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ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

2009 року в Українському католицькому університеті від-
була ся довгоочікувана й знаменна подія: вийшло друком пер-
ше чис ло «Наукових записок УКУ». Було започатковано серію 
«Бого слов’я», над першим випуском якої працював колектив 
ав то рів філософсько-богословського факультету. Цей почин 
став прикладом для істориків, які вважають своїм обов’язком 
під хопити й продовжити важливу для УКУ справу – ви дання 
періодичного наукового органу, котрий об’єднав би твор-
чий доробок усіх факультетів та наукових інститутів уні вер-
ситету.

Відчуваючи відповідальність за здійснення особливої мі сії 
УКУ та намагаючись підкреслити християнську ідентич ність 
нашого університету, редакційна колегія вирішила присвяти-
ти перший випуск серії «Історія» «Наукових записок УКУ» 
між дис цип лінарним студіям, виконаним на методологічному 
пере хрес ті дослідження релігійного (християнського) та істо-
рич но го вимірів людського буття. Свідомо не обмежуючи ав-
то рів збірника чіткими хронологічними та просторовими рам-
ка ми, ми мали на меті надати науковцям максимум творчої 
сво бо ди у визначенні тем, методів і джерел їхньої творчости. 
При цьо му до співпраці було запрошено фахівців як з інших 
ук ра їн ських наукових центрів (київських та львівських), так 
і з-за кор дону (з Франції, Польщі).

Вагоме місце в тематиці збірника займають дослідження 
іс то рії Унійної Церкви, однак важливо, що в ньому на леж-
ним чином відображено історію інших християнських кон-
фе сій – римо-католицизму та православ’я. Уперше вво дить ся 



ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

в науковий обіг низка документальних свідчень, на но во му 
джерельному матеріялі випробовуються сучасні методо логічні 
підходи, підсумовується історіографічний доробок до слі джен-
ня кількох тем. Завершується збірник публікаціями на поша ну 
трьох пов’язаних з УКУ в різний спосіб видатних українських 
нау ков ців – Ігоря Шевченка, Ярослава Дашкевича та Ярослава 
Іса є  вича, відхід яких у вічність став тяжкою втратою для сві-
то вої історичної науки.

Редакційна колегія серії «Історія»
«Наукових записок УКУ»
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Андрій Ясіновський

МИТРОПОЛИТ ФІЛАДЕЛЬФІЙСЬКИЙ ГАВРИЇЛ СЕВІР:
ЖИТТЯ І ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ

Представлено просопографічний портрет визначного грецького бого сло ва 
та релігійного діяча Гавриїла Севіра (бл. 1540‒1616), митро полита Фі ла-
дельфійського з резиденцією у Венеції. Севір, якого вва жали першим пред-
став ником так званого «релігійного гуманізму», на  писав ряд полемічних 
та дог ма тич них творів, які вплинули на бого слов’я не лише православного 
Схо ду, а й латинського За хо ду. По зна чені ідейним впливом західної схо-
лас тики, праці Се ві ра ви ко рис то ву валися в антипротестантській поле-
міці як латин ськи ми тео ло гами, так і православними вченими моги лян-
сько го кола.

Ключові слова: митрополит Філадельфійський, Венеція, грецький бого слов, 
«релігійний гуманізм», православний Схід, латинський За хід, схо лас тика.

Митрополит Філадельфійський Гавриїл Севір жив y переломний для 
грець кого інтелектуального життя час. Уже позаду була епоха пер ших 
пост візантійських учених – тих, які здобули освіту та релігійну й ідео-
ло гічну формацію в останні десятиліття існування Візантійської імпе рії, 
а та кож покоління або й два їхніх духовних учнів та ідейних спадкоєм ців, 
ро зум і свідомість яких залишалися майже непроникними для нових ві -
янь із За хо ду. Після Тридентського собору (1545-1563) у грецькому інте-
лек ту аль но му середовищі, що було сконцентроване здебільшого в італій-
ській діяс порі, і передусім у Венеції, розпочинається новий період. Він 
ха рак те ри зу єть ся як збереженням вірности давній патристичній традиції, 
так і про ник ненням нових для східного християнства схоластичних ме-
то дів, роз роб кою під західним впливом нової догматичної термінології та 
спро бою пере вести православно-католицьку догматично-обрядову поле-
мі ку зі сфе ри претензійних заяв, взаємних звинувачень і грубих образ 
у русло здебільшого філологічно-герменевтичних дискусій. Цей новий 

УДК 271.2-726.1(450.341=14)˝15/16˝Г.Севір
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напрям у грець кому поствізантійському богослов’ї німецький історик 
єзуїт Ґергард Под скаль ський назвав «релігійним гуманізмом»1. Першим 
і чільним пред став ни ком цієї течії став Гавриїл Севір.

Особа Севіра систематично притягувала увагу дослідників напри кін-
ці ХІХ і впродовж першої половини ХХ ст. Іван Малишевський деталь но 
опи  сав релігійну суперечку між митрополитами Гавриїлом і Макси мом 
Мар гу нієм та роль патріярха Александрійського Мелетія Пігаса у при-
ми рен ні двох єрархів.2 Друковані твори Севіра описані в каталогах Еміля 
Ле  ґрана.3 Першу, багато в чому недосконалу, просопографічну студію про 
Гав  ри їла написав митрополит Діокесарійський Арістарх4. Автором най-
пов  ні  шої енциклопедичної статті про нього є французький єзу їт Мар-
тен Жю жі.5 Його ж перу належить розвідка, присвячена по зи ції Се віра 
в конт ро версійних догматичних питаннях.6 Хіротонію митро по ли та опи-
сав Васіліоc Містакідіс7, а стосунки з єзуїтом Антоніо Пос се ві но – Ґеорґ 
Гофман8.

Тема «Гавриїл Севір, його епоха та діяльність у Венеції, стосунки 
з Мак симом Маргунієм і Мартіном Крузієм»9 – перша в списку най ак ту-
альніших дослідницьких завдань Грецького інституту ві зан тій ських і пост-
візантійських студій, створеного 1955 р. у Ве не ції і по кликаного дослі-
джувати грецьку історію та культуру пост ві зан тій сько го періоду на підста-
ві італійських, передусім вене ційських, ар хі вів. Однак мину ло вже понад 
пів століття, а на сторінках як часопису «Тесаврісмата» (Θησαυρίσματα), 

1  G. Podskalsky. Griechische Th eologie in der Zeit der Türkenherrschaft  (1453-1821). Mün chen 
1988, с. 117-180.

2  Див.: И. Малышевский. Александрийский патриарх Мелетий Пигас и его участие 
в делах русской Церкви, т. 1. Киев 1872, с. 365-408.

3  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec 
par des Grecs aux XVe et XVIe siècles, т. 2. Paris 1885 (репринт: Paris 1962), с. 142-151; його ж. 
Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ouvrages publiés en grec par des Grecs au dix-
septième siècle, т. 1. Paris 1894 (репринт: S.l., s.a.), с. 38-40, 240-243; т. 3. Paris 1895, c. 2-4.

4  Див.: Ἀρίσταρχος Διοκαισαρείας. Γαβριὴλ ὁ Σεβῆρος μητροπολίτης Φιλαδελφείας // Νέα 
Σιών 21 ( Ἱεροσόλυμα 1926) 467-481, 529-537, 593-609, 719-744; 22 (1927) 3-18, 210-222, 338-
345, 493-499, 611-624, 658-673, 705-715.

5  Див.: M. Jugie. Gabriel Sévèros // Dictionnaire de théologie Catholique, т. 6. Paris 1924, 
кoл. 977-984.

6  Див.: M. Jugie. Un théologien grec du XVIe siècle Gabriel Sévère et les divergences entre les 
deux Églises // Échos d’Orient 16 (1913) 97-108.

7  Див.: Β. Μυστακίδης. Ἡ χειροτονία Γαβριὴλ τοῦ Φιλαδελφείας κατὰ τὴν 18 Ἰουλίου τοῦ 1577 
ἐν τῇ Παμμακαρίστῳ // Νέος Ποιμήν 5 (1923) 183-190.

8  Див.: G. Hofmann. Briefwechsel zwischen Gabriel Severos und Anton Possevino S. I. // 
Orientalia Christiana Periodica 15 (1949/3-4) 418-434.

9  Σ. Ἀ. Ἀντωνιάδη. Εἰσαγωγή // Θησαυρίσματα 1 (1962) λδ'.
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нау кового органу цієї інституції, так і інших журналів та збірників з’я-
ви  лося хіба що з десяток розвідок, які висвітлюють здебільшого часткові 
ас пекти життя й діяльности Гавриїла. У них ідеться про обставини його 
руко положення та ви борювання права на постійну резиденцію у Ве не-
ції10, тимчасове ви конання обов’язків ігумена одного з критських мо нас-
ти рів11, при ват ну бібліотеку й колекціонування книжок12, наукове й ді лове 
спіл ку вання з британськими вченими13, автографи особистих за пис  ни-
ків14, комерційні невдачі15, прижиттєві портрети16, заповіт17. Єди на окре ма 
книж ка про Севіра – збірник матеріялів конференції, при свяченої митро-
поли тові (Венеція, 26 вересня 2003).18 Літературну спадщину митрополита 
най краще висвітлив Ґ. Подскальський.19 Утім, цілісного сучасного біо-біб-
ліо графічного дослідження про Гавриїла Севіра, яко го зараховують до 
чис ла найосвіченіших і найвпливовіших діячів Грець кої Православної 
Церк ви кінця XVI – початку XVII ст., немає ще й до сьогодні.

10  Див.: Ἰ. Kαλογήρου. Ἡ ἐγκαθίδρυσις ἑλλήνος ἀρχιεπισκόπου εἰς Βενετίαν κατὰ τὰ τέλη 
τοῦ ΙΣΤ' αἰώνος // La chiesa greca in Italia dall’VIII al XVI secolo: Atti del Convegno Storico 
Internationale (Bari, 30 apr. – 4 magg. 1969), т. 1 [=Italia sacra: Studi e documenti di storia 
ecclesiastica, 20]. Padova 1973, c. 89-131.

11  Див.: ῾Ρ. Βλαχάκη. Πληρεξούσιο τοῦ ἡγουμένου τῆς κρητικῆς μονῆς Καβαλλαρὰς στὸ 
Γαβριὴλ Σεβῆρο (1587) // Θησαυρίσματα (1978) 137-143.

12  Див.: Ἀ. Τσελίκας. Λείψανα τῆς βιβλιοθήκης τοῦ μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριὴλ 
Σεβήρου στὸ σιναϊτικὸ μετόχι τοῦ Καΐρου // Θησαυρίσματα 34 (2004) 473-481; S. P. Medigan. 
Gabriel Severos’ Private Library // Studi Veneziani 20 (1990) 253-271.

13  Див.: Ἀ. Tηλλυρίδης. Ὁ Γαβριὴλ Σεβῆρος (1540-1616) καὶ οἱ Ἄγγλοι // Ἐκκλησιαστικὸς 
φάρος 61 (1979) 402-416.

14  Див.: М. Mανούσακας. Αὐτόγραφον τεῦχος χρονικῶν σημειωμάτων καὶ δοσοληψιῶν (1578-
1588) τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου // Θησαυρίσματα 9 (1972) 7-67; Κρ. Παναγιωτοπούλου. Τὸ τελευ-
ταίο αὐτόγραφο σημειωματάριο (1613-1616) τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου // Θησαυρίσματα 13 (1976) 
111-151.

15  Див.: Ἔ. Μπρούσκαρη. Ἐμπορικὲς περιπέτειες τοῦ μητροπολίτη Φιλαδελφείας Γαβριὴλ Σε-
βήρου: Μία ἐπιστολὴ τοῦ Μιχάλη Σβηροῦ (1612) // Θησαυρίσματα 18 (1981) 307-324.

16  Див.: Μ. Ἰ. Μανούσακας. Αἱ δύο προσωπογραφίαι τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου καὶ ὁ ζωγράφος 
Έμμανουὴλ Τζανφουρνάρης // Θησαυρίσματα 7 (1970) 7-14.

17  Див.: Ἀ. Στεργέλλης. Ἡ διαθήκη τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου (1616) καὶ ἡ ῥυθμίση τῶν χρέων τοῦ 
(1617-1647) // Θησαυρίσματα 6 (1969) 182-200.

18  Див.: Gavriil Seviros, arcivescovo di Filadelfi a a Venezia, e la sua epoca: Atti della Gior-
na ta di studio dedicata alla memoria di Manussos Manussacas (Venezia, 26 settembre 2003) / 
ред. D. G. Apostolopulos. Venezia 2004. Дев’ять статей, що входять до видання, висвіт лю-
ють окремі сторінки життя митрополита й майже не торкаються його богословських 
концепцій.

19  Див.: G. Podskalsky. Griechische Th eologiе, с. 118-124.



АНДРІЙ ЯСІНОВСЬКИЙ

14

Життя
Гавриїл Севір народився незадовго до 1540 р. у Монемвасії – візан тій-
сько му місті в Лаконії на південному сході Пелопоннесу. Поселення було 
за сноване неподалік античного Епідавру Лаконійського в кінці VI ст. 
і прославилося, поряд із Містрою, як один із найважливіших осе ред ків 
ду ховної та інтелектуальної культури палеологівського періоду. У за хід-
них джерелах це місто відоме як Мальвазія або ж Мальмсі. Після того 
як воно перейшло від венеційців під владу турків (1540), значна частина 
меш кан ців переїхала в інші землі Найяснішої Республіки, у тому й родина 
Гавриїла, яка потрапила на Крит. Відомо, що його батько на зи вався Три-
фон20, а мати разом із двома сестрами принаймні до 1582 р. меш кала 
в око лицях Ханії на Криті.21

Саме там Гавриїл здобув початкову освіту, навчаючись, зокрема, 
у 1561-1563 рр. у відомого грецько-італійського гуманіста Томи Трі ві дза-
нoса в Іракліоні (Кандії). Про це згадує сам Гавриїл у своєму не да то ва но му 
лис ті до архиєпископа Монемвасійського Макарія Меліссена (1571-1572).22 
З цього ж листа випливає, що Гавриїл із братом Теодором слу жи ли по-
мічниками – можливо, архиєрейськими епітропами – єрар ха.23 Ко ли Гав-
риїл став ченцем і коли відбулися його дияконські та єрей ські свячення – 
достеменно не відомо, однак у віці 22 років він уже був єромонахом. Подіб но 
до багатьох грецьких юнаків того часу, що праг нули поглибити свою осві ту, 
Гавриїл подався на вищі студії до Па ду ан ського університету, де впро довж 
3-4 років вивчав пред ме ти філо соф сько-богословського цик лу й завершив 
навчання 1567 або 1568 р.24 Можливо, саме тут він змі нив первісне прізви-
ще Свірос (Σβηρός) на класицизоване Σεβῆρος – Се вірос (Севір, чи Север 
у ла ти ні зо ва ній вимові).* Закінчивши студії, Гав риїл, спов нений рішучих 

20  Див.: I. Lamius. Deliciae eruditorum, т. 15: Gabrielis Severi et aliorum Graecorum re cen-
tiorum epistolae. Florentia 1574, с. 140.

21  Див.: M. Crusius. Turcograeciае libri octo. Basilea 1584 (peпринт: Modena 1972), c. 530.
22  Лист опубліковано в: I. Lamius. Deliciae eruditorum, с. 3.
23  Див.: Там само, с. 2.
24  Див.: Ἀρίσταρχος Διοκαισαρείας. Γαβριὴλ ὁ Σεβῆρος // Νέα Σιών 21 (1926) 475-476.
*  Це ім’я носили багато видатних мужів античної епохи та Середньовіччя, зокрема рим-

ські імператори Люцій Септимій Север Пертінакс (193-211), Марк Аврелій Север Алек сандр 
(222-235) і Флавій Валерій Север (306-307); великий поборник рішень Першого Ні кейського 
собору Север, єпископ Равенни (347-389); ранньохристиянський аскет і пись менник, учень 
та агіограф св. Мартина Сульпіцій Север (363-420); ритор і релігійний поет, автор буколік 
Север Санкт Енделехій (кін. IV – поч. V ст.); автор енцикліки про від най дення мощей 
першомученика Стефана єпископ Мінорки Север (поч. V ст.); моно фізит ський богослов 
і святий монофізитської церкви єпископ Антіохійський Север (512-518); св. Сульпіцій 
Север, єпископ Бурже († 591), обдарований оратор і поет; автор поле міч ного трактату проти 
єпископа Сараґоського, що вдався до аріянства, єпископ Малаґи Север (кін. VI ст.); знавець
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на мі рів присвятити себе освітній діяльності, ви рушив до рід ного міста. 
Од нак цей останній його візит до Монемвасії три вав не дов го. Зне охо че-
ний постійними утисками з боку османців, він пере би ра єть ся на Крит, що 
перебував під владою Венеційської Республіки.

Невдовзі, 1572 р., Гавриїл з’являється у Венеції, де претендує на по-
са ду парохіяльного священика церкви св. Георгія. Спершу його не було 
обра но, але вже 29 червня 1573 р. він отримав призначення на грецьку 
па ро хію. Усві домлюючи власні переваги й достоїнства, він починає відтоді 
бу ду вати ам бі ційні плани щодо своєї духовної кар’єри.

Гавриїл Севiр не обриває контактів із Критом, з яким його пов’язують 
родинні зв’язки. У 1575 р. він повертається на острів, де близько року слу-
жить священиком у Ханії. Мабуть, у цей час започатковується його дружба 
з критянином Мелетієм Пігасом, згодом патріярхом Александрійським, 
яку вони зберегли назавжди. Невдовзі Севір вирушає до Константинополя 
на запрошення вселенського патріярха Єремії II Траноса, до якого, за сло-
вами самого Гавриїла, начебто дійшла добра слава про нього.25 E. Леґран 
вважає, що Гавриїла було запрошено разом з іншим ученим греком із Ве-
неції, Максимом Маргунієм, для викладання в патріяршій школі. Це при-
пущення він робить на підставі Максимового листа до патріярха, в якому 
повідомляється, що той збирається приїхати до Константинополя, щоб 
зайняти запропоновану посаду, разом із Гавриїлом.26 Однак насправді 
Маргуній не залишав Падуї, де навчався в університеті. Севір поїхав сам, 
і на вряд чи викладання було найважливішою метою його подорожі.

Мануссос Манусакас, історик культури й довголітній директор Грець-
кого інституту у Венеції, на підставі знайдених ним архівних матерія-
лів обґрунтовує іншу мету поїздки Гавриїла. У 1571 р. Венеція втра ти ла 
Кіпр, який перейшов під турецьке панування, і, боячись, що наступ-
ною принадою для османців стане Крит, змушена була підписати з ними 
мирну угоду (1573). Водночас Венеція надала православному насе лен-
ню острова повну релігійну свободу, щоб заручитися його підтримкою 
в ра зі виникнення небезпеки. Цією ситуацією скористалися заможний 
критський купець із Ханії Леонін Сервос та декілька його прибічників. 
У 1575 р. Леонін подав Раді Десяти – венеційському урядові – меморандум 

25  Див.: М. Mανούσακας. Συλλογὴ ἀνεκδότων ἐγγραφῶν (1578-1685) ἀναφερομένων εἰς τοὺς 
ἐν Βενετίᾳ μετροπολίτας Φιλαδελφείας // Θησαυρίσματα 6 (1969) 14.

26  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 2, с. ххх, прим. 1.

філософії, богослов’я та математики, автор «Перших аналітик», трактатів із герменевтики, 
риторики, літургіки, поетики, граматики й астрономії єпископ Едесси Север Севокт (640-
666); автор трактату арабською мовою, спрямованого проти пат рі ярха Александрійського 
Євтихія, а також історії коптської Церкви та історії перших чо ти рьох Вселенських соборів, 
складеної у ворожому щодо ортодоксального православ’я дусі, Север Мукаффа (Х ст.).
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із пропозицією встановити на Криті православну архиєпархію, до скла ду 
вищої єрархії якої входили б архиєпископ та чотири єпископи, лояльні 
до Республіки й навіть призначені нею. Ці достойники забезпечили б від-
даність критян метрополії та задовольняли б духовні потреби право-
слав них мешканців острова, яким доводилося часто їздити до ворожого 
Кон стан тинополя, щоб отримати благословення у патріярха. Пропозиція 
ви да лася урядові Венеційської Республіки цікавою, проте, після тривалих 
ва гань, її так і не було прийнято через заперечення з боку генерального 
про ку ратора Криту Джакомо Фоскаріні, як і дожа Марко Чіконьї.27

У Константинополі 18 липня 1577 р. патріярх хіротонізував Севіра на 
митрополита Філадельфії (нині Алашеґір у Туреччині).28 Зберігся де таль-
ний опис церемонії рукоположення Гавриїла, зроблений очевидцем – ка-
пеланом німецького посольства в Константинополі Стефаном Ґер ла хом. 
З його щоденника дізнаємося, що на церемонії «були присутні чис лен ні 
критяни, бо хоч Гавриїл народився в Монемвасії, він довший час пере-
бував на Криті». Далі Ґерлах вказує, що Севiр став митрополитом піс ля 
клопотання заможного критського купця Леоніна Сервоса, який про жи-
вав у Галаті, дільниці Константинополя, розташованій на північ від Зо-
ло того Рогу, де мешкали здебільшого італійські купці, «бо в інакшому 
разі йому не вдалося б отримати цієї посади». Ґерлах наводить також 
суми, витрачені Леоніном на подарунки клирові патріярхату, а також на 
підготування хіротонії та урочистої гостини й завершує свій опис сло-
вами Леоніна, що «новий митрополит ніколи не поїде до Філадельфії, 
а перебуватиме на Криті або у Венеції»29.

Отже, можна зробити висновок, що висвячений на прохання Леоні на 
Севір був дійовою особою масштабного плану, якому, однак, не суди лося 
здійснитися, і мав, очевидно, очолити критський синод, іншим чле ном 
яко го, правдоподібно, став би Маргуній. Це припущення підтверджує той 
факт, що із Константинополя Гавриїл Севір поїхав не до Філадельфії – 
місця своєї нової катедри, і не до Венеції, а безпосередньо на Крит, споді-
ваючись на успіх вищезгаданих задумів, які трималися в таємниці, аби не 
спровокувати небажаної реакції з боку латинського клиру й дея ких вене-
ційських чиновників. Ця подорож, до того ж, була пов’язана з небезпекою, 
оскільки Рада Десятьох заборонила грецьким єпископам в’їзд на Крит.

27  Див.: М. Mανούσακας. Ἡ ἐν Βενετίᾳ ἑλληνικὴ κοινότης καὶ οἱ μητροπολίται Φιλαδελφεί -
ας // Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν 27 (Ἀθῆναι 1960-1970) 196-198. 

28  Див.: В. Ἀ. Mυστακίδης. Ἡ χειροτονία Γαβριὴλ τοῦ Φιλαδελφείας κατὰ τὴν 18 Ἰουλίου τοῦ 
1577 ἐν τῇ Παμμακαρίστῳ // Νέος Ποιμήν 5 (1923) 183-190.

29  S. Gerlach. Tagebuch. Franckfurth am Mayn 1674, c. 366-367. Цей уривок «Щоденника» 
пере друковано також у Леґрана: E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, 
т. 2, с. 145.
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Проте сподіванням Севіра та впливової групи греків, які його під-
три мували, не судилося здійснитися. Завершивши службу на Криті й по-
вернувшись до метрополії наприкінці 1577 р., екс-прокуратор Фос ка-
рі ні змусив Гавриїла прибути до Венеції. Проте навіть після цього той 
не облишив своїх планів і надії повернутися на Крит. Гавриїл одразу ж 
склав петицію до уряду, в якій, використавши все красномовство й дип-
ло ма тич ні здібності, описав свої колишні заслуги перед Найяснішою Рес-
пуб лі кою і знову попросив дозволу переїхати на Крит, аби задоволь ня-
ти ду хов ні потреби тамтешнього православного населення, а також по-
тур бу ва ти ся про двох своїх небог. Остаточний розгляд петиції від був ся 
у серпні 1578 р. Врешті-решт Севiрові знову відмовили в проханні пере-
братися на Крит. Виглядає, що такою була загальна політична на ста но ва 
щодо високопоставлених грецьких єрархів. Кількома роками піз ніше по-
дібна історія трапилася з Максимом Маргунієм. Висвячений Єро теєм Мо-
нем ва сійським на єпископа Кітери, він поїхав до Венеції, щоб отри мати 
дозвіл на перебування на цьому острові, але теж був змушений за  ли ши-
тися у Венеції аж до кінця життя.30 На численні аргументи про вза єм ну 
користь запропонованого ним проєкту Севір отримував різні від мовки. 
Натомість Республіка призначила йому 1577 р. щорічну до та цію в сто 
скудо, а роком пізніше – одноразову дотацію в 50 цехінів і щомісяч ну – 
по 6 цехінів, а також одноразову виплату на утримання двох сестер, по 
сто цехінів на кожну. Гавриїл, своєю чергою, мав залишатися у Венеції до 
особливого розпорядження.31

Koли Гавриїл зрозумів, що його первісні плани щодо Криту остаточ но 
зазнали краху, в нього визрів новий задум. Змушений залишитись у Ве не-
ції, середовище якої було йому добре знайоме ще з першого побуту, Се вiр 
вирішив стати духовним провідником православних греків, які меш ка  ли 
в місті, й одночасно постійним представником вселенського пат рі яр ха 
в найчисленнішій грецькій діяспорі. Цей план мав би стати ви гід ним як 
для венеційських греків, так і для самого патріярха, який у та кий спо-
сіб поширив би свою юрисдикцію на венеційські володіння в Пів ніч ній 
Іта лії та Далмації. Для Севіра додаткова вигода від цього за ду му по ля га-
ла в тому, що він принаймні частково задовольнив би по пе ред ні ам біт ні 
пла ни. Ці сподівання згодом виправдалися, і Севір, ви ко рис то ву ю чи свій 
ав то ритет перед венеційським урядом, домігся дозволу від ві ду вати не 
лише далматські землі та Іонійські острови, а й Крит, на якому він, попри 
за бо рону, усе ж побував принаймні двічі (у 1581-1582 і 1586 рр.).

30  Див. докладніше: G. Fedalto. Massimo Margunio e il suo commento al «De Trinitate» di 
S. Agostino (1588). Brescia 1967, c. 39-48.

31  Див.: M. Mανούσακας. Ἡ ἐν Βενετίᾳ ἑλληνικὴ κοινότης, c. 200-201.
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Тимчасом як Республіка прихильно приймає грецького архиєпископа, 
у нього загострюються стосунки з патріярхом Єремією. Незабаром пат-
рі ярх розчаровується цим своїм призначенням, особливо після ін си нуа-
цій диякона Никифора Парасхіса з Тріккали, тодішнього падуан ського 
студента, а згодом відомого патріяршого протосинкела та місце блюс ти-
теля.* Севiра було звинувачено в тому, що він зловживає екскомуніками 
й не згадує імени патріярха у своїх священнодійствах. Гавриїл в одній зі 
своїх петицій венеційському урядові стверджує, що він заборонив Ники-
форові виступати в церкві св. Георгія проти шанованого у Венеції про-
по відника Франческо Паніґароли, у відповідь на що Никифор об мо вив 
Севiра перед патріярхом.32 Єремія в листі дорікає Гавриїлові, а неза баром 
проголошує ставропігію храму св. Георгія (1579)33, тобто вста нов лює пря-
ме його підпорядкування своїй юрисдикції. М. Манусакас, на від міну від 
більшости істориків, вважає, що цей акт Єремії був не так кро ком на зу-
стріч прагненням братства, як спробою обмежити вплив і повно важення 
Гавриїла Севіра в грецькій громаді Венеції, якими, на думку вселенського 
патріярха, Гавриїл зловживав.34

Згодом, під час свого другого (1580-1584) і третього (1587-1595) пере-
бу вання на патріяршому престолі, Єремія II мав ще не одну нагоду роз ча-
руватися в позиції та діях Гавриїла Севіра. Однією зi скандальних істо рій 
у Венеції, пов’язаних з іменем митрополита, була суперечка з Мак си мом 
Маргунієм довкола календарної проблеми влітку 1590 р. Севір висту пив 
за те, щоб православні греки Венеції святкували Пасху разом із ла ти-
ня на ми, чим викликав обурення патріярха. Згодом, у листопаді того ж 
таки року, Гавриїл отримав від Єремії ультимативне по слання з вимогою 
про тя гом найближчих шести місяців відбути до сво єї Філадельфійської 

32  Документ опубліковано: Κ. Δ. Mέρτζιος. Πατριαρχικὰ ἤτοι ἀνέκδοτοι πληροαορίαι σχη-
τικαὶ πρὸς τοὺς πατριάρχας Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τοῦ ἔτους 1556-1702 [=Πραγματεῖαι τῆς 
Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, т. 15, ч. 4]. Ἀθῆναι 1951, с. 4-6.

33  Див.: Ἰ. Βελούδης. Χρυσόβουλλα καὶ γράμματα τῶν οἰκουμενικῶν πατριαρχῶν ἀνήκοντα 
εἰς τοὺς Φιλαδελφείας μητροπολίτας ὑπερτίμους καὶ ἐξάρχους πατριαρχικοὺς καὶ προέδρους 
πνευματικοὺς τῆς Ἑνετίησι τῶν ὀρθοδόξων κοινότητος. Βενετία 1873; 1893, с. 7-10, № Α'.

34  Див.: M. Mανούσακας. Ἡ ἐν Βενετίᾳ ἑλληνικὴ κοινότης, c. 205-206.

* Никифор Парасхiс Кантакузин (бл. 1537 – бл. 1599) користувався необмеженою до ві-
рою патріярха Єремії ІІ. За дорученням свого патрона здійснив поїздки до Молдавії та 
Во ло щини, де, зокрема, учителював. Був однією з ключових фігур православного собору 
в Бе рес ті (1596), де відстоював позицію вселенського патріярха в перипетіях довкола під-
писання Берестейської унії. Як на волоських, так і на руських землях провадив заплутані 
полі тичні ігри, нажив собі ворогів і зазнав переслідувань. Схоплений властями Польської 
Ко ро ни, був звинувачений у шпіонажі на користь Османської імперії та ув’язнений; помер 
у Маль борк ській в’язниці. У 2002 р. Синод Білоруської Православної Церкви вніс його як 
свя щенно муче ника до Собору Білоруських святих.
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єпархії, вірні якої буцімто не можуть дочекатися сво го пастиря; в іншому 
ж разі його буде зміщено.35

Севір одразу відповів першоєрархові рішучою відмовою від’їжджати 
до Філадельфії, навіть під загрозою зміщення. Він висловив побажання 
за лишитися на чолі християнського люду, який йому ввірили Боже про ви-
діння і Венеційська Республіка.36 Одночасно Гавриїл подав дожеві Ве не ції 
петицію, у якій просив скерувати до Константинополя листа з про хан ням 
дозволити йому залишитися у Венеції. Крім того, члени братства св. Ни-
колая теж заступилися за Севіра, заперечивши будь-які наклепи про ти 
нього. Усі ці заходи увінчалися успіхом: у квітні 1591 р. Єремія II вреш ті 
надав Гавриїлові дозвіл на перебування у Венеції * за умови його по ро зу-
міння з Маргунієм. Умову вселенського патріярха було виконано: невдовзі 
митрополити помирилися між собою й обидва залишилися у Венеції до 
кінця своїх днів. Відносини між Севіром і Єремією після цих подій не 
ста ли, однак, надто сердечними. Натомість Найясніша Республіка була 
в цілому задоволена результатами переговорів, залишивши в себе цього 
право славного єрарха – здібного дипломата й випробуваного союзника.

Після 1591 р. розширюється також зона впливу Гавриїла Севіра. Пат-
ріярх Єремія надає йому титул архиєпископа Філадельфійського, екзарха 
та патріяршого епітропа в Далмації. Юрисдикція Гавриїла поширюється 
на грецькі острови, що перебували під владою Венеційської Республіки, 
а згодом також на православні громади Південної Італії та Сицилії.

З фактичним установленням православної єпархії у Венеції Грецька 
Церква вивільнилася там від певної залежности від місцевої латинської 
єрар хії. Грецькі громади на узбережжі Адріятичного моря за час пере бу-
вання при владі Гавриїла Севіра досягли значного розквіту в духов но му, 
релігійному та літературному житті. У містах Анконі, Полі та ін ших з’яв-
лялися нові православні храми. Гавриїл часто відвідував під по ряд ковані 
йому парохії. Він здобув собі пошану й репутацію дбайливого, щирого, 
працелюбного та безкорисливого архипастиря.

Ревно дбаючи про потреби пастви, яку він сам обрав, Гавриїл зде-
біль шого не відзначався духом толерантности. Він різко засуджував ідею 
унії з Римом і тих своїх співвітчизників, які схилялися в бік Латинської 
Церкви. Зокрема, Гавриїл знову гостро зіткнувся з Максимом Маргунієм 

35  Див.: І. Lamius. Deliciae eruditorum, c. 112-113.
36  Там само, c. 114.
*  Цими діями Єремія II de facto визначив Венецію як місце перебування митрополита Фі-

ла дельфійського Гавриїла Севіра. Згодом і його наступники на цьому престолі до 1790 р. 
про дов жували залишатися у Венеції. Після смерти Гавриїла Сенат Республіки повторив 
своє звернення до вселенського патріярха, і патріярх Тимотей II 1618 р. підтвердив пра во 
Теофаніса Ксенакіса, наступного митрополита Філадельфійського, на резиденцію у Венеції.



АНДРІЙ ЯСІНОВСЬКИЙ

20

у богословській суперечці довкола Filioque, у якій останній y трьох своїх 
працях на цю тематику обстоював римо-католицький підхід до проб-
леми.37 Переслідувань з боку Гавриїла зазнав грек-уніят Йоанніс Демі сі я-
нос38, a відомого унійного богослова Петра Аркудія Севір узагалі вважав 
ворогом Церкви й навіть вигнав його одного разу з храму св. Георгія39. 
Будучи та ким безкомпромісним, Гавриїл, однак, умів цінувати дружбу. 
Його дру зями були Мелетій Пігас, Йоан Натанаїл, Мануїл Глизоній, Тео-
дор Ка рі кіс (згодом патріярх Теофан І) та інші видатні особи того часу. 
Як право славні, так і греки-уніяти присвячували Севірові публікації своїх 
творів і видання літургійних книг.40

Уряд Венеції з політичних міркувань та особистої поваги до Гав ри-
ї ла Севіра завжди був прихильний до нього, нерідко допускаючи цьо го 
грець кого єрарха на засідання сенату. Як писав тогочасний ні мець кий лю-
те ранський богослов та еллініст Мартін Крузій, «у Венеції першо свя ще-
ни ком є сам п. Гавриїл, який, як я чув, навіть входить до сенату»41. Голос 
Гавриїла в уряді був дуже важливий для грецької громади, адже Севір, 
зрозуміло, усіляко обстоював її інтереси. Він здійснив ряд корисних ре-
форм, зокрема усунув із православної літургії латинські «новини» (за-
по зичення). Дож Ніколо да Понто, який по-дружньому ставився до Гав-
риї ла, разом із сенатом відвідував церкву св. Георгія. Водночас, будучи 
вельми шанованим і незалежним у католицькій державі, Гавриїл, як грек 
і православний, завжди твердо стояв на позиціях своєї Церкви, залишався 
вірним уселенському патріярхові, незважаючи на конфлікти з ним, і не 
під давався тискові з боку римського духовенства, що намагалося схилити 
Грець ку Церкву в Італії та її архиєпископа до унії.

Гавриїл Севір підтримував контакти з видатними релігійними дія-
ча ми своєї епохи – представниками інших конфесій. У 1580-1581 рр. він 
лис тувався з М. Крузієм. Грецький богослов та історик Й. Калогіру42 при-
пи сує Севірові роль посередника в діялозі грецької Православної Церк ви 

37  Див.: Χ. Παπαδόπουλος. Συμβολὴ εἰς τὴν ἱστορίαν τοῦ Μαξίμου Μαργουνίου. Ἡ θεο λογικὴ 
αὐτοῦ ἔρις πρὸς τὸν Γαβριὴλ τοῦ Σεβήρου // Nέα Σιών 18 (1923) 708-727. Пор. також: И. Ма-
лышевский. Александрийский патриарх, т. 1, с. 374-408.

38  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 3. Paris 1903, с. 181.
39  Див.: Ἰ. Bελοῦδος. Ἑλλήνων ὀρθοδόξων ἀποικία ἐν Βενετίᾳ. Ἱστορικὸν ὑπόμνημα, вид. 2. 

Βενετία 1893, с. 73.
40  Митрополитові Гавриїлу Севірові, зокрема, присвячено грецькі видання Псалтиря 

(1586) та Антологія (1587); див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, 
т. 2, c. 47-50.

41  «Venetiis antistes est ipse D. Gabriel, qui, ut audio, etiam venetum senatum ingreditur» 
(М. Сrusius. Turcograeciae libri octo. Basel 1584, с. 525).

42  Див.: Ἰ. Kαλογήρου. Ἡ έγκαθίδρυσις ἑλλήνος ἀρχιεπισκόπου εἰς Βενετίαν, c. 89-131.
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з про тестантами. Однак М. Манусакас на підставі знайдених та опуб лі-
ко ва них ним джерел переконливо довів безпідставність гіпотези Кало гі-
ру.43 Насправді листування з Севіром зініціював сам німецький учений 
і воно зводилося майже виключно до запитань філологічного характеру, 
з якими Крузій звертався до Севіра.

У 1592 р. Севір обмінявся листами з Антоніо Поссевіно, папським 
посланцем до Речі Посполитої.44 Полемічний лист митрополита Філа дель-
фійського був відгуком на книгу Поссевіно «Московія», присвячену вра-
женням автора від побуту в Східній Европі. Уперше цей твір було опуб-
ліковано латинською мовою 1586 р. у Вільні, а роком пізніше – у Кельні 
й Антверпені. Італійський переклад книги з’явився у Феррарі 1592 р. і, як 
видно з листа Гавриїла, був йому відомий. Гавриїл відповідає головним 
чином на закиди нунція щодо східного обряду, вміщені в завершальному 
розділі книги, що має заголовок «Інші помилки русинів, які піддалися 
східній схизмі» (Errores alii Ruthenorum, qui orientale schisma sequuti sunt). 
У листі-відповіді (не датованому, але написаному, найправдоподібніше, 
того ж таки 1592 р.) Поссевіно подає перелік джерел, з яких він склав уяв-
лення про Грецьку Церкву. Серед інших тут згадано листи патріярха Кон-
стантинопольського Єремії та патріярха Александрійського Сильвестра 
про григоріянську календарну реформу, які нунцій отримав від князя 
Кос тянтина Острозького.

