. Неоязичництво являє 
собою дуже цікавий і неоднозначний феномен, 
до розгляду якого можна підійти з різних боків.

Сьогодні, у зв’язку із виникненням само
стійної української держави, проводиться ана
ліз історії виникнення, розвитку та існування 
нашої нації. Ми звертаємося до свого коріння, 
архетипів, за якими жили наші предки. І якщо 
постає питання про встановлення національної 
релігії, то неоязичництво має серйозні претен
зії щодо своєї значущості в цьому питанні. 
Адже язичництво, як уже зазначалося, є тією 
основою, яка визначає менталітет нашого на
роду, це той грунт, в якому знаходиться корін
ня тієї культури, яка крізь віки проросла в сьо
годення і характерна для українського народу. 
Робиться спроба довести, що українці колись

мали свою власну культуру, духовність, 
оскільки вони мали свою власну релігію. Те
пер, щоб відродити все це, треба відродити 
свою прарелігію. Саме це й збирається здійс
нити неоязичництво у формі рідновірства. Рід
новірство, тобто запровадження рідної віри, з 
одного боку, намагається відродити релігію 
праукраїнців, з іншого боку -  це спроба вписа
ти все, що було втрачено, в сьогодення. Пропа
гується ідея, що українська нація сьогодні є 
малорозвинутою і не може себе віднести до 
цивілізованих етносів, тому що побудувана на 
основі чужої, не притаманної їй релігії, яка 
формує рабську психологію в українців. Отже, 
щоб стати повноцінною нацією, потрібно мати 
свою релігію, свого бога і не залежати від чу
жих богів, чужих релігійних центрів. Отже, 
спасіння України, на думку неоязичників, у 
відродженні рідної віри. До рідновірства тяжіє 
передусім частина національно орієнтованої 
інтелігенції, котра вбачає в християнстві чужу 
для України релігію, а процес відродження 
язичництва розглядає як домінанту відроджен
ня українства, повну парадигму українськості. 
На їх думку, неоязичництво може ствердити 
самобутність та ідентичність нації.

Але, не дивлячись на такі оптимістичні по
гляди відносно ролі та значення неоязичництва, 
необхідно все ж таки визнати, що стовідсоткове 
навернення українського народу до неоязичниц
тва -  справа на даний час практично неможлива. 
Виходячи з того, що релігійний світ нашої дер
жави поліконфесійний (70 напрямків), варто 
дотримуватись правил толерантності, які дають 
можливість співіснувати таким різнобарвним 
культурам [2, с. 647-649; 6, с.276].

Нарешті слід було б зауважити, що релігієт- 
ворчий процес працює згідно з двома тенден
ціями: репродуктивною й творчою. Перша від
творює потрібне, інколи втрачене, щоб надати 
процесу послідовності та логіки. Друга сприяє 
створенню нового, потрібного сьогоденню. 
Інколи відбувається повернення й до старого, 
призвичаючи його до реалій дня.

Україна шукає себе, свій вимір у світовій 
цивілізації, у світському релігійному просторі. 
«Нео» для неї нормальна річ, коли йдеться про 
східні культи чи про неоязичництво.

Безперечно, навряд чи буде мати значний 
вплив на території України нетрадиційна релі
гійність у формі необидуїзму. Неоязичництво, 
скоріше всього, мобілізує для удосконалення 
форм роботи з паствою традиційні християнські 
течії. Разом з тим можливі також форми сучас
ного синкретизму язичництва і християнства. 
Скоріше всього рідновірство займе своє місце в
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релігійному просторі України спочатку у формі 
культу, а потім в деномінаційній формі, як це 
було з протестантизмом [2, с. 699-718].

Українське релігієзнавство. -  1996 -  № 1 -  С.17-25.
2. Історія релігії в Україні: Навчальний посібник 

/ А.М.Колодний, П.Л.Яроцький, Б.О.Лобовик та ін. 
-К ., 1999 - С.630-654, 699-718.

3. Релігієзнавчий словник. -  К., 1996 -  С. 55-56, 
176, 212,276, 286, 387.
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Філософсько-теологічний факультет є ровесником університету, який 
незабаром відзначатиме своє 125-річчя. У 1875 році в новоствореному 
Чернівецькому університеті були відкриті три факультети: філософський, 
теологічний, юридичний. 1940 року вони були ліквідовані. 1993 року 
відновлено діяльність філософсько-теологічного факультету з відділами 
філософії та теології. 1996 року на відділі філософії відкрито нову 
спеціальність -  релігієзнавство.

Навчання на факультеті забезпечують високваліфіковані викладачі 
філософських, природничих та гуманітарних дисциплін: 7 професорів, 
докторів наук; 28 доцентів, кандидатів наук; 4 кандидати наук, один 
магістр богослов’я, викладачі без наукового ступеня.

У процесі навчання на факультеті студенти поглиблено вивчають істо
рію світової філософії, теологічні дисципліни, релігієзнавство, онтологію, 
гносеологію, соціологію, психологію, логіку, етику, естетику та інші 
дисципліни. Студенти факультету беруть участь у роботі наукових кон
ференцій, у проблемних наукових групах, а кращі результати своїх дослі
джень публікують у Науковому віснику університету (серія “Філософія”).

Випускники факультету можуть працювати викладачами вузів, 
коледжів, гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх шкіл, державними 
службовцями в галузі культури, освіти, відносин між державою та 
церквою, у видавництвах, засобах масової інформації, соціально- 
психологічних службах тощо.
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