Наприкінці життя Гавриїл Севір підтримував стосунки з англійця-
ми45: архиєпиcкопом Кентським Джорджем Абботом46, а також із Генрі 
Cе ві лом47 – математиком, грецистом, перекладачем і королівським учи те-
лем. Гавриїл належав до числа кореспондентів і помічників анг лій сько го 
вченого у виданні першого повного зібрання творів Йоана Зо ло то устого 
у вісьмох томах (Ітон 1612). У своїй передмові до сьомого тому, який 
містить коментар на Послання апостола Павла, Севіл згадує про співпрацю 
з грецькими вченими Гавриїлом Севіром та Максимом Маргунієм.

43  Див.: M. Manussacas. La comunità greca di Venezia e gli arcivescovi di Filadelfi a // La chiesa 
greca in Italia dall’VIII al XVI secolo: Atti del Convegno storico interecclesiale (Bari, 30 apr. – 
4 magg. 1969), т. 1 [=Italia sacra: Studi e documenti di storia ecclesiastica, 20]. Padova 1973, 
c. 85-87.

44  Докладніше див.: G. Hofmann. Briefwechsel zwischen Gabriel Severos und Anton Pos-
sevino S. I. // Orientalia Christiana Periodica 15 (1949/3-4) 418-434.

45  Див.: Ἀ. Tηλλιρίδης. Ὁ. Γαβριὴλ Σεβῆρος (1540-1616) καὶ οἱ Ἄγγλοι // Ἐκκλησιαστικὸς 
φάρος 61 (1979) 402-416.

46  Див.: Τ. Π. Θεμέλης. Ἐπιστολὴ τοῦ ἁγίου Φιλαδελφείας πρὸς τῶν Ἄγγλων // Νέα Σιών 8 
(1909) 256.

47  Про цю історичну постать див.: Dictionary of National Biography, т. 17. New York – 
London 1909, с. 856-858.
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У Венеції Гавриїл також переписує48 і колекціонує49 рукописи. За до-
рученням кардинала Федеріко Борромео вчений діяв як агент зі збору 
грець ких pyкописів для міланської бібліотеки св. Амброзія. Про це, зо-
кре ма, свідчать записи на книжках, що вказують його ім’я, дату й міс це 
придбання. Севір також розшукував книжки для збірки палацу Ес ко-
рі ал у Мадриді та для відомих діячів того часу. Крім того, Гавриїл Се вір 
мав значну приватну бібліотеку. Нещодавно грецький філолог і палео-
граф Ага мемнон Целікас спробував реконструювати її на підставі ана лізу 
ру ко писів, що зберігаються в Каїрському подвір’ї Синайського монас-
ти ря, власноручних нотаток митрополита у двох збережених осо бис тих 
за пис никах та його заповіту. Ще одним джерелом дослідника ста ли книго-
збір ні Севіра, зображені як тло на двох його портретах.50 Ком пара тив не 
до слі дження цих даних дало можливість визначити 32 книги як такі, що 
на лежали Севірові.51 Серед них є твори отців Церкви: Юстина Філо со-
фа, Гри горія Богослова, Григорія Нісського, Йоана Золотоустого (4 томи 
ітон сько го видання), Діонісія Ареопагіта, Максима Ісповідника, Йоа на Да-
мас ки на; античних філософів, поетів і риторів: Платона, Аріс то те ля, Гоме-
ра, Ге сіода, Теокріта, Софокла, Демостена; наукові й довідкові пра ці: «Гео-
гра фія» Клавдія Птолемея, симфонія Святого Письма, те зав рус грець кої 
мови Анрі Етьєна, ватиканське видання (1608-1612) по ста нов все лен ських 
со борів грецькою та латинською мовами. В іншому дослі джен ні, при свя-
че ному приватній книгозбірні Севіра, подається пере лік із 21 книги, що 
опи нилися в Національній бібліотеці в Турині.52 Ат ри буція їх Севірові, 
зроб лена на підставі каталогу XVIII ст.53, є доволі непевною. Більшість із 
цих книг згоріли чи були сильно пошкоджені під час пожежі 1904 р.

48  Див.: Б. Фонкич. Греческие писцы эпохи Возрождения. 3 // Византийский временник 
42 (1981) 126; див. також: його ж. Палеографические заметки о греческих рукописях 
итальянских биб лио тек // Византийский временник 41 (1980) 217-218.

49  Див.: S. P. Medigan. Gabriel Severos’ Private Library, с. 254-255.
50  Докладніше див.: Μ. Ἰ. Μανούσακας. Αἱ δύο προσωπογραφίαι τοῦ Γαβριὴλ Σεβήρου 

καὶ ὁ ζωγράφος Ἐμμανουὴλ Τζανφουρνάρης // Θησαυρίσματα 7 (1970) 7-14, фото A'-B'; 
М. Constantoudaki-Kitromolodes. Le icone e l’arte dei pittori greci a Venezia: Maestri in rap-
porto con la confraternità greca // I greci a Venezia: Atti del Convegno internazionale di studio, 
Venezia, 5-7 novembre 1998 / ред. M. F. Tiepolo, E. Tonеtti. Venezia 2002, c. 591. Один із порт-
ретів, дещо пошкоджений, авторства Іммануїла Дзанфурнаріса (бл. 1570/75 – після 1631), 
зберігаєтьться в монастирі св. Герасима на о. Кефаллінії, інший, приписуваний пензлю 
Томи Батаса (1554-1599), знаходиться в Грецькому інституті візантійських і пост візан тій-
ських студій у Венеції.

51  Див.: Ἀ. Τσελίκας. Λείψανα τῆς βιβλιοθήκης τοῦ μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριὴλ 
Σεβήρου στὸ σιναϊτικὸ μετόχι τοῦ Καΐρου // Θησαυρίσματα 34 (2004) 475-477.

52  Див.: P. Medigan. Gabriel Severos’ Private Library, c. 259-262.
53  J. Pasinus. Codices manuscripti bibliothecae regii Taurinensis Athenaei, т. 1. Tauri num 1749.
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Е. Леґран згадує рукопис із грецьким перекладом «Суми» Томи Ак-
вінського, на якому в кінці змісту рукою Гавриїла вписано цілу про ве ні-
єнційну історію, яка добре характеризує цього архиєрея як бібліофіла чи 
навіть бібліомана: «Ця книга раніше належала блаженнішому патріярхо ві 
Геннадію*, потім перейшла до блаженнішого патріярха Максима**; від так 
була продана його небожем, паном Мануїлом Комнином, а я купив її 
в Димитрія Кастріна через згадку про першого власника та щоб її не 
вивез ли. Тепер належить мені, Гавриїлові Філадельфійському з Монемва-
сії Севіру»54.

Гавриїл Севір помер 21 жовтня 1616 р. у монастирі св. Параскеви на 
острові Лесіні, під час канонічної візитації до Далмації. Його тіло пере-
везли до Венеції та поховали в церкві св. Георгія, якій він віддав більшу 
частину життя. Під час похорону митрополита було урочисто виголошено 
поетичну надгробну промову, яку написав атенянин Натанаїл Хікас.55 
Спів вітчизники поставили своєму пастиреві мармуровий барельєф, який 
збе рігся до наших днів. Під ним грецькою та латинською мовами ви кар-
бу вано епітафію, яку склав кіпріот Александр Синклітик.56

Про популярність Севіра за життя і пам’ять про нього після смерти 
свідчать присвячені йому вірші й епіграми57, у яких Гавриїла називають 
«рев ним архиєреєм і видатним мужем» (ἀρχιερεὺς προφρώνος τηλεφανὴς 
ἀνέ ρων), «улюбленцем усієї благочестивої Еллади» (Ἑλλάδος οὐλομένης φίλ-
τα τος εὐσεβέος). Натомість архиєпископ Іконійський, грек-уніят із Криту 
Йо ан ніс Матей Каріофілліс у віршованому «Плачі про біди нещасної Гре-
ції» (Moνῳδία ἐπὶ ταῖς συμφοραῖς τῆς δυστυχοῦς Ἑλλάδος), опубліковано му 
в Римі 1631 р., сатирично змальовує Севіра як «бородатого, відляку ю чо-
го птахів кентавра і трагелафа***», лицемірного чоловіка, що був «гре ком 
серед греків і латинником із латинниками», який, «будучи неосвіче ним, 
хо тів, щоб його хвалили як законовчителя та звали равином****», який 

54  E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 2, с. 151.
55  Див.: Μ. Ἰ. Μανούσακας. Ναθαναὴλ Χίκας ὁ Ἀθηναίος καὶ τὰ ἀνέκδοτα ἔργα αὐτοῦ // Ἐπε-

τηρὶς τοῦ μεσαιωνικοῦ ἀρχείου 4 (1952) 22-23, 33-39; N. M. Παναγιωτάκης. Περὶ Ναθαναὴλ 
Χίκα // Μνημόσυνον Σοφίας Ἀντωνιάδη. Βενετία 1974, c. 265-271.

56  Текст епітафії опубліковано в: Ἰ. Bελοῦδος. Ἑλλήνων ὀρθοδόξων ἀποικία, с. 67-68; E. Le-
grand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 2, с. 149.

57  Див., наприклад, епіграми Діонісія Катіліяноса та Георгія Корессіоса, що опубліковані 
в кн.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… au dix-septième siècle, т. 1, с. 39-40.

*  Йдеться про вселенського патріярха Геннадія ІІ Схоларія (1454-1456, 1463, 1464-1465).
** Йдеться про вселенського патріярха Максима ІІІ Христоніма (1476-1482).

*** Трагелаф (τραγέλαφος) – потвора з давньогрецької мітології, напівцап-напіволень.
**** В оригіналі ῥαβουνί (буквально з єврейської – «о мій пане») – вираз із Нового Завіту.
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«на  пи сав книги незнання, нісенітниці й твори, повні дурниць»58. Нижче 
Ка ріо філліс називає Гавриїла «пустоголовим» (σαβουροκέφαλος) – гра слів 
з його прізвищем Σεβῆρος. Утім, ці звинувачення слід сприймати рад ше 
як уїдливий пасквіль чимось невдоволеного архиєрея. В іншому вір ші-
епі грамі, крім Севіра, образливими епітетами наділено й інших «охоп-
ле них темрявою вчителів-схизматиків»: Гавриїлових сучасників (Мелетія 
Пі гаса, Максима Маргунія, Георгія Корессіоса) та попередників (Варлаама 
Ка лаб рій ського, Ніла Каваcилу, Григорія Паламу, Георгія Схоларія).59

Літературна творчість
Гавриїла Севіра називають одним із найвидатніших богословів Грець кої 
Церкви епохи турецького панування. Його богослов’я зводиться го лов ним 
чином до полеміки та систематизації богословських знань. Як по ле міст 
Гавриїл наслідує Ніла Кавасилу, митрополита Тессалоніки (бл. 1360 р.), 
ав тора трьох трактатів про ісходження Святого Духа, праць про при-
мат папи Римського, чистилище та причини розходжень між Ві зан ті єю 
і Ри  мом. Полеміка Гавриїла була скерована проти латинян і poз коль-
ниць ких ві янь у його власному оточенні (наприклад, позиції Мак сима 
Мар гу нія у спра ві Filioque). Севір захищав правовірність своєї Церк ви, 
зокре ма висту па ю чи проти закидів єзуїтів Антоніо Поссевіно (1533-
1611) та Робертo Бел ляр мі но (1542-1621), що нібито греки – єре тики. 
У дог ма тично-літургій ному аспекті праці Севіра значною мірою зорі-
єн то ва ні на спадщину Симеона, архиєпископа Тессалоніки (1410-1429), 
го лов ною працею якого був виклад християнського віровчення у фор-
мі дія ло гу між архиєреєм і клириком. Перебуваючи в опозиції до Ри му, 
Гав ри їл Севір водночас був добре обіз на ний з творами сучасних йому 
тео логів Ла тинської Церкви й багато за позичив із методології та тер-
міно ло гії пост тридентської схоластики. Ні мецький богослов Філіп Ма єр, 
зо кре ма, під креслює помітний у його тво рах вплив праці Р. Бел ляр міно 
«Роз гляд спірних питань християнської віри проти тогочасних єре ти-
ків» (Disputationes de controversis christianae fi dei adversus huius tem po ris 
haereticos)60.

Гавриїлові Севіру належать три важливі богословські праці. Найві до-
мі ший його твір – «Синтагматіон про Святi Церковні Таїнства». Cвя ті 
Таїн ства (гр. μυστήρια, лат. sacramenta) – установлені Христом і Йо го 
апостолами святі обряди, які в таємничий спосіб передають милість 

58  E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 2, с. 148.
59  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… au dix-septième siècle, т. 1, с. 240.
60  Докладніше див.: Ph. Meyer. Die theologische Literatur der griechischen Kirche im sech zehn-

ten Jahrhundert. Leipzig 1899, c. 84.
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Божу61 – один із найважливіших догматів християнської Церкви. По-
чинаючи від канонів перших вселенських соборів і творів ранньо хрис-
тиян ських отців Церкви, ця тематика займає чільне місце в історії хрис-
ти ян  ського богослов’я, хоч тривалий час не було офіційно визначеної 
кіль кости Святих Таїнств.62

У XVI ст. питання сакраментології стають однією з найчастіше дис-
кутованих богословських проблем. Тридентський собор (1545-1563) роз-
глядав Святі Таїнства майже на всіх своїх сесіях. Було ухвалено серію 
по станов і проголошено ряд канонів як про Святі Таїнства загалом, так 
і про окремі сакраменти. Одночасно зацікавлення цими богословськими 
проб лемами пробуджується в середовищах протестантів і православних. 
В ос танній чверті XVI ст. з’являється «Перша відповідь лютеранам» пат-
рі яр ха Єремії II Траноса, у якій він викладає православну доктрину про 
сім Святих Таїнств, часто цитуючи Симеона з Тессалоніки63. Мелетій Пі-
гас написав антипротестантський твір «Про неосквернені таїнства», ске-
рова ний проти вчень Мартіна Лютера й Жана Кальвіна. А згодом у листі 
до Гавриїла Севіра патріярх Александрійський викладає свої роздуми про 
необ хідність і мету встановлення таїнства Святого Причастя, звертаючи 
увагу на обрядові відмінності в Грецькій і Латинській Церквах.64 У листі 
до Іпатія Потія, переконуючи єпископа Володимирського повернутися до 
православної віри, Мелетій знову пояснює суть Євхаристії та її трак ту-
ван ня Східною Церквою.65

61  Див.: Κ. Δυοβουνιώνης. Τὰ μυστήρια τῆς Ἀνατολικῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας ἐξ ἀποφέως 
δογματικῆς. Ἀθῆναι 1913, с. 8-9.

62  Наприклад, апостольські отці та Юстин визнавали два таїнства (Хрещення та Єв-
харистію). Інші додавали до переліку Сповідь, Шлюб і Священство («Дідахе», Ігнатій, 
Климент Римський, Тертулліян). Ще інші – Миропомазання (Кипріян) та Єлеопомазання 
(Іпполит, Серапіон). Теодор Студит (759-826) стверджував існування трьох таїнств. Оста-
точне формування сімки Святих Таїнств на Сході відбулося в ХІ ст. Уперше зустрічаємо 
повний перелік Святих Таїнств у монаха Йова (1270), Михаїла Палеолога на Ліонському 
соборі (1273) (див.: Χρ. Ἀνδροῦτσος. Δογματικὴ τῆς ὀρθοδόξου ἀνατολικῆς ἐκκλησίας. Ἀθῆναι 
1956, с. 314) та патріярха Константинопольського Йоана XI Векка (1277) (див.: M. Jugie. 
Th eologia dogmatica Christianorum orientalium ab Ecclesia Catholica dissidentium, т. 3: Th eologiae 
dogmaticae Graeco-russorum expositio de Sacramentis. Parisii 1930, с. 17). У Латинській Церкві 
остаточне обмеження кількости Святих Таїнств числом сім здійснили століттям раніше 
Петро Ломбардський і папа Александр III. Утім, дискусії з цього питання не припинялися 
й пізніше. Наприклад, Кирило Лукаріс (1572-1638) у своєму «Визнанні віри» (Confessio 
orthodoxa) говорив про два таїнства, за що згодом був підданий анатемі на церковних 
соборах у Константинополі (1638), Яссах (1642) та Єрусалимі (1672).

63  Докладніше див.: M. Jugie. Th eologia dogmatica Christianorum, т. 3, с. 21.
64  Див.: И. Малышевский. Александрийский патриарх, т. 1, с. 482; G. Podskalsky. Grie chi-

sche Th eologie, c. 132-133.
65  Див.: И. Малышевский. Александрийский патриарх, т. 2. Киев 1872, с. 109, № XL.
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«Синтагматіон про Святі Церковні Таїнства»66 Гавриїла Севіра було 
впер ше опубліковано 1600 р. у Венеції, у друкарні Антонія Пінеллі.67 Це 
не ве лика книжечка в 4°, що містить 15 ненумерованих зошитів по чотири 
ар ку ші – всього 59 нумерованих аркушів та один повністю чистий.68 На-
ступ не видання було здійснене теж у Венеції, 1691 р., в друкарні Ни ко лая 
Глікіса.69 Єрусалимський патріярх Хрисант, внісши деякі зміни, пере ви дав 
цей твір у Тирґовішті 1715 р. (повторна едиція: Венеція 1778)70. У руко пис-
но му варіянті у своїй первісній формі «Синтагматіон» зберіг ся на Ато сі як 
дру га частина конволюта, що складається з богословських і мо ра лі за тор-
ських творів різних грецьких авторів (Сod. Athos 2792, Δo χεια ρί ου 118, Nr. 2). 
Із запису на початку рукопису дізнаємося, що його «1614 року 20 лю то го 
переписав власною рукою Меркурій, нікчемний єро монах із Венеції»71.

Твір починається з патріотичного прологу – звернення автора до зем-
ляків, мешканців Епідавру Лаконійського, що поруч із рідною Севірові 
Монемвасією. Далі, у вступній частині, розглянуто такі питання: про по-
діл Святих Таїнств, про етимологію та різні значення слова «таїнcтво» 
(μυσ τή ριον), про визначення таїнств, їхню кількість, відмінності, вста нов-
лення, порядок. Особливо Гавриїл акцентує на символічній кількості Свя-
тих Таїнств (сім), наводячи алегоричні порівняння з такими біблійними 
поняттями: сім благ, які допомагають подолати сім головних гріхів; сім 
дарів святого Духа; сім труб, що зруйнували стіни Єрихону; сім зірок, 
що їх Йоан Хреститель побачив у правиці Ісуса; сім святих дарів, що їх 
отримують ті, хто приходить на цей світ; сім світильників, які побачив 
Захарія; сім стовпів, на яких Христос збудував свою Церкву, і т. д. Таку 

66  Toῦ ταπεινοῦ μητροπολίτου Φιλαδελφείας Γαβριὴλ, ἐπιτρόπου καὶ ἐξάρχου πατριαρχικοῦ 
Συνταγμάτιον περὶ τῶν ἁγίων καὶ ἱερῶν μυστηρίων. Βενετία 1600.

67  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… aux XVe et XVIe siècles, т. 2, с. 142-144.
68  На сьогодні відомі дванадцять примірників цього видання. Вони зберігаються в мо-

настирях Атосу: Великій лаврі, Діонісія, Кутлумусі та скиті св. Анни; у монастирі Лімон 
по близу Каллоні на Лесбосі, у Національній бібліотеці (Париж), Бодлеянській бібліотеці 
(Окс форд), Бібліотеці Кембріджського університету, Державній бібліотеці Нижньої Сак со-
нії (Ґеттінґен), Папській грецькій колегії св. Атанасія (Рим), Бібліотеці грецького пар ла мен-
ту (Атени) і дефектний примірник у Народній бібліотеці в Козані (Греція); див.: E. Lay ton. 
Th e Sixteenth Century Greek Book in Italy: Printers and Publishers for the Greek World [=Libra ry of 
the Hellenic Institute of Byzantine and Post-Byzantine Studies, 16]. Venice 1994, c. 261.

69  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… au dix-septième siècle, т. 3, с. 2-4.
70  Під заголовком: Συνταγμάτιον περὶ τῶν ὀφφικίων, κληρικάτων καὶ ἀρχοντικίων τῆς τοῦ 

Χριστοῦ ἁγίας ἐκκλησίας καὶ τῆς σημασίας αὐτῶν μετὰ τῶν ἐγχειριδίων τῶν περὶ τῶν ἑπτὰ 
μυστηρίων Γαβριὴλ Φιλαδελφείας καὶ Ἰὼβ ἁμαρτολοῦ, σὺν ὁμιλίᾳ τινὶ θεσπεσίᾳ Γενναδίου 
πατριάρχου Kωνσταντινουπόλεως.

71  Цит. за: S. P. Lambros. Catalogue of the Greek Μanuscripts on Mount Athos, т. 1. Cam bridge 
1895, с. 252.
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увагу до символіки можна пояснити добрим знайомством автора з трак-
татом Лаврентія з Бріндізі про містику чисел у Cвятому Письмі, що його 
переклав грецькою мовою Максим Маргуній, присвятивши Севіровi.72 
У випадку Хрещення, Миропомазання та Священства Гавриїл наголошує 
на властивому цим таїнствам «неминущому характері».

У православному богослов’ї порядок Святих Таїнств доволі мін ли-
вий. У Севіра він такий: Хрещення, Миропомазання, Священство, Єв ха-
рис тія, Покаяння, Шлюб та Єлеопомазання. Після вступу, відповідно до 
кількости таїнств, йдуть сім глав. Кожна глава поділяється на розділи, 
чис ло яких неоднакове для різних таїнств. У відповідних розділах по яс-
нено суть Святих Таїнств, їхні назви, походження, пов’язані з ними об-
ря ди та їхню мету. Згідно зі схоластичною традицією, розрізняються дві 
скла дові частини кожного таїнства: матерія і форма (ὕλη, εἶδος). Окремо 
на ве дено вислови євангелистів, апостолів, отців Церкви про те чи інше 
таїн ство. У творі багато цитат зі Старого Завіту (особливо книг Мойсея 
та про років), Євангелія, східної патристики, візантійських філософів та 
істо риків (Василія Великого, Григорія Богослова, Григорія Нісського, Йо-
ана Золотоустого, Атанасія Александрійського, Діонісія Ареопагіта, Йоана 
Дамаскина, Михаїла Глікаса, Євсевія Емесійського, Константина Ар ме но-
пула та ін.), з постанов вселенських соборів. Цитуються також за хід ні 
джерела, хоч і в значно меншому обсязі. Це, передусім, блаженний Ав гус-
тин і канони Карфагенського собору.

У трактаті помітні певні впливи західного богослов’я. Описуючи та-
їн ство Святої Євхаристії, Гавриїл неодноразово акцентує на пере сущест-
вленні (μετουσίωσις, лат. transsubstantiatio) хліба і вина на Тіло і Кров Хрис-
та. Цей термін, що його вперше заcтоcував ще Геннадій Схоларій (дру га 
половина ΧV ст.)73, є одним із ключових y богослов’ї Cевіра. Як ар гу-
мент автентичного вчення про Євхаристію його використовували в XVI-
XVII ст. латинські богослови в полеміці з протестантами. У вченні про 
священство, як і в латинян, розрізнено чотири нижчі й три вищі ступені. 
Також у таїнстві Покаяння, крім специфічної термінології та обряду від-
пущення гріхів, зі схоластичної традиції запозичено трояку структуру: 
роз каяння – визнання – сатисфакція. Нарешті, Севір зводить форму 
шлю бу – відповідно до латинського канону – лише до цивільної згоди 
по дружжя. На думку Ґ. Подскальського, стислі формулювання та прозора 

72  Див.: G. Podskalsky. Griechische Th eologie, c. 120-121.
73  Див.: Π. Κ. Χρίστου. Ἐκκλησιαστικὴ γραμματολογία: Πατέρες καὶ θεόλογοι τοῦ χριστιανισμοῦ, 

т. 2, вид. 2. Θεσσαλονίκη 1991, с. 274; М. М. Бернацкий. Константинопольский Собор 1691 г. 
и его рецепция в Русской Православной Церкви (к вопросу о каноническом статусе тер-
мина «пресуществление» // Богословские труды 41 (2007) 139-141.
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структура трактату, що не додає йому наукової глибини, нагадують за-
хід ний шкóлярський твір.74 З іншого ж боку, численні цитати зі Святого 
Письма й отців однозначно вказують на православну традицію.

«Синтагматіон» Гавриїла Севіра, як актуальний твір авторитетного 
бого слова, був відомий не лише в греко-православному ареалі, а й на За-
хо ді; зокрема, його вживали французькі богослови ΧVΙΙ ст. Два уривки 
з трактату (вступ і розділ про головні особливості Євхаристії) переклав 
ла тинською мовою та опублікував Рішар Сімон у творі «Віра Східної 
Церк ви, або Твори митрополита Філадельфійського Гавриїла» (Fides Ec-
cle siae orientalis seu Gabrielis metropolitae Philadelphiensis opuscula) (Париж 
1671). Жaн Морен вставив розділ «Πро покаяння» (Пερὶ μετανοίας) до 
свого твору «Історичний коментар про порядок здійснення таїнства По-
ка яння» (Commentarius historicus de disciplina in administratione sacramenti 
poeni ten tiae) (Aнтвepпeн 1682), а розділ «Πро порядок священства» (Пερὶ 
τῆς τάξεως τῆς ἱεροσύνης) – до трактату «Коментар про священство у Свя-
тій Церкві» (Сommentarius de sacris Eссlesiae ordinationibus) (Aнтвepпeн 
1683). Латинські теологи також цитували «Синтагматіон» у своїх диспутах 
із про тес тантами, зокрема Жак Нуе, кардинал Жак Даві дю Перрон, Леон 
Аллацій, Петро Аркудій.75 Останній написав також «рецензію» на «Син-
таг матіон» під заголовком «Відповідь на книгу Гавриїла Севіра Філа дель-
фій ського про таїнства» (Responsio ad librum Gabrielis Severi Phila del phien sis 
de sacramentis).76 

Гавриїл Севір, спираючись на надбання східнохристиянської традиції 
та досягнення західної схоластики, уперше в історії грецького богослов’я 
зумів створити чіткий і вичерпний виклад сакраментологічного вчення. 
Його сучасники й найближчі наступники: Максим Маргуній, Мелетій Пі-
гас, Георгій Корессіос, протосинкел Діонісій, Мелетій Сірігос, патріярхи 
Єрусалимські Нектарій, Доситей і Хрисант – підтримували та розвивали 
викладені ним положення. Проте менш ніж за століття на соборах у Єру-
салимі (1672) та, особливо, у Константинополі (1691) застосовану Севі-
ром схоластичну теорію пересуществлення було піддано критиці як не-
прийнятну для грецького богослов’я та Грецької Церкви.77

У першій половині XVII ст. сакраментологія Севіра поширилася не 
тіль ки в середовищі греків, а й поза межами їхнього ареалу. Одразу піс-
ля виходу книжки у світ у Венеції «Синтагматіон» було перекладено 

74  Див.: G. Podskalsky. Griechische Th eologie, c. 121.
75  Див.: M. Jugie. Gabriel Sévèros, кoл. 980.
76  Див.: E. Legrand. Bibliographie hellénique… au dix-septième siècle, т. 3, с. 220.
77  Див.: Ἰ. Kαρμίρης. Tὰ δoγματικὰ καὶ συμβολικὰ μνήμεια τῆς ὀρθoδόξoυ καθολικῆς ἐκκλη-

σίας, т. 2. Graz 1968, с. 775-777.
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«простою руською» мовою в Дермані на Волині (1603)78, а ще через чверть 
сто літ тя деякі тези й положення трактату використали вчені Києво-Моги-
лян ського колегіуму.79 Через пів століття після появи дерманського пере-
кладу твір Гавриїла наново переклали в Москві церковнослов’янською 
мо вою та видрукували в складі книги «Скрижаль духовная» (1656) за 
ре дак цією Євфимія Чудовського та Арсенія Грека. Цей інтерлінеарний, 
міс цями малозрозумілий переклад натрапив свого часу на рішучий опір 
мос ков ських книжників антиниконівської партії.80

Інша невелика праця Гавриїла Севіра, присвячена окремим євха рис-
тійним питанням, була видана у Венеції 1604 р. під розлогим заголовком 
«Проти тих, які стверджують, що правовірні сини Східної Церкви не-
гідно й незаконно вчиняють почитання і поклоніння Святим дарам у той 
час, як співається Херувимська пісня і єрей, несyчи їх, входить до вів та-
ря; також про частиці, які кладуться на святий дискос; також про ко ли-
во і зерна, що їх споживають на празники святих і за померлих право-
вірних»81. Це фактично три окремі роботи, опубліковані в одній книзі, 
які стосуються більше літургійної практики, аніж богослов’я. У першій 
частині автор обґрунтовує правомірність і значення обряду вшанування 
не освячених жертовних дарів, який викликáв суперечки серед су час ни-
ків, а з погляду католиків і протестантів видавався єретичним. Се вір 
розмежовує вшанування приготованих на проскомидіїприготованих на проскомидії  дарів, що, подібно 

78  Syntahmatyønæ yly ø svtñ¥x sμdmy ta^nax cμrkovn¥x spysanyμ blΩ ñμnnoho mytro-
polyta ≈yladμl≈y^skaho kyr Havryla vo manast¥ry svtño^ Ωyvonaçalno^ tro^c¥ dμrmans-
komæ na Vol¥ny z hrμçμskaho na slovμnskyj dyalμktæ pμrμvμdμno v rok÷ † voplowμnœ 
snañ bΩyñœ £akhã mar lañ; переклад зберігся у двох списках. Див. про цей текст: A. Yasi-
novskyi. Th e First Th eological Treatise in ‘Prosta Mova’ and Іts Relation to the Greek Ori ginal // 
Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia: XVI-XVIII secolo / 
peд. G. Brogi Bercoff , M. Di Salvo, L. Marinelli [=Slavica. Collana di studi slavi, 3]. Alessandria 
1999, с. 187-197; А. Ясіновський. Дерманський переклад «Синтагматіона» Гавриїла Севера: 
Побутування пам’ятки в Україні // Острозька давнина, т. 1: Дослідження і матеріали. Львів 
1995, с. 104-106.

79  У цьому контексті слід згадати Тарасія Земку (друга передмова до Служебника, Київ 
1629), Сильвестра Косова (Дидаскалія, Кутейно 1637) і Петра Могилу (Требник, Київ 1646).

80  Див.: O. Strakhov. Th e Byzantine Culture in Muscovite Rus’: Th e Case of Evfi mii Chudovskii 
(1620-1705). Köln – Weimar – Wien 1998, с. 160-161.

81  Kατὰ τῶν λεγόντων τοὺς ὀρθοδόξους τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας υἱοὺς κακῶς τε καὶ 
παρανόμως ποιεῖν τῷ τιμᾶν καὶ προσκυνεῖν τὰ ἅγια δῶρα, ἡνίκα ὁ χερουβικὸς ᾄδεται ὕμνος, 
καὶ ὁ ἱερεὺς φέρων ταῦτα, εἰσοδεύει εἰς τὸ ἅγιον βῆμα. Ἔτι περὶ τῶν μερίδων ἐν τῷ ἁγίῳ δίσκῳ 
ἐπιτιθεμένων. Ἔτι περὶ τῶν κολύβων καὶ σπερμάτων, τῶν προσφερομένων ἐν ταῖς ἑορταῖς τῶν 
ἁγίων καὶ ὑπὲρ τῶν κεκοιμημένων ὀρθοδόξων. Єдиний відомий сьогодні рукопис цього твору 
зберігається в Бодлеянській бібліотеці в Оксфорді (див.: Ἀ. Tηλλυρίδης. Ὁ Γαβριὴλ Σεβῆρος, 
с. 409). Латинський переклад здійснив Рішар Сімон (див.: G. Podskalsky. Griechische Th eo-
logie, c. 121, прим. 508).
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до ікон, символізують Христа, і поклоніння плоті Господній під час Єв-
ха рис тії.82 Пояснюючи в другому розділі значення частиць (μέριδες), які 
свя ще ник відрізає від просфори, Гавриїл застерігає священиків, аби вони 
не при  ча щали ними вірних, бо ці частиці, хоча й освячуються через кон-
такт зі Святими Дарами, не перетворюються, однак, на Тіло Христове, 
як хліб, що сим волізує Агнця Божого. Тут Севір знову вживає термін 
«пере сущест влен ня». Остання частина («Про коливо») на основі Біблії 
об ґрун товує не ві до мий на Заході літургійний і паралітургійний обряд 
освя чувати цю ри ту аль ну страву й споживати її на могилах померлих. 
У цілому ця пра ця спрямована на досягнення взаєморозуміння між Схід-
ною та Захід ною Церквами.

Найсильнішим у науковому сенсі твором Гавриїла Севіра слід вва-
жа ти написаний після 1591 р. «Трактат проти неуків, які облудно про-
по відують, що ми, істинні й правовірні чада Східної Церкви, є схиз ма ти-
ками щодо святої вселенської Церкви»83. Зміст книги становить апологія 
право славного богословського підходу до питання про п’ять основних 
від мін ностей між Візантійською і Римською Церквами. Появі цієї книги 
пере дував перелік так званих «десяти помилок греків», наведений Антоніо 
Пос севіно в розділі «Положення, у яких греки і русини розходяться з ла-
ти ня нами після розколу з Католицькою Церквою» (Capita, quibus Grae ci et 
Rutheni a Latinis in rebus fi dei disenserunt, postquam ab Ecclesia catholica desci-
vere) у його книзі «Московія» (Moscovia). Праця митрополита Філа дель фій-
ського має форму трилогії, що складається з таких розділів: 1. «Скіль ки є 
основних відмінностей між Східною і Римською Церквами і які вони?»; 
2. «Якою є свята католицька апостольська Церква?»; 3. «Як ми пра виль-
но віримо, стійко дотримуємося віри і чи є ми схизматиками або єрети-
ками?». Перша й найважливіша частина була опублікована в Кон стан-
тинополі 1627 р. разом із творами Мелетія Пігаса, Георгія Корессіоса, Ніла 
з Тессалоніки, Варлаама Калабрійського та анонімним твором про вогонь 
чистилища. Гавриїл називає, відповідно до п’яти глав Флорентійського 
со бору, п’ять відмінностей між Східною і Західною Церквами. У вступній 

82  Нерозуміння ролі цього дійства спричинило до появи в Росії наприкінці XVII ст. 
так званої «хлібопоклонної єресі»; див.: И. Малышевский. Александрийский патриарх, 
т. 1, с. 494.

83  Ἔκθεσις κατὰ τῶν ἀμαθῶς λεγόντων καὶ παρανόμως διδασκόντων, ὅτι ἡμεῖς οἱ τῆς ἀνα-
τολικῆς Ἐκκλησίας γνήσιοι καὶ ὀρθόδοξoι παῖδες ἐσμὲν σχισματικοὶ παρὰ τῆς ἁγίας καὶ καθό-
λου Ἐκκλησίας. Три рукописи цього твору (XVII-XVIII ст.) зберігаються в Атон ських 
мо нас тирях Каракаллу, Есфігмену та Дохіаріу. Перша частина вийшла друком у збір ці 
богословських творів різних авторів у Константинополі/Лондоні 1627 р. Латин ський пере-
клад, виконаний у Римі хорватом Юрієм Крижаничем, був частиною його неза вер шеної 
«Суми» (див.: G. Podskalsky. Griechische Th eologie, c. 38, прим. 106; с. 122, прим. 509; с. 63-64, 
прим. 225).
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частині автор заперечує тим, хто відмовляється визнавати православних 
Церк вою як такою, нехтуючи високою репутацією Грецької Церкви, яку 
вона в давнину мала й серед латинян. Адже ця спільнота продовжувала 
існу вати, незважаючи на занепад Східної римської імперії та науки, тим-
часом як Римська Церква перестала бути вірною давній спадщині.

Перша відмінність – питання про ісходження Святого Духа (περὶ 
τῆς τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἐκπορεύσεως). У своїй аргументації Севір не 
заперечує тези латинської теорії про Святого Духа, згідно з якою боже-
ственна енергія є спільна для всіх осіб Святої Тройці. Проте, вико рис-
то вуючи термінологію паламізму, Севір інакше інтерпретує суть цієї 
енер гії. За його словами, не можна ідентифікувати особу Святого Духа 
з енер гією, яка виходить зі Святої Тройці як із єдиного цілого. Одна річ – 
боже ственна енергія, інша – божественна сутність. Енергія є дійсною, 
невід дільною і ніким не створеною, а тому не може складати жодної ці-
ліс ної структури. Таким чином, учення про енергію не може творити під-
стави для твердження про ісходження Святого Духа також і від Сина. 
До цього автор додає вчення Православної Церкви, обґрунтовуючи його 
ци та тами зі святих отців та Біблії. Його манера трактувати патристичні 
свід чення характерна для грецької полемічної літератури: маючи на увазі 
«ісходження тільки від Отця», він стверджує просто «ісходження від 
Отця», що дозволяє, врешті, двояку інтерпретацію: «ісходження від Отця 
і Сина» або «ісходження від Отця до Сина». Така екзегеза зближає Гав ри-
ї ла Севіра з позицією св. Амвросія, св. Августина, св. Єпифанія та св. Ки-
ри ла Александрійського84.

Друга відмінність – про примат папи (περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ πάπα). Гав-
риїл Севір обґрунтовує тут дві тези: 1) Петро удостоївся від Ісуса Христа 
почесної першости серед інших апостолів, а не примату влади й сваволі; 
2) послідовники св. Петра, римські єпископи, отримали рішеннями цер-
ков них соборів першість за рангом у давній Церкві з огляду на значення 
Риму як вселенської столиці. 

Третя відмінність стосується вживання для причастя прісного чи 
ква шеного хліба (περὶ τῆς ὕλης τοῦ ἐνζύμου καὶ ἀζύμου). Гавриїл стверджує, 
що Ісус Христос запровадив причастя квашеним хлібом.

Четверта відмінність – питання про вогонь чистилища (περὶ τοῦ κατα-
στηρίου πυρός). Автор загалом погоджується з католицькою догмою про 
існування тимчасового покарання після смерти за відпущені гріхи та про 
полегшення кари певній категорії покійних через молитви за них та по-
минання їх живими. Відкидаючи існування чистилища як місця, цілком 
відмінного від пекла, Гавриїл, однак, схильний вважати, що в пеклі існує 

84  Див.: M. Jugie. Gabriel Sévèros, кол. 983.
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декілька «відділів». Севір принципово не погоджується з положенням, 
що папа має повноваження розпоряджатися душами померлих і може на 
свій розсуд відчиняти двері до пекла.

Нарешті, остання, п’ята відмінність полягає в підході до беатифікації 
святих (περὶ τῆς μακαριότητις τῶν ἁγίων). У цьому пункті Севір в ос нов-
ному погоджується з позицією західних теологів, але, відповідно до тра-
дицій візантійського богослов’я, стверджує, що святі після беатифікації 
отри мують часткове, а не повне блаженство.

Працю написано мовою, наближеною до народної, у дещо популярній 
формі. Вибір такого стилю обґрунтований метою написання твору – дати 
рядовим парохіянам Грецької Церкви в Італії словесну зброю в дискусіях 
із латинниками та латинофронами з догматичних питань.

І. Малишевський згадує також працю Гавриїла Севіра «Про тайну 
боже ственної літургії»85, а Андронік Дімітракопулос – гомілію «Про свя-
щен ство» (Λόγος περὶ ἱερωσύνης)86, що доповнюють трактат митрополита 
про Святі Таїнства. Константин Ікономідіс вказує Севіра автором «Літургії 
на честь Марка Ефеського» (Ἀκολουθία εἰς Μάρκου τοῦ Ἐφέσου)87. Xрістос 
Пат рі неліс згадує «Слово на повернення мощей Йоана Золотоустого» 
(Λόγος εἰς τὴν ἐπάνοδον τοῦ λειψάνου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου)88. Ф. Маєр 
серед творів Гавриїла називає «Послання благочестивим клирикам і всім 
іншим в Епідаврі Лаконійському» (Tοῖς ἐν τῇ Ἐπιδαύρῳ τῇ Λακωνικῇ θεο-
σεβεσ τάτοις κληρικοῖς καὶ τοῖς λοίποις)89, що є, по суті, передмовою до пер-
шого видання Севірового трактату про Святі Таїнства.

* * *
Сучасники відзначали талановитість, обізнаність у науках, активну 

су спільну діяльність, мужність і благородство Гавриїла Севіра,90 а один 
із су часних дослідників назвав його «породженням і дітищем славної 
і ви тон ченої Монемвасії, від мешканців якої він великою мірою увібрав 
любов до наук»91. Філадельфійський митрополит був піонером і чільним 

85  Див.: И. Малышевский. Αлекcандрийский патриарх, т. 1, с. 492.
86  Див.: Ἀ. Δημητρακόπουλος. Προσθῆκαι καὶ διοηθώσεις εἰς τὴν Νεοελληνικὴν φιλολογίαν 

Κωνσταντίνου Σάθα. Λειψία 1871, с. 33.
87  Див.: Κ. Oἰκονομίδης. Ἐκκλησιαστικὰ συγγράμματα, т. 1. Ἀθῆναι 1862, с. 560.
88  Див.: X. Πατρινέλης. Γαβριὴλ ὁ Σεδῆρος // Θρησκευτικὴ καὶ ἠθικὴ ἐγγυκλοπαιδεία, т. 4. 

Ἀθῆναι 1964, кол. 118.
89  Див.: Ph. Meyer. Th eologische Literatur, c. 84-85.
90  Документ опубліковано в: I. Lamius. Deliciae eruditorum, т. 15, с. 45-46 (лист митро-

поли та Монемвасійського Єротея (1572-1590)).
91  Ἀρίσταρχος Διοκαισαρείας. Γαβριήλ ὁ Σεβῆρος // Νέα Σιών 21 (1926) 468.
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представником нової течії в грецькому богослов’ї, зорієнтованої на ком-
проміс у політиці, на прийняття нових рис в оформленні богословських 
поглядів при збереженні тих основ, які були визначальними для право-
славної іден тичности. Він знайшов таку площину співіснування, яка була 
прий нятна як для греків, так і для уряду Венеційської Республіки. Лег-
ко йду чи на компроміс у менш важливих розходженнях, як-то у справі 
ка лен даря, митрополит водночас залишався непохитним у принципових 
дог ма тич них питаннях, про що свідчить його тверда позиція в спорах 
із Мак си мом Маргунієм. Непересічні дипломатичні здібнос ті пере пле ли ся 
у Севірові з характерними слабкостями: надмірним честолюбством і пев-
ною не передбачуваністю та непрозорістю, причина яких, можливо, по-
ля га ла в недостатньо глибоких богословських студіях. А його праці, хоч 
і від зна чалися дещо поверховою методикою, усе ж понад століття за ли-
ша ли ся в центрі релігійних міжконфесійних контроверсій в Европі.

Andrii Yasinovskyi
GABRIEL SEVERUS, METROPOLITAN OF PHILADELPHIA: 
HIS LIFE AND LITERARY LEGACY

Th e author off ers a prosopographic portrait of prominent Greek theologian and 
religious leader Gabriel Severus (c. 1540–1616), who served as Metropolitan of 
Philadelphia and resided in Venice. Severus is considered the fi rst representative 
of so-called religious humanism. He wrote a number of polemical and dogmatic 
works that impacted not only the theology of the Orthodox East but also that of 
the Latin West. His writings, which were infl uenced by western scholastics, were 
used in anti-Protestant polemics both by Latin theologians and by scholars be lon-
ging to Peter Mohyla’s Orthodox circle.
Keywords: Metropolitan of Philadelphia, Venice, Greek theologian, religious hu-
ma nism, Orthodox East, Latin West, scholasticism.
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Віра Фрис

ЗАПИСИ НА РУКОПИСНИХ КНИГАХ 
ПРО «ПОКЛАДЕННЯ» В ХРАМ: 

ШТРИХИ ДО ВИВЧЕННЯ СВІТОГЛЯДУ ВКЛАДНИКІВ

На основі вже опублікованих, а також ще не оприлюднених вкладних за-
писів на рукописних кодексах, зроблених у XVІ-XVIII ст. на території 
Ки ївської митрополії, до сліджується комплекс уявлень людини, пов’яза них 
із «по кладенням» (да ру ванням) книг до церкви. Такі вкладні за пи си фік су-
ють різноманітні аспек ти: від причин, що спонукали лю ди ну ку пу вати 
кни гу з ме тою по да ру вати її до храму, до виявлення спо со бів та умов 
вкла дання кни ги, уявлень про працю священика з кни гою. Ана лізується 
со ці яльний ста тус більшости вкладників, їхнє само усві дом лення та фо бії 
сто совно пере міщен ня книги, її успадкування, пере ліки осіб, які, на дум-
ку вкладника, могли б забрати книгу з церкви, при чи ни та способи ви лу-
чення книг та зміни їхніх власників.

Ключові слова: кириличний кодекс, рукопис, вклад ний запис, церква.

На рукописних кодексах часто можна побачити різноманітні нотат-
ки – покрайні записи. Їх робили самі переписувачі, власники (нерідко вони 
замовляли запис переписувачеві або священику чи дякові, у церкву якого 
«вкладали», тобто дарували, книгу), користувачі. Уже здавна дослідники 
звертали на них увагу й публікували окремі з них.1 До оприлюднення 
якнайбільшої кількости покрайніх записів на українських рукописних ко-
дексах як цінного джерела з історії, філології, етнографії та фольклору за-
кликав ще Іван Франко на початку минулого століття. Зокрема, у нотатці 

1 Див., наприклад: П. В. Владимиров. Древняя русская литература Киевского периода. 
Киев 1900, с. 113-118; І. Франко. Кінцеві записки в староруських рукописах // Зібрання 
творів у 50-ти томах, т. 37. Київ 1982, с. 166-170; та ін.
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про кінцеві записи в староруських рукописах Франко визначає саму до-
слідницьку проблему та міркує над тим, яку користь могло б принести 
видання збірки таких записів для науковців, порівняння цих записів 
з ана логічними в грецьких і латинських рукописах.2 Однак цього заклику 
не по чули, і повного кодексу записів на давніх руських книгах так і не 
було видано. Правда, протягом ХХ ст. окремі записи принагідно таки 
пуб  лі кували.3 Тепер вони дедалі частіше виходять друком у каталогах 
руко писних кодексів.4

У цій статті на основі так званих «вкладних записів», тобто таких, які 
засвідчують «покладення» (дарунок) книги до церкви, прослідкуємо уяв-
лен ня людини ранньомодерного часу про своє буття, окреслимо її став-
лен ня до життя, смерти, прощення, вічности. Ці записи, зазвичай лако-
ніч ні (рідше – розлогі), у яких згадано причини, що спонукали лю дину 
вкла да ти книгу в храм, та способи вкладу, відображають спосіб мис лення, 
пріо ри тети, уподобання та звичаї часу, коли їх зроблено.

Кількість вкладних записів на церковних книгах доволі значна. На 
перший погляд, усіх їх укладали за однією загальновживаною формулою 
і лише вписували туди імена вкладників, назви сіл і посвяти храмів, дати 
й ціни.5 Насправді ж записи дуже різнопланові й відображають не лише 

2 І. Франко. Кінцеві записки, с. 166-170.
3 Див., наприклад: И. С. Свенцицкий. Опись музея Ставропигийского института во 

Льво ве. Жовква 1908; його ж. Рукописи библиотеки Народного Дома во Львове. Львов 1905; 
І. Свєн ціц кий. Рукописи Львівських збірок. Опис рукописів Народного Дому з колекції 
А. Пет  ру шевича, ч. 1-3. Львів 1906-1911; Я. Д. Ісаєвич. Джерела з історії україн ської куль -
ту ри доби феодалізму. Київ 1972; Б. В. Сапунов. Книга в России в ХІ-ХІІІ вв. Ленин град 
1978; та ін.

4 Покрайні записи (не завжди повно) подано у вид.: Сводный каталог славяно-русских 
рукописных книг, хранящихся в СССР (ХІ-ХІІІ вв.). Москва 1984; Я. П. Запаско. Пам’ятки 
книжкового мистецтва: Українська рукописна книга. Львів 1995; Ю. Ясиновський. Ук ра-
їнські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16–18 століть: Каталог і кодикологічно-палео-
графічне дослідження. Львів 1996; О. Ясіновська. Каталог кириличних рукописних Єван-
гелій зі збір ки Львівського історичного музею. Львів 1996; Л. В. Столярова. Свод записей 
писцов, ху дож ников и переплетчиков древнерусских пергаменных кодексов ХІ-ХІV вв. 
Моск ва 2000; Сводный каталог славяно-русских книг, хранящихся в России, странах 
СНГ и Балтии. XIV век, вип. 1. Москва 2002; Л. Гнатенко. Слов’янська кирилична руко-
пис на книга XV ст. з фон дів Інституту рукопису Національної бібліотеки України іме-
ні В. І. Вернадського: Ката лог. Київ 2003; її ж. Слов’янська кирилична рукописна кни га 
XIV ст. з фондів Інсти ту ту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вер над-
ського: Каталог. Кодиколого-орфографічне дослідження, палеографічний аль бом. Київ 2007; 
Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника 
НАН України: Каталог, т. 1: XI-XVI ст. / укл. М. М. Кольбух, Т. М. Гуцаленко, О. О. Дзьо-
бан та ін. Львів 2007; та ін.

5 Див.: О. Ясіновська. Каталог, с. 21.
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типові, а й нещоденні ситуації: часом така нотатка подає но вий погляд 
на проблему або пропонує новий, несподіваний ракурс. Декотрі автори 
за писів чітко й стисло викладають суть справи; інші ж намагаються де-
таль ніше висловитися про те, що їх особливо хвилює; на вчені життєвим 
до сві дом, окремі вкладники до традиційної форми до дають і свої за сте ре-
жен ня чи побажання.

Насамперед почнімо із запитань, які стосуються причин ство рен ня 
(пере писування) книги. Відповідь на них знаходимо в записах на са мих 
кни гах. Отож, під 1584 р. читаємо: «Ægáû çà ^ïymgíèg ãðhxîâ áû ëà 
àæg áû áûë ñïîìûíàí ðîä gãî íà òîé êíèçh êîòðûé òy yïûñ íû»6. 
У 1551 р. рукопис вкладено «çà ñâîg ä tøåâíîg ñï tñí¿g è ògëgñíîg çäðà â¿g 
[...], èìàgò çà ígãî Á tà ïðîñèòè çà çäðàâ¿g [...], à ïî ñì tðòè ïî gãî [...] 
çà ígãî ïàìjò òâîðèòè»7. У записі другої половини XVI ст.: «çà çäðà-
â³g è çà ^ïumgí³g ãðhxèâ»8. З часом формулювання не зміню ва ли ся, 
і в за пи сі 1728 р. читаємо: «çà câog ^ïumgí¿g ãðhxoâ òogcò çà äøgâ-
íîg cï tcgí³g ³ çà ògëgcíîg çäðàâèg»9. Ще про одну з причин вкла день – 
за по мер лих – дізнаємося зі зворушливого запису 1584 р. про те, що це 
Єван ге ліє купив «ðàá Á tæ Ñgìèwíú çà íåáîç÷èêà ñ tíà ñâîåãî Ìà êà-
ð³à êîò ðûé áûë çà ìîðäâàíú çà òîòû³ ïhíjçh»10. Ширший спектр 
при чин пред став ле но в Євангелії 1564 р.: «ìàeò Á tà ïðîñèòè çà ¿e ðej 
ñ tmeííãî Êîíä ðàòà è çà ïîäðuæà eãî Ì tð¿þ è çà âüñj ïðàâî ñëàâ íûà 
õðñò¿à íû. Íàè ïðh âhé çà çäðàâ¿å è ïîòîì çà ^ïumåí¿å ãðh xîâ»11. 
У Єван ге лії 1681 р. вка зано, що вклад зроблено «íàïðåä çà ïðå ñòàâëú-
øà ãîñ& ðàáà Á tæ³à ²àêî âà ìàë æîí êà [...], ïîòîì çà ñâîg çäî ðîâ& 
è çà ^ïumgí³g ãðh xoâ èçü ñâo èì ìàë æîíüêîì Ãðèãoð³gì äðuãûì çü 
ñâo èì ñ tíwì Ëgñoì»12.

6 Національний музей ім. митрополита Андрея Шептицького у Львові, відділ рукописної 
та стародрукованої книги (далі – НМЛ), Ркк 305, арк. 24зв.-26.

7 Львівський історичний музей (далі – ЛІМ), Рук. 40 (38), арк. 7-10; И. С. Свенцицкий. 
Опись музея, № 40.

8 ЛІМ, Рук. 19, арк. 275; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 19; Я. П. Запаско. Пам’ятки 
книжкового мистецтва, с. 93, 100, 364 – 367; О. Ясіновська. Каталог, № 19.

9 ЛІМ, Рук. 8, арк. 16зв.-17зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 8; О. Ясіновська. Ката-
лог, № 13.

10 Львівська національна наукова бібліотека України ім. В. Стефаника, відділ рукопи сів 
(далі – ЛННБ ВР), ф. 77 (зб. А. С. Петрушевича), № 43, арк. 13зв.; І. Свєнціцкий. Опис 
ру ко писів Народного Дому, ч. 3, с. 135; Кириличні рукописні книги у фондах ЛНБ, т. 1, 
№ 132.

11 ЛІМ, Рук. 5, арк. 9зв.-11; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 5; О. Ясіновська. Ката-
лог, № 25.

12 Российская Национальная библиотека, отдел рукописей (далі – РНБ ОР), собр. Явор-
ского, № 30, л. 166об.
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Отже, книги вкладали за здоров’я живих та спасіння душ помер лих 
і за звичай не заперечували, щоб покладену книгу використовували й для 
на в чання: «à êúòoðûé ñ tmåííèêü ñ  tò ûõ êíèã  áuäg  ñïðàâîâà  òè 
è  ëþ ä ³è  íàîy÷àòè ïîâèígí Ã tà Á tà ïðîñèòü13 (1631 р.) [тут і да лі 
ви ді лено розрідженням на ми – В. Ф.]. Уявлення мирян про викорис тан-
ня свя щени ком кни ги, су дя чи із зауважень у покрайніх записах, було до-
сить по вер хо вим. Зо кре ма, чи таємо про такі дії: «À êòî êîë âgê áy ägòü 
ñ  òîè  ñ tòîé êíèãû ÷èòàòè»14 (1581 р.), «À êîòðûé êîëâgê ïîï áu  ä åò 
ïh òè  è ñí gè »15 (1551 р.) чи «êîëè õî÷g ëèòîð ãè ñjòè  è ía êaæ ä@è 
qò ðå íè»16 (1549 р.). Однак людина, яка безпосередньо пере пи су ва ла кни гу, 
кра  ще орієн ту валася в процесі користування нею. У по край ньо му за пи сі 
1527 р. на Мінеї празничній переписувач зазначив: «À õòî èìåò  ñ ³ a 
êíè  ãè  ÷ g ñòè  aáî ÷òu÷è qñëûøèò. Á tg òîãî ïî ìè ëué»17; ін ші пере-
пису ва чі відзначають: «è ç  îí gé  ñ ëqæèòè »18 (1574 р.); «õâà  ëè  òè 
Ã tà Á tà»19 (дру га пол. XVI ст.); покласти «íà ïð tñòîëü ä î  ï î  â ñ g  äí gâ -
í î  ã î  ÷è  òàí& » (1676 р.)20. У записі 1552 р. на Єван ге лії чи та є мо: «ñ íèõ 
áq ägò ñ ëq æè   òè », а далі, після переліку того, за кого й що про си ти, – 
по гро за про ка ру, що має наступити за ігнорування мо лінь за вклад ни ків, 
у якій та кож вка за но спосіб використання книги: «à êòî áû äðúç íqë èñ 
íèõ ïhòè  àáû íg èìàë Á tà ïðîñèòè [...] äàgñò ïðîêëjò»21.

На Євангелії другої половини XVI ст. у записі про покладення в храм 
цього Євангелія та Апостола читаємо: «êòî êîëâhê ï à ñ ò û ð å ì  ñ j 
ï ð è  ò ð à ô è ò  è  ä î ç î ð ö g þ  ò î è  ö  tð ê â g  ïîâèígí Ã tà Á tà ïðî ñè-
òè çà äîá ðîg çäî ðîâj Õàíà è ægíû è ähòî÷îêú gãî òàêîæ è çà Âàñ-
êà è ægíu è äh ò¿é gãî. Èæòî ç ãîòîâûx êíèã à èx âëàñíûé íàêëàä 
gñòü»22. На ін шо му Євангелії в записі 1584 р. читаємо: «ê î ò ð û é  á û 

13 РНБ ОР, собр. Явор ского, № 30, л. 166об.
14 НМЛ, Ркк 56, арк. 275зв.
15 ЛІМ, Рук. 40 (38), арк. 7; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 40.
16 ЛІМ, Рук. 2, арк. 5зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 2; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 9.
17 Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка, від-

діл рукописних, стародрукованих та рідкісних книг ім. Ф. П. Максименка (далі – ЛНУ), 
Рук. 202. ІІІ, арк. 701.

18 НМЛ, Ркк 11, арк. 16.
19 ЛІМ, Рук. 14, арк. 316зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 14; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 14.
20 Музей мистецтва давньої української книги, Рук. 48, арк. 11.
21 НМЛ, Ркк 440, арк. 17-20.
22 ЛІМ, Рук. 14, арк. 316зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 14; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 14.
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ê î ë  â g ê  ì à ë  æ í  â î ò  í î  è ç  ñ g é  ñ  tò î è  ê í è ã è  ïîâèígí çà 
òî ãî ÷ tëêà [того, хто по клав книгу в церк ву] Ã tñäà Á tãà ïðîñèòè è ì tëòâû 
ïî ñ tòîè ì tëñòè âîç ñüëàòè ó ïð tñòëà Á tægãî èæg âîðàçuìèë ðàáà ñâîg-
ãî [...]. À ïðg òî ê à æ  ä û é  ï î ï  è ë è  í à  â ÷ è ò g ë  ïîâèíû gãî ïðgä-
êû [...] çàâ øg ïî ìè íà òè à çà æèâûõú Ã täà Á tà ïð tñòè»23.

Цікавим є запис про те, що книгу спочатку купили «добрі люди» 
й придали до церкви Усікновення чесної глави св. Йоана Хрестителя 
в с. Волиця. Цей запис було продовжено через певний час – для «укуп лен-
ня» певних осіб та їхніх родин у Євангеліє, аби священик за них молився: 
«õòî øòî ìîãà äàë çà ^ïumgíg ãðhõîâ ñâîèõ è çà æ@íú ñâîèõ è 
çà ähòèé ñâîèõ è çà ïðgäêuâú ñâîèõú êúòîð¿è ñ@ò ïðgä ì tëñòâûì 
Á tãwì [...] q ê u ï è ë ñ j  q ñ ¿ g  ñ  tò î g  g v à í ã å ë ³ g  äîìèòðè èçú 
áðàòìú ñâîèì Ãðèãîð¿gì è æîíàìè èçú ähòüìè. qïîìèíàí¿g ^öà 
ñâîgã ²wàíà è ìòðg Ïîëàã¿è [...] à áî âhì qêuïèñëñj q ñèg ñòîg 
gvàí ãgë³g ïîìj Ã tè Ãëháà Wãàf³à [...] Fgwäðà è ægíîþ ñâîgþ Fgòè-
ì¿þ. À õòî ñj qêuïèë q ñ¿g ñòîg gvàíãåë³g. À êîòîðûé áû áûëú ïîï 
à çà ñ¿è äîáðû ëþäè íg ìîë Á tà ïðîêëjò gñò â ñè âhêí í áuäum¿é»24 
(1549 р.). Ймовірно, тут йдеться про спеціяльну плату, яку люди жерт-
ву вали священикові (або на церкву), аби їх дописали на Євангелії, щоб 
духовні отці поминали їх на богослужіннях.

Особливий випадок – коли вкладник обирав і книгу, і місце її по-
кладення (не за місцем свого проживання). Прикладом є вкладний запис 
1616 р. попа Созонта Балики, бурмистра Києва, на збірнику, який він 
пожертвував у Межигірський монастир. У цьому записі Созонт наводить 
зміст кодекса й наголошує, що переклад зроблено на Афоні: «Ñ³& êíèãè 
ðgêîìû& Ñîáîðíèêú ñëuæà ïðàâèëu öðêîâíîìu íà÷gì ^ ìèòàð& è ôà-
ðè ñg& íà âñþ ñòuþ ÷îòûðägñ&òíèöu äî ígä öâhòîíîñ¿& è ïîäà&è 
ðàç ëè÷íà& íàêàçàí¿j w òàéíàx âhðè x tâû è á tãîuãîäíîì xð tñò¿&íñêîì 
æè ò¿è ñúägðæà ñëîâgñà ðàçëè÷íûx ñ tòûx á tãîñëîâîâ íà ñëîâgíñêèé ä¿&-
ëgêòü âü ñ tòh ãîðh Àfîíñògé â ìîíàñòûðè Õèë&íäàðñêîìú»25. Під-
крес лю ю чи легітимність книги, яку він передавав в один із найвідоміших 
на той час монастирів України, вкладник наголошує на тому, що вона 
пере дана «â ðuñêuþ çgìëþ Ïð tïäáíhøèì Èíîêîì ²wàííîìú Âè øgí-
ñêèì»26 – дуже авторитетною і знаною людиною.

23 НМЛ, Ркк 305, арк. 17зв.-23зв.
24 ЛІМ, Рук. 2, арк. 5зв., продовж. на арк. 72; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 2; 

О. Ясіновська. Каталог, № 9.
25 Российская государственная библиотека, отдел рукописей (далі – РГБ ОР), ф. 152 

(собр. Лукашевича и Маркевича), № 88, л. 20-26.
26 Там само, арк. 27-28.
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Про те, як людина, що купила книгу для церкви, усвідомлювала со бі 
процес передачі її у власність, свідчать записи на кшталт «Ä à í à  áûñò 
ñè& êíèãà»27 (1552 р.) чи «ï ð g ä à ë è  Ñ¿g g tvãë¿g»28 (поч. XVII ст.). Пов ні-
ше ска за но у великому записі на Мінеї служебній початку XVII ст.: «ä à ë 
è  ï ð è  ï è  ñ à ë  gè äî wáèògëè»29. На Євангелії XVI ст. у 1648 р. за пи-
са но, що Анд рій Клюка «ï î ë î æ è â ú  g è  í à  ï ð  tñ ò ë ú  ñ tòhìü»30; 
у 1664 р. інше Єван ге ліє XVI ст. «íàäàë ðàáú á tæ¿é»31; у 1765 р. – «^ ä à ë ü 
þ äî ö tðêâg»32. Мож на натрапити й на запис, що кни га «â ð u  ÷ g í à  g ñ ò 
äî ögðê âè»33 (поч. XVII ст.).

Хто ж вкладав книги в храми та як ці люди себе окреслювали? Су-
дячи з покрайніх записів, вкладниками книг до церков були різні люди. 
При к лад подавали вельможі та багатші члени громади, які замовляли 
кни ги та дарували їх у церкви; про їхні вклади маємо низку публікацій. 
У не опуб лі кованому записі йдеться про те, що книга дана «ïîâgëgíåì 
è íà êëà äîì áë tãîðîäíûì è Õð tñòîëþáèâûì ïàíîì Ìàðòèíîì Òuðîì 
ñòà  ðîñ òîþ Êàìgígöêèì è âî~öêì Ágðgñògñöêèì»34 (1552 р.); у другому 
за пи сі – на Євангелії XVI ст. – що його в 1664 р. до церкви дав «&ðîøú 
âè äuíú âîèò Êëèígöêèé ç ñèíîì ñâîèì ªñíôîì»35.

Важливим чинником при покладенні книг була підтримка най ближ-
чої родини. Переліки тих, хто покладав книгу, не раз є дуже роз ло ги-
ми: «ðàáü á tægé Òàíàñ³é ²çú ægíîþ ñâîgþ Òàòè&íîþ ²ç áîãîäàííûì 
÷àäè ñâîèì ñ tíîìú ñâîèì Ìèõàéëì ²ç áðàòîì ñâîèìú Ãðèãîðg ²ç 
áðà òîì &êîâîìú ²ç â^ögì ñâîèìú Ígâîëíèêîì Èwàíú Ìàòêà 
Ïîìgðëà äàè áîæg gèé Ö tðñòâî í táñíîg Àíèà ²áðàò& Ïîìgðëèé ²ñàé 
Õàðú ñ èíè ïî ìgpëhè ²wàíú Äìèògð äî÷êà Çîôh& Ògò&íèíà, ðî-
äè÷ú ^ògöü Ëóêà»36 (XVII ст.). Трапляються й лаконічніші записи. На-
приклад, «Гав ри їл мельник» у 1567 р. «ïðèäàë ñ¿þ êíèãó ª tvãë¿g [...] èç 

27 Библиотека Российской Академии Наук, отдел рукописей (далі – БРАН ОР), Тп. 767, 
л. 8об.

28 ЛНУ, Рук. 1536. ІІІ, арк. 12.
29 РНБ ОР, собр. Михайловского, № F 35, л. 5.
30 ЛІМ, Рук. 24, арк. 302зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 24; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 3.
31 НМЛ, Ркк 573, арк. 194зв.
32 РНБ ОР, собр. Яворского, № 2, л. 35.
33 ЛІМ, Рук. 7, арк. 10зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 7; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 16.
34 БРАН ОР, Тп. 767, л. 10-11об.
35 НМЛ, Ркк 573, арк. 194зв.
36 НМЛ, Ркк 261, арк. 19-30.
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æîíîþ ñâîåþ Ìà ðgþ èç ähòìè ñâîèìè Ìàëêîì è Ãðèögì èç ûí-
øè ìè ïî òîì êè»37. І тут же вказано, що книгу дали до церкви, де «ïîï 
áûë ñ tmg íèê íà èìj Ãðè ãîðèè ðîäè÷ èç Ñîêîëîâà èçú ähäèöñòâà 
ñâî g ãî Ðè÷ êî âè÷»38. У такій вказівці бачимо ще й упевненість у наслі ду-
ван ні парохії си ном свя ще ника. Що ж стосується роду занять Гаври ла, 
то не видається див ним, що саме мельник, людина не бідна, мав змо гу 
ку пити книгу.

До групи вкладників, що вказали рід своїх занять, входять і кова-
лі – також особи зі стабільним прибутком. Один із них, коваль Яків, 
дав за Євангеліє, переписане в 1570 р. і відразу ж йому продане, не ли-
ше гро ші (сім золотих), а й «áîðòú»39, тобто бжолину сім’ю в коло ді 
з медом. Уже наступного року перемишльський міщанин «Кузьма ко-
валь» «придав» пере писане в Перемишлі Євангеліє «äî ö. Äî Âhë ÷à 
ìîíàñòèðà Qñï t& Á töà»40. На підставі нотатки 1699 р. на Єванге лії 
1581 р., переписаному в Сня тині, дізнаємося, що воно «êóïëgíîg ðà áîì 
áîæèìú Ðîìàíîì Êî âà ëgì êîòîðûè [...] èïðèäàë [...] äî õðà ìu Âîç äâè-
ægíèà ×ÕÍ tñ& â ñgëh Ãëu õî âè÷è»41. Проте на той час книга ма ла вже 
понад сто років, тож ко валь не просто передав її, а намовив по друж жя 
Якова та Агафії «ïî íî âèòè» Євангеліє – пожертвувати вісім зо ло тих на 
реставрацію книги. Збе режена оправа цієї книги засвідчує, що то діш нє 
«відновлення» по ля гало в перешиванні блоку та золоченні об рі зу, об-
тягуванні дощок но вою шкірою з «багатим» тисненням, тоб то з ви ко-
рис тан ням різних штам пів, які утворили майже суцільний орна мент на 
пло щинах оправи.

Особливий випадок – вкладний запис на Євангелії 1625 р. зі збірки 
Пе ремишльської греко-католицької капітули. У записі йдеться не про 
зобо в’язання, а про те, що книгу переписано за гроші, які дала одна 
шлях тянка, а гроші ці  – ключниці Тетяни, Волосової жінки. Після смерти 
ключ ни ці пані віддала зароблені тою гроші до церкви на Євангеліє та 
його оправ лення в срібло.42

37 Харківська наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, відділ рукописів (далі – ХНБ ВР), 
№ 819081.

38 Там само, арк. 10-18.
39 НМЛ, Ркк 394, арк. 16зв.
40 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Zbiory specjalne (далі – BN ZS), akc. № 2881, k. 2-21zw. 

[Зб. Перемишльської греко-католицької капітули].
41 ЛННБ ВР, ф. 77, № 41, арк. 3зв.-9зв.; І. Свєнціцкий. Опис рукописів, ч. 3, с. 134; 

Кириличні рукописні книги, № 151.
42 BN ZS, akc. № 2505, k. 289zw. [Зб. Перемишльської греко-католицької капітули].
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Частина записів засвідчує спроби вкладників ідентифікувати себе чи 
вказати на свій суспільний статус. Участь у побудові храму, періодичні 
його відновлення, покладання книг чи інших речей у храм – події, що 
набували загальноспільнотної ваги, про них оголошували в церкві, їх 
обговорювали в сім’ях, завдяки чому вироблявся певний стерео тип 
«доб рої поведінки»43, якого намагалися дотримуватися й нижчі за ста-
ту сом члени суспільства. Як намагання діяти згідно з «доб рими тра ди-
ці я ми», бути «статечними людьми» можна трактувати запис на Єван-
ге лії XVI ст.: «Ðîêu Áîæè& £À‰×Ä Ì tñö ôgâðàë& Ê tÄ äåíü Ïðè êî-
ðî ëè ïîëñêîìú Æèêãèìîíüòh òðgògì à ïðè Еïèñêîïh ëâîâ ñêîìú 
Ãg äè îíh Áîëîáàíh‚ êuïèëè ñèþ êíèãu ðgêîìuþ Еâàíüãgëèg ògòðü 
íàé ì& Ìàðêî ñ tíú Àíüä ðggâ ñ Êðèâîãî êîòîðèé ñëuæèòü u âué êà 
ñâî gãî Èâàíà Ìuõè‚ à äðu ãèé Ëgâ Ðèêuâ ñ tíú ñ Ïuò&òèígöü íàé ì& 
Èâàíú äë& ñâîgãî ðàäè äøgâ íàãî ñïàñgíè& è ògëgñíîãî çäðà âè&. 
È ïðèäàëè òuþ êíèãu êu ögðê âè õðàìà ñ tòãî Áãî&âëgíè& Ã tî í tøgãî 
² tÑ Õ tÀ â ñgëh Ïuò&òèíúögõ âh÷ íg à õòî áû gè ìhëú ^äàëè òè ^ 
òîãî ñ tòãî ìhñöà áuägì ñíèì ñuä èìhòè ïðgä ñòðàøíûì Ñuäègþ 
òî gñòü ïðgä Ã tñägìú Á tãîìú âíg ñêîí ÷àgìû âhêè. Àìèíü»44. Сам текст 
укла дено з дотриманням еле мен тів відомої формули вкладного запису. 
Про усвідомлення своєї при чет нос ти до спільноти може свідчити й за-
пис на Євангелії, у якому при пере дачі книги до церкви на початку 
XVII ст. було внесено не тільки її по святу та місто, а й вулицю, де вона 
стоїть: «äî öåðêâè Ñîøåñòâè& Ñ tòãî Ä tõà âî ãðàäh Ñòðèé íà uëèöè 
Äîáð&íñêîé»45.

У деяких записах фіксується не лише етнічна самоідентифікація 
в ме жах невеликої громади, а й усвідомлення приналежности до ширшої 
су спіль ної групи. У записі кінця XVI ст., що засвідчує покладання Анд-
рієм книги в церкву, тричі вказано, що він «Àíäðåé ð u ñ è í », хоча про 
переписувача сказано просто, що він «ä¿&ê Ìèêuëà ðîäè÷ Ïwä ìè õàé-
ëîâ ñêûé»46. У 1584 р. у великому вкладному записі на Євангелії Клим із 
дру жиною заповідають книгу до храму св. архангела Михаїла в Чортовці 
й на казують молитися Богові за те, що «âîðàçuìèë ðàáà ñâîgãî [...] æg 

43 Детальніше див.: Н. Яковенко. «Чоловік добрий» і «чоловік злий»: З історії мен таль-
них установок в Україні-Русі кінця XVI – середини XVII ст. // Mediaevalia ucrainica: Мен-
тальність та історія ідей, т. 1. Київ 1992, с. 46-91.

44 НМЛ, Ркк 42, арк. 13-21.
45 ЛІМ, Рук. 27, арк. 166зв.-167; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 27; О. Ясіновська. 

Каталог, № 37.
46 ЛІМ, Рук. 34, арк. 25-29; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 34; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 17.
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wí ðàá á tæèé âgäëuã ïîâèíîñòè á tãà íü tñíà ã tà è õð tñòjíñêîè âhðû 
ñâîgè ãðg÷gñêîè»47.

Окремі особи, віддаючи книгу до храму, передбачали її використання 
і громадою. Це засвідчує запис 1551 р. на Апостолі XVI ст., у якому ска-
зано, що «è ïðèäàë ñèþ êíèãu àïîñòîë î u ø è ò ê î è  ãðîìäh»48; подібне 
на голосила «âàñèëèñà ãðãîðègâà& áîðèñêà» з передмістя Городецького, 
яка в 1595 р. купила Євангеліє та передала «íà ïîòðgáu òîè ñ tòîè ö tðêâè 
â ìîö íu w ï h ê u  â ñ g é  ã ð î ì à ä h  [...] è ñ tùgíèêu ñëuæèògëþ 
ö tðêâg òî& äàáû þ õðàíèë &êî çhíèöu wêà»49.

Купували книги й громади. Є записи, що засвідчують спільну ку пів-
лю книги до церкви, зазвичай Євангелія («ì@æè ãðîìàäî@»50, 1563 р.). 
Із за пису на Євангелії 1545 р. випливає, що, купуючи та вкладаючи кни гу 
до храму, люди усвідомлювали свою причетність до громади навіть то ді, 
ко ли силою обставин опинилися під різним підданством, про що за свід-
чує за пис: «à çàïëàòèëè þ ñ¿g ª tvãë¿g ãðîìàäà ïîñïîëèòàj è  êðî ëgâ-
ñêàà è  ïàíà Tgðëîâà»51. Записи опосередковано свідчать і про те, що 
ок ре мі чле ни громади робили особливий внесок у придбання бого служ-
бо вих книг: «êuïèëè ñèþ êíèãu ðåêîìuþ uñòàâ âîéò ãðèãîðèé Àâ ähé 
ìåëíèê ç ãðîìàäîþ uñåþ»52 (1620 р.).

Для того, щоб замовити книгу, потрібні були зусилля та кошти. На при-
клад, Євангеліє 1558 р. писалося «ñïðàâîþ è íàêëàäîì ñ tùíîåðåj äå  ìåíòåj 
à ñïðàâîâàë êu ÷òè è õâàëå âî Tðîöè åäèíîìu á tãu äëj íàq êû ñûíu 
ñâîåìq Ðåäüêq»53; або ж «ïèñàíî gñò ï ð î ì û ø ë í ¿ g ì ú  è  â ë à ñ -
í è ì ú  í à ê ë à ä î ì ú  Iwàíà Ïgòðàígâè÷à ìhùàíèíà æèäà÷gâ ñêîãî»54. 
Аби при дбати книгу, парохіяни іноді докладали чималих зусиль, про що 
свід чить, наприклад, вкладний запис у Пролозі на вересень, пере пи са-
но му Стефаном із Нижанкович: «èñïèñàñj [...] çà ñòðàí¿åì è òðu äîì 
è íà  êëà äwì è ïðàöåþ»55 (1633 р.).

47 НМЛ, Ркк 305, арк. 19-20.
48 ЛІМ, Рук. 40 (38), арк. 12зв.-13; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 40.
49 ЛІМ, Рук. 22, арк. 19-20; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 22; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 33.
50 ЛІМ, Рук. 4, арк. 2; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 4; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 24.
51 НМЛ, Ркк 169, арк. 15.
52 РГБ ОР, ф. 152, № 70, л. 2-5об.
53 РГБ ОР, ф. 209 (собр. Овчинникова), № 5, л. 235.
54 ЛННБ ВР, ф. 77, № 81, арк. 414; І. Свєнціцкий. Опис рукописів, ч. 3, с. 135-136; Ки ри-

личні рукописні книги, № 160.
55 РНБ ОР, собр. Яворского, № 5, л. 381об.
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Книги здебільшого купували в переписувача, що виготовляв її на 
замовлення, або ж на ярмарку. Отож Євангеліє було куплене 1590 р. 
в Іг на тія, поповича Гостиславського, і, як сказано в записі, цей «äðqã 
è òîâàðèø è ðàáîòíèê êíèæíûé» ту книгу «ïèñàë è â&çàë»56. Є за-
пис про купівлю книги на початку XVII ст. «q ^öà ^ íè êî[ли?] 
èíúòðèëhãàòîðà Ñêèòñêàãî»57; можна було купити її в дяка: «êq ïèë gè 
q äjêà ðîãàòèíñêàãî q ïàâëà»58 (1616 р.) чи в пере про ду ва чів: «Ëgòà 
áî ægãî íàðîægíj £À‰Î ðîêu [...] gñò êuïëgíà êíãà Øgñò íàä öàòü ïðî ðî-
êîâ [...]. À äàíî çà ígé êîïû  tâ ãðîøgé  tf ïgíèçgé  ts áà ðèøíèêîì. Áà-
ðûø íèê  ta ñògïàí áuäûëî, à äðuãèé îñòàï âà÷êî, à  tã ñg ìgí ùgðáè÷»59. 
Купу вали книги за різних нагод, причому для ок ре мих вкладників дуже 
важ ливою була присутність свідків під час ак ту ку пів лі. Це «äh&ëî ïðè 
ëþägõ çàöíèõú ì³ùàíàõ ãîðîøêîâñêèõ u÷ òè âiì ãà ðàñèìh âhéòú íà 
òîé ÷àñ áuäu÷èì ãîðîøêîâñêèé äî òî ãî uïðî øîíèé, íà òîé ÷àñ áu-
äu ÷èì, ðuêîþ ìîeþ ïîäïèñuþñ& äèw íè ñèé êu ïîëgâñêèé ïðîçâèùgì, 
² ïðîòî ïîïà áàðàøîâñêèé ² ãîðî øîâ ñêèé»60 (1684 р.) або ж «è áûëè ïðè 
òì Ìàð[...]àííà q äîìu q Òèìêà è áû ëè ïðè òîì êíjçü Òèìêî èç 
ãîè÷à. Ñògôàíü è Jðåìêî òåñëj» (1551 р.)61. Нерідко в записах про свід-
ків фігурує ім’я священика, який зазви чай брав активну участь у транс-
акціях із богослужбовими книгами й ви яв ляв готовність молитися за по-
ря тунок душі вкладника та його роди чів: «À äh&ë cà ògé çàïèñ â äîìu 
gè â äî ëháhõ ïðè äîáðèõ ëþ ägõ òîgñò ïðè ñ tùíêu äîìè&í ìî ëî  äîì 
è ïðè êà÷ìàðû äuëá ñêîì êîçü ìh»62 (1610 р.), або «ïðè äuõâíèì ñ tùgí-
êu ïðî êîï¿þ è ïðè ìhùà íàõ è ïðè âuéòh ²wàíh &êîáîâñêèìè ïðè 
ìh ùà íàõ íà èì& ²wàíh êîç ìh ïðè È&êîâh øîëòèñh è ïðè &öþ 
öà ïî âèì è ïðè èíü øèõ ìh ùàíàõ»63 (1677 р.).

Зазвичай вкладники були зацікавлені, щоб книга «не звезла» з церк-
ви, а звідси – записи про покладення «òàê ìîöüíg à ígïîðqøíî ïî 
âh êû âh÷íûí»64 (1574 р.). У житті християнина ранньомодерного часу 

56 BN ZS, akc. № 2595, k. 291zw. [Зб. Перемишльської греко-католицької капітули].
57 ЛНУ, Рук. 1755. ІІІ, форзац.
58 НМЛ, Ркк 32, арк. 2зв.
59 РГБ ОР, ф. 247 (собр. Рогожского кладбища), № 708, л. 300об.-306.
60 РНБ ОР, собр. Тиханова, № 471, л. 139.
61 ЛІМ, Рук. 40 (38), арк. 11-11зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 40.
62 ЛІМ, Рук. 29, арк. 1-3; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 29; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 28.
63 ЛННБ ВР, ф. 77, № 81, арк. 33-38; І. Свєнціцкий. Опис рукописів, ч. 3, с. 135-136; 

Кириличні рукописні книги, № 160.
64 НМЛ, Ркк 11, арк. 15.
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важ ливим чинником було поважне ставлення до бажань померлих, їх-
нього спадку, і загалом вкладні записи розраховані на відповідальне 
став лення до побажань людей, яких, ймовірно, уже немає серед живих.65 
Про те, не зважаючи на побажання та погрози, книги все ж змінювали 
власників.

Однак не всі покладали книги в храм «ïî âhêû âh÷íûí». Ма ю чи, 
ма буть, життєвий досвід у цих справах, єрей «êîíäðàò ïîï ïîáhägí ñê³è», 
купивши Євангеліє в 1564 р. і «придавши» його до «свого» храму, засте ріг: 
«à ïîòîì ïî ñüì tðòè ïîïîâh êîíäðàòîâh ñ³à êíèãà ïðèíàëåæèò ïî ïî-
âh äâüöh wãàô¿è è ÷àäîì ej»66. Це не поодинокий випадок передачі 
книг з умовою про успадкування. Цікавий запис на Євангелії учитель но му 
(початку XVII ст.) зі збірки Львівського національного університету іме ни 
Івана Франка: вкладник повідомляє, що дає «êíèãu ðgêîìuþ Еvàíãg ëèg 
â îáèògëè ïèñàíîg âëàñíîg ñâîg ègðggâh ìàðòèíèþ ç&ògâh ñâîgìu», 
але із застереженням, що «íg òàêú ç&ògâh &êú âë&ñíuè ñâîþè äî÷öh 
íàè ì& Еâh», причому книга «àíh ãðîìàäñêà& àíh çàñòàâíà& òhëêî 
âëàñ íà& ìî& gùg ígáîæùèêà ègðg& ^öà ìgãî»67.

Окремі вкладники (переважно це були священики) залишали за со-
бою право забрати книгу з храму: «ñ³þ êíèãu ïîï êîíäðàò âîëgí äàòè 
èëè ïðîäàòè è ïîòîìêè gãî»68. Побутували й записи, що відображають 
кар’єрні очікування про перехід котрогось із нащадків у духовний стан: 
«gñëè áû ìàë êîòîðûè ñ tíú ïgòðîøîðîâè÷yâú ñ tùgíèêîì áûòè òîæ 
ìî ægòü ñ³þ êíèãy ^äàëèòè è gè yçjòè, à gñëè áû íg èìàë áûòè 
ñ tùgíèêîìú òî ígìîægò gè ^íjòè íèêàêîæ»69 (друга пол. XVI ст.). 
Ймо вірно, саме священики – знаючи, мабуть, з досвіду, що власники кни-
ги чи їхні нащадки не раз забирали пожертву з церкви, – були ініціятора-
ми вставок у вкладні записи про те, що ані вкладники, ані їхні нащадки 
не можуть відібрати книгу: «àáû gè íè ïîï íè ÷íòàògë íèêòî íg ñìhë 
â¾jòè ñ òîãî ïð tñòëà [...] íg òîëêî j àëáî ægíà ìîà àëáî ähòè àëg 
íè ðîçàè ìîè àíè æàägí ïîï àëáî u÷gíèê è & ñàì þæ gè íg ñìhþ 

65 Детальніше про тогочасне ставлення до волі померлих та смерти загалом див.: О. В. Він-
ниченко. Шляхетські заповіти в реляційних книгах Львівського та Перемишльського ґрод-
ських судів першої половини XVIII ст. як історичне джерело: Автореф. дис. …канд. іст. 
наук. Львів 2009.

66 ЛІМ, Рук. 5, арк. 8зв.-9зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 5; О. Ясіновська. Ка-
талог, № 25.

67 ЛНУ, Рук. 200. ІІІ, арк. 15-41.
68 ЛІМ, Рук. 5, арк. 11; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 5; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 25.
69 ЛІМ, Рук. 19, арк. 277-278; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 19; О. Ясіновська. Ка-

талог, № 19.



ВІРА ФРИС

46

â¾jòè»70 (поч. XVII ст.). Декотрі з таких вставок не дуже послідовні, 
містять повтори, але думка чітко простежується: «íèêòî æjäíûè íè ægíà 
âàñ¿ë¿gâà íè ñ tíú g íè ñîðîäíèê æjäíûè àùg áû êîòîðûè êîè ì tëæêú 
âàñèë¿gâà èëè ñ tíú êîòîðûí èëè ñîðîäíèê êîòîðûè âàñèë¿gâ ñìèë ñ¿þ 
êíèãu [...] ëèáî ïðgç ïîïà àáî ïðgç çëîãî ÷ tëêà»71 (1574 р.). У цьому ж 
записі є нетрадиційна вставка, у якій родина вкладника зобо в’язується 
перед людиною, яка в разі вилучення книги з церкви повер не її назад: 
«à êòî áûè gè ïðèâgäíqë íàìhñög à ìû áuägì âèííè ã tà á tà çàígãî 
ïðî ñèòè»72. Книгу від храму могли «^äàëèòè» також «èëè íàñèëèåì èëè 
òàòáîþ»73 (1565 р.). Звідси й застереження, щоб її не «ðuøèòè áåç ïî ïî-
âà áë tãñâåí¿à ñèðh÷ü êðàìîëó w íåè ñèòâîðè òè»74 (1564 р.).

У записах нерідко вказували й тих, які могли «віддалити» по да ровану 
книгу. Можна навіть укласти перелік осіб, на яких мало впас ти прокляття 
за вилучення книги з церкви чи за усунення пам’яті про її вкладника. За-
зви чай, на думку вкладників, такими лиходіями могли стати «ïîï èëè 
ä¿àêú»75 (1567 р.), але не обходили увагою і вищих церковних урядників. 
Зо кре ма, у записі 1552 р. бачимо певну недовіру й до церковних єрархів: 
«íg ïî äîág òîg êíèãè ñú ö tðêâè Áîæg^ íèêîìu âû èìàòè ìèòðîïîëèòó 
àíè âëäöè à è ïîïó»76. В окремих випадках пере ліки-заборони забирати 
кни ги зі святині поширено й на мирян: «àùg áû êîãî íàâàæägíg äè&-
âîë ñêîg ^âgëî ^ ïóòè èñòèíàãî è ñìhë áû òóþ êíèãó ^ígñòè ^ 
òîè ñ tòîè ö tðêâg [...] ïîï èëè äè&êîí èëè ä&ê èëè ïðîñòûè ÷îëîâhê»77 
(1618 р.); або: «ïîï èëè ä¿àêîíú èëè ä¿àêú èëè [...] êîòîðûè çëûè 
÷ tëêú»78 (перед 1574 р.). Коли книгу по кла да ли в мо нас тир, то перелік тих, 
хто міг зазіхнути на неї, трохи зміню вав ся: «^ ä tõîâ íûõ ïðgìuùèõ è ïî-
ñëu øà þùèõ èíîêèõ æg è ìèð ñêèõ»79 (1616 р.). Згадано в записах і про ще 
одну можливість забрати кни гу з церк ви: «à õòî áû ïîâàæíîñòü èìàë 

70 ЛНУ, Рук. 1536. ІІІ, арк. 17-19.
71 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 201 

(Греко-католицька митрополича консисторія), оп. 4, спр. 424, арк. 50зв.-53зв.
72 Там само, арк. 53зв.-54.
73 НМЛ, Ркк 573, арк. 6зв.
74 ЛІМ, Рук. 5, арк. 11зв.-12; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 5; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 25.
75 ХНБ ВР, № 819081, арк. 23.
76 БРАН ОР, Тп. 767, л. 16об.-19.
77 РНБ ОР, собр. Михайловского, № F 35, л. 7об.- 9.
78 НМЛ, Ркк 11, арк. 25-26.
79 РГБ ОР, ф. 152, № 88, л. 35-36.
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^äàëèòè»80 (до 1584 р.). Та, не за леж но від повноважень, вкладник од на-
ково збирається суди ти ся на Страш ному суді з кривдником, який, ви лу-
чив ши книгу з церк ви, по зба вить вкладника можливости мати на леж не 
йому поминання. На ар ку шах збірника, покладеного Гедеоном Бала ба ном, 
архимандри том Жи дичинської обителі, у монастирську церкву «âh÷ íè-
ìè ÷àñè» (і який згодом надійшов до книгосховища Мелецького мо нас-
ти ря), крім звичного застереження проти крадіїв, читаємо: «À êòî áû 
ìhë ^äàëèòè ^ ögðêâè êíèãu ñèþ ^ ìàíàñòèðà æèäè÷èíà èëè íà ïèñ 
ñ êíèãè ñgè âûäðàòè èëè âûìàçàòè íàñòîjògë ïî ìíh áûâ øè èëè 
áû êòî èíûè äà ðàçñuäèòñj ñî ìíîþ...»81 (1596 р.) – і далі тра ди цій на 
фор му ла прокляття. Що ж, запису не видерли, але книгу все ж пере міс  ти-
ли. Маємо навіть факт, що для того, аби книга таки лежала «ïîä íe py øe-
íèeì», було створено «опікунську раду»: «à ê òîìu g tvãåëèþ äâà ìu æè 
ñïðàâöè ìèñü ïèñàðåâè÷ è ähíèñ ñèäîðîâè÷ ñêî ðûè», чле ни якої ма ли 
стежити, «æåáû íåìî÷ü áåç ãðîìàäû íèêîìu åé äàòè»82 (1563 р.).

Крім осіб, що могли «віддалити» книгу від храму, у записах вка зували 
й на способи вилучення книг. Зокрема, на різних книгах є за сте реження: 
«àùg êòî ñ¿þ êíèãu [...] ïðîäàñòü èëè êîìu ^äàñòü êà êwþ íèáuäè 
õíòðîñòüþ èëè âúñõîùgò [...] êàêèìú íàñèëñòâîìú âçj òè»83 (1552 р.); 
чи «qçjòè ^ ìhñöà ñ tòîãî [...] è äî èíøåè ö tðêâg äàòè àáî íà ñâîþ 
ïîòðgáu qçjòè [...] à ùg áû ñ¿à êíèãà äàëgêî êîë âgê çàáëuäèëà»84 
(1574 р.); чи «ïðèâëàñíèòè êó ñâîgìó ïîæèòêó»85 (1595 р.); або «^í&ò 
^äàëèòè, ïðîäàòè, äàðîâàòè èëè ñîáh ïðè ñâî èòè»86 (1616 р.). Окрім 
того, книгу можна було просто «^äàëèòè ëþáú qêðàñòè»87 (1726 р.).

Наступний фрагмент запису не лише знайомить зі способами ви лу-
чення книги з церкви, а й засвідчує усвідомлення того, що нічого вічного 
не буває: «ígíàäîág gg çàñòàâëjòè àíè ñàìîìó òûæ gg çàêóïàòè òîëêî 
ìàgò â òîì õðàìg áîægì íà ïðgñòîëg ïîêè gg ñòàígò» (1552 р.)88. Тут 

80 НМЛ, Ркк 305, арк. 13зв.
81 Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут рукопису, зб. Ми лець-

кого м-ря, № П. 119, арк. 26-30.
82 ЛІМ, Рук. 4, арк. 2зв.-6; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 4; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 24.
83 РНБ ОР, собр. Погодина, № 894, л. 9-12.
84 ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 4, спр. 424, арк. 52-53зв.
85 ЛІМ, Рук. 22, арк. 21зв.; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 22; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 33.
86 РГБ ОР, ф. 152, № 88, л. 37-38.
87 РНБ ОР, собр. Тихонова, № 471, л. 45-46.
88 БРАН ОР, Тп. 767, л. 17об.-19.
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чи не єдиний раз у досліджених нами записах зафіксовано усвідомлення 
того, що книга лежатиме у святині, «доки не знищиться».

Серед причин вилучення книг із храму – їх позичання на досить дов-
гий час, про що свідчать відповідні записи на книгах, зроблені, у тому 
числі, з метою уникнення суперечок. Найраніший такий запис маємо на 
збірнику творів Йоана Богослова: «Ñ³& êíèãà ägðìàíüñêîãî ìîíàñòèðà 
gñò êîòîðè& gñò ïîçè÷gíà äî ïgðgïèñàí& ^öu àðõèìàíäðèòu æèäh-
÷àö ñêîìu â ðîêu £À tÕS²»89. А що потім книгу не завжди хотіли повертати, 
то робили й такі записи: «Ta xięga dał pozyczona (так!) z Załawia Doswirz-
czowa ktory by byli nieznali y powinna byc oddana znowu do Załawia bez 
żadnej wymainygi. Jakub Zagrodzkij»90 (сер. XVIII ст.). 

Не завжди зміна власника була наслідком крадіжки чи якогось не чес-
ного способу. Проте, з іншого боку, не в кожному випадку зрозуміло, як 
саме відбулася зміна. Наприклад, на Євангелії XVI ст. є запис 1595 р. про 
купівлю книги та покладення її до церкви Різдва Богородиці в Ляшках, 
а наступний запис, датований 1718 р., постулює: «Ñèþ êíèãu gâàãgëèg 
ïðèäàíî ñú ñgëà ëjøîêú [...] äî ðuêú ñâgùgíûêà ³gðgâè fgwäðîâè è 
ähògìü gãî àáû ñëuæèëî ögðüêèâü òîè», тобто книгу забрали зі села 
й передали єреєві, натомість Тимко Лаба й Петро Пецюх купили «äî 
ëjøîêú äðuêîâàíå çà ñâîè ãðîøh âëàñíûè» і передали до церкви за-
мість забраної рукописної книги.91

На одному з Євангелій XVI ст. розлогий вкладний запис було зроб ле но 
приблизно в час написання книги. Однак ім’я вкладника за тер те, а іншим 
почерком та іншим чорнилом уписано ім’я єрея Йоана Бі лин ско го, який, 
згідно з іншим написом на цій же книзі, купив її – уже в 1728 р. – в отця 
Димитрія Молчана. Останній, напевно, і витер ім’я пер шо го вкладника та 
його дружини, однак не в усьому тексті, і на зво ро ті арк. 27 є прохання не 
забувати про Микиту та його батьків і про си ти Бога за них.92

Зміна власника нерідко відбувалася за досить драматичних подій, 
зокре ма воєнних лихоліть. Красномовний запис на маленькому, у вось му 
частину аркуша, Служебнику: «Ta Xięzka w Taborze kozackim pod Be res-
teczkiem wzięta. Anno Dni 1651 in Julio»93. Або також запис про вкла дання 
книг у церкву під час війни: «êuïèë ñèþ êíèãó gâ tããgëèg ñòîëïîâîg ïîä 
÷àñ âîgâàí& Ìgñêúâú ç êàçàêè, êîòðà& òî êíèãà çàâîgâàíà& ðîêó 

89 ХНБ ВР, № 819067, арк. 427зв.
90 ХНБ ВР, № 819924, арк. 12зв., 61зв.
91 ЛІМ, Рук. 22, арк. 15 зв.-24; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 22; О. Ясіновська. Ка-
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92 ЛІМ, Рук. 8, арк. 15-28, 104; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 8; О. Ясіновська. Ката-

лог, № 13.
93 РНБ ОР, Основное собрание, Q. I-12, форзац.
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£À tÕÍÅ è â òîì ðîêu ö tðêîâ á tæè& ígìèðîâñêà& ^ íèõ çðóèíîâàíàj 
èç wçäî áû wáíàægííàj ígùàäíî ògäû ïðèäàþ gè äî ö tðêâè á tægè 
ígìè ðîâ ñêîè äî õðàìó ñîøgñòâè& ñ tòãî ä tõà»94.

З різночасових записів дізнаємося, що Євангеліє 1580 р. придба ли 
в 1654 р. до храму Різдва Богородиці Яків, ктитор храму, з дружиною. 
А вже під 1691 р. є запис про те, що «Ñè& êíèãà ðgêîìà& Åvâàíãåëèg 
êî òîðîg âèêóïèë â ãðàäh íàçâàíîì áhëàãîðîäh u òàòàð çà çëîòèõ 
ägâ&ò ñùgí¦ ²gðgè ²&êîâú áàêóìhöêèé ðîê £À tÕ×À»95. З наведених 
при кладів бачимо, що книга могла досить часто змінювати місце свого 
по бу ту вання, а звідси випливає, що побоювання щодо вилучення кни-
ги з церк ви безпідставними не були. На думку вкладників, така «кон фіс-
кація» була не справедливою щодо них, оскільки зі зміною місця пере-
бування кни ги ні громада, ні священнослужителі вже не мали зобов’я-
зань перед по пе ред нім вкладником, а поминали «ново го» ктитора.

Вкладні записи на кириличних кодексах, створених у Київській мит-
ро полії, увиразнюють світогляд, сподівання та страхи мирян і духо вен-
ства, їхнє ставлення до світу та довколишніх. Різноманітні практики, 
відоб ражені у вкладних записах, засвідчують, що з погляду люди ни ран-
ньо модер ної доби такі записи були вкрай необхідними, оскільки книги 
да ру вали в церкву задля пам’яті та поминання ктиторів. Побоюючись за-
ли ши тися без задушної молитви, вкладник мусив не лише зафіксувати 
факт пожертви, а й захистити книгу відповідним записом від можливих 
за зі хань, фіксуючи його хронологічно, з прив’язкою до часів правління 
кон крет ного монарха, урядування котрогось із можновладців чи єпи-
скоп ства міс це вого пастиря; маркували також територію, згадували її 
влас ника; на зи ва ли оточення, яке було причетне до вкладення книги; 
вка зували при чи ну вкладення та прохали про поминання; а також за сте-
рі га ли від кра ді їв або просто охочих привласнити кодекс.

Vira Frys
INSCRIPTIONS IN MANUSCRIPTS DONATED TO CHURCHES 
AS A SOURCE FOR DETERMINING A DONOR’S WORLDVIEW

Th e author analyses inscriptions in Cyrillic codices appearing in documents dating 
from the 16th-18th centuries in the Kyiv Metro polia with the aim of elucidating 
the worldview of persons who donated them to the сhurch. Inscriptions are seen 

94 ЛІМ, Рук. 12, арк. 125-130; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 12; О. Ясіновська. Ка-
талог, № 12.

95 ЛІМ, Рук. 28, арк. 15-24, 33-37, форзац; И. С. Свенцицкий. Опись музея, № 28; О. Ясі-
новська. Каталог, № 30.
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as containing the following types of information: (i) reasons for acquisition of 
a particular manuscript by the donor and for its subsequent donation; (ii) means 
by which a transfer of owner ship is made; (iii) thoughts of how a priest works 
with the book; and (iv) concerns regarding the manuscript’s future. Th e do nors’ 
social status and explicit concerns are examined, including fears that a ma nu-
script might be removed from the church, inheritance issues, possibilities for 
illicit expropriation, lists of persons who might engage in expropriation, reasons 
for and means of illicit expropriation, and issues relating to subsequent changes 
of ownership.
Keywords: Cyrillic codex, manuscript, in scription, church.
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Оксана Вінниченко

ПОБОЖНІ ЗАПИСИ І ПОРЯТУНОК ДУШІ 
В МЕНТАЛЬНОСТІ РАННЬОМОДЕРНОЇ ЛЮДИНИ

НА МАТЕРІЯЛАХ ШЛЯХЕТСЬКИХ ЗАПОВІТІВ 
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

На підставі шляхетських заповітів, записаних до актових книг Львів-
ського і Перемишльського ґродських судів у першій половині XVIII ст., 
простежується турбота ранньомодерної шляхти Руського воєводства 
про спасіння своєї душі після смерти. Піклування про неї мало для шлях-
тичів-заповідачів неабияке значення і проявилося в побожних за писах 
у тес таментах. Заповідаючи різні грошові суми на церкви, кос те ли, мо-
нас тирі, шпиталі, на роздачу бідним, на молитви за душу й від праву за-
душ них богослужінь, тестатори розглядали цю практику як мож ли вість 
по легшити долю грішної душі в чистилищі й осягнути вічне життя.

Ключові слова: заповіт, порятунок душі, ментальність, шляхта, Руське во-
є водство, актові книги, молитви за душу.

Страх перед несподіваною смертю був одним з основних мотивів, які 
спо нукали людину ранньомодерної доби укладати заповіт (тестамент). 
Цей страх, як важлива складова ментальности, залишив свій відбиток на 
таких – з погляду сучасної людини суто приземлених – документах, як 
за повіти. Ці юридичні акти є вражаючим свідченням того, якою тон кою 
була для людини барокової доби межа між земним і потойбічним існу-
ван ням. «Я свідомий(а) того, що ніщо не є настільки певним, як смерть, 
і таким непевним, як її година»1, – звучала типова преамбула до за по-
ві тів тієї доби. Страх перед смертю, яка приходить раптово, зазвичай 

1 Цит. за: В. Ададуров. Історія Франції: Королівська держава та створення нації (від 
початків до кінця XVIII ст.). Львів 2002, с. 296-297.

УДК 27-557-463-185.5:929.7(438.24/32)(093.2)˝17˝



ОКСАНА ВІННИЧЕНКО

52

переплітався з дрібнішими страхами, що посилювали його: страхом 
розлуки з близькими людьми, страхами за долю свого майна тощо. Та 
най по міт ні шим серед них був страх померти непідготовленим. Для ві-
ру ю чо го католика ранньомодерного часу це означало, насамперед, піти 
з жит тя, не потурбувавшись про спасіння своєї душі, яке для шляхтича 
ча сів Речі Посполитої полягало в очищенні її від тягаря гріхів.

Духовна складова тестаментів була своєрідним віддзеркаленням усьо-
го процесу «мистецтва доброї смерти». Якщо не брати до уваги спад ко-
вих розпоряджень, структура правильно вибудуваного заповіту по вто рю-
вала дії, які в ідеальному випадку мусив зробити помираючий. Йшло ся 
про дії віруючого, що мали безпосередньо передувати смерті: звернен-
ня до Бога з молитвою, визнання віри, прохання про допомогу святих 
та Богородиці, покаяння. Останнє мало особливе значення: підручники 
з приготування до «доброї смерти» неодноразово наголошували на тому, 
що найбільше обтяжують душу гріхи. На думку єзуїта Томаша Мло дзя-
нов ського, людина, яка перебувала на смертному одрі, мала заявити про 
свою огиду до гріхів та якомога щиріше розкаятися в них.2 Окрім по-
каянних молитов, помираючий мав висловити останню волю. Проте цей 
акт міг відбутися лише за умови, що душу не обтяжує смертельний гріх, 
бо в іншому разі вважалося, що тестамент не забезпечує помираючому 
шансів на вічне життя. Єзуїт у своєму творі наголошував, що для за-
повідача ви плата прижиттєвих боргів і платні слугам є важливішою, ніж 
побожні по жертви. На практиці ж частина заповідачів (тестаторів) або 
не згадує про виплату заборгованостей або, в кращому разі, обмежується 
тим, що зобов’язує виконавців останньої волі задовольнити боргові пре-
тензії, якщо такі з’являться. Натомість тестатори не забувають зробити 
побожні за писи, намагаючись у такий спосіб полегшити долю своєї душі 
після її роз’ єднання з тілом.

Звичай чинити побожні записи на користь церков, костелів і мо нас-
тирів був тісно пов’язаний з есхатологічними уявленнями, а та кож ре-
лі гійністю шляхти барокової доби,3 хоча практика здійснення теста мен-
то вих записів на користь Церкви бере початок у Середньовіччі.4 З про-
го ло шенням догмату про чистилище (XIII ст.) порушується дихотомія 

2 T. Młodzianowski. Akty przygotowania się na dobrą smierć kapłanom na smierć disponuiącym, 
starym także, słabym i tym, co się sami zdaleka na śmierć gotuią, do używania potrzebne. Kraków 
1685, с. 6-9, 16.

3 Про це див.: M. Aleksandrowicz-Szmulikowska. Radziwiłłówny w świetle swoich testamentów: 
Przyczynek do badań mentalności magnackiej XVI-XVII wieku. Warszawa 1995, с. 45.

4 Докладніше див.: P. Dąbkowski. Prawo prywatne polskie, т. 2. Lwów 1910, с. 105; П. Дін-
цель бахер. Смерть: Середньовіччя // Історія європейської ментальности / ред. П. Дінцель-
ба хер; пер. з нім. В. Кам’янець. Львів 2004, с. 289.
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пек ло/рай5: молитви за душу та богослужіння стають для католиків за-
со бом впливу на спасіння душ померлих.6 Середньовічні уявлення про 
особ ливий характер взаємин між живими і померлими7 продовжують 
по  бутувати й у ранньомодерну добу. Живі й далі вірять у те, що вони 
мо жуть вплинути на долю душ померлих рідних і близьких. А віра в чис-
ти ли ще як проміжне місце між раєм і пеклом робить богослужіння й мо-
лит ви за душі померлих ще актуальнішими: їх вважають засобами, які 
можуть полегшити страждання цих душ або скоротити час їхнього пере-
бу ван ня в чистилищі. 8

До середини XVIII ст. европейський заповіт ще залишається актом, 
ме тою якого є спасіння душі, проте побожні записи поволі відходять на 
другий план порівняно з майновими розпорядженнями.9 Тестамент по волі 
починає набирати рис цивільного акту. Однак, незважаючи на по сту по ву 
секуляризацію европейського суспільства (пов’язану з появою про тес тан-
тизму та модернізацією суспільних уявлень і практик), в тради ціо на ліст-
ських сере довищах моління за душі померлих і у XVIII ст. за ли ша єть ся 
засобом осяг нення «вічного життя». Багато заповідачів (які мають таку 
фінансову мож ливість) намагаються забезпечити моління не лише за 
свою душу, а й за душі, «які не мають [допомоги в] порятунку». Сво єю 
чер гою, сповнен ня таких зобов’язань виконавцями тестаментів і спадко-
єм ця ми ставало пев ного роду гарантією, що й за них молитимуться після 
їх ньої смерти. Таким чином, молитви за душі померлих сприймали як 
без  пе рерв ний про цес взаємодії живих і мертвих.

Доля душі після роз’єднання з тілом була актуальною і для річ поспо-
литських шляхтичів. Проте їхня турбота про вічне життя постійно вхо ди-
ла в суперечність зі світським звичаєвим правом, яке, намагаю чись стри-
мати процес переходу землеволодінь від шляхетського стану до ду хо вен-
ства, не толерувало записів на користь Церкви (а саме такими на прак-
ти ці були записи на задушні богослужіння й молитви за душі по мер лих). 
У 1635 р. за пи сувати земельні маєтки Церкві дозволено лише за умо ви, 
що шляхтич-фун датор присягатиме перед земським судом, що він чи нить 
цей запис з влас ної побожности, нічого не отримуючи взамін. У 1669 р. 

5 Див.: А. Гуревич. Индивид и социум на средневековом Западе [=Российские Пропилеи]. 
Москва 2005, с. 212.

6 Див.: П. Дінцельбахер. Смерть: Середньовіччя, с. 306.
7 А. Гуревич. Индивид и социум, с. 212.
8 Докладніше див.: Ж. Ле Гофф. Рождение чистилища / пер. з фр. В. Бабинцев, Т. Краева. 

Москва – Екатеринбург 2009, с. 14.
9 Див.: P. Ariès. Człowiek i śmierć / пер. з фр. E. Bąkowska. Warszawa 1992, с. 196; М. Кессель. 

Смерть: Новий час // Історія європейської ментальности, с. 310.
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у Короні та Великому князівстві Литовському заборонено чинити фун да-
ції зі спад кового майна на користь Церкви без згоди сейму (Reipub li cae).10 
Такі об меження були властиві саме для шляхетського законодав ства й сто-
су валися лише нобілітету: наприклад, вірменське право (1519 р.), що ді я ло 
на території Польського королівства, навпаки, сприяло побож ним за пи сам, 
зобов’язуючи вірмен-заповідачів записувати певну частку свого май на на-
самперед на користь Церкви, єпископів і священиків.11

Записи на користь Церкви («легації» та «фундації», за тодішньою тер-
міно логією) були результатом доброї волі заповідачів усіх християнських 
конфесій і поділялися на духовні та світські. До перших належали записи 
на храми, монастирі, до других – записи на шпиталі, а також виділення 
коштів, які слід було роздати бідним.12 Мотивація побожних за писів, крім 
звичайного висловлення релігійних почуттів, була різною. Ро бити ле га-
ції на церкви й монастирі стимулювало само духовенство, для яко го по-
жертви були одним із засобів для існування.13 Недаремно духовні осо би 
були присутні при укладенні останньої волі, маючи за таких умов мож-
ливість «нагадати» помираючим про спасіння душі. Щоправда, ду хов на 
особа була присутня не завжди;14 очевидно, що це траплялося у випадках, 
ко ли заповідач самостійно укладав тестамент і власноручно писав його.15

Підручники з «доброї смерти» нагадували всім, аби ті, хто по ми-
ра тиме, не довіряли спасіння своєї душі ані друзям, ані рідним, тому 
що на справді ці особи зацікавлені лише в успадкуванні їхнього майна. 
У «Роз мові про смерть Людини з Духом» Дух попереджає Людину: коли 
опи нишся на смертному ложі, рідні «дбатимуть про твої гроші, про твої 
скрині, про твої ключі, про твої мішки»16. Тому кожен католик повинен за 

10 Див.: Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem xx. pijarów w Warszawie, od roku 
1732 do roku 1782, wydanego, т. 5. Petersburg 1859, с. 12.

11 Пор.: Привілеї національних громад міста Львова (XIV-XVIII ст.) / упор. М. Капраль. 
Львів 2000, с. 221.

12 Про це докладніше див.: P. Dąbkowski. Prawo prywatne polskie, т. 1, с. 237-238.
13 Докладніше див.: K. Zielińska. Więzi społeczne na Mazowszu w połowie XVII wieku 

w świet le testamentów konsystorza pułtuskiego // Przegląd Historyczny 77/1 (Warszawa 1986) 46; 
A. Karpiński. Zapisy «pobożne» i postawy religijne mieszczanek polskich w świetle testamentów 
z drugiej połowy XVI i XVII w. // Tryumfy i porażki: Studia z dziejów kultury polskiej XVI-
XVIII w. / ред. M. Bogucka. Warszawa 1989, с. 207.

14 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 9 
(Львів ський ґродський суд), оп. 1, спр. 479, стор. 819, 1104; спр. 480, стор. 768; спр. 482, 
стор. 413; спр. 483, стор. 1843; спр. 484, стор. 520; спр. 493, стор. 1893; спр. 496, стор. 1274.

15 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 438; спр. 483, стор. 816; спр. 488, стор. 2076, 2652; 
спр. 490, стор. 1720.

16 Nauka Dobrego y Szczęśliwego umierania do pobożnego życia y cwiczenia się w doskonałośći 
chrześćiańskiey zachęcaiącymi dostatecznie obiaśniona regułami, prawowiernym oboiey płci, wszel-
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життя забезпечити спасіння своєї душі за допомогою вчинення легації, бо 
для душі немає нічого кращого, ніж богослужіння. У тому ж підручнику 
читаємо: «Не можеш вчинити кращої і кориснішої для душі легації, ніж 
на богослужіння. Завжди допомагало і допомагає богослужіння ду шам, 
які перебувають у чистилищі»; благочестивим католикам також ре комен-
ду вали зробити побожний запис таким чином, щоб його виконали після 
смер ти тестатора якнайшвидше.17 Зрештою, серед заповідачів могли трап-
ля тися й такі, для яких записи на користь Церкви були способом реа лі за-
ції певних особистих амбіцій.18

З-поміж проаналізованих нами 432 шляхетських заповітів, які впи-
са но до реляційних книг Львівського та Перемишльського ґродських су-
дів у пер шій половині XVIII ст. (час укладення цих тестаментів при па дає 
на проміжок між 1624 р. і 1750 р.) і які по слу жили джерель ною базою 
нашої розвідки, у більшості є записи ad pia legata. На при клад, заповіт 
гос тинського підчашого Александра Нєборовського (1716 р.) повністю 
скла дається із записів його земельних володінь на ко ристь хижинського 
кос телу,19 причому тестатор забороняє спадкоємцям оскар жувати ці за-
пи си чи перешкоджати здійсненню його волі. Подібно вчи нила й сліпа 
без по том на заповідачка Анна Собєська (1708 р.), за по вів ши жовківським 
домі ні кан кам, у яких вона мешкала, усе своє майно (гро шові суми та 
речі, за винятком ковдри для своєї служниці); мотивом такого запису 
були молитви за душу тестаторки.20 Останньою волею без потом ної Зоф’ї 
Оль шов ської з Маліновських (1707 р.) був запис усього рухо мого та не-
рухо мого майна монастирю бернардинців у Лежайську, які за це мали ви-
молю вати перед Господом Богом за посередництвом Діви Марії прощення 
для душі тестаторки.21

До таких побожних записів, судячи із заповітів, входили записи на 
молитви за душу, на відправу задушних богослужінь, для роздачі ми лос-
тині вбогим22, пожертви на шпиталі23, а також на викуп людей з полону. 

kiego stanu, conditiey y powołania, Kośćioła S. Katolikom, pragnącym dusznego zbawienia wielce 
pozyteczna y potrzebna, przez approbowanych authorow… podana y opisana. Kraków 1675, с. 68.

17 Там само, с. 26-27.
18 Див.: A. Karpiński. Zapisy «pobożne», с. 207.
19 ЦДІАЛ, ф. 13 (Перемишльський ґродський суд), оп. 1, спр. 504, стор. 1969.
20 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 490, стор. 1655-1661.
21 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 494, стор. 173.
22 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 434; спр. 483, стор. 1841-1842 (Львів).
23 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 483, стор. 1841-1842; спр. 488, стор. 2255 (Львів); спр. 490, 

стор. 1395-1396; спр. 493, стор. 1867-1868 (Львів); спр. 499, стор. 1396; спр. 512, стор. 1206 
(Стоянів).
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Для осіб, які відчували близькість поєднання з вічністю, спа сіння душі 
було першочерговою справою: у переважній більшості тес та ментів роз-
порядження щодо спасіння душі передують майновим дис по зиціям на 
ко ристь спадкоємців.24 Наприклад, Матеуш Польковський (1686 р.) пи сав, 
що «ховав тридцять два червоних злотих для того, щоб душу свою ря-
тувати»: з цих грошей шляхтич десять злотих призначив на бого слу жін-
ня, а двадцять наказав роздати як милостиню вбогим, щоб вони сво ї ми 
молитвами причинилися до спасіння його душі.25 Для М. Поль ков сько го 
така сума була вочевидь чималою, він збирав її саме з ме тою спа сін ня 
душі, потайки від спадкоємців, котрі звинувачували його в при хо ву ван-
ні грошей (через це на момент укладення заповіту між теста тором і його 
дітьми тривав конфлікт).26 До того ж, з тестаментів випли ває, що прак-
тика записів на користь Церкви на той час уже була тра ди ці єю: шлях  тич 
унійного віровизнання Яцько Нановський Іляшевич (1706 р.) про  сить 
рідних, щоб ті чинили з його тілом за «християнським об ря дом» (на-
віть не призначаючи конкретних грошових сум), завдяки чому за по ві дач 
зможе «отримати небо»27.

Скільки «коштувало» спасіння душі?
Очевидним є те, що заповідачі виділяли кошти на моління за душу в ме-
жах своїх матеріяльних можливостей. Величина сум, які призначалися для 
богослужінь за душу, коливалася від кількох до кількох десятків тисяч 
злотих. Іноді сума залежала від кількости богослужінь, яку заповідали 
відправити тестатори. Загалом заповідачі намагалися «замовити» якомога 
більше число служб за спасіння душі. Зокрема, Кристина Гулевичова 
(1709 р.) записала берестецьким тринітаріям 1 000 злотих – на тисячу 
бого служінь.28 Дороговизька старостина Анна Роєвська (1710 р.) ви сло-
вила бажання, щоб львівські тринітарії, у монастирі яких буде по хоро-
нене її тіло, щотижня відправляли за її душу чотири богослужіння. На 
це заповідачка призначила суму 7 000 злотих, а крім цього додала ще 
4 000 злотих, аби ті ж отці правили за її душу щонеділі й у великі свя-

24 Докладніше про це див.: О. Вінниченко. Формуляр шляхетського заповіту першої 
поло вини XVIII століття (спроба дипломатичного аналізу) // Дрогобицький краєзнавчий 
збірник, вип. 11-12. Дрогобич 2008, с. 541.

25 ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 434.
26 Див.: О. Вінниченко. Конфлікти в шляхетському соціумі кінця XVII – першої половини 

XVIII ст. на сторінках заповітів (на матеріалах реляційних книг Львівського гродського 
суду) // Соціум: Альманах соціальної історії, вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії 
середньовічної і ранньомодерної Європи. Київ 2007, с. 161-173.

27 ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 480, стор. 481.
28 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 492, стор. 1455.
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та. Окрім записів на задушні служби (разом 11 тисяч злотих), А. Роєв-
ська ви ділила ще 4 000 злотих на викуп полонених (тринітарії займалися 
звіль нен ням християнських бранців із мусульманської неволі), «особливо 
з Русь кого воєводства, або Краківського, або інших воєводств»29. Останній 
запис є фактично винятковим для тогочасних шляхетських тестаментів. 
Вар тим уваги є запис 4 000 злотих на костел св. Миколая львівських три-
нітаріїв від луківського підчашого Стефана Яна Ожґи (1709 р.). Тестатор 
розпорядився, аби за ці гроші відправлялися такі служби: одного тиж-
ня – за його душу, а кожного наступного тижня – за душі всіх покій них 
із роду Ожґів.30 Безпотомний тестатор Флоріан Розвадовський (1716 р.) 
для молитов за свою грішну душу призначає 4 500 злотих: диків ським 
до мі ні канцям і ярославським єзуїтам – по 2 000 злотих, на костел – 
500 злотих.31

До числа заповідачів, які виділили на молитви десятки тисяч зло-
тих, належить і новгородоцький стольник Ян Францішек Гоішевський 
(1702 р.). Лише на молитви за власну душу він призначив понад 30 тисяч 
злотих, а саме: по 10 тисяч злотих – для єзуїтів у Перемишлі, єзуї тів 
у Самбо рі та на ремонт Кальварії Пацлавської, 2 000 злотих – домі ні кан-
цям і 1 000 злотих – кармелітам босим у Перемишлі.32 Так само Кристина 
Нєм бо ровська (1707 р.) заповіла 30 тисяч злотих на молитви за душу 
яро слав ським єзуїтам (де її «тіло чекатиме судного дня»), призначивши 
ці кош ти на будівництво костелу.33

Проте варто відзначити, що суспільний статус і, відповідно, замож-
ність заповідача не служили гарантією більших записів на Церкву. Корон-
ний стольник і перемишльський підкоморій Костянтин Зефірин Вапов-
ський (1703 р.), займаючи найвищий серед перемишльських заповідачів 
уряд, призначив на фундацію для костелу ярославських реформатів лише 
2 000 злотих, і що важливо – це єдиний його побожний запис.34 Натомість 
ря довий шляхтич Самуель Муховецький (1734 р.) зробив фундацію на 
користь львівських тринітаріїв у розмірі 30 тисяч злотих.35 Показовими 
є записи на молитви за душу, які здійснив безпотомний заповідач Міхал 
Ґдовський (1746 р.). Усе його майно складала сума в 23 267 злотих, якою 
він розпорядився так (суми подаємо в польських злотих):

29 ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1792-1794.
30 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1867.
31 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 504, стор. 3422-3423.
32 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 483, стор. 2059-2060.
33 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 486, стор. 93.
34 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 478, стор. 1108.
35 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 532, стор. 2190-2191.
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на поховання тіла – 200; -
на велике богослужіння – 20; -
ксьондзам, котрі будуть на похороні, – по 3; -
«попам» – по 1; -
до луківського костелу (на два богослужіння щомісяця за душу  -
заповідача біля вівтаря розп’ятого Господа) – 1 000;
до томашівських францисканців (на одне богослужіння щотижня  -
за душу заповідача перед великим вівтарем з умовою, щоб співали 
литанію до Пресвятої Діви Марії) – 4 000;
до замойських боніфратрів (фундація щотижневого задушного  -
бого служіння «на вічні часи») – 2 000;
до замойських францисканок (щоб кожного тижня в п’ятницю спі- -
валася літанія до Господа Ісуса, одного тижня за душу заповідача, 
а дру гого тижня – за душі, що в «чистилищі не мають допомоги 
в по  ря тун ку»36) – 2 000; до замойської колегіяти на богослужіння за 
душу – 100; там тешнім убогим – 20;
до тарногородського костелу – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до ярославських реформатів – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до ярославських францисканців – 50; тамтешнім убогим – 20; -
до замойських реформатів – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до замойських францисканців – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до замойських боніфратрів – 50; тамтешнім убогим – 10; -
до парохіяльного юзефівського костелу – 50; тамтешнім убогим – 20; -
до краснобрідських домініканців – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до чесанівських домініканців – 50; тамтешнім убогим –20; -
до білгорайських францисканців – 50; тамтешнім убогим – 10; -
до лежайських бернардинців – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до ряшівських бернардинців – 100; тамтешнім убогим – 20; -
до ряшівських реформатів – 100; тамтешнім убогим – 20. -

Загальна сума записів М. Ґдовського на Церкву становила 10 650 зло-
тих, тобто дещо менше половини всього його майна (наведений пере лік 
побожних записів є одним із найдокладніших).37

Дехто з тестаторів заповідав для молитви за власну душу най різно-
ма ніт ніші речі. Василій Терлецький-Прокопович (1703 р.) призначив за-
пла тити за сорокоуст священикові десять і дияконові п’ять злотих або 
по да ру вати одну корову на двох.38 Ігнатій Беринда-Чайковський (1716 р.) 
за пи сав церкві св. Миколая у Марищівцях борть (пень із бджо ла-

36 «Za dusze w Czyśćcu ratunku niemaiące» (ЦДІАЛ, ф. 13, оп. 1, спр. 570, стор. 1633).
37 Там само, стор. 1632-1634.
38 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 474, стор. 818.
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ми)39, Мар цін Якуб Пшилуський (1714 р.) – львівським єзуїтам трьох ко-
ней, два пісто лети і три шаблі40, подружжя Селецьких (1709 р.) – на бу ту 
зе мель ну ділянку41.

Як правило, тестатори записували грошові пожертви на кілька різних 
церков, костелів чи монастирів (зрештою, частими також є випадки, коли 
кошти призначалися для християнських храмів різних конфесій – латин-
ських та унійних). Саме завдяки заповітам можемо простежити ступінь 
престижности тих чи інших орденів, монастирів чи церков у тогочасному 
суспільстві (принаймні в його шляхетській частині).

З римо-католицьких орденів найчастіше записували пожертви до-
мі ні кан цям (у Львові, Перемишлі, Мостиськах, Чесанові, Паскові, Яво-
ро ві, Бро дах, Ко ломиї, Жовкві, Самборі та інших місцях)42, францис-
кан цям (у Го род ку, Пінську, Ярославі та інших місцях)43, реформатам 
(у Яро славі то що)44, бенедиктинцям (у Львові)45, бернардин цям (у Луць-
ку, Домб ро ві)46, че ре вич ковим кармелітам (у Львові та інших міс цях)47, 
бо сим кар ме лі там (у Пуз лів ській Волі та інших міс цях)48, ка пу цинам49, 
єзу ї там (у Льво ві та ін.)50, три ні та рі ям (у Львові та Кра кові)51, ав гус тин-
цям (у Львові)52, бриґідкам (у Льво ві)53, боніфратрам (у Перемишлі)54. 

39 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 503, стор. 1082.
40 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 500, стор. 2569.
41 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 504, стор. 34-35.
42 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 815 (Мостиська); спр. 484, стор. 215 (Львів), 

518 (Перемишль); спр. 487, стор. 823 (Чесанів); спр. 492, стор. 2230 (Пасков); спр. 493, 
стор. 1882 (Яворів, Львів); спр. 502, стор. 1189 (Броди, Перемишль); спр. 503, стор. 77 
(Коло мия); спр. 512, стор. 1496 (Жовква); спр. 515, стор. 2740 (Перемишль); спр. 525, 
стор. 1355 (Львів); ф. 13, оп. 1, спр. 494, стор. 492 (Самбір); спр. 514, стор. 1379.

43 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 1099; спр. 517, стор. 856зв (Городок); спр. 530, 
стор. 2014 (Пінськ); ф. 13, оп. 1, спр. 533 стор. 1790 (Ярослав).

44 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 497, стор. 615-616; ф. 13, оп. 1, спр. 533, стор. 1790 (Ярослав).
45 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 503, стор. 1014 (Львів).
46 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 492, стор. 2230 (Домброва); спр. 502, стор. 1190 (Луцьк).
47 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 1099; ф. 13, оп. 1, спр. 543, стор. 2139 (Львів).
48 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 488, стор. 2649; спр. 490, стор. 1658 (Пузлівська Воля); 

спр. 517, стор. 194.
49 Там само.
50 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1792; спр. 500, стор. 2569 (Львів); спр. 515, 

стор. 2030 (Львів), 2740 (Львів); ф. 13, оп. 1, спр. 494, стор. 492.
51 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1792 (Львів, Краків); спр. 499, стор. 550 (Львів); 

спр. 532, стор. 2190-2191 (Львів).
52 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 521, стор. 1168 (Львів); спр. 533, стор. 106 (Львів).
53 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 525, стор. 574 (Львів).
54 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 543, стор. 2139 (Перемишль).



ОКСАНА ВІННИЧЕНКО

60

Де я кі тестатори роблять записи на кіль ка різних мо настирів одно час-
но. Наприклад, Ґже ґож Станіслав Па ко слав ський (1702 р.) зро бив ле-
га ції львів ським чере вич ко вим кар ме лі там, бер нар дин цям, ре фор ма там 
і фран цис кан цям55, Ан то ній Пи сан ка (1704 р.) – львів ським єзуї там, 
три ні та ріям, фран цис кан цям та до мі ні кан цям (та кож кос телові св. Вой-
цеха)56, Зиґмунт Долон жек (1712 р.) – львів ським ре фор ма там, бер нар-
дин  цям, тринітаріям і фран цис канцям57. Од нак були й такі за по ві дачі, 
що за пи су вали кошти лише одному мо нас ти рю: на при клад, овруць кий 
лов чий Алек сандер Ґадомський (1734 р.) при зна чив 500 зло тих львів-
ським бернардинцям.58

Чимало тестаторів заповідали грошові суми не лише монастирям, а й 
костелам. Ян Бялоскурський (1710 р.) призначив легацію тулиголів сько-
му костелові59, Зиґмунт Долонжек – руденському60, Александер Моравєц 
(1719 р.) – воютицькому61, Станіслав Дубайський (1726 р.) – ярослав-
сько му62. Гіацинт і Катажина Селецькі вчинили спільну легацію церкві 
в Чайковичах.63

Унійна шляхта, відповідно, робила записи на монастирі та храми схід-
ного обряду. Юрій Устрицький (1701 р.) наказав своїм дітям під страхом 
Страшного суду, щоб вони дали за його душу до Добромильського мо-
нас тиря 50 злотих, до Топільницького монастиря – 30 злотих, на «ниж-
ню» церкву в Тур’ї – 50 злотих, а на «верхню» – 10 злотих.64 Михай ло 
Хло пець кий (1709 р.) заповів 100 злотих ролівському храму і таку ж 
суму – хлоп чиць кій церкві, де були поховані його предки.65 Юрій Татомир 
(1719 р.) за по вів грошову суму Лебединському монастирю й коня – Мош-
но гір ському.66 Іван Каронський (1722 р.) зробив легації на користь львів-
ських церков та Скиту Манявського.67 Марко Блажовський (1744 р.) при-

55 ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 479, стор. 1099.
56 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 484, стор. 215.
57 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 497, стор. 615-616.
58 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 532, стор. 2703.
59 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 555.
60 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 487, стор. 615.
61 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 515, стор. 2030-2032.
62 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 517, стор. 856зв.
63 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 503, стор. 34-35.
64 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 471, стор. 2910.
65 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 494, стор. 757.
66 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 510, стор. 829.
67 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 514, стор. 1162.
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зна чив на церкву в Городищі та монастирі 300 злотих.68 Стефан Явор-
ський-Мартич (1737 р.) виявився поміж представниками унійної шлях ти 
заповідачем, який записав добромильським василіянам одну з най біль-
ших сум – 1 000 злотих, а також здійснив побожні записи на інші уній ні 
церк ви в Перемишльській землі (записані кошти призначалися на «спа-
сін ня душі»).69

Серед шляхти східного обряду були й тестатори, які укладали суто 
духовний заповіт. До них належить Олександра Монастирська (1740 р.), 
яка у своєму тестаменті вмістила розпорядження лише щодо душі (хоча й 
не з усього спадкового майна), зокрема на святиню в Городищі призначила 
150 злотих, до Кульчиць на «королівську церкву» – 50 злотих, до Сміль-
ницького, Добромильського, Білинського, Дерчицького монастирів – по 
25 злотих,70 охопивши таким чином побожними легаціями значну частину 
святинь Перемишльщини.

Показово, що річпосполитські шляхтичі-магометани під впливом 
хрис тиянської традиції також призначали кошти для моління за душу, але 
на ме че ті. Наприклад, полковник королівських військ Міхал Олєйовський 
(1709 р.) заповів для молитов за душу 100 битих талярів.71

Географія духовних записів
У деяких заповітах географія духовних записів дуже широка. Зо кре ма, 
Кристина Гулевичова здійснила записи таким святиням: берестець ким 
три нітаріям (1 000 злотих), берестецькій церкві (10 злотих), сокаль ським 
бер нар динцям (10 злотих), люблінським домініканцям (30 злотих), луць-
ким домініканцям (30 злотих), боніфратрам (30 злотих), костелові Свя-
то го Духа (30 злотих), костелові св. Якуба (100 злотих), трьом шпита-
лям (30 зло тих), трьом церквам у Луцьку (по 5 злотих), львівським три-
ні та рі ям (30 злотих) і костелу в Білостоці (30 злотих).72 Щось подіб не 
спо сте рі га є мо в тес та менті Констанції Захажеської (1718 р.), яка ро бить 
ду хов ні ле гації та ким кос телам: кам’янецьким кармелітам босим, три-
ні та рі ям, домі ні кан цям, фран цисканцям, теребовельським карме лі там, 
гу ся тинським бер нар дин цям, чортківським домініканцям, зіньків ським 
три нітаріям.73

68 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 562, стор. 1690.
69 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 547, стор. 1503.
70 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 556, стор. 1864.
71 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 491, стор. 999.
72 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 492, стор. 1455-1457.
73 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 520, стор. 118.
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Деякі тестатори паралельно з легаціями у своїх заповітах оголошували 
про створення фундації. Анна Роєвська призначила фундацію в розмірі 
7 000 злотих на користь львівських тринітаріїв, у костелі яких заповідала 
по ховати своє тіло.74 Цьому ж чинові 4 000 злотих у формі фундації за пи-
сав і Стефан Ян Ожґа.75 Миколай Альбіновський (1719 р.) здійснив фун-
дацію на руденський костел.76 Цікавим з огляду на фундації є тестамент 
католиків східного обряду, брата і сестри Андрія та Анни Красовських 
(1703 р.), які все своє майно, не маючи родичів, заповіли Церкві. У їх-
ньому тестаменті читаємо:

Аби на вічні часи фундація була в 6 000 злотих катедральному со бо-
ро ві св. Юрія грецької віри, до каплиці ікони Найсвятішої Діви Те-
ре бовельської, тамтешнім отцям записуємо 2 000 злотих, львівській 
брат ській церкві […] на свічки і лампи записуємо 3 000 злотих. Свя-
тим отцям Кре хівського монастиря, де грішні тіла нас обох за хоро-
ни ти думаємо, або на фундацію, або на зведення церкви Святого 
Спа са […] записуємо […] 6 000 злотих. Святим отцям Скитського 
мо нас тиря […] 3 000 злотих. Свя тим отцям Почаївського монастиря 
для подальшого примноження хвали Божої на цьому святому місці 
за пи суємо […] 2 000 злотих. 77

Поряд із цим Краcовські здійснили записи на римо-католицький 
шпи таль Святого Духа та костел св. Яна «під Високим замком».78 Так 
са мо Євстахій Станіслав Шептицький (1709 р.; двоюрідний брат пере-
мишль ського єпископа Юрія Винницького), наголошуючи в тестаменті на 
сво їй на лежності до Східної Церкви, зробив також запис львівським от-
цям ре фор матам, у яких заповів похоронити своє тіло.79

Тестаменти без побожних записів
Значна частина шляхтичів, тестаменти яких ми опрацювали, не вчини-
ли жодного побожного запису.80 Серед таких осіб – Уршуля Лозинська 

74 ЦДІАЛ, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1794.
75 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 493, стор. 1867.
76 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 480, стор. 1206.
77 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 498, стор. 1395-1396.
78 Там само.
79 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 492, стор. 2397.
80 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 478, стор. 1281-1284; спр. 481, стор. 1119; спр. 489, стор. 632-

633, 1037-1038, 1336-1337; спр. 491, стор. 1018-1020; спр. 496, стор. 414, 608-609; спр. 497, 
стор. 1851-1853; спр. 502, стор. 1329-1334; спр. 503, стор. 745-748, 1210-1212; спр. 511, 
стор. 122-123; спр. 513, стор. 981-982; спр. 516, стор. 3843-3846, 4137-4138; спр. 520, 
стор. 582; спр. 556, стор. 1097-1098; спр. 560, стор. 2135; ф. 13, оп. 1, спр. 470, стор. 786; 
спр. 472, стор. 678; спр. 486, стор. 738-739; спр. 490, стор. 2297; спр. 491, стор. 189-190; 
спр. 493, стор. 1908; спр. 496, стор. 994; спр. 501, стор. 904-905; спр. 533, стор. 942-943; 
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(1700 р.), яка у своїй останній волі не призначає коштів для задушних 
молитов, проте просить пам’ятати про її душу.81 І Василій Кульчицький-
Гричинич (1700 р.) жодним словом не обмовився про молитви за душу.82

Причиною такого стану речей могло бути як недбале ставлення тес-
татора до християнської науки, так і (особливо) бідність заповідача; мож-
ливо також, що увагу поминанню душі було приділено поза текстом за-
по віту. Показовим щодо браку матеріяльних засобів є тестамент Гелєни 
Ба чинської (1707 р.), яка чітко вказує, що не має коштів навіть для здійс-
нення християнського обряду щодо тіла.83 Миколай Пилатівський (1628 р.) 
на момент укладення заповіту мав готівки лише два червоних злотих, і ці 
останні гроші він призначив на скромний похорон і богослужіння. Також 
він зобов’язав дружину роздати милостиню вбогим, а якщо не буде такої 
можливости, то продати щось із речей і ці кошти роздати.84

Обсяг коштів, які тестатори призначали для роздачі милостині, різ-
нився. Найбільшу з-поміж усіх заповідачів суму виділив коронний ве ли-
кий гетьман Станіслав Матеуш Жевуський (1728 р.) – 1 000 злотих85, на-
то мість Міхал Пйотровський (1733 р.), не маючи готівки для милостині, 
на казував продати рушницю, а виручені гроші роздати86.

Траплялося, що побожний запис ставав фактично засобом повернення 
боргу заповідачеві. На такий випадок натрапляємо в тестаменті га лиць-
кого хорунжого Стефана Злочевського (1691 р.), який записав мос тись-
кому домініканському костелові 4 000 злотих, заборгованих цьому дос той-
никові підвоєводиною Доротою Курдвановською. У разі невиплати нею 
грошей заповідач наказував домініканцям вчинити наїзд на її маєтність 
задля повернення боргу.87

* * *
Піклування про долю душі після її роз’єднання з тлінним тілом мало для 

шляхти-заповідачів у ранньомодерний час неабияке значення. У тес та мен-
тах турбота про душу проявлялася в щирому покаянні, молитвах, проханні 

спр. 543, стор. 2297-2298; спр. 553, стор. 1053; спр. 552, стор. 2084-2085; спр. 554, стор. 1915-
1916; спр. 569, стор. 72; та інші.

81 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 478, стор. 1283-1284.
82 Там само, ф. 13, оп. 1, спр. 484, стор. 663-664.
83 Там само, спр. 482, стор. 990.
84 Там само, ф. 9, оп. 1, спр. 490, стор. 2170.
85 Там само, спр. 522, стор. 2976.
86 Там само, спр. 530, стор. 1699.
87 Див.: О. Вінниченко. Конфлікти в шляхетському соціумі, с. 169.
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про прощення гріхів, загладженні життєвих провин. Матеріяльним вия-
вом такої турботи про душу ставали побожні записи, які представляють 
тес таторів, з одного боку, як благодійників-меценатів, а з іншого – як мі-
зерних грішників. Усвідомлення себе негідним мирянином спонукало за-
по відачів переказувати кошти на користь монастирів, костелів, церков. 
При зна чення заповідачами різних сум свідчить про те, що в цей період 
не було фіксованої плати за богослужіння, здійснювані за душі померлих. 
На ма гання тестатора замовити якомога більше літургій вказує на віру 
шляхти в те, що кількість відправ пропорційно покращить ста но ви ще 
душі в потойбічному світі. Неодноразові нагадування рідним про тур-
бо ту про душу криють у собі прохання не забувати про відправу таких 
служб. Окремі тестатори, особливо гостро відчуваючи тягар своєї про ви-
ни перед Господом, заповідали, щоб за їхні душі відправили тися чі бого-
служінь «на вічні часи». Побожні записи в тестаментах не об ме жу ва лися 
до турботи про душі самих лише заповідачів. Чимало актів останньої волі 
накладали на ті чи інші чернечі згромадження обов’язок (взамін за фун-
до вані суми) молитися і за рідних тестатора, і за людей, за яких немає 
кому молитися. Отож вимальовується образ заповідача-мецената, який 
за вдя ки своїй фінансовій спроможності може потурбуватися не лише про 
себе, а й про інших християн, близьких йому чи навіть сторонніх.

Порівнюючи побожні записи шляхти латинського і східного обрядів, 
з упевненістю можемо сказати, що активніше кошти на богослужіння за -
по відали «люди римської віри». Очевидно, причиною було переконання 
ри мо-ка толиків про існування чистилища, тоді як для ранньомодерного 
шляхтича-уні я та це не мало такого великого значення. Якщо вірні Ла тин-
ської Церкви вбачали в численних богослужіннях можливість по лег ши ти 
долю грішної душі в чистилищі, то тестатори східного обряду за по ві да-
ли кошти переважно на обов’язкові богослужіння, пов’язані зі смер тю. 
Важливою передумовою різних підходів до моління за душу було по-
ширення в ри мо-ка толицькому середовищі підручників із «доброї смер ти». 
У них вір них переконували, що літургія за душу померлого є найкращим 
за со бом допомогти їй тоді, коли старання самої людини вже неможливі, 
адже молитви за душу здійснювали інші особи: священики, рідні, вбогі, 
брат ства. Фактично барокове ars bene moriendi спонукало заможних мирян 
пере клас ти обов’язок спасіння своєї душі на тих, які тямили в цьому 
біль ше, – на так званих «професіоналів молитви». Менша популярність 
записів на Церк ву серед тестаторів східного обряду пов’язана також із 
тим, що в пер шій половині XVIII ст. унійна шляхта Руського воєводства 
складалася пере важ но з малозаможних родів, і це безпосередньо вплину ло 
на спроможність чи ни ти записи на користь Церкви. Загалом же шляхту 
обох віровизнань не по лишали надії спастися й осягнути вічне життя.
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RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AND NOTIONS OF SALVATION IN THE EARLY 
MODERN PERIOD  ON THE BASIS OF WRITTEN RECORDS OF THE RUTHENIAN 
NOBILITY  DURING THE FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY)

Th e author examines the wills of the nobility deposited with the Lviv and Prze-
myśl city courts during the fi rst half of the 18th century. An analysis of these 
docu ments demonstrates deep-seated concerns on the part of this social stra tum 
regar ding personal salvation and the aft erlife. Testators oft en bequeathed sub-
stan tial sums to churches of various denominations, to monasteries and to hos-
pitals; made arrangements for the dispensation of alms to the poor; and allocated 
money for subsequent services and prayers for their souls. Such measures were 
deemed effi   cacious in palliating the fate of reprobate souls in purgatory and in 
attaining eternal life.
Keywords: will, salvation, religious consciousness, nobility, Ruthenian Voi vo de-
ship, offi  cial records, prayers for soul.
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Вадим Ададуров

ПРИШЕСТЯ НАПОЛЕОНА,
або ЕСЕ ПРО КОНФЛІКТ РЕЛІГІЙНИХ СВІТОГЛЯДІВ

У ЦЕНТРАЛЬНОСХІДНІЙ ЕВРОПІ НА ПОЧАТКУ XIX ст.*

Предметом дослідження є конфліктна ситуація, що ви никла внаслідок зі-
ткнення модерного і традиційного релігійних світоглядів, які існували на 
За ході та Сході Европи в добу Наполеона. Згаданий конфлікт став од ні єю 
з важ ли вих причин не вдачі зусиль Наполеона, спрямованих на об’ єд нання 
Ев ро пи. В основу до слі дження покладено методи культурно-ан тропо логіч-
ної іс торії, зокрема су міщення історичного й етнологічного аналізів.

Ключові слова: релігійний світогляд, Европа, Франція, Річ Посполита, 
Наполеон.

Два століття тому внаслідок завоювань Наполеона I більшість націй 
Ев ропи ввійшло до складу «Великої імперії» (le Grand Empire), межі якої 
сягнули Португалії на заході та Росії на сході, Данії на півночі й островів 
Середземномор’я на півдні. Мешканці цих земель стали учасниками не-
ба че ного від часу Римської імперії цивілізаційного експерименту, ме тою 
якого було залучити їх до спільного культурного простору, що ство рю-
вався на початку XIX ст. за тогочасною французькою моделлю. «Европа 
є для імператора старим будинком, який руйнується і в якому кожне зни-
щення спричинює потребу нового знищення, щоб [у кінцевому ре зуль-
таті] досягнути єдности та симетричности в усьому».1 Так оха рак те ри-
зував сутність змін, які відбувалися в той час на «Старому континенті», 

1 D. Pradt. Histoire de l’ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Paris 1815, с. 30.

* В основу есе покладено вступ до дисертаційного дослідження «Релігійна політика на-
по лео нівської Франції на теренах колишньої Речі Посполитої», захищеного Автором 
2003 р. у паризькій Практичній школі вищих досліджень (École Pratique des Hautes Études, 
Sor bonne).

УДК 322:27-674(44:[4-191.2+4-11])˝18˝Наполеон
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духівник Наполеона абат Домінік Прадт, котрий був однією з найбільш 
поінформованих осіб із політичного оточення французького імператора.

Найефективнішим засобом уніфікації Европи Наполеон вважав ство-
рення в усіх державах «Великої імперії» «цілої низки політичних і су-
спіль них інституцій, які, будучи скопійованими з французького устрою, 
мог ли б чинити необхідний вплив на дух, звичаї, характер і поведінку 
різ них прошарків населення»2. Впроваджуючи ці зміни, імперський уряд 
не зважав на те, що нові інституції суперечать звичаям, ідеології та мен-
таль ності в тій чи іншій частині його володінь. Тож не дивно, що фран-
цузь кі нововведення здобували підтримку відносно не знач но го відсотка 
населення імперської периферії і здебільшого схвалювалися лише тими 
осо бами, котрі в той чи інший спосіб засвоювали цінності куль тур ної 
мо делі, яку нав’язували їхнім народам ззовні. Більшість «про він ція лів» 
мов чаз но засуджувала вищезгадані зміни, а в деяких випадках від кри то 
по вста вала проти них. У сприйнятті загалу мешканців «окраїн» ім пе рії 
пред став ники її «центру» були чужинцями, котрі не завдавали собі зай-
во го кло поту збагнути їхні інтереси, потреби, врешті-решт – духовний 
світ, який відрізнявся за багатьма параметрами від французького аналога. 
Зга  да  ному цивілізаційному поділові судилося відіграти фатальну роль 
в іс ну ванні «Великої імперії», оскільки саме він спричинив нестабільність 
і швид кий розпад цього творіння Наполеона.

Наше есе не претендує на те, щоб охопити всю багатоманітність куль -
турних відмінностей, котрі існували між Францією як метрополією «Ве-
ликої імперії» і державами, що становили її провінції. Історичний на ра-
тив буде зосереджено тільки на одній проблемі, яка, утім, залишила чи не 
найглибший слід у колективній свідомості того часу, оскільки була до тич-
ною до царини найзаповітніших орієнтирів суспільної ідентичности лю ди-
ни, а саме – релігійних почуттів, уявлень, практик. Мова піде про взаємо-
дію двох відмінних за основоположними характеристиками ре лігій них 
світо глядів: того, що панував у Франції і був дуже лаїцизований, осучас-
не ний, і того, що був поширений на більшій частині території Европи 
й за лишався традиційно теоцентричним. Документальне підґрунтя для 
на писання такого історичного екскурсу створило дослідження матеріялів 
з архівів Франції, Австрії, Польщі й України.

Щоб чіткіше окреслити в методологічній площині проблему зу стрі-
чі двох відмінних релігійних світоглядів, нам видається доцільним за сто-
сувати щодо історичного прикладу «Великої імперії» пояснювальну мо-

2 Archives du Ministère des aff aires étrangères (далі – AMAE), série «Correspondance poli-
tique» (далі – CP), sous-série «Pologne», vol. 324, f. 329-330 [Instruction de Sa Majesté 
l’Empereur pour M. Serra, novembre 1807].
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дель, яку понад тридцять років тому запропонував Мішель Вовель, аби 
роз крити сутність процесу «дехристиянізації» (або лаїцизації) у Франції. 
У своїй класичній праці «Барокова пієта і дехристиянізація в Провансі 
в XVIII столітті» Вовель пов’язав успіх чи, навпаки, невдачу політики 
де хрис тиянізації, котру в 1793-1794 рр. здійснював уряд якобінців, з на-
слід ками так званої «попередньої дехристиянізації», яка, в результаті по-
ши рення ідей Просвітництва, непомітно, дискретно відвернула бага тьох 
фран цу зів від католицьких віровчення та Церкви ще кількома десяти-
ліття ми ра ніше.3 Таким чином, у місцевостях Франції, де значна час ти на 
меш кан ців перестала вимагати у своїх «духівницях» (заповітах) по хорон-
них про це сій і молитов за упокій власної душі, «дехристиянізація» часів 
Ре во лю ції здо була істотну підтримку, однак у краях, де релігійний світо-
гляд на се лен ня не змінився, дехристиянізація зазнала суспільного осуду 
та опору.4

У період між початком Революції (1789) і королівською Реставрацією 
(1814) державна влада у Франції перебувала в руках представників лаї ци-
зованого покоління. Ці особи, хоч далекі від ідеї заперечення Бога, у той 
чи інший спосіб критикували доктрину й інституції Католицької Церкви, 
звинувачуючи послідовників традиційного світогляду в «глибокому неро-
зумінні століття, у якому ми живемо», як це зробив, наприклад, Наполеон I 
в епістолярній полеміці з папою Пієм VII 1806-1807 рр.5 Для імперато ра – 
як політичного лідера генерації французів, що зростала на критичних 
щодо християнського віровчення творах Вольтера та Жан-Жака Руссо – 
не підлягало сумніву, що релігійні відносини мусять підпорядковуватись 
інтересам держави, а особи, котрі заперечують цей принцип, є «фана ти-
ками», які внаслідок «інтелектуальної темноти» чинять у своїх поглядах 
і поведінці «помилки, від яких тхне тисячолітньою пилюкою».6

Ця різниця між модерним і традиційним релігійними світоглядами 
тя жіла над політичним життям самої Франції, у якій революціонери 

3 M. Vovelle. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe  siècle. Paris 1997, 
с. 9, 319. Див. також передмову М. Вовеля до цитованого тут 4-го видання його книжки 
(с. vii-xxiv).

4 Див.: La Mort qui change // Atlas de la Révolution française / ред. C. Langlois, T. Tackett, 
M. Vovelle, т. 9: Religion. Paris 1996, с. 18-19.

5 Див.: AMAE, CP, sous-série «Rome», vol. 939-940, f. 2 [Copie de la lettre de Sa Majesté 
l’Empereur et Roi à Sa Sainteté le Pape Pie VII, le 6 janvier 1806]; Ibid., f. 18 [Copie de la lettre 
de Sa Majesté l’Empereur et Roi à Sa Sainteté le Pape Pie VII, le 13 février 1806]; Ibid., f. 56 
[Lettre de Sa Sainteté Pape Pie VII à Sa Majesté l’Empereur et Roi, le 21 mars 1806]; f. 105-108 
[Extrait de la lettre de Sa Majesté l’Empereur et Roi en date du 22 juin 1807 dans la copie de la 
lettre du vice-roi d’Italie Eugène Beauharnais à Sa Sainteté le Pape Pie VII, le 30 juillet 1807].

6 Ibid., f. 107.
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трак тували вандейців і шуанів як «фанатиків», а ті, своєю чергою, вва-
жа ли революціонерів «атеїстами». Ця різниця була ще відчутнішою у від-
но синах Франції з рештою Европи, більшість населення якої не за зна ла 
впли ву Просвітництва й була налякана антихристиянським екс пе ри мен-
том якобінців і придушенням Католицької Церкви в цій країні. Укла де-
ний 1801 р. з ініціятиви першого консула Наполеона Бонапарта кон кор-
дат з Апостольським Престолом і визнання католицького культу «ре лі-
гі єю переважної більшости французьких громадян» не змогли по хит ну-
ти загалом негативного образу Франції в очах християнської Ев ро пи. 
Оцінюючи «таємні мотиви та справжню мету цих заходів», авст рій ський 
посол у Парижі граф Філіп Кобенцль писав, що насправді «тут на мага-
ються зберегти той імпульс про ти католицької релігії, що його було дано 
від початку ре волю ції ненавистю протестантів і філософів, і зо всім не 
від мовилися від принципу якобінізму послуговуватися релігією як за со-
бом тримання народу в покорі»7.

Невідповідність католицизму à la Bonaparte канонам Католицької 
Церк ви сучасники особливо гостро відчували в моменти, коли фран цузь-
кий уряд намагався підпорядкувати своїм вимогам норми релігійного 
жит тя, які існували в державах, що їх завойовувала французька армія. На 
дум ку того ж Кобенцля, «суворість, з якою тільки що було потрактовано 
чер нец тво нещодавно приєднаних департаментів, сама активність, яку 
ви явив уряд у майже цілковитій секуляризації церковних князівств та 
абат ств у Німеччині», вказували на те, що конфлікт між лаїцьким і тра ди-
ціо налістським релігійними світоглядами, який під час революції реа лі зо-
вувався здебільшого в дихотомії «Франція / решта світу», було пере не се но 
на терени Европи та що бар’єри між двома релігійними світо спри й нят-
тями перестали збігатися в географічному розумінні з кор до нами Фран-
цузь кої держави.8

Розрив між двома католицизмами, «освіченим» і традиційним, за зна-
чився від 1808 р. у безпосередній близькості від французьких кордонів – 
в Іспанії, де народну ґерилью проти французьких «атеїстів» очолювали, 
як п’ятнадцять років перед тим повстання вандейців і шуанів у самій 
Франції, священики. Що ж можна сказати про духовні поділи, які іс ну-
вали в цей час між Францією і державами Центральної та Східної Ев-
ро пи? Навіть в Австрійській імперії, яка за декілька десятиліть перед 
тим за зна ла впливу реформ Йосифа II, котрий намагався зміцнити ав-

7 Österreichische Staatsarchiv (далі – ÖS), Hof- Haus- und Staats-Archiv (далі – HHStA), 
Diplomatische Korrespondenz (далі – DK), Frankreich, Karton 187, S. 32 [Dépêche de M. le 
comte de Cobenzl à Sa Excellence M. le comte de Colloredo, le 14 octobre 1802].

8 Ibid.
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то ритет дер жа ви у відносинах із Церквою, ці відмінності могли шо ку-
вати французь ких дипломатів. Під час війни 1809 р. один із них був 
здивований спо собом, у який австрійці вели війну з Наполеоном: вони 
покладалися не тільки на силу своїх армій, а й на Божу поміч. Ана лі-
зуючи поведінку цих «фанатиків», він відзначав, що «церкви за пов нені 
[вірними] по шість годин на день, впродовж яких здійснюються свя щен-
но дійства; процесії, що прав да, більше не відбуваються, але вони мо жуть 
відновитися будь-якої миті»9. Посол Наполеона був би, мабуть, зди во-
ваний ще більше, якби знав, що сто п’ятдесят років тому в такий самий 
спосіб вели війну його спів віт чизники. У 1635 р., коли під стіни Парижа 
підступили іспанці, голов ний державний мі ністр кардинал Жан-Ар ман 
де Рішельє замість того, щоб подбати про збройну відсіч, орга нізову вав 
релігійні процесії, споді ваючись мо лит вами здобути під трим ку Бога, 
Пресвятої Діви й усіх небо жителів для «най хрис тиян ні шого королів-
ства Франції»10.

Це порівняння показує, що за рівнем релігійної свідомости Австрію 
початку XIX ст. слід порівнювати з Францією XVII ст. Отже, поділи між 
двома згаданими релігійними світоглядами були не так просторовими, як 
(і передусім) часовими, віддаленістю більш-менш на ціле століття. Вони 
проявлялися в Европі повсюди, де ритм модернізаційних процесів був від-
мінним від того, що мав місце у Франції. Однак чи не найрельєфніше ці 
відмінності увиразнилися на східних «окраїнах» Европи, цьому просторі 
традиціоналістських релігійних почуттів, який завжди зберігав певну міс-
тичну загадковість для людей Заходу загалом та для представників Фран-
ції зокрема.

До кінця XVIII ст. більшість територій Східної Европи входила до 
скла ду Речі Посполитої, яку поступово було розділено між Росією, Авст-
рі єю та Пруссією. Для Франції, впливи якої за Наполеона досягнули та-
кож зга даного регіону, питання про відновлення в тій чи іншій політич ній 
фор мі Польсько-Литовської держави становило добру нагоду для того, 
щоб осла бити позиції її загарбників та отримати форпост для розбу до ви 
сво їх впливів. Найвідоміший сучасний дослідник доби Наполеона Жан 
Тю лар ви словив думку про те, що французький імператор вважав на ро-
ди ко лиш ньої Речі Посполитої «різновидом військової нації», кров якої 
мог ла до помогти йому здійснити плани його завоювань. Звісно, що для 
того, аби пере творити ці народи в слухняне знаряддя своєї політики, 

9 AMAE, CP, sous-série «Autriche», vol. 383, f. 29 [Dépêche de M. Dodun à Sa Excellence 
M. le duc de Cadore, le 1er mai 1809].

10 Див.: В. Ададуров. Історія Франції: Королівська держава та створення Нації (від по-
чатків до кінця XVIII століття). Львів 2002, с. 298.
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Наполеоно ві була потрібна не колишня слабка й незгуртована Річ По-
сполита, а реорганізована й консолідована за французьким взірцем дер-
жа ва, яка була б «прив’язана» до Франції не лише певними військово-
полі тич ними зо бо в’я заннями, а й утворювала б зі сво єю мет ро полією 
цивілізаційну спільноту.

Коли в листопаді 1806 р. військо Наполеона вперше ступило на зем-
лі колишньої Речі Посполитої, прибульців зацікавили не лише ту теш ні 
су спільні відносини, матеріяльне виробництво, ресурси та клімат краю, 
а й особливості духовної культури, у т. ч. релігійне життя. Уже не за ба-
ром французи мусили зрозуміти, що в країні, де віра в Бога ви зна чає не 
ли шень моральні цінності, а й увесь ритм повсякденного жит тя, чи нить 
вплив на суспільну та політичну поведінку її мешканців, мар но спо ді-
ва тися зустріти значне число людей, які були б здат ні зро зу мі ти іде а  ли 
громадянського суспільства. Представники Фран цузь кої дер жа ви були 
зди вовані тим, що навіть найздібніший для сприй нят тя філо софії Про-
світ ництва суспільний прошарок – дворянство (шлях та) – ви слов лював 
кате горичне неприйняття лаїцьких принципів і своєю мен таль ністю не 
від різ нявся від найбільш забобонних селян. В укла де но му в січ ні 1807 р. 
для На полеона «Меморандумі про Польщу» його автор – один із най обіз-
на ні ших щодо специфіки цього куточка Европи спів робіт ників фран цузь-
кого міністерства зовнішніх відносин П’єр Па ран дьє – характеризував 
ре лігій ні переконання всіх без винятку станів там теш нього суспільства 
як «май же такі самі»: «Це така сама жадібність щодо образів, реліквій, 
при кра шан ня дерев’яних святих, […] захоплення про цесіями й усіма ін-
сти ту ція ми католицького культу». На думку Па рандьє, «крайня темнота» 
по ля ків породжує «вади їхньої духовности», а самі вони є типовим «при-
кла дом фанатизму через свою побожність, за бобони, легковірність, яка 
сягає глупоти».11

В оповіді Парандьє на особливу увагу заслуговує його погляд на 
цін  ності традиціоналістської цивілізації, який було висловлено з пер-
спек тиви представника культурної спільноти іншого, «сучаснішого» рів-
ня, бо він від криває нашій увазі різницю між релігійними світогляда-
ми французів і меш канців Центральної та Східної Европи на почат ку 
XIX ст. Укорінені на рів ні ментальности, ці стереотипи колективної 
уяви знайшли вдячне ідей не підґрунтя в світоглядній концепції «орієн-
та ліз му», прищепленій за хід ній суспільно-політичній думці кращими 
ума ми Просвітництва. Згідно з ви зна ченням відомого американського 
куль туро лога Едварда Ваді Саїда, «орієн та лізм був різновидом західної 

11 AMAE, CP, sous-série «Pologne», vol. 324, f. 20 [Deuxième mémoire sur la Pologne con-
cernant son état politique, par M. Parandier, janvier 1807].
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про єк ції на Схід та західної волі вла да рювати над ним»12. Дослідниця 
сприй няття Балкан в уяві західної ци вілі зації болгарка Марія Тодорова 
вва жає, що орієнталізм поєднав най екс тра вагант ніші уявлення меш кан-
ців За ходу про спосіб життя Сходу, який у си стемі культурних цін нос-
тей за хідного індустріялізованого су спіль ства поставав немов мета фора 
«за бо ро неного», із заснованим на цих уяв леннях палким бажан ням за-
хідних людей оволодіти омріяним об’єк том, що ним був схід ний світ.13 
Про ана лі зу вав ши на основі текстів доби Про світ ництва спо сіб захід-
них ін те лек туа лів оповідати про землі на схід від Ель би, аме рикан ський 
істо рик Леррі Вулф, своєю чергою, за ува жив, що ці автори кон цеп туа лі-
зу вали ідею, яка в загальних рисах була спів звуч ною духові орієн таліз-
му й по ля гала в опануванні цивілізацією Заходу схід них окраїн Европи. 
Од нією з пер ших спроб реалізації згаданої ідеї Л. Вулф вважав актив-
ну східно европейську політику Наполеона.14 В опо ві дях французів доби 
На  по леона про Східну Европу спостерігаємо всі го лов ні ознаки дис-
кур   су орієнталізму. Виховані на класичних тво рах Про світництва, вони 
під кріп лювали міркування Вольтера, Ж.-Ж. Рус со чи Дені Дідро сво ї-
ми особистими спостереженнями, розвиваючи інте лек ту альну тра ди-
цію уяв ного конструювання цього регіону як відсталого й меншо вар тіс-
ного порівняно із Заходом. Їхній погляд на Східну Европу та, зо кре ма, 
на Польщу немов обґрунтовував моральне право Заходу, й на сам  перед 
Фран ції як найбільш осучасненої його частини, на здійснення ци  ві лі  за-
цій ної (читай – колоніяльної) місії на східних окраїнах Европи.

На типовий приклад орієнтального дискурсу натрапляємо в опуб-
лі кованій 1807 р. у Парижі праці «Спостерігач у Польщі», автором якої 
був член Академії в Нансі Юбер Вотрен. Незалежно від Парандьє, Вотрен 
зма лю вав надзвичайно подібну картину стану релігійної духовности на-
се лення колишньої Речі Посполитої. Прочитання цієї наповненої етно гра-
фічними екскурсами книги наштовхує на думку, що й Вотрен, і Па ран-
дьє підсвідомо висловлювали ті самі, очевидні для людей їхньої – «про-
сві че ної» – генерації, «істини». Для них найважливіший елемент релігії 
ста но вила моральність, яка була проявом інтеріоризації віри, на слід-
ком її глибокого переосмислення розумом. Щодо релігійного світогляду 
місцевих хрис тиян, то, незалежно від того, до котрого обряду: като лиць-
кого чи православного – вони належали, Вотрен, як і Па ран дьє, вва-
жав його «варварським» через надмірну екстеріоризованість релігійних 

12 Е. В. Саїд. Орієнталізм / пер. з англ. В. Шовкун. Київ 2001, с. 128.
13 М. Тодорова. Балкани – Балканизъм, 2-ге вид. София 2004, с. 34.
14 Див.: L. Wolff . Inventing Eastern Europe: Th e Map of Civilization on the Mind of the Enligh-

ten ment. Stanford (Calif.) 1994, с. 8, 362.
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практик і надто мізерну усвідомленість вірними етичних прин ципів хрис-
тиянського віровчення:

Той, хто найбільше молиться і має найбільше образів, реліквій святих 
і зображень хреста, той, хто виявляє найбільше пошани до сфери 
святих речей, вважається [в цій країні] найбільш релігійним. Саме 
тому поляки надзвичайно схильні падати ниць, молитися Богові гуч-
ним голосом, безперервно бити себе в храмі в груди, лягати ниць на 
підлогу та розкладати руки хрестом, бити себе по щоках, прилюдно 
піддаватися самобичуванню – і це в той час, коли священик і жіночий 
хор співають релігійні гимни та зі святим виглядом насолоджуються 
видовищем скривавленої й умертвлюваної плоті. Однак усі ці чернечі 
практики зовсім не прищеплюють вірним моралі. Навпаки, вони 
утвер джують їх у власних вадах: злодій, який снує свої ниці наміри, 
по спі шає на літургію, щоб жодна душа не могла його запідозрити; 
пияк перехрещує свою склянку, щоб безбожно напитися; убивця 
праг не освятити свою шаблю, щоб зрубати нею голову свого ворога; 
по хіт ливий постить у суботу, щоб спокусити свою сусідку в неділю; 
по га ний чоловік завжди в церкві зі своєю дружиною, а насправді ли-
шень мріє про розлучення; злочинець бичує себе під час посту, щоб 
підпалити на Пасху ліс свого пана; розпусник стримується в п’ят ни-
цю, щоби вчинити протиприродний гріх у суботу [...] Релігія звіль-
няє людину від вад, забобони ж не спроможні їх викоренити. Якщо 
релігія не є освіченою, вона обов’язково стає забобоном.15

Однак ще важливішою для розуміння глибини розбіжностей між 
релігійними світоглядами населення Европи є оповідь абата Прадта, кот-
рого Наполеон, сподіваючись заручитися підтримкою польських католи-
ків, призначив своїм послом у Варшаві напередодні війни 1812 р. Читаючи 
спогади згаданого представника католицького культу, не слід забувати, 
що це свідчення церковного єрарха, світогляд котрого формувався під 
впли вом «релігії Вольтера», тобто філософії Просвітництва. Тож не дивно, 
що для Прадта чіткою межею його цивілізації була Одра – ріка, за якою 
ко лись починалася Річ Посполита:

Звідси розпочинаються мова, яка є чужою для Европи, вбрання, які 
є відмінними від европейського одягу. Єврейське населення, над-
звичайно численне в цій країні, зберігаючи звичай носити азіят ське 
плаття, забарвлює ці краї дуже виразним східним коло ри том: Поль ща 
вже не є Азією, але це ще не Европа. Її земля бід на, а зем ле роб ство 
перебуває в стані дитинства. Надворі червень, по го да чу до ва, але 
зем ля виглядає сумною, тварини видалися мені брид ки ми, ви сна же-

15 H. Vautrin. L’Observateur en Pologne. Paris 1807, с. 474.
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ними, коні – невеликими, потворними, але міцними; на род у лахмітті; 
євреї у відразливих балахонах; чоловіки польського по хо дження, хоч 
високого зросту й у яскравому одязі, але з очима, по збав леними 
будь-якого виразу; усі мешканці перебувають у по ло ні бідности, бру-
ду й комах; села, криті соломою, дахи світяться ді рами її вирваних 
клап тів; дерев’яні міста, зведені без будь-якої впо ряд ко ваности, без 
при крас, без забезпечення харчами понад найнеобхідніші потреби; 
зам ки, майже такі, як в Іспанії; їжа, що шокує як смаком, так і за-
па хом; надмір гидких або неякісних напоїв. Усе це разом зовсім не 
за спо ко ю вало недобрих передчуттів, якими я був охоплений. І я за-
ду му вався над питанням, чи так слабо розвинена нація може на да ва-
тися для того, що [ми] намагалися зробити для неї. На жаль! У гли-
бині мого серця не переставала лунати відповідь смерти.16

Вихлюпнувши на сторінках своєї емоційної оповіді стан шоку, у яко-
му він опинився від «зустрічі» з незнайомою цивілізацією, Прадт разом із 
тим створив наратив, що вражає своїми етнологічними характеристиками 
(у ро зумінні порівняльного дослідження спільних і відмінних рис різних 
культур17) та спонукає історика до культурно-антропологічного аналізу. 
Чого лишень вартує зауваження абата, котрий, підсвідомо шукаючи по-
яс нення побаченого у своєму попередньому дипломатичному досвіді18, 
по  рів няв садиби польської шляхти із замками іспанських ідальго.

Цей пасаж Прадтової оповіді, який, на перший погляд, можна назва-
ти другорядним, має принципове значення, оскільки матеріяльне життя, 
особ ливо його архітектурні форми, у всі часи несли на собі чіткий відбиток 
ду хов ности епохи. Таким чином, спільні риси матеріяльних культур двох 
на родів, які не мають спільного коріння і мешкають у різних частинах 
Ев ро пи, свідчили про тотожність рівнів їхнього духовного розвитку 
й ес те тич них смаків, котрі характеризувалися пієтетом до католицького 
куль ту. Тож логічно припустити, що реакція представників цих культур 
на ново вве дення, які впроваджували в їхніх країнах французи, теж му-
сила бути подіб ною. Соціяльна база французького панування на землях 
колишньої Речі По сполитої була такою ж вузькою, як в Іспанії. Це були 
військові, які піс ля поділів Речі Посполитої служили Французькій держа-
ві в складі славно звісних польських легіонів; кілька сотень емігрантів 
шля хетського по хо дження, які, довший час проживаючи у Франції, спри-
йня ли тамтешні ду хов ні цінності; невелика група ідеалістів, яких на зи-
вали «польськими яко бін цями» (до них належало й кілька освічених 

16 D. Pradt. Histoire de l’ambassade, с. 71-72.
17 К. Леві-Строс. Структурна антропологія / пер. з фр. З. Борисюк, 2-ге вид. Київ 2000, с. 8.
18 Пор.: D. Pradt. Mémoires historiques sur la Révolution d’Espagne. Paris 1819.
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священиків); а також деякі аристократи, котрі намагалися реалізувати 
свої політичні амбіції на службі Франції. Ця група осіб створила нову елі-
ту, так би мовити «ерзац-еліту», яка перебувала при кермі влади в ство-
ре ному Наполеоном у 1807 р. Варшавському герцогстві. Проте в очах за-
галу співвітчизників об раз цих людей був непривабливий, і не в останню 
чергу причиною згаданої суспільної негації була невідповідність світо-
гляду цього кола осіб од віч ним традиціям духовности, які були най тіс ні-
шим чи ном пов’язані з по ша ною до християнського віровчення та Церк-
ви. Один з анонімних памф летів, які циркулювали у Варшавському гер-
цог стві, характеризував по слі довників французької світоглядної сис те ми 
як явище безперечно чу же й огидне:

Що потрібно для того, аби обійняти високу посаду?
 Передусім, слід бути членом франкмасонської ложі, а потім, за вдя ки 
добре знаній віддавна підлості, увійти в довіру до одного з аристо-
кратів, або ж бути безпринципним і безсоромним, і нарешті, вміти 
обманювати, красти в держави, дерти з людей.
 Чи повинен чиновник мати совість?
 Навпаки, совість і релігійність становлять найбільші перешкоди на 
шляху до посади, і якщо випадково особа, яка має совість, стане 
по садовцем, то вона опиниться в оточенні чиновників як порядна 
лю дина посеред шаленців, котрі перевертають увесь глузд догори 
ногами.
 Що таке любов до Батьківщини?
 Цим словом відтепер називають лібертинський* егоїзм, що душить 
легковірних поляків, яких масонерія, котра ховається під ім’ям «пат-
ріотів», заманює у свої сіті.19

У вищенаведеному тексті недаремно акцентовано належність влад-
них еліт Варшавського герцогства до франкмасонства. Звичайно, да ле ко 
не кожен патріот Польщі був членом масонської ложі, але в су спіль ній 
свідомості вкоренилось уявлення про тотожність політичних по гля дів 
прихильників профранцузької орієнтації їхньому світогляд но му від сту-
пові від католицької релігії. Для підданих Варшавського гер цогства не 
було таємницею, що більшість цивільних і військових по садовців, як-от 
пре зи денти Ради міністрів Людвік Ґутаковський і Ста ніслав Потоцький, 
мі ністр фінансів Тадеуш Матушевич, референдар Дер жавної ради Кае-
тан Козь мян, державний секретар Юліян Нємце вич, вій ськовий міністр 
Юзеф По ня товський, начальник генерального шта бу Станіслав Фішер, 

19 Цит. за: B. Grochulska. Księstwo Warszawskie. Warszawa 1966, с. 116.

* За тогочасною термінологією, лібертинізмом називали мирську ідеологію.
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ди ві зій ні командири Генрик Домбровський, Юзеф Зайончек, більшість 
гене ра лів і полковників були масонами високих ран гів.20 Самі масони ні-
ко ли не приховували своїх антиклерикальних переконань та деїстського 
світо гля ду21, що не відповідав доктрині Ка то лицької Церкви, хоч у Вар-
шав сько му герцогстві, зважаючи на су спіль ну думку, яка визначалася 
від чут ним впли вом духовенства, на ма га лися дотримуватися традиційно 
уста ле них норм поведінки, а отже від ві дували меси, хрестили дітей, хо-
ва ли рід них за ка то лицьким зви ча єм22 і навіть підтримували фінансо-
во еду ка цій ну та благо чинну діяль ність чернечих спільнот.23 Водночас 
поль ські ма со ни не про пускали жод ної нагоди викрити «злочинний фа-
на тизм» ду хо вен ства. На при клад, роз глядаючи отриманий на початку 
1810 р. рапорт вій сько вого ко мен дан та Любліна про віднайдення ним 
під час огляду мо нас тиря сестер ві зи ток таємно утримуваної протягом 
двадцяти років у тіс ній келії мо на хині Зоф’ї Грабовської, яка перебувала 
в стані жахливого фі  зич ного та психічного виснаження, учасники за-
сідання Державної ради Вар шав  ського герцогства оцінили цей злочин 
як характерний приклад фа на тизму й анти гуманности Церкви.24

Підтримуючи тісні зв’язки з французькими масонами, до числа яких 
належало чимало керівників Французької імперії, політична та військова 
еліти Варшавського герцогства виступали як заповзяті пропагандисти ді-
яльности Наполеона й спричинилися до створення на польських землях 
культу його особи. Наприклад, виголошуючи 1810 р. на відкритті в Кракові 
ложі вільних мулярів промову під красномовною назвою «Поборене 
упере дження», бригадний генерал Ксаверій Косецький, який був членом 
па ризької ложі «Мартініка», прямо протиставив «світлу епоху розуму, 
цно ти, просвітництва, наук і мистецтв, одним словом, добу Наполеона» 
тем ноті та релігійним забобонам, які були притаманні минулому Поль-
щі. Відтак він популяризував у своєму наративі христоцентричний об раз 
французького монарха, «цього видатного діяча, великого героя, кот рий 
здивував увесь світ, здобувши собі надлюдську славу, і, майже воло діючи 

20 Див.: S. Małachowski-Lempicki. Zarys historii wolnomularstwa polskiego // Biblioteczka 
Wolno mularza polskiego, № 7. Warszawa 1996, с. 16-17.

21 Див.: Z. Suchecki. Kościół a masoneria. Kraków 2002, с. 8.
22 Див.: H. Dylągowa. La laïcisation des élites // Histoire religieuse de la Pologne / ред. J. Kło-

czowski; передм. J. Le Goff . Paris 1987, с. 342-343.
23 Див.: S. Małachowski-Lempicki. Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822. Kraków 

1929, с. 54-55.
24 Archiwum Główne Akt Dawnych (далі – AGAD), Akta Rady Stanu Księstwa Warszawskiego 

(далі – Akta RSKW), sygn. 87/I, k. 16 [Protokół sessji 472 RSKW dnia 19 stycznia 1810]. Опуб-
лі ковано у виданні: Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, т. 3, част. 1 / опубл. T. Men-
cel, M. Kallas. Warszawa 1995, с. 46-47.
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таємницею долі, будучи намісником великого Архітектора світу (Творця), 
немов другий Єшуа, затримав рух Сонця, наказавши йому по вернутися 
туди, звідкіля воно давно помандрувало, відтак явив нам жит тє дайне 
світло разом з існуванням нашої нації». Потому К. Ко сець кий, який во ю-
вав у складі польських полків в Іспанії, висловив спо ді ван ня, що проме-
ні цього метафоричного Сонця просвіти не тільки зни щать «тем ря ву» 
на західних окраїнах континенту, а й розсіють імлу «фа на тиз му» на його 
сході.25

Оцінка К. Косецьким Польщі та Іспанії до моменту встановлен ня 
в цих країнах влади Наполеона як тотожних між собою царин релігій но-
го фанатизму й культурної неосвічености здається нам надзвичайно при-
кметною. Застосовуючи вищезгадану методологічну схему М. Вовеля до 
історичних прикладів Іспанії та Польщі, можна виснувати, що на се лення 
обох цих країн, залишаючись байдужим або ворожим щодо прин ципів 
Просвітництва й лібертинізму, мало рівною мірою збун ту ва тися проти 
влади, нав’язаної їм Францією. Свого часу Ж. Тюлар вка зав, що однією 
з головних причин руїни наполеонівської Европи став за пек лий опір 
фран цузькому пануванню в Іспанії, увічнений у Dos de Mayo Франсіско 
Ґойї та в «Іспанському катехизмі». Запитання та відповіді ос тан нього поза 
сумнівом вказують на тісне сплетіння національних і ре лігійних мотивів 
згаданого опору:

Запитання: Скажіть мені, моє дитя, хто ви такий?
Відповідь: Іспанець.
З.: Хто такий іспанець?
В.: Добродійна людина.
З.: Скільки в нього обов’язків і в чому вони полягають?
В.: Три: бути християнином, захищати свою батьківщину й радше 
померти, ніж бути переможеним.26

Однак прикметно, що невдоволення наполеонівським режимом ви-
лилось у відкрите повстання лише в Іспанії, яку Наполеон позбавив полі-
тичного суверенітету, уособлюваного «Їхніми Католицькими Величнос-

25 [Kossecki.] Mowa miana przy otwarciu loży w Krakowie na przywrócenie dawnej loży S. Jana 
pod osobnym tytułem «Przesąd zwiciężony» na Wschodzie Krakowskim w dniu 1 nowego roku 
msca I r. p. 1810. Kraków 1810.

26 Цит. за текстом промови Ж. Тюлара, виголошеної під час одного із засідань Фран-
цузь кої Академії моральних і політичних наук, яке відбулося незадовго до пам’ятного 
при йнят тя до Европейського Союзу десяти нових, головним чином східноевропейських, 
кра їн-членів у 2004 р. Повну версію промови розміщено на сайті Французької Академії 
мо  раль  них і політичних наук <http://www/asmp.fr:travaux/communications/2004/tulard.htm>.
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тями» – королями з династії Бурбонів. Нічого подібного в землях ко лиш-
ньої Речі Посполитої не сталося, оскільки поляки, навпаки, сподівалися, 
що На полеон зможе допровадити до відбудови їхньої державности. І все 
ж вони не надали імператорові тієї допомоги, на яку він розраховував на-
пере додні війни з Росією 1812 р., кажучи Прадтові, що «підніме на ноги 
всю Польщу, так, усю Польщу, шістнадцять мільйонів поляків [тобто все 
на се лення колишньої Речі Посполитої: поляків, українців, білорусів, ли-
тов ців – В. А.]»27.

Титанічні зусилля польських патріотів, які домагалися консолідації 
су спільної еліти під гаслом відбудови держави за підтримки Франції, 
ней т ралізувала інерція традиціоналістських уявлень і цінностей. Постать 
са мого Наполеона, яка стала об’єктом справжнього патріотичного куль ту 
для нової, проте нечисленної лаїцизованої генерації, розділила су спіль-
ство. Якщо патріоти були готові піднести свого кумира на божественний 
п’є дес тал (не лише у сфері ідей та уявлень, а й у царині видимих знаків, – 
вка жемо лише на не реалізований через брак коштів проєкт офіцерів 
Дру  гого віслинського легіону на чолі з уже згаданим К. Косецьким щодо 
вста новлення у Варшавському герцогстві пам’ятника Наполеонові Вели-
кому, який мав бути висічений з гігантської брили28), то «звичайні» люди 
зовсім не виявляли бажання відмовитися від першої християнської за по-
віді «не визнавати іншого Бога», не хотіли зректися любови до Хрис та 
за ради любови до своєї батьківщини.

У патріотичних промовах ім’я Наполеона згадували поруч з іменем 
Бога, і це було першим кроком до уявного обожнення імператора, котрого 
поступово й дедалі частіше ототожнювали з новим месією, здатним по-
вторити чудо Ісуса Христа, який воскрешав мерців: за допомогою цієї 
мета фори висловлювали очікування «чуда» воскресіння з небуття полі тич-
ного «тіла» Речі Посполитої. «Відновити державу й повернути їй її давнє 
ім’я спроможні тільки Бог і Наполеон», – наголошував 1806 р. генерал 
Генрик Домбровський.29 «Навіть сам Бог не зміг би дати нам більше, 
ніж це зробив Наполеон», – писав у вірші «На пожежу Москви» (1812) 
К. Козьмян.30 «Яка ж з-поміж націй світу зобов’язана йому більше, ніж 
наша?» – запитував президент Ради міністрів Варшавського герцогства 

27 D. Pradt. Histoire de l’ambassade, с. 50.
28 AGAD, Militaria Księstwa Warszawskiego, sygn. 26 [Sprawy wzniesienia pomnika Napoleonu 

Wielkiemu].
29 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 146 

(Галицьке намісництво у Львові), оп. 6, спр. 2, арк. 682 [Bericht von oberst Neipperg am 
Schtatthalter von Galizien Graf von Wurmser, 20 Dezember 1806].

30 K. Koźmian. Pamiętniki. Wrocław – Warszawa 1977, т. 2, с. 15.
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С. Потоцький, вважаючи, що благодіяння імператора на користь поляків 
є «релігійним мотивом […] вдячности та […] безмежної любови до його 
священної особи, котру [цю любов – В. А.] не можна ані висловити, ані 
виміряти»31.

Утім, обожнення Наполеона, пошанування його як живого бога та 
месії викликало заперечення з боку окремих представників су спіль ної 
еліти, котрі розуміли, що імператор безжально використовує по ля ків як 
знаряддя у своїх кривавих війнах. Цей новий бог-людина, який своєю 
харизмою затьмарював в уяві патріотів образ Ісуса, ви да вав ся кри тич но 
налаштованим особам кривавим поганським ідо лом, по ша ну ван ня кот-
рого суперечило принципам християнських віро вчення та мо раль нос ти. 
«Він домагається нашої крови, нашого май на, усього, чим ми во ло ді є-
мо, і він це отримає», – писала в 1812 р. гра фи ня Тиш ке вич, вва жа ю чи, 
що патріотичні діячі надто поквапливо до віри лися На по лео нові, а отже 
ри зи кують накликати нові нещастя на багато страж даль ний поль ський 
на род.32 Демонічні образи імператора генеру валися пе ред усім у се ре до-
вищі католицького духовенства, яке змуси ли присяг ну ти на кон сти ту-
ції, змиритися з цивільними шлюбами й роз лу чен ня ми та ви ко ну вати 
обо в’яз ки чиновників цивільного стану в реєстра ції шлю бів і смертей, 
від да вати монастирі під військові лазарети тощо. Така кри тика по час ті-
ша ла з 1809 р., коли Пій VII таки відлучив фран цузь ко го ім пе ра тора від 
Церк ви. Уже в березні того року абат Воліць кий, ви слов люю чи не вдо во -
лення значної частини суспільности від прав лен ням поль ських пол ків на 
придушення антифранцузького повстання в ка то лиць кій Іс па  нії, від кри-
то назвав інтерес Наполеона до поляків ли хом для ос тан ніх: «Як би ім-
пе ра тор не побачив наших легіонів в Італії, він ні коли не думав би про 
нашу країну й ми дотепер залишалися б у спо кої»33. Люд ські й ма те рі яль-
ні втрати польського суспільства були тільки однією сто роною монети, 
якою патріоти розплачувалися за надію на від нов лення вітчизни, котру 
подав їм Наполеон. Достатньо при гадати ство ре ний пером Стефана Же-
ромського образ польського офіцера Кшиш тофа Цедро34, аби уявити, 
яким травматичним для психіки людини, вихо ваної в традиціях ре лі гій-

31 AMAE, CP, sous-série «Pologne», vol. 327, f. 127 [Lettre de M. le comte Stanislas Potocki 
à Sa Excellence M. le baron de Bignon, le 30 mars 1811].

32 Ibid., vol. 332, f. 234 [Lettre de Mme la comtesse Potocka à Sa Excellence M. le prince de 
Bénévent, le 31 octobre 1812].

33 Ibid., sous-série «Saxe», vol. 78, f. 98 [Dépêche de M. le baron de Bourgoing à Sa Excellence 
M. le duc de Cadore, le 16 mars 1809].

34 Див.: С. Жеромський. Попіл / пер. з польськ. В. Струтинський. Київ 1982, с. 526-528, 
542, 557 та ін.
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ного світогляду, був досвід участи в при ду шенні по встання в Іспанії, де 
польським воякам довелося знищувати като лицьких свя ще ни ків і чер-
ниць, які воліли померти, ніж підкоритися фран цузь кому «анти хрис тові». 
Архиєпископ Ґнєзненський Іґнаци Рачинський «по ві дом ляв в од ному 
з пер ших товариств міста [Варшави], що один священик відкрив йому 
своє видіння кінця світу через 12 років, додавши при цьому, що Ан ти-
христ існує» і його ім’я відоме всім.35 Натякаючи таким чином на осо бу 
фран цузького імператора, згаданий церковний єрарх озвучив стра хи тра-
ди ціо налістської частини суспільности, для якої Наполеон був уті лен ням 
не зро зумілого їхній уяві Заходу й уособленням зовсім не бажа ної ними, 
а отже – агресивної, політики цього чужого «світу» щодо них. Ця пере-
важна за числом частина суспільности була подразнена втру чан ням дер-
жави в справи віровизнання, зрівнянням католицького культу з ін шими 
хрис ти ян ськими віросповіданнями, обмеженнями щодо вступу в мо нас-
тирі, за галь ним зубожінням священнослужителів тощо.

Символічним виявом цього світоглядного конфлікту, який після 
«при шестя» Наполеона (месії для одних і антихриста для інших) роз дер 
ко лишню Річ Посполиту на дві частини, став ляпас ві до мо го ді я ча поль-
сько го патріотичного руху, на той час масона з двад ця ти річ ним ста жем, 
Ю. Ви біцького, котрий очолив військову адміністрацію в Поз  нан  сько му 
де партаменті під час війни з Австрією 1809 р., уже зга да ному аба то ві Во-
ліць кому, який протестував проти надзвичайних рек ві  зи цій у цер ков них 
маєтностях і відмовився виконувати розпорядження світ ської вла ди.36 
Щоправда, інший церковний єрарх, греко-католицький митро полит Ан то-
ній Ангелович, який під час тієї ж війни 1809 р. утік з оку по ва ного воя ка-
ми Варшавського герцогства Львова, щоб не санкціо ну ва ти про славляння 
в під порядкованих йому церквах Наполеона Вели кого, уникнув ляпасів. 
Утім, за цей свій вчинок він на певний час потрапив під арешт.37

Під час війни 1812 р. в одному зі своїх памфлетів із циклу «Ли-
тов ські листи» Ю. Нємцевич вивів образи двох литовських шляхтичів, 
пат рі о та Ліпскіса і традиціоналіста Марґєвічуса, суперечка між якими 
в але го ричній формі відобразила конфлікт модерного і традиційного 
світо сприйнят тів. На палкий заклик першого з них вступити до армії 

35 AMAE, sous-série «Pologne», vol. 326, f. 47-48 [Dépêche de M. le baron de Serra à Sa 
Excellence M. le duc de Cadore, le 2 mars 1809].

36 AGAD, Akta RSKW, sygn. 86/I, k. 142 [Protokół sessji 418 RSKW dnia 19 wrzesnia 1809]. 
Опубліковано у виданні: Protokoły Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, т. 2, част. 2 / опубл. 
B. Paw łowski, T. Mencel. Toruń 1968, с. 190.

37 Див.: В. Ададуров. Львів у наполеонівську епоху // Вісник Львівського університету: 
Серія історична, спеціальний випуск: Львів. Місто. Суспільство. Культура, т. 3. Львів 
1999, с. 223-224.
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Напо ле о на й визво ли ти Литву від російського гніту другий відповів над-
зви чай но стримано: «Я люб лю свою Батьківщину і, як кожен поляк чи 
ли то вець, зневажаю її гно би те лів. Але мене було виховано в страху перед 
Богом і ро сі я на ми»38. Ця від по відь ніби сфокусувала в собі квінтесенцію 
ар ха  їч ної (литов ської, поль ської, української, білоруської) ментальности, 
яка проти стояла ра ди ка ліз мові модерного (освяченого Французькою ре-
во лю цією) світо гляду. Вона відобра зила переконання в неможливості 
проти стояти волі Гос пода, якою біль шість мешканців земель колишньої 
Речі По сполитої по яс ню вали зни щен ня цієї держави. Страх узяти сто рону 
Наполеона, який у своїй гор дині по встав проти Божої Церкви, лік ві ду-
вавши в 1809 р. Свя тий Престол та ув’яз нивши самого папу Рим ського, 
немов заздалегідь за програ мував па сив ну поставу польської су спіль нос ти 
щодо війни 1812 р. між Фран цією і Росі єю. Втративши свою армію, скні-
ючи в болотах Білоруси та за мер за ю чи в сні гах Литви, Напо леон ви сло-
вив невдоволення поведінкою на селен ня цих зе мель. Згід но з його сло  ва-
ми, «він мав погану підтримку від Литви та Вар шав сько го гер цог ства»39, 
які «не змогли здійснити навіть того, що поляки По діл ля, Волині й Ук ра ї-
ни зробили для Росії, зібравши п’ять-шість тисяч козаків»40.

Своєю чергою, поразка Наполеона, який не дотримав обіцянок від-
новити Річ Посполиту, зруйнувала в очах польських патріотів створений 
їхньою уявою образ месії. Загибель частин польської армії в кривавих по-
боїщах під Малоярославцем і понад Березіною стала передумовою склад-
ного ментального процесу: патріоти, які захоплювалися новою системою 
духовних цінностей, раптом повернулися до світогляду своїх батьків, 
до традицій свого народу, шукаючи в них порятунку від мук сумління. 
Зна менним виглядає духовний злам і навернення в традиційний като ли-
цизм з відповідною йому моделлю світосприйняття ад’ютанта Напо лео на, 
князя Юзефа Сулковського, який свідчив:

Я завжди вірив у Бога, але від того моменту, коли я побачив жахливі 
сце ни понад Березіною, я став богомільним; я побачив усемогутнього 
Бо га, котрий завдав поразки людству: починаючи з цього дня, На по-
ле он став в очах своїх солдатів такою ж звичайною людиною, як і всі 
решта.41

38 AMAE, CP, sous-série «Pologne», vol. 330, f. 344 [Traduction française de la Sixième lettre 
lituanienne, par Jules Niemcewicz].

39 Ibid., série «Mémoires et documents divers», sous-série «France», vol. 1790, f. 94 [Lettre de 
Sa Majesté l’Empereur à Sa Excellence M. le duc de Bassano, le 30 novembre 1812].

40 Ibid., f. 96 [Lettre de Sa Majesté l’Empereur à Sa Altesse M. le duc de Bassano, le 4 décem-
b re 1812].

41 ÖS, HHStA, DK, Rußland III, Karton 13, F. 235 [Lettre de M. le baron de Baum à Sa Excel-
lence M. le comte de Metternich, le 29 décembre 1812].
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Однак не вимагаймо від французького імператора неможливого, 
оскіль ки, щоб повною мірою зрозуміти причини відсторонення від нього 
по ляків та інших народів колишньої Речі Посполитої, він мусив би від мо-
ви  тися від думки про них як про забобонних варварів і спробувати збаг-
ну ти глибину культурних відмінностей, які розділяли його спів віт чиз ни-
ків і ці народи. У реальності до цього було далеко. Про це красно мов но 
свідчить характеристика, яку імператор французів дав зодяг неним у на-
ціональні шати представникам кращих родин литовської шлях ти, кот рих 
побачив 1812 р. під час меси у віленському катедральному со бо рі: «Бар-
висте варварство [La barbarie ornée]»42. У цих двох словах немов скон ден-
сувалося зверхнє ставлення людини західної цивілізації до диво виж ного 
для її уяви світу Східної Европи. Попри свою геніяльність, Напо леон 
залишався людиною свого покоління й суспільного оточення, а отже – 
«в’язнем» ідей і стереотипних уявлень, що були властиві цьому сере до ви-
щу. Отож нам хочеться пригадати слова Ж. Тюлара про те, що «істо рик 
зма льовує людей, але не судить їх». До компетенції істориків на ле жить 
до слі дження світоглядних і ментальних відмінностей, що існували в добу 
На по леона між Францією і більшістю території Европи. При цьому до с-
лід ники мають звернути увагу також на конфлікти релігійного харак те ру, 
які спричинило брутальне втягнення народів центрально-східної час ти ни 
континенту в орбіту впливів цивілізації сучасного Заходу.

Vadym Adadurov
NAPOLEON’S ADVENT A CONFLICT OF RELIGIOUS WORLDVIEWS 
IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE DURING THE EARLY 19TH CENTURY)

Th e author examines the confl ict, which emerged as a consequence of a clash of 
mo dern and traditional religious ideologies in the West and East of Europe du-
ring the Napoleonic era, concluding that this religious/ideological confl ict was an 
im por tant factor in Napoleon’s failure to fashion a united Europe. In this study, 
exten sive use is made of cultural and anthropological methods – in particular, 
a com bi nation of historical and ethnological analysis.
Keywords: religious worldview, Europe, France, Polish-Lithuanian Common-
wealth, Napoleon.

42 Цит. за: M. Kukiel. Wojna 1812 roku, т. 2. Kraków 1937, с. 12.
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ПОЛІТИКА І РЕЛІГІЯ У ФРАНЦІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ*

Есе характеризує взаємодію між політичним і релігійним рівнями су спіль-
ної активности у Франції в період між укладенням у 1801 р. конкордату 
й ухва ленням у 1901-1904 рр. законів про відокремлення Церкви від дер жа-
ви. Оповідь зосереджується на трьох головних точках взаємодії політики 
і релігії, якими було ставлення до Римського престолу, до спадщини Фран-
цузької революції та до освіти.

Ключові слова: релігія, політика, Франція, Церква, держава, конкордат, 
освіта.

Собор Паризької Богоматері, 2 грудня 1804 р.: папа Пій VII1 очо лює 
уро чисту церемонію коронування Наполеона2. Собор Паризької Бого-
матері, 10 листопада 1793 р.: відзначення свята Розуму окреслює офі-
цій ний по ча ток революційної дехристиянізації. Немислима, у всякому 
разі, не ба че на – як на одне десятиріччя – зміна. Втрачений і від най де-
ний ка то  лицизм? Якщо хочете – так. Але також – і в першому, і в дру-
го му ви  пад ку – вра жа ю ча суміш видовищного розриву з поперед ньою 
тра ди ці єю, не  спрос  тов ної новизни, нетривкости заснованого. Розрив, 
твор цем кот ро го є Ре волюція, яка у своєму радикалізмі набуває релі-
гій но го характеру; перер ва у християнській традиції, котру завершує 

1 Луїджі Барнаба К’ярамонті (1742-1823), обраний папою Римським 1800 р., узяв собі на 
знак пошани до свого попередника Пія VI, замордованого 29 серпня 1799 р. французькими 
ре волюційними військами, ім’я Пій VII.

2 Наполеон І Бонапарт (1769-1821), з 1799 р. перший консул Французької республіки, 
коронований як імператор французів 2 грудня 1804 р. у соборі Паризької Богоматері.

УДК 322(44)˝18˝

* Уперше текст есе було опубліковано у виданні: C. Langlois. Politique et religion // 
Histoire de la France religieuse / ред. J. Le Goff , R. Rémond, т. 3: Du Roi Très Chrétien à la laïcité 
républicaine / ред. P. Joutard. Paris 1991, с. 108-143. Українською мовою есе публікується за 
згодою Автора, з коментарем д. і. н. Вадима Ададурова.
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Імперія3, яка увінчується згідно з королівським церемоніялом. Новизна, 
театралізована демонстрація ви бо ру, позначена в обох випадках пом пез-
ністю декорацій і незвичайністю пред ставлених на сцені акторів – бо-
ги ні Розуму та глави Католицької Церк ви. Нетривкість змін, адже при-
ско рена дехристиянізація триватиме за ледве кілька місяців, а Імперія – 
лише кілька років.

Ці театралізовані дійства контрастно унаочнюють повороти релігійної 
політики XIX ст., але представляють лише один з аспектів складнішої ре-
альности. Протягом вісімдесяти років відбуваються глибші зміни, що уна-
оч нюються при порівнянні двох формул. Перша з них, яка була ре зуль-
татом компромісу, досягнутого між Бонапартом і Пієм VII, звучить так: 
«Католицька, апостольська і римська релігія є релігією переважної біль-
шости французьких громадян». Друга, полемічна, була запозичена 1877 р. 
Ґамбеттою4 в його приятеля Пейра5, аби згуртувати республіканців перед 
вирішальними виборами: «Клерикалізм – ось ворог!». Перша віддзеркалює 
дійсний стан речей, на якому засновано конкордатний режим, що ви зна-
чає відносини між релігійними конфесіями і державою; друга про мо вис-
то засвідчує втягнення католицизму в нову політичну боротьбу, результат 
якої від тоді вирішується шляхом загального голосування. Спостерігаємо 
зміну регістру й тональности висловлювань промовців, адже від одного 
ви слов лення до другого минула ціла історична епоха.

Геополітика спонукає Пія VII та Бонапарта застановитися над їх ні-
ми спільними інтересами, а отже знайти площину порозуміння, щоб ви-
йти з революційної кризи. Папа не бажає спиратися на Австрію, від дану 
принципам політики йосифінізму6, і відмовляється від будь-якої до по мо-
ги «схизматичних» Росії та Великобританії. Залишається Фран ція, у той 
момент – парадоксальним чином – більш католицька, ніж до цього часу, 
з її італійськими сестринськими республіками та державними кордо нами, 
які сягають аж до Рейну. А Бонапарт, збагачений до сві дом перебування 
в Італії, знає, що мусить якнайшвидше знайти по розу міння з міцно вко-
ріненим у простолюді католицизмом, який ви яв ляється не лише у Ван деї 

3 Політичний режим на чолі з імператором Наполеоном I, який існував у Франції 
від 1804 р. до 1814 р.

4 Леон-Мішель Ґамбетта (1838-1882), за фахом адвокат, за покликанням – журналіст 
і полі тичний діяч, один із лідерів республіканців.

5 Альфонс Пейра (1812-1890), журналіст і політичний діяч республіканського спря-
мування.

6 Політика реформ у царині релігійних відносин, здійснювана в 1780-х роках згідно 
з прин ципами Просвітництва в спадкових володіннях австрійської династії Габсбурґів 
з іні ці я тиви імператора Йосифа II. Метою було забезпечити державі повний контроль над 
ді яль ністю духовенства.



87

ПОЛІТИКА І РЕЛІГІЯ У ФРАНЦІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ

та Бретані7, а й у Фландрії та над Рейном8. Внут рішнє примирення обо-
в’язково йде через релігійну реставрацію, однак потрібно переконати в її 
необхідності адміністрацію, військо, політичні еліти.

Підвалини релігійного примирення
Зрештою, дві головні дійові особи мають власні пріоритетні цілі. Бо на-
парт хоче забезпечити мир власникам нерухомости (а це прямо за ле жить 
від безповоротного визнання факту продажу маєтностей Церкви) і «дати 
мир дзвіницям та храмам» (що передбачає релігійну свободу, від мову від 
на дання виняткового чи панівного становища будь-якій конфесії та за-
кінчення релігійного протиборства). Рим передусім ви ма гає ска су ван ня 
«кон ституційної схизми»9 та повернення до вільного здійс нен ня като-
лиць кого культу. Точки зору істотно відрізняються, але не за пере чують 
одна одну щодо найважливішого. З огляду на це, в оста точ ному підсумку, 
ком про місу було досягнуто.

Кожна зі сторін користає з нового конкордату, однак не рівною мі-
рою. Пій VII, якому повернуто владу над Папською державою, отри мує 
те, чого вимагав, але платить за це високу ціну: за скасування кон сти ту-
ційної Церкви він мусить погодитися на залучення духовенства, хоча б 
часткове, у новий релігійний устрій та, особливо, на колективну від став-
ку єпископату, який зберіг йому вірність; щоб позбутися схизми, він від-
мовляється від підтримки так званої «малої Церкви»10, що виникла в особі 
французьких єпископів-емігрантів у Англії, – утім, позбавленої пастви 
у Франції, – яка, своєю чергою, теж загрожує схизмою в католицизмі. Зі 
сво го боку, Бонапарт зміцнює власні позиції: крім задоволення своїх най-
важ ливіших вимог він отримує право призначати єпископів, яким корис-
ту вав ся покійний король. Отож стає відомо, що Рим більше не є пов’язує 
майбутнє ка то ли цизму з династією Бурбонів11.

7 Повстанські рухи контрреволюційного характеру, які відбувалися під гаслами захисту 
католицької релігії та королівської династії Бурбонів у західній Франції – в 1793-1794 рр. 
(Вандея) та в 1795-1802 рр. (Шуанрія).

8 Території вздовж лівого берега Рейну було приєднано до Франції в результаті перемог 
революційних армій у 1790-х роках. Населення цих територій істотно від різнялося від на-
селення решти території республіки своїм відданим ставленням до ка то лицької релігії.

9 Докладніше про це див. далі, прим. 13.
10  Частина французького католицького духовенства, яка відмовилася визнати зміни, впро-

ва джені Революцією.
11 Королівська династія, яка правила Францією в 1589–1792 рр., коли країну було про го-

лошено республікою, а останнього монарха з цієї династії – Людовіка XVI – 1793 р. стра че-
но. Однак представники династії Бурбонів, які перебували в еміграції, про дов  жу  вали вва жа-
ти себе законними правителями Франції і до 1801 р. мали підтримку від Святого Престолу.
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Від цього компромісний характер угоди не видається менш фунда-
мен тальним. Його виписано в уже згаданій вище формулі зі вступу до 
кон кордату: «уряд Республіки» визнає римський католицизм як «релігію 
пере важної більшости французів», навіть – «основної більшости» (long 
ma xi ma pars), як уточнює латинська версія. Однак це формулювання, на-
ро дже не в запеклих суперечках між сторонами переговорів, видається їх-
нім голов ним досягненням. Воно означає, певним чином, що Рим, згні-
тивши сер це, відмовляється вимагати для католицизму виняткового ста-
тусу дер жав ної релігії та задовольняється визнанням фактичного стану 
речей; але і Рим знає, що новий французький уряд визнає по раз ку – 
через таке неявне спростування – релігійної політики революції у двох 
її найбільш значущих ініціятивах: громадянській конституції для духо-
вен ства 1790 р.12 та дехристиянізації II року13, оскільки офіційно визнає 
знач ну кількісну перевагу католиків, і що ще важливіше, римських ка то-
ликів, серед населення у Франції.

Компроміс не обмежується принциповими питаннями; він такою ж 
повною мірою вписується в практику. Це стає очевидним при порів нян-
ні конкордату і громадянської конституції для духовенства. Конкор дат 
упо ряд ковує принципове питання про вплив державних органів влади 
на ді яль ність Церкви. Зміну видно вже в способі цього впорядкуван-
ня: конкордат є результатом переговорів із Римом, а громадянська кон-
ституція – лише наслідком одностороннього рішення Установчих збо  рів. 
У 1801 р. ані Пій VII, ані Бонапарт не бажають збереження най супе реч-
ли вішого моменту постанови 1790 р., яким є вибори єпископів і па ро-
хі яль них священиків. Присяга – причина всіх чвар – залишається; що-
прав да, складають її вже не нації на конституції, а урядові. Різниця може 
ви да ти ся незначною, але не для сучасників. Однак у тому, що стосу ється 
двох інших важливих починань, уряд першого консула йде слідами Уста-
нов чих зборів, хоч і переглянувши попередні заходи: відтепер державна 
опла та духовенству спирається на значно скупіші витрати дер жа ви, ніж 

12 Ухвалений Установчими зборами 23 лютого 1790 р. декрет, який визначав, що протя гом 
двох років священики мусять скласти клятву вірности французькій нації на конституції. 
Ця вимога спричинила розкол серед католицького духовенства: його більша частина таки 
пристала на вимогу світської влади й отримала дозвіл на здійснення культу та отримання 
платні за виконання своїх обов’язків, але значна частина єпископів, монахів і парохів не 
погодилася, отож опинилася поза законом. Папа Пій VI у 1791 р. засудив так звану гро ма-
дянську конституцію для духовенства як таку, що суперечила канонам Церкви.

13 Низка законодавчих і практичних заходів, які здійснював у 1793-1794 рр. (ІІ рік 
Фран цузької республіки згідно з революційним літочисленням) уряд якобінців і які 
були спря мо вані на знищення християнської релігії та заміну її руссоїстським культом 
Вищої Істоти.
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у 1790 р.; нові межі дієцезій, кожна з яких початково мала від по віда ти 
одному департаментові, більше не визначаються за прин ципом одно-
рід ности громадянського і релігійного: поза найбільш залюдненими або 
най менш чутливими в політичному сенсі регіонами, як-от захід Фран ції, 
діє це зія (наприклад, Мецська, Безансонська, Лімозька) тепер охоплює те-
ри  то рію двох або навіть трьох департаментів.

Для того щоб уже підписаний конкордат вступив у дію, треба ви ко-
нати три специфічні умови. Спочатку – здійснити ревізію тяжкої спад-
щини, пов’язаної з революцією: у тому, що стосувалося духовенства, це 
озна чало примирення Католицької Церкви з одруженими священиками та 
кон ституційним єпископатом; щодо віруючих – визнати необхідність укла-
ден ня ци віль ного шлюбу, а також неможливість повернення Церкві її ко-
лиш ніх маєтностей, проданих громадянам. Щодо всіх цих пунктів папський 
по сла нець у Парижі Капрара14 змушений поступитися тискові першого 
кон сула. Наступна умова – вибір людей. Бонапарт умів оточувати себе 
ком пе тент ними співробітниками. Особливо вдалим був вибір державного 
рад ника Порталіса15, призначеного відповідальним за здійснення кон кор-
дат ної політики; той, звертаючись по поради до свого оточення з про-
ван сько го міста Екса, а також до сульпіціянина Емері, що мав високу 
ре пу та цію серед паризького духовенства, формує галліканський єпи ско-
па т, прагматично поєднуючи в єдине тіло владик доби Дав ньо го порядку 
(Ancien Régime), які погодилися на співпрацю, кон сти ту цій них єпископів, 
які, зціпивши зуби, погодилися пристати на умо ви кон кор дату, і нових 
єрар хів – свідомих прихильників конкордатної сис теми (таких як Берньє 
і Пан семон) чи нав’язаних зверху (таких як Кам ба се рес, брат другого кон-
сула в Руані, і Феш, дядько першого консула в Ліоні).

Залишалася остання умова – домогтися затвердження конкордату За-
коно давчою асамблеєю. Це було зовсім не легко. Щоб переконати чис лен-
них нерішучих осіб, слід було дочекатися очищення Трибунату та За коно-
давчого корпусу16 від противників конкордату, що відбулося на по чат ку 
1802 р., а також укладення Ам’єнського миру з Англією17, який від крив 
перспективи для загального примирення. Політичний клас не міг довго 

14 Джованні-Батіст Капрара (1753-1810), кардинал, папський легат у Парижі.
15 Жан-Етьєн-Марі Порталіс (1746-1807), політичний діяч, член Державної ради, міністр 

культів (1804-1807).
16 Дві з чотирьох палат законодавчої системи, яку створив у Франції Наполеон Бонапарт 

після приходу до влади в результаті військового перевороту 17-18 брюмера VIII року Рес-
публіки (1799 р.). Трибунат був призначений обговорювати законодавчі ініціятиви очо лю-
ваної першим консулом Державної ради, а Законодавчий корпус – їх ухвалювати.

17 Мирний договір з Англією було підписано в місті Ам’єні 25 березня 1802 р.
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опиратися громадській думці, яка воліла релігійного миру. 18 квітня – 
у день Пасхи – конкордат було урочисто проголошено.

Проте щоб конкордат міг розвинутися в «конкордатну систему», 
спро можну змінити все релігійне поле, потрібні були ще численні зміс-
тов ні уточнення невідкладного характеру, які стали можливими за вдя ки 
піз ні шим від конкордату Органічним статтям – документові, роз роб ле но-
му з іні ціятиви нового міністра культів. Органічні статті, пред став лені на 
роз гляд Законодавчої асамблеї як звичайний додаток до конкордату, що 
ви зна чає його ставлення до протестантських Церков, були радше проти-
ва гою для католицизму, введеною в односторонньому порядку фран цузь-
ким уря дом і, закономірно, негайно відкинутою Римом, який так ніколи 
й не визнав цих статей.

Справді, Органічні статті становлять таке поєднання спадщини 
пар ла мент ського і королівського галліканізму18, що дозволяють дер жа-
ві конт ро лю вати панівну релігію в рамках революційної еман си па ції, 
оскільки, ви значаючи становище конфесійних меншин, вони вста нов-
лю  ють конкретні умови здійснення релігійної свободи. Пред ставлені 
як різновид декрету про застосування конкордату, Органічні статті на-
самперед вно сять не об хідні для керівників департаментів уточнення 
в прак тичні питання, котрі не знайшли відображення в самому кон кор-
да ті, як-от способи оплати ду хо венству чи відмінності між свя ще ни ка-
ми, виконання парохами обо в’яз ків у дочірніх парохіях, – тобто зміц ню-
ють на місцях переважання но вої адміністративної моделі та єрар хіч ну 
структуру серед духовенства. Про те Органічні статті вказують та кож на 
очевидне прагнення нової влади до йосифінізму. Бонапарт – ре лі гій-
ний реформатор? Немає жодного сум ніву: слід якнайшвидше уклас ти 
новий катехизм, уніфікувати літургію, ско  ро  тити кількість по в’я за них 
із релігійними святами неробочих днів, за про ва дити вивчення гал лі-
кан ського за духом богослов’я в семінаріях. А понад усе це – Орга ніч ні 
статті надали державі повноту свободи здійс ню ва ти нагляд над куль та-
ми через визначальний вплив на головні мо мен ти їхнього функціо ну-
вання (листування з Римом, єпископські конфе рен ції та синоди, влада 
єпи скопів у дієцезіях) та способи контролю (ад мі ні стративним шля  хом, 
через міністерство культів, або законодавчим шля хом, через Дер жав-
ну раду). 

18 Принцип вищости державної влади над владою церковною, який у Франції здійс-
нювався на практиці з часів короля Філіпа IV (1285-1314), а законодавчо був закріплений 
конкордатом 1516 р. Останній, зокрема, надав французьким королям право інвеститури 
(при значення на церковні посади). Згодом кандидати мали отримувати затвердження від 
папи Римського.
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Поза Органічними статтями конкордатна система стосується також 
євреїв і жіночих згромаджень. Немислиме сусідство? Меншою мірою, ніж 
здається, коли розташувати поруч дві незвичні ініціятиви 1807 р.: скли-
кання Великого синедріону19 в лютому – березні та скликання капітули 
на стоятелів шпитальних конгрегацій у грудні. Проблеми, яких торкалися 
в першому та другому випадках, істотно відрізнялися, але спільним для 
них обох моментом був дозвіл від держави і контроль з її боку.

Опрацювання жіночими конгрегаціями власного статуту раптово ви-
несло на поверхню стару проблему: яке місце в новій системі слід ви зна-
чити «релігійним об’єднанням»? Ніхто не бажав повертатися до полі тики 
нищення чернечих орденів. Що слід було чинити з ухваленим 1792 р. за-
коном про ліквідацію релігійних, зокрема жіночих, конгрегацій? Пор та ліс 
не мав гадки повертатися до його норм; він усвідомлював, що покли кання 
до чернечого життя, яке становило невід’ємну частину хрис ти ян ства, су-
місне з новою суспільною організацією. Отож він, не гаючи часу, роз по чав 
здійснення політики «малих кроків» (її підтримали на міс цях но таб лі20 та 
префекти21, як і єпископи), щоб дати змогу відновити дієві чер нечі спіль-
ноти, які утримували невеликі школи та пансіонати, особ ли во ж ті, котрі 
по стачали необхідний для військових шпиталів і лікарень персонал.

У 1808 р. міністр культів навіть вирішує надавати найбільшим згро-
ма дженням щорічні стипендії, щоб полегшити прийняття нових чле нів; 
у 1809 р. наступник Порталіса публікує декрет, який дозволяє ді яль ність 
низки великих конгрегацій, заснованих до Революції, і навіть кіль кох 
нових. Таким чином жіночі чернечі спільноти – і тільки вони – були за-
лучені до нової конкордатної системи. Пізніше законодавство під твер дить 
це початкове спрямування: доповнюючи декрет 1809 р., за кон 1825 р. – 
єдиний законодавчий текст XIX ст. щодо конгрегацій – за стосо ву ва ти-
меться тільки до жінок, так само як і декрет 1852 р., котрий до зво лить 
нову хвилю визнання новозаснованих згромаджень.

Насправді наміри Порталіса виходили поза стислий план організації 
куль тів. Він мав амбіцію впровадити в дію справжній ідеологічний і су-
спіль ний конкордат між нотаблями, які зберегли вірність духові Про світ-
ництва, однак відмовилися від антирелігійних переконань, і като лиць кою 

19 Згідно з єврейським канонічним правом – верховна рада рабинів. Скликана На по лео-
ном з метою заручитися підтримкою євреїв не лише на території його імперії, а й у воло-
діннях держав, які перебували у ворожих стосунках із Францією. 

20 Цим терміном у постреволюційній Франції окреслювали суспільно-політичні еліти, до 
яких належали найбільші землевласники, підприємці та банкіри, котрі очолювали місцеві 
колегії виборців.

21 Очільник виконавчої влади в департаменті.
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релігією, очищеною як від войовничого ультрамонтанізму22, так і від жа-
лю за втраченим пануванням. Таким є зміст формули «філософ без не-
ві ри, свя ще ник без фанатизму», що визначає особистий ідеал, який цей 
полі тичний діяч так наполегливо намагався нав’язати католицизмові та 
су спіль ству як ідеологічний консенсус.

Здійснення конкордату
Неспроможний прискорити примирення суспільних настроїв, Порталіс 
усе ж залишив у спадок життєздатну інституцію конкордату, якій вдалося 
проти стояти кризі духовної влади за часів імперії Наполеона, реакційній 
полі тиці королівської Реставрації та, нарешті, буремним поривам рево-
лю ції 1830 р. У добу Реставрації23 ні рішення надати католицизмові ста-
но вище державної релігії, ані бажання домовитися про нові умови кон-
кор дату, не здійснене не так через ухильну позицію Риму, як через спро-
тив палат парламенту, не змінюють засадничо співвідношення сил. Після 
невдачі проєкту нового конкордату в 1817 р., щоб заспокоїти стур бо-
ва них католиків, спробують знайти для них відчутні компенсації: через 
збіль шення числа дієцезій, межі яких тепер майже збігаються з межами 
де пар та ментів, а також через збільшення бюджету для оплати праці па-
ро хі яльних священиків і вікаріїв. Після 1830 р. католицизм перестане 
бути державною релігією, бюджет культів протягом кількох років значно 
по скром нішає, однак питання про відмову від конкордату не постане. 
Нав паки, у тридцятих і навіть п’ятдесятих роках конкордатна система 
дія тиме в повному обсязі, без великих перешкод і значного спротиву.

Культи мають відтепер свого міністра, адміністрацію, бюджет. Прав ду 
кажучи, лише Імперія – за Порталіса, а згодом за його наступника, Біґо де 
Преамено24 – вважатиме цю ділянку настільки істотною, що виділятиме 
для неї окреме міністерство. Режим Реставрації, після різних спроб, що 
потрясали королівським двором, започаткує в 1824 р. в осо бі єпи ско-
па Фрайсінỳ практику об’єднання культів з іншим міністерст вом, кот ра, 
якщо не зважати на розрив у її триванні між 1828 і 1830 рр., проіснує 
до 1904 р. Липнева монархія визнає цю нову практику, але впровадить 
дві іс тот ні зміни: священнослужителі повністю зникнуть з адміністрації, 

22 З XVI ст. цим терміном (від лат. ultra montes – за горами, тобто за Альпами) окрес-
лювали прихильників ідеї необмеженого характеру влади папи Римського в католицизмі 
та впливу цієї влади на світську.

23 Політичний режим, який було встановлено у Франції після зречення Наполеона I та 
повернення до керма влади королівської династії Бурбонів (1814 р.); був компромісом між 
нотаблями доби Першої імперії та роялістами; проіснував до Липневої революції 1830 р.

24 Фелікс-Жульєн-Жан Біґо де Преамено (1747-1825), політичний діяч, міністр культів 
(1808-1814).
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а само міністерство, попри його другорядність, довірятимуть, відповід-
но до полі тич ної забаганки моменту, посадовцеві з міністерства громад-
ської осві ти, юс тиції чи внутрішніх справ. Як компенсацію, зі створенням 
у 1839 р. ди рек ції культів, ця адміністрація здобуде широку автономію.

Насправді існування міністерства культів поставило священиків у дво-
значне становище. Після військового, міністерство культів було дру гим 
у Франції за кількістю підлеглих йому осіб, якщо врахувати, що за ча сів 
Другої імперії до 50 тисяч парохіяльних священиків, ди я ко нів, вікаріїв, 
пасторів і рабинів отримували гроші з його бю дже ту; але це була єди на 
ділянка, де міністерство контролювало своїх під лег лих, оскіль ки управ-
ління ними йому зовсім не підлягало. У результаті уряд ли ше оби рав 
єпи скопів, давав згоду на затвердження парохіяльних свя ще ни ків, пас то-
рів і рабинів чи (рідко) відмовляв у цьому, але не поши рю вав свою ком-
пе тен цію на дияконів і вікаріїв (сотрудників). Звідси дис ку сія, зовсім не 
ака де мічного характеру, яка періодично виникала між спе ці я ліс тами з ад-
мініст ра тив ного права: чи не є парохіяльний священик «з пев но го по-
гляду дер жав ним службовцем», як застановлювався над цим ще 1881 р. 
Лео польд Ґальпен25, «чи не виконує він справжньої громадської служ би, 
отри муючи за це платню від держави»? Ці запитання зумовлюють на-
ступ не: у чому тоді полягає ця «громадська служба»? Галліканські відпо-
ві ді на останнє запитання не позбавлені логіки: «Держава старається, – як 
пи сав 1859 р. державний радник Вів’єн, – щоб жодна частина її тери то  рії 
не була позбавлена духовної поживи». Залишалося визначити, у чому по-
ля гає ця «пожива» та, крім цього, якими можуть бути конкретні вияви 
мо   раль  ного обов’язку, що ним опікується держава.

Бюджет культів
Конкретний вимір становища релігійних культів відображено в бюджеті, 
який призначався на їхнє функціонування. Номінальне зростання цього 
бюджету вражає. У рік запровадження конкордату (1802) він ста но вив 
10 мільйонів франків; 1817 р., на початку Реставрації, – близько 22 міль-
йонів; 1829 р., наприкінці Реставрації, – близько 36 міль йо нів. Однак 
реальне зростання було меншим, ніж може здаватися, оскіль ки в часи Ім-
пе рії значна частина духовенства отримувала платню, зафік со вану в ін ших 
статтях бюджету. Якщо взяти і їх до уваги, то побачи мо, що бю джет куль-
тів зріс не в 3,5, а лише в 1,8 раза. Усе ж зростання мало постій ний і від-
чутний характер, і в цьому виражалася воля насправді здійснити кон кор-
датну реконструкцію релігійних відносин.

25 Леопольд Авґуст Фредерік Ґальпен, політичний діяч республіканського спрямування, 
обраний 1877 р. у парламент.
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Платня священнослужителям належить до витрат першої необ хід нос-
ти. Згід но з принципом, закріпленим у конкордаті, її запроваджували по-
ступово: першими, у 1802 р., її почали отримувати парохіяльні священики 
в кан тонах; згодом, 1807 р., – диякони; нарешті, з 1816 р., – вікарії. Крім 
того, Ім пе рія вирішила через виплату стипендій встановити режим спри-
яння по пов ненню конгрегацій госпітальєрів і світського духовенства. Го-
лов ні зу сил ля режиму Реставрації, окрім вибіркових відшкодувань, були 
спря мо ва ні насамперед на поліпшення оплати праці дияконів і вікаріїв, 
а та кож на до по могу в реконструкції культових будівель. Фактично, у час-
ти ні цих ви трат допомога держави мала характер першого внеску: мініс-
терство куль тів відшкодовувало сільським вікаріям половину їхньої сталої 
платні; воно перебрало на себе мінімальну частину витрат будівельного 
характеру (наприклад, 10% у Морбіані в добу Реставрації). Церковні ради 
та, за бра ком їх, місцеві органи самоуправління (комуни) були змушені 
іс тот но доповнювати ці ресурси: виділені ними на це кошти у 1828 р. 
становили близько 45% від державного бюджету. Це була значна сума.

Протягом п’яти років після Липневої революції бюджет зазнає ско-
рочення, згодом знову постійно зростає і досягає верхнього показника – 
55 мільйонів франків – у 1871-1880 рр. Однак це 50-відсоткове зростання, 
що відбулося протягом половини століття, не має викликати ілюзій, бо 
відсоток бюджету культів у витратах національного бюджету постійно 
зменшують: 4% за Реставрації (дані за 1820-1824 рр.); 3% за Другої імпе-
рії26 (показники за 1860-1864 рр.); 2% на початку Третьої республіки27 
(1875-1879 рр.). Безсумнівно, найкращу оцінку реальної вартости бюдже-
ту міністерства культів матимемо, зіставивши його витрати з витратами 
за галу адміністративних органів (не беручи до уваги військового мі ніс-
терства). У період конституційної монархії (1814-1848 рр.) бюджет куль-
тів перевищував 15%; за часів Другої імперії та на початку Третьої рес-
пуб ліки він тримався близько показника 13%; з 1880 р. бюджет падає 
нижче 10%.

Останній елемент оцінки матимемо з порівняння бюджетів чотирьох 
мініс терств: юстиції, поліції, громадської освіти та культів. Виявляється, 
що від 1815 р. до 1880 р. вартість для держави суддів і поліцей ських 

26 Політичний режим, який було встановлено 1852 р. внаслідок державного перевороту, 
на чолі якого стояв президент Другої Французької республіки, племінник імператора 
Наполеона I, Луї-Наполеон Бонапарт. 10 грудня того ж року останній був коронований як 
імператор французів.

27 Фактично проголошена після падіння Другої імперії у вересні 1870 р., але закріплена 
конституційно аж 1875 р., ця республіка була вже третьою спробою встановити демо-
кратичну форму правління у Франції (перша – 1792-1804 рр.; друга – 1848-1852 рр.). Цього 
разу спроба була вдалою, і Третя республіка проіснувала до 1940 р.
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дорівнює вартості священиків і викладачів. Частка міністерства культів, 
яка до 1848 р. переважала, згодом поетапно зменшується: за Лип невої 
мо нархії28 вона становить близько 43% від сумарного бюджету чо ти рьох 
мі ністерств, падає до 34% за Другої імперії, до 29% в перші роки іс ну ван-
ня Третьої республіки та аж до 19% після 1880 р. За період 1815-1880 рр. 
пріо ритети політики бюджетування помінялися місцями: якщо до 1830 р. 
45% мало міністерство культів, то після 1880 р. на показник 43% вийшло 
мініс терство громадської освіти.

У самому ж бюджеті міністерства культів за період 1817-1883 рр., 
як що брати 1829 р., 1847 р. і 1856 р. як внутрішні рубежі дослідження 
па рамет рів, статті витрат не змінилися жодним чином: величезна частка 
виді ля єть ся на католицизм (від 98 до 96% бюджету); переважає опла та 
пра ці свя ще ників (від 75 до 80%), з яких перевага надається паро хам (біль-
ше 50% загального бюджету). Однак протягом цього три ва лого терміну 
мож на зауважити кілька значущих змін. Насамперед, це від чут не – з 1,5% 
у 1817 р. до 4% у 1883 р. – зростання бюджетних ви трат на некатолицькі 
куль ти. Втрата в 1871 р. Ельзасу та Лотарингії29, де проживало значне 
чис ло єв рейських і лютеранських громад, була частково компенсована 
(у кіль кіс но му вимірі) поширенням компетенції міністерства на Алжир 
і ви ді лен ням скромних бюджетних коштів для мусульман. Після цього 
слід зга да ти про виразне зростання витрат, призначених на будівництво: 
з 7,5% до 15%. Нарешті, і це найпоказовіший момент, бюджет куль тів 
за пе ріод від 1829 р. до 1883 р. зазнавав поступової демократиза ції: його 
част ка, призначена для оплати праці парохів і вікаріїв, яка ста нови ла на-
пере додні революції 1830 р. 56%, у перші роки іс нуван ня Тре тьої рес-
публіки зросла до 72% через розширення фінансування державою сіль-
ських парохів.

Конкордат: залагодження конфліктів
У рамках конкордатної системи політичний устрій здобув можливість ре-
гу лювання та багаторівневого контролю релігійних відносин. Най більш 
видимим його рівнем було призначення та просування кандидатів на по-
са ди єпископів. Ця величезна на перший погляд влада була без сум нів-
но важливою, але фактично обмеженою. Після потрясінь, які припали 
на перших тридцять років дії конкордату й були спричинені від вер то 

28 Політичний режим, який було встановлено у Франції після Липневої революції 1830 р. 
та який проіснував до революції 1848 р. Очолений коронованим у парламенті Луї-Філіпом 
Орлеанським, виражав інтереси ліберальних кіл дворянства та буржуазії.

29 Згідно з умовами Франкфуртського миру від 10 травня 1871 р., Франція поступилася 
на користь Німецької імперії Ельзасом та Лотарингією, повернувши їх собі лише після 
Першої світової війни.
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політичним характером призначень доби Імперії, відмовою папи Рим-
ського надавати їм канонічне затвердження, необдуманими «чист ка ми» 
єпи скопату на початку Реставрації, призначення єрархів набуває за кон-
но го характеру, і глибоке оновлення єпископату, розпочате в добу Рестав-
ра ції, завершується за Липневої монархії без якихось серйозних сутичок. 
Ви бір кандидата може піддаватися дискусії; певні впливові посади, як-от 
архи єпископа Паризького, є об’єктом пильного нагляду з боку міністрів. 
Пи тан ня релігійности кандидата при цьому співвідноситься з питанням 
його полі тичної відповідальности. Та на практиці, яка поміркованіша, 
при ви борі кандидатів панує різноманітність підходів, котра є наслідком 
по  ділів, що існують у французькому католицизмі.

Фактично, конкордатна система визначає для церковного життя ме-
жі, поза які йому не завжди вдається вийти. Ці межі проявляються в не-
спро можності єпископів виробити спільну позицію щодо нагальних 
проб лем; те ж саме стосується їхньої нездатности залагоджувати кон-
флік ти. Органічні статті передали право колишніх провінційних пар ла-
мен тів розглядати касаційні скарги щодо злочинів Державній раді. Діяль-
ність цього вищого судового органу, який міг виносити вироки як щодо 
світських, так щодо духовних осіб, як щодо фізичних осіб, так щодо ор-
га нів адміністрації, дозволяла уник нути створення церковного три бу на лу 
в мі шаних справах (за участю свя ще ників і світських осіб) та по стій ного 
звер нення до цивільних судів з при во ду конфліктів, які стосу ва лися свя-
щен но служителів при виконанні їхніх обов’язків. Кілька со тень позо вів 
за три ва лий час – від 1820-х до 1880-х років – становлять над то не знач не 
число, але вони представляють най типо віші конфлікти, що по ді ля ють ся 
на три неоднакові за важливістю групи: позови органів держав ної ад мі-
ністра ції проти духовенства (19%); свяще ників нижчої ланки про ти їх-
ніх єпи скопів (23%); та, особливо, паро  хіян проти їхніх єписко пів, а ще 
більше – проти їхніх парохів (58%). У цьо му цікавому «шлю бі втрьох»: 
свяще ни ки, парохіяни, держава (сис те ма, яку було запрова дже но Ор га-
нічни ми статтями і яка була спрямована на під три мання іс ну ю чо го ста ну 
ре чей у взаєминах усіх трьох сил, однак не на рівних за са дах) – єпи ско пи 
є недоторканні для підлеглих їм свя ще ни ків і 100% скарг ос тан ніх від-
хи ляється; державні органи влади дома га ються санкцій проти єпи ско-
пів і свя щеників у трьох із чотирьох випадків (77% за доволення скарг); 
нареш ті, па рохіяльні священики та єпископи, на яких по зиваються ми ря ни, 
у прин ципі отримують захист з боку держави (70% по зовів відхилено).

Таким є загальне правило в 1880 р. Залишається сам конфлікт. У двох 
із трьох випадків це протиставлення, переважно на селі, парохіянина па-
рохові. У чому сутність скарг? Скаржились як на практику священика 
(головним чином на відмову надати парохіянинові релігійні треби), так 
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і на його слова (найчастіше особисті образи, які прозвучали прилюдно 
з амвона). Чого хоче позивач? Звинувачення пароха в погрозах і на кле-
пах слугує лише необхідною передумовою для притягнення його до від-
по відальности перед кримінальним судом, де позивач сподівається за хис-
тити втрачену честь, особисту та своєї родини. У цій сфері дії сіль сько го 
антиклерикалізму, пік якого припадає на добу Другої імперії, про тягом 
кількох десятиліть відбуваються дві засадничі зміни. Перша стосується 
су до вих суперечок, друга – сторони-позивача. Починаючи з 1840-х ро ків, 
па рохіяни доводять, що парох є паном лише щодо себе самого; поступово 
вони ставлять під сумнів право священика відмовляти тим, кого він вва-
жає негідними, у звершенні треб, зокрема чину похорону; у такі кон-
флік ти втягується дедалі більше осіб, завдяки чому вони набувають усе 
пуб ліч ні шо го характеру й виходять на новий рівень «сільської політики». 
Також змі ню ються позивачі: замість власників замків і земель, а також 
фар ма цев тів і вчителів, які заступили їх у 1860-х роках, у 1880-х роках по-
зи  ва чами виступають мери міст і місцеві депутати. Суперечка з релігійної 
стає світською; робиться індивідуальною, а не колективною. Тепер вир 
полі тики перекриває давню систему стосунків на селі. Скарги на парохів 
по казують, що змінилося на селі: боротьба вже не спрямована проти 
несправедливого виключення сім’ї з одностайної парохіяльної спільноти, 
а ведеться проти втручання релігії в новий суспільний, згодом політичний 
простір, який прагне до витворення автономної сфери життєдіяльности. 
Парохія як осередок суспільної організації поволі поступається місцем 
адміністративній одиниці – комуні. У цій сфері своєї дії конкордат пов-
ністю втрачає сенс.

Конкордатна система засновувалася на нейтральному чи в певному 
розумінні спрямованому на примирення адміністративному врегулюванні 
релігійних проблем. Однак в Европі XIX ст., а ще більшою мірою у Фран-
ції, яка опиняється в епіцентрі війн і революцій, католицизм не може за-
лишатися поза цими потрясіннями, особливо тоді, коли вони без по се ред-
ньо стосуються Папської держави.

Рим
З цієї перспективи не остання роль у визначенні балансу між політикою 
і релігією належить династії Бонапартів. Римське питання ставиться й ви-
рі шується з ініціятиви Наполеона I, а згодом Наполеона III30, час від часу 
у Франції, а головно в Італії. Починаючи з 1808 р., Наполеон I вважає папу 
Пія VII перешкодою на своєму шляху й застосовує супроти нього могутні 
засоби впливу: він захоплює Папську державу, тримає папу полоненим 

30 Луї-Наполеон Бонапарт (1809-1873), з грудня 1852 р. імператор французів Наполеон III.
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у Савоні, ініціює скликання в 1811 р. синоду церковних єрархів, на ма-
гається допровадити в 1813 р. до укладення нового конкордату. У не-
рів ній боротьбі, що в ній Наполеон заповзявся здолати впертість стар-
ця, який відмовлявся слідувати принципам його европейської політики, 
а Пій VII волів дивитися на імператора, котрого сам же коронував, як на 
ре во лю ціо нера та переслідувача Церкви, можливості папи обмежуються 
до ви ко ристання єдиної доступної йому зброї – відмови французьким 
єпи ско пам у канонічному затвердженні, а згодом – відлучення імператора 
від Церкви31.

Французьких католиків мало зачіпав цей конфлікт у верхах. Перед-
усім тому, що їм про нього не було відомо. Знекровлена, повністю конт-
рольована державою преса, зведена до однієї газети в межах депар та-
мен ту, не надавала жодної інформації про конфлікт. Прискіпливо пиль-
но ва ні й нерішучі єпископи мусили присвячувати свої пастирські лис ти 
просла ві військових перемог імператора. Врешті текст папської бул ли 
таки роз повсюдили й громадськість, на превелике невдоволення На по-
лео на, все ж дізналася про викляття його Пієм VII. Однак це зовсім не 
під бу рило католицьке населення на місцях до заворушень, бо воно було 
рад ше за до волене наслідками політики конкордату: держава тільки що 
пере бра ла на себе оплату праці загалу парохіяльних священиків і ви-
словила го тов ність допомагати у відновленні культових приміщень. Від-
тепер вона фі нан сово забезпечувала поповнення спільноти світських 
свя щеників і чен ців-госпітальєрів. За таких умов віруючим, і навіть са-
мим свя  щеникам, важ ко було вважати імператора новим революційним 
пере слідувачем релігії.

Проте так само важко було вдавати, що нічого не відбувається. 
Скли кання в Парижі з ініціятиви Наполеона синоду церковних єрархів 
з ме тою отримати згоду на затвердження ним єпископів без звернення 
до папи нагадало сумної пам’яті громадянську конституцію 1790 р.: це 
була не вдача, до того ж невдача прилюдна. Французька Церква відчула 
на собі на слідки імператорського гніву. Незабаром було скасовано освіт-
ню діяль ність місіонерських спільнот: орден сульпіціянів32 по зба ви ли 
великих се мі нарій, а малі семінарії опинилися перед загрозою при лу-
чення до уні вер си тетів. Церковні діячі теж опинилися під прицілом. 
Навіть рідного дядь ка імператора, кардинала Феша, позбавили утри-
ман ня та вислали зі сто лиці в його дієцезію; д’Астро, колишній спів-

31 Відповідну папську буллу було проголошено в Римі 10 червня 1809 р.
32 Згромадження отців Сен-Сюльпіс, засноване в Парижі 1645 р. Жан-Жаком Ольє де 

Вермей з метою освіти духовенства.
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робіт ник Порталіса, на сто я тель ордену лазаритів33 Гамон і три єпи ско-
пи: Булонь, Брольї та Гірн, чия не га тивна позиція надто чітко про яви-
лася під час згаданої наради, – опи ни лись у в’язниці. Така сама доля 
очікувала священиків «малої Церкви» та не по кірне бельгійське духо-
венство. Наполеон втратив здобутки релі гій ного примирення, за про ва-
дженого ним 1802 р. Наслідки цього були від чутні навіть після па дін-
ня імператора, бо завершилася тільки від кри та війна проти папи, але 
не було усунуто самого релігійного питання, яке після 1814 р. стало 
предметом запеклих сутичок. Свідченням цього були на род ні анти-
релігійні виступи у Франції під час «ста днів»34.

Римська політика Наполеона III здається повторенням, навіть що до 
тра єкторії свого розвитку, політики її блискучого натхненника Напо ле-
о на I. У 1849 р., тільки-но обраний президентом, Луї-Наполеон Бона-
парт посилає в Рим експедиційний корпус, щоб відновити папу Пія IX35 
на його престолі; через десять років, підтримуючи Кавура36, він про го-
ло шує не зворотність італійського національного об’єднання, досяг нен-
ня якого ви да ється неможливим без знищення майже тисячолітньої 
Пап ської дер жа ви. Однак незабаром Наполеон III прагне зупинити роз-
ви ток про це су, який сам на початку заохочував: він знову посилає вій-
ська, щоб при наймні місто Рим залишилося під владою папи. Це при но-
сить Пієві IX лише кількарічне відтермінування, натомість Наполеон III 
втра чає під трим ку італійців. Парадоксальна ситуація: падіння в 1870 р. 
Дру гої ім пе рії у Франції одночасно означає кінець держави рим ських 
понтифіків.

До підтримки папи Наполеона III спонукає зростання від 1859 р. 
політичного тиску католицьких кіл усередині Франції, які ще пів сто-
літ тя тому залишалися загалом байдужими до перспективи знищення 
Пап ської держави. Причин цього процесу слід шукати не тільки в зміні 

33 Орден св. Лазаря (госпітальєри), заснований бл. 1130 р. на Святій землі, опікувався 
лікарнями.

34 Загальноприйнята в історіографії назва періоду короткочасного правління Наполео-
на I, який у березні 1815 р. тріумфально повернувся у Францію із заслання на о. Ельбі 
й скинув із пре столу короля Людовіка XVIII, але в червні того-таки року мусив знову 
зректися вла ди після поразки в битві під Ватерлоо. Після цього у Франції було відновлено 
владу Бурбонів.

35 Джованні-Марія Мастаї-Феретті (1792-1878), обраний 1846 р. папою Римським, узяв 
ім’я Пій IX. На Першому Ватиканському соборі (1869-1870) домігся затвердження догмату 
про не по миль ність папи Римського в трактуванні питань віри.

36 Граф Каміло Бензо ді Кавур (1810-1861), політичний діяч ліберального спрямування, 
у 1852-1861 рр. – прем’єр-міністр П’ємонтського королівства, який 1858 р. домігся укла-
дення союзного договору з Францією.
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політичного контексту, популярності, що її здобув Пій IX, а й у зростанні 
впливу Риму на релігійну культуру у Франції протягом першої половини 
XIX ст., особливо після поразки революції 1848 р. Французькі католики 
мають ще два міркування, які спонукають їх стати на захист папи. Це до-
шкульна відчутність їхніх внутрішніх поділів і загроза нових викликів, 
які постали в 1860-ті роки. Французький католицизм глибоко поділений 
щодо філософських і політичних принципів, а також щодо практичних 
пи тань: коли йдеться про контроль над католицькою пресою чи про роль 
ла тин ських класиків у шкільній освіті, усе стає предметом зіткнення, та 
ще біль шою мірою католики мусять брати до уваги нові соціялістичні 
докт ри ни, республіканські течії радикального ґатунку, сцієнтизм, успіх 
якого після видання Дарвінового «Походження видів»37 та Ренанового 
«Жит тя Ісуса»38 стає приголомшливим. Ліберали й ультрамонтани ви ко-
ристо ву ють кризу світської влади папи для того, щоб домогтися об’єд-
нан ня зу силь з метою вирішення завдань, які стоять перед ними у влас-
ній країні.

Однак не варто переоцінювати ступінь згуртованости католиків. 
Про тести єпископів проти позбавлення папи світської влади ак тив ні, але 
ніколи не зливаються в один голос. Духовенство готове під три ма ти про-
тестні акції монархічних кіл, проте останні мають безпе реч ну під трим ку 
лише на заході Франції. Можна спробувати визначи ти сту пінь за лучення 
французького духовенства в політичні акції протес ту на під ставі його 
фінансової підтримки папського престолу. Протягом 1860-х ро ків розмір 
щорічного «гроша св. Петра» становить від трьох до чо ти рьох мільйонів 
франків, що дорівнює річному поповненню про тя гом того самого періоду 
коштів парохіяльних рад (пожертви, пода рун ки, за по ві ти) або визнаних 
законом жіночих конгрегацій; він не знач но пере ви щує пожертви на ко-
ристь місіонерської діяльности, що здійс ню єть ся під орудою Конгрега-
ції поширення віри; але він становить за лед ве деся ту частину від щоріч-
ної платні парохіяльним священикам. Отож це важ ли вий внесок, однак 
він не перевищує рівня інших, більш специ фіч них добро вільних виплат 
фран цузького духовенства.

37 У вищезгаданій праці, уперше опублікованій 1859 р., англійський природозна вець 
Чарльз Дарвін (1809-1882) сформулював основи своєї теорії еволюційного походження 
людини.

38 Опубліковане 1863 р. професором гебраїки Жозефом-Ернестом Ренаном (1823-1892) 
історичне дослідження життя Ісуса Христа.
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Революції XIX століття
Та хоч би якою важливою була криза Папської держави, вона не заче-
пи ла б так глибоко французького католицизму, якби не збіглася з наро-
дже ним у лоні революцій світоглядним розламом та притаманною йому 
то наль ністю ідеологічної дискусії. Революція 1830 року: єпископи, кот-
рі занадто скомпрометували себе за попереднього політичного режиму, 
опи няються у вигнанні; на адресу священиків часто лунають погрози 
й не тільки; у Парижі архиєпископство й абатство Сен-Жермен д’Оксеруа 
за  зна ють пограбування. 1848 рік: цілковитий контраст із попередньою 
си  ту а ці єю; внаслідок продемонстрованого в лютому одностайного (що 
охоп лює також католицьке духовенство) бажання позбутися скомп ро ме-
то ва ного королівського режиму, релігія немов набуває в за галь ній уяві 
за хисного образу «Христа на барикадах» (Ф. Бовман39); у від по відь духо-
вен ство благо словляє нову Республіку й запозичені нею з ре во лю цій них 
традицій Французької революції символічні дерева сво бо ди. 1871 рік: на 
ка то лицизм насувається темрява Паризької комуни, інстинктивно анти-
цер ков ної та відверто нерелігійної: «З цим покінчено! Ми більше не ду ма-
ємо про Бога! Революція 1871 р. є атеїстичною» (Ґюстав Марото40), а також 
кривавої, оскільки серед 70 жертв, розстріляних повстанцями в Па рижі, 
був аж 21 священик.

Фактично всі революції XIX ст. позначені антицерковним духом, але 
різною мірою. Липнева революція 1830 р. є вольтер’янською, а ще біль-
шим чином – спрямованою проти єзуїтів: переляканий намісник єзу їт -
ської провінції о. Дрюйє констатує, що «той, хто говорить у Франції, при-
найм ні в Парижі, про єзуїта, має на увазі дикуна, якого треба пере слі ду-
ва ти». Однак ця революція більшою мірою, ніж людей, заторкує сим во ли. 
Звідсіля жвава суперечка стосовно місіонерських хрестів, уро чис те вста-
новлення яких кілька років до того продемонструвало всім праг нен ня 
знову надати містам католицького вигляду. Після 1830 р. у кіль кох про він-
цій них містах хрести забрали, в інших залишили на місці; у біль шості ви-
пад ків було досягнуто компромісу – рішення перенести хрести всередину 
хра мів, і це виразно засвідчило релігійні вимоги револю ції 1830 р.: на дати 
місь кому просторові світського характеру й чітко відокремити ре лігійні 
сим воли від символів політичних.

39 Франк Поль Бовман, сучасний історик, автор монографії «Христос на барикадах (1789-
1848)»: F. Bowman. Le Christ des barricades (1789-1848). Paris 1990. Див. рецензію К. Лянґ луа 
на цю працю: C. Langlois. Religion et Révolution: Bibliographie critique // Archives de Sciences 
Sociales des Religions, т. 72. Paris 1990, с. 189-204.

40 Ґюстав Марото (1849-1874), поет і журналіст, політичний діяч соціялістичного спря-
мування.
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Цілком іншою є революція 1848 р.: антицерковний дух її менш ви-
димий, але він не відсутній. Ворожі щодо католицизму вияви локальні 
(як у Ліоні) і мають специфічний характер: вони спрямовані насамперед 
проти монастирів виробничого типу, які належать релігійним кон гре га-
ціям і засновуються на використанні дешевої жіночої та дитячої праці; 
робітниче населення, яке перебуває в скруті й сприймає існування таких 
закладів як нечесну конкуренцію, вчиняє напади на ці будинки, роз би-
ває розміщені в них машини, потім домагається негайного закриття цих 
закладів, що спричиняє труднощі для певних конгрегацій, які спе ція лі-
зуються, як, наприклад, «Добрий пастир» в Анжері, на утриманні таких 
«покаянних будинків» по всій Франції. 

У 1871 р., через сорок років після Липневої революції, Паризька ко-
муна поновлює традицію антицерковного спрямування. Однак після май-
же двадцятирічного компромісного періоду Другої імперії контекст цієї 
традиції зазнає змін: місце опанованих вольтер’янським духом горо дян 
1830 р. займають анархісти (послідовники Оґюста Бланкі), вільно дум ці 
й послідовники соціялістичних течій інтернаціонального ґатунку. Анти-
церковний дух стає войовничою антиклерикальністю, новий «Ба теч ко 
Дю шень»41 прагне знову поставити дехристиянізацію на порядок ден-
ний. Зміни відбулись і на рівні символічних жестів: нарешті прийшов час 
цивіль ного поховання. У 1869 р. без участи Церкви здійснюється одне 
з чо ти рьох поховань. Паризька комуна надає цьому явищу за галь ного ха-
рак те ру, влаштовуючи своїм бійцям урочисті поховання без жод ної ре лі-
гій ної церемонії. Поразка комуни не може спинити цього звичаю: у ро-
біт  ни чому передмісті столиці Бельвілі в 1871-1872 рр. цивільні по хо ван  ня 
від бу  ваються в третині всіх випадків.

Однак Паризька комуна не обмежується реєстрацією цивільних ак-
тів – вона йде далі й розриває союз між державою і Церквою. Приготуван-
ня щодо цього здійснили революції 1830 р. та 1848 р. Напередодні Лип-
невої революції вимога такого відокремлення звучить у газеті «Май-
бут нє», зі шпальт якої де Ламене викриває упокорення католицизму 
за допо мо гою державних грошей, унаслідок якого «духовенство, вільне 
згід но із законом, стає, так би мовити, рабом своєї платні». У 1848 р. 
архи єпископ Паризький Аффре висловлює побажання «свободи, порів-
нян ної зі свободою духовенства в Сполучених Штатах», тобто скасу ван-
ня конкордату, але зі збереженням державного бюджетування як ком-
пенсації за здійснену націоналізацію майна Церкви. У 1871 р. ситуація 

41 «Le Père Duchesne» (фр.) – назва газети радикального спрямування, яка видавала ся 
в часи Французької революції кінця XVIII ст. Стала символом поширення в масах анти-
релігійних поглядів.
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істотного змінилася. Як засвідчує Бельвільська програма42, республіканці 
заповідають кінець режиму конкордату. А 3 квітня 1871 р. Паризька ко-
муна постановляє, що «Церкву відділено від держави» (ст. 1) і що «бю-
джет міністерства культів скасовано» (ст. 2). У той же час майно чер нечих 
згромаджень підлягає новій націоналізації (ст. 3). Ця політика відокрем-
лення підкріплюється на місцях конкретними заходами: у більш ніж 40% 
парохій утримувані конгрегаціями школи набувають світського ха рак те-
ру; у майже третині парохіяльних храмів заборонено здійснення цер ков-
них обрядів; багато інших змушені погодитися з використанням хра мів 
для проведення в них політичних зборів. Можливо, твердження Ж. Ру-
жері, що «повстання 1871 р. спрямоване на дехристиянізацію», ви гля дає 
занадто перебільшеним, але, напевно, Паризька комуна таки воліла здійс-
ню вати політику дехристиянізації.

У вищезгаданих процесів є зворотний бік. Це дискусія про Ре во лю-
цію, яка (дискусія) проникає в католицький табір. Між 1830 р. і 1848 р. 
Революція викликає лише окремі позитивні оцінки. Не дивно, що 
Бюше – соціяліст якобінського спрямування, який воліє бачити зна чен-
ня революції в боротьбі не так за громадянську свободу, як за су спіль-
ну рівність – у своїй фундаментальній «Парламентській історії Ре во лю ції 
кін ця XVIII ст.» представляє Революцію як «останній і най далеко сяж ні-
ший наслідок розвитку сучасної цивілізації», котра сама «цілком по хо-
дить із Євангелія». Знаменним натомість є те, що десять років по тому 
мо лодий абат Дюпанлуп43, полемізуючи з відомим істориком і полі ти ком 
кон сервативного спрямування Т’єром44, воліє дотримуватися саме цієї 
лібе ральної моделі витлумачення Революції. Ці окремі голоси ви кли ка-
ють підоз ру в Церкви після революції 1848 р. Укладений 1861 р. у Ри-
мі ін декс заборонених книг засуджує брошуру абата Ґодара «Принципи 
1789 ро ку і католицька доктрина», у якій цей богослов духовної се мі-
на рії в Лянґре висловив міркування, що «Декларація прав людини 
і гро ма дя нина» відповідає засадам католицького віровчення. У той 
же час контрреволюційна традиція, яка веде початок від де Местра45 та 

42 Проголошена Л. Ґамбетта в квітні 1869 р. політична програма республіканських сил.
43 Фелікс Дюпанлуп (1802-1878), богослов, з 1849 р. – єпископ Орлеанський, журналіст, 

політичний діяч, ідеолог французьких клерикалів.
44 Луї-Адольф Т’єр (1797-1877), історик, ліберальний монархіст, кілька разів обіймав по-

саду прем’єр-міністра за Липневої монархії, президент тимчасового уряду Французької 
рес публіки в 1870-1873 рр.

45 Жозеф де Местр (1753-1821), філософ і політичний діяч, один з ідеологів европейського 
консерватизму, непримиренний критик Французької революції, прихильник сильної ролі 
Католицької Церкви, автор філософсько-політичного трактату «Про папу» (1819).
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Баррюеля46, отримує друге дихання. Особливо це стосується католицької 
док трини, викладеної в буллах папи Пія VI47 1791 р., спрямованих проти 
гро ма дян ської конституції для духовенства. Доктрину стверджено знову, 
зі ста ран ністю та блиском, в енцикліках Mirari vos (1831) та Quanta cura 
(1864), а також супровідній до останньої «Абетці» (Syllabus).

Попри намагання ліберальних католиків, як-от уже згаданий абат 
Дюпанлуп, обмежити її застосування, ця «Абетка» послужила ідеологіч-
ним підґрунтям для злиття ультрамонтанських і контрреволюційних течій 
у фран цузькому суспільстві, що засвідчує брошура Келлера «Енцикліка 
від 8 груд ня 1864 року і принципи 1789 року». «У чому полягає правда, 
не лише ідеологічна, а й політична та практична?» – запитує цей за пов зя-
тий опонент режиму Наполеона III. І пропонує таку відповідь: «Вона по-
лягає в католицькій і папській непомильності, яку так сильно по бо рю ють 
і ставлять під сумнів, хоч і без видимого результату, вороги та багато-
віковий прапор якої енцикліка знову нам унаочнює. Вибір слід ро би ти 
між двома сторонами, між двома непомильностями – папською і ре-
волю ційною». Висловлений погляд дає змогу краще побачити, як спри-
ймала папство величезна більшість французьких католиків у 1870 р., тим 
паче що дієвий союз між контрреволюцією і папством перейшов з уяв-
ної сфери (непомильність папи Римського) у сферу політичну (фран-
цузь ка окупація Риму з метою збереження світської влади понтифіка). 
На віть у той момент, коли завдяки зусиллям нового покоління політиків 
рес пуб лі канського спрямування революція, зазнавши трагічного досвіду 
Па ризь кої комуни, намагається дематеріялізуватися та досягти певного 
внут ріш нього примирення в образі Третьої республіки, папа, уже більше 
самим фактом свого існування, ніж унаслідок освяченої ним доктрини, 
уособ лює живу й осяжну контрреволюцію.

Початки шкільного конфлікту
Незважаючи на значущість цих непорозумінь, вони не були єдиними кон-
фліктами політичного характеру, що заторкнули французьку Церкву 
в XIX ст. Не розглянувши етапів суперечки між Католицькою Церквою 
і по лі тичною владою за контроль над освітою, ми не зрозуміємо, як ста-
ло ся, що протягом століття католицизм тричі укладав із політичним 
ре жи мом союзи, котрі приносили йому користь відразу, але на дальшу 
пер спективу виявлялися дошкульними для його становища (йдеться про 

46 Оґюстен де Баррюель (1741-1820), абат, автор «Мемуарів до історії якобінізму» (1797), 
у яких із позицій релігійного консерватизму викрито масонство й антиклерикалізм.

47 Джованні Анджело Браскі-Онесті (1717-1799); обраний 1775 р. папою Римським, 
узяв ім’я Пій VI.
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ко ро лівську Реставрацію, авторитарну Імперію та монархічні кола Тре-
тьої республіки; усі вони погоджувалися на компроміс із Церквою рад-
ше за для досягнення власних інтересів, ніж із релігійних переконань). 
Такий екскурс допоможе нам зрозуміти, чому з 1860-х років політики все 
час ті ше починають говорити про небезпеку з боку Церкви, викриваючи 
«кле ри ка лізм», як це робив Ґамбетта, з великим запалом та ефективністю. 
Фак тич но закони Феррі48 1880 р. і закони 1901-1904 рр., спрямовані проти 
че рне чих згромаджень, юридично окресливши відокремлення Церкви від 
дер жа ви у Франції, були завершенням довгого, столітнього конфлікту, 
по чат ки якого припадають ще на добу Наполеона I. 

Насамперед ідеться про протистояння принципів: університетська 
монополія проти свободи освіти. Створений Наполеоном 1808 р. уні вер-
ситет користувався монопольним правом присудження наукових сту пе-
нів. Навіть саме його існування, яке підтверджувало претензію дер жави 
на здійснення контролю над освітою та надання останньої за по серед-
ництвом світської корпорації, що об’єднувала у своїх рядах ви кла да чів 
лі це їв і міських коледжів, могло викликати занепокоєння в Като лиць кої 
Церк ви. Адже в особі свого духовенства та, особливо, освітніх кон гре га-
цій вона мала у XVIII ст., навіть після скасування Товариства Ісуса (1765), 
знач ний професорський корпус. Це протистояння накладається на про гре-
су ю чий антагонізм між корпораціями: з одного боку – викладачів ду хов-
ного сану, а з іншого боку – викладачів, що були випускниками ліцеїв, які 
в часи Імперії та, особливо, Реставрації виявляли невдоволення су во рими 
релігійними рамками, котрі їм нав’язували. Справді, ставлення Като лиць-
кої Церкви до університетської справи, як у дзеркалі, відобразило її від-
мову змиритися з двома важливими явищами, котрі можна спостерегти 
ще до революції 1789 р., але акцент на які поставила саме вона: мова йде 
про лаїцизацію49 викладацького корпусу та усунення церковників із су-
спільної еліти.

Після кризи 1828 р. Церква починає домагатися перегляду рішення 
дер жави здійснювати контроль над університетом, вважаючи це рішення 
по мил кою; тим більше що в добу Першої імперії, а ще більшою мірою 
в часи Реставрації університетська корпорація налічувала значне число 
свя ще ників, які виконували освітні й адміністративні функції. До мага ю-
чись скасування університетської монополії, Церква проводить кампанію 

48 Жуль Феррі (1832-1893), за фахом адвокат, один із лідерів поміркованого крила рес-
публіканців; протягом 1880-1885 рр. його кілька разів обирали прем’єр-міністром Фран-
цузької республіки.

49 Термін «лаїцький», що є синонімом світської культури, чітко відмежованої від цер-
ковної, входить у вжиток після Французької революції.
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за свободу освіти. Якщо брати до уваги законодавчі досягнення, то на-
слідки цієї кампанії вражають: 1833 р. – свобода початкової освіти; 
1850 р. – свобода середньої освіти; 1875 р. – свобода вищої освіти. Од-
нак ця перспектива трохи спотворює дійсність: мета закону Ґізо50 1833 р. 
насправді не має нічого спільного із задоволенням інтересів Церкви, а за-
кон 1875 р., надавши можливість створити п’ять католицьких ін сти ту-
тів (у Парижі, Ліоні, Тулузі, Лілі й Анжері), не надав їм жодної пере ва-
ги в конкуруванні з державними закладами вищої освіти та, як ви яви ла 
модерністська криза, зробив їх предметом сумнівів і дискусій у са мо му 
ка толицизмі. З іншого боку, негайним наслідком закону 1875 р. щодо 
університету стало зміцнення республіканців у переконанні, що з ме тою 
закріплення їхніх політичних успіхів треба здійснити кроки щодо лаї ци-
зації державної освітньої системи, тож закон Феррі став у певному сенсі 
необхідною відповіддю на успішну кампанію католиків за запровадження 
свободи освіти.

Однак у політичних дискусіях XIX ст. більше за принципи важили 
люди й те, що вони представляли, а звідсіля – надзвичайна важливість 
місця, яке відводилося в цих дискусіях освітнім конгрегаціям. Це «ко рот-
ке» XIX ст. чітко окреслене двома владними рішеннями: 1802 р. – спря-
мованим проти згромадження «Отців віри», а 1880 р. – проти конгрегацій, 
діяльність яких не була схвалена державою. Метою цих рішень було усу-
нути ту ж саму небезпеку – єзуїтів – і таким способом запобігти вхо-
джен ню католицизму в тогочасну освітню систему. Парадоксально, але від 
доби Французької революції аж до 1880 р. увага політиків до релігійних 
конгрегацій не торкається ані госпітальєрів чи на бли же них до них за 
метою діяльности чернечих згромаджень, майже ви ключ но жіночих, які 
з 1808 р. отримували фінансову допомогу від дер жа ви; ані контемп ля-
тивних і жебрущих орденів: від кармелітів до фран цис канців, від бе не-
диктинців до домініканців. Ще століття тому їх безупин но викривали як 
«ледарів», а в період між 1800-ми і 1860-ми ро ками постійна розбудова 
їхніх структур не викликала, окрім локальних ви нятків, заперечення 
з боку владних верств суспільства.

За режиму Реставрації визначаються три форми присутности чер не-
чих згромаджень у царині освіти. Фактично відновленому після 1814 р. 
орденові єзуїтів за сприяння прихильних єпископів довіряють вісім ма лих 
семінарій, які він перетворює на престижні коледжі для дітей міс це вих 
суспільних еліт, що спричиняє 1828 р., за ліберального уряду Мар тіньяка, 

50 Франсуа П’єр Ґійом Ґізо (1787-1874), історик, професор Сорбони, один із лідерів 
ліберальних монархістів, за часів Липневої монархії обіймав посади міністра громадської 
освіти, від 1840 р. до 1848 р. – прем’єр-міністр Франції.
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їхнє закриття. На противагу цьому, різними ордонансами51 в пе ріод 
між 1820 р. і 1825 р. без особливого труду визнано громадську ко ристь 
діяльности на регіональному рівні нових згромаджень ченців-ви кла да-
чів, які створюються за взірцем конгрегації «Братів християнських шкіл». 
Зокрема, жіночі конгрегації отримують 1825 р. специфічний закон, який 
дозволяє визнання монастирських спільнот із давніми традиціями (таких 
як урсулінки, котрі ще володіли у Франції широкою мережею жіно чих 
пан сіонатів), а надто нових конгрегацій з підпорядкуванням одній на сто-
я тель ниці (як-от «Дами Святого Серця») та менш знаних дієце зі яль них 
згро ма джень, що опікувалися головним чином вихованням дівчат.

Починаючи з 1850 р., освітні згромадження отримують нові перева-
ги. Закон Фаллу52 дозволяє єзуїтам і кільком спільнотам, давнім і но вим, 
а також світському духовенству керувати не підпорядкованими дер жа ві 
за кладами середньої освіти; декрет, підписаний у січні 1852 р. Луї-На по-
лео ном Бонапартом, знову уможливлює визнання жіночих кон гре га цій, 
за сно ваних після 1825 р. Різні заохочення безперечно створюють винят-
кові умови для розвитку освітньої мережі під опікою монашест ва; цей 
роз виток досягає піку напередодні 1880 р. У той час зі 150 тисяч за ре єст-
ро ваних у Франції богопосвячених осіб близько 70% займаються ви кла-
дан ням у спеціялізованих чи мішаних освітніх закладах, що їх утри му-
ва ли монастирі. Ці близько 105 тисяч ченців та, особливо, черниць, що 
при свя тили себе викладанню, становлять у добу Другої імперії фактично 
вдві чі чи сельнішу за парохіяльних священиків групу.

Конкретизуючи, можна виділити три площини зіткнення: початкова 
школа, коледжі, жіноча освіта, які послідовно стають предметом полі тич-
них ставок до моменту, коли здійснюваний від 1860-х років контр на ступ 
університетських кіл надав боротьбі загального характеру. Спочатку по-
гляньмо на першу з них – початкову школу. Від 1816 р. до 1836 р. щодо 
неї у Франції прийнято безпрецедентну кількість законодавчих актів, ви рі-
шального значення з-поміж яких набуває закон Ґізо. Суперечки, які мали 
релігійний характер, стосувалися двох головних сторін: єпископа (або па-
роха), з одного боку, і ченця (або черниці) – викладача, з іншого боку. Що-
до надаваного релігії місця – відносного чи переважаючого, то це за ле жало 
насамперед від ролі, котра відводилася духовенству в різних ви пуск них 
і наглядових комітетах, що становили тоді необхідну підвалину шкільної 
освіти. Закон 1824 р., який передав контроль за початковою осві тою знову 
в руки духовенства, був приречений на поразку. Закон 1833 р., залишаючи 

51 Різновид правового акту, в якому висловлювалася законодавча ініціятива короля.
52 Альфред П’єр Фаллу (1811-1886), історик та політичний діяч, міністр народної освіти 

й культів (1848-1849).
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католицькому духовенству, остаточно, певну владу над шкільною освітою, 
запровадив, однак, три важливі обмеження: ска сування будь-якого конт-
ролю з боку єпископа, введення до складу ко мітетів священиків інших віро-
визнань, а особливо – створення в цих інституціях противаги священикам 
в особі нотаблів та представників мі ніс терства освіти.

На діяльності ченців-освітян зосереджуються, зі свого боку, дві дис-
кусії: перша – здебільшого педагогічного характеру, друга – рад ше ре-
лігійного, причому в обох проявляються важливі світоглядні мір ку ван ня, 
присутність яких витлумачує жвавий характер і значну три ва лість поле-
міки. Близько 1815 р. у Францію проникає новий дієвий та економний ме-
тод, який дозволяє полегшити початкове навчання – читати, писати й ра-
хува ти – і водночас спричинює дискусію в порівняльному плані: метод 
взаємо допомоги проти методу одночасного навчання; запозичена з Англії 
лан кас тер ська модель проти моделі, яку винайшов Жан-Батіст де Лясаль53 
і якої дотримувалися чернечі згромадження. Ланкастерську модель хва-
лять як ліберальну, оскільки, використовуючи найкращих учнів як ре-
пе ти торів, вона готує їх до активнішого громадсько-політичного життя; 
духо вен ство ж вбачає в ній небезпеку, що гірша від запозиченої з протес-
тант ської Англії єресі, отож негайно підтримує новостворені чернечі кон-
гре га ції у викриванні новаторських загроз. 

Проте самі чернечі згромадження опиняються в центрі іншої полеміки, 
на перший погляд, більш технічного характеру, – так званої «патентної 
чвари». З 1816 р. відкриття школи стає можливим тільки за наявнос-
ти індивідуального патенту на викладання, який надає університет. Ченці 
від мовляються звертатися по нього, і гострий конфлікт залагоджується 
тіль ки в 1819 р. Згодом конфлікт відновиться і стосуватиметься черниць. 
Кон гре гації виправдовують свою відмову двома аргументами: насамперед 
на сто я телі бояться, що викладачі, які отримають патент, зможуть легше 
по ки ну ти свою спільноту; крім того, чернечі згромадження, визнані за ко-
ном як освітні, вважають, що їм не потрібно знову домагатися отри ман-
ня ін ди відуальних дозволів на викладання для кожного зі своїх чле нів, 
а тому останні для того, щоб навчати, потребують лишень так зва ного 
«по слуш ниць кого листа», яким настоятель доручає кожному під лег лому 
обов’я зок, котрий тому належить виконувати. З плином років су  перечка 
збага титься елементами більш полемічного характеру: у від мо ві отри му-
вати патент ворожа суспільна думка побачить ви знан ня не спро мож нос ти 
ви конати умови його отримання та нарече «по слуш ницькі листи» «па тен-
тами неосвічености».

53 Святий Жан-Батіст де Лясаль (1651-1719), священик і педагог, засновник конгрегації 
«Братів християнських шкіл» (1684).
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У підсумку закон Ґізо, який заснував нову шкільну інституцію – обо-
в’язкову початкову школу на селі – постав як справжній шкіль ний кон-
кор дат, що несе католицизмові два елементи сатисфакції: закріп лен ня ре-
лі гії – залежно від віровизнання батьків – серед навчальних дис цип лін 
та, ще більшою мірою, залишену місцевій громаді можливість при зна ча-
ти вчи теля для муніципальної школи за власним вибором; таким чи ном 
для чен ців широко відкрилися двері до громадського викладання. За ко-
ни Фер рі, як і закон Ґізо, стосуються змісту дисциплін і викла даць ко го 
скла  ду. Після цієї подвійної лаїцизації католикам залишено мож ли вість 
у дещо модифікований спосіб користуватися визнаною законом 1833 р. 
і вже почасти практикованою ними моделлю вільної школи.

Другою площиною зіткнення є середня освіта. Конфлікт досягає 
куль мі наційної точки в 1840-ві роки, але його початки сягають засну-
ван ня у 1808 р. університетської корпорації, що створила загрозу для ба-
га тьох малих закладів семінарійного типу, котрі зай ма ли ся під го тов кою 
май бут ніх священиків. У добу Реставрації вони ста но ви ли освіт ню кон-
ку рен цію для коледжів і ліцеїв. Червневі ордонанси 1828 р., які га ран -
ту  ва ли виділення єпископам двадцяти тисяч місць у ма лих се мі на рі ях, 
при значені були покласти край цій дис ку сії. Од нак, по чи на ю чи з 1843 р., 
відбувається згуртування «католиць кої пар тії», рі шу че на  лаш то ва ної від-
но вити боротьбу проти університету й до могтися сво бо ди се ред ньої осві-
ти. Ця напористість має численні при чини: ба жан ня ка то лиць ко го ліде-
ра графа Монталамбера54 здобути під трим ку су спіль нос ти, ви ко рис то ву-
ю чи нові, за пози че ні з Англії, засоби полі тич ної бо роть би; від ро джен ня 
французького католицизму, який має ре аль ну під трим ку в сере до ви щі 
учнівської та студентської мо ло ді; на реш ті, ухильна по зи ція уря ду Ґізо, 
який не бажає здійснювати ре фор му університету. Поле мі ка швид ко ви-
ро джу єть ся: богослови, на при клад Маре, викривають ек лек тив ну філо-
софію Кузена55 як новий пан те їзм; памфлетисти змішу ють з бо ло том уні-
верситет, «клоаку всіх по ро ків». До цього прикладають руку про фе сори, 
особливо філо  со фії, такі як Зеворт у Ренні; Кіне56 та Мішле57 зі своїх ка-
федр у Фран цузь кому коледжі заперечують їм, на падаючи на єзуїтів, які 
знову по жи на  ють плоди цієї жвавої ґерильї, у котрій, щоправда, не беруть 
участи більшість єпископів і менша час тина католиків, що дотримується 
по міркованих поглядів.

54 Шарль Форб Ґріан де Монталамбер (1810-1870), письменник і політичний діяч ультра-
монтанських переконань.

55 Віктор Кузен (1792-1867), філософ-спіритуаліст, діяч освіти, історик.
56 Едґар Кіне (1803-1875), історик і філософ, автор трактату «Створення» (1869-1870).
57 Жуль Мішле (1798-1874), історик, професор Французького коледжу, автор знаменитої 

«Історії Франції», опонент політичного режиму Другої імперії.
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Вільна освіта 

Боротьба триває безрезультатно до падіння Липневої монархії; після 
1848 р. питання вирішується. Католицька партія висловлює підтримку 
кан ди датурі Луї-Наполеона Бонапарта в обмін на обіцянку допровадити 
до ухва лення потрібного закону. Зрештою, такі політики консервативно-
рес пуб лі канського спрямування, як Т’єр, збиті з пантелику червневим по-
встан ням робітників у Парижі, шукають опори в релігії, щоб заспокоїти 
на род: відтепер вони надають освітнім конгрегаціям перевагу перед світ-
ськи ми вчителями, цими «відразливими малими красномовцями», і на-
віть го тові йти на значні поступки щодо середньої освіти. Новий закон 
готує граф Фаллу, ліберальний католик, друг Монталамбера. Він гарантує 
сво бо ду середньої освіти, але не позбавляє її контролю з боку держави. 
За кон підтримує й університет, дозволяючи водночас єпископам, а також 
пред став никам протестантських і юдейського культів входити до вищої 
ради гро мадської освіти та в академічні ради.

Як кожен компромісний текст, закон Фаллу викликає запеклий спро-
тив і з боку непримиренних католиків (таких як Вейо58), і з боку демократів 
(таких як Гюґо59); сторони протистояння сходяться щодо діягностики не-
здоланного антагонізму між Церквою і тогочасним суспільством, але оче-
видно відрізняються в підходах до розв’язання освітньої проблеми. Так 
чи інакше, свобода середньої освіти спричинилася до значного зростання 
числа учнів (на 75% з 1842 р. до 1865 р.), і задовольнити цей приріст ар-
хаїчна мережа ліцеїв і коледжів виявилася неготовою. Якщо порівняти 
статистичні дані 1842 р. та 1854 р., то побачимо, що новий закон відра-
зу прискорив занепад громадської освіти державного підпорядкування 
(з 54% до 45% учнів) на користь приватних закладів освіти, які розвинули-
ся про тягом 1840-х років (35%), і меншою мірою – католицьких коледжів 
(20%). Станом на 1876 р. ситуація зазнала подальших змін: приватна осві-
та значно скоротилася (на 15%), з цього скористалися громадська освіта 
(зростання числа учнів на 5%) та, особливо, конфесійна освіта (на 10%). 
Протягом наступних двадцяти років ця тенденція посилюється: станом 
на 1898 р. спостерігаємо розподіл середньої освіти на два великі сектори: 
заклади католицької (41% від загалу учнів) та громадської (53%) освіти. 
Але якщо взяти до уваги малі семінарії, то духовенство, яке опікується 
85 ти сячами учнів, змагається з університетом, який має під своєю опікою 
86 тисяч учнів, на рівних.

58 Луї Вейо (1813-1883), католицький журналіст і письменник.
59 Віктор Марі Гюґо (1802-1885), письменник, прихильник демократичної республіки, ав-

тор поеми антиклерикального спрямування «Папа» (1878).
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Насправді слід розрізняти негайні і далекосяжні наслідки закону 
Фал лу. Треба було чекати майже пів століття, аби пересвідчитися, що цей 
за кон приніс католицизмові перемогу, на яку той віддавна сподівався. 
На сам перед ухвалення закону Фаллу уможливило надання належної від-
по ві ді на зростаючу суспільну потребу в середній освіті, полегшивши 
ство рення краще пристосованої приватної освіти; лише в другу чергу він 
спричинився до набуття приватними закладами освіти конфесійного ха-
рак теру, створивши майже досконалу рівновагу між інтересами Церкви 
і дер жави, яка тривала до ухвалення в 1901-1904 рр. законів проти чер не-
чих згромаджень.

Третьою площиною протистояння стала жіноча освіта. У 1836 р. ор-
до нанс Пеле де Лялозера60 намагається поширити на дівчат переваги за-
кону Ґізо; у 1850 р. закон Фаллу зобов’язує органи самоуправління на-
селених пунктів, які налічують понад 800 мешканців, відкрити шко ли 
для дівчат. Однак за відсутности мережі нормальних жі но чих шкіл кон-
грегації виявляються єдиними спільнотами, спроможними ставити чоло 
цій нагальній освітній потребі, яка стала ще гострішою після 1867 р., 
коли дію закону Фаллу щодо обов’язкової жіночої освіти було пошире-
но на населені пункти, що мали понад 500 мешканців. Зреш тою, закон 
Фаллу, офі ційно визнавши дію «по слушницького листа» для дозволених 
державою жі но чих згромаджень, і декрет 1852 р., поширивши дію закону 
1825 р. на всі конгрегації, які було створено після цієї дати, відверто за-
охо чу ють освітню діяльність монашества. Після 1852 р. черниці здійс-
ню ють широкий контроль над пансіонатами; вони розбудовують мере жу 
віль них шкіл не лише на заході та південному заході країни, а й у достат-
ньою мірою освіченій частині Франції, якою є її північ; вони здійснюють 
підготовку фахового персоналу для щіль ної та постійно зрос таючої ме-
режі місцевих шкіл комунального під по рядкування, не пере шкоджаючи 
світським учителькам, а творячи нато мість тип міша ної школи.

Не дивно, що за цих умов освіта, яку надають чернечі згромадження, 
постійно розвивається і охоплює напередодні ухвалення закону Фер рі до 
60% учнів та учениць початкової школи. Уже в останні роки існу ван ня 
Другої імперії такий успіх спричиняє зростання спротиву. Республіканці 
устами одного зі своїх лідерів, Жуля Сімона61, жваво викривають під ступ-
ну конкуренцію, яку заможні конгрегації створюють для бідних світських 

60 Жозеф Пеле де Лялозер (1785-1871), граф, політичний діяч, у 1836 р. обіймав посаду 
міністра громадської освіти в кабінеті А. Т’єра. 

61 Франсуа-Жуль Сімон-Сюісс (псевдонім Жуль Сімон; 1814-1896), за фахом філософ, 
полі т ичний діяч, від 1863 р. до 1870 р. був депутатом парламенту, з трибуни якого об стою-
вав республіканські цінності.
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інституцій. Проте вони ще не спроможні завдати удару у від повідь на 
цьому полі, як засвідчує поразка ініціятиви Дюруї62. Його курси середньої 
освіти для дівчат, відкриті 1867 р., спричинюють надзвичайно жваву опо-
зиційну критику з боку єпископів, яких надихає Дюпанлуп.

Справді, починаючи з 1859 р., посилення впливу Католицької Церк ви 
в царині шкільництва стає предметом заклопотаности з боку політичного 
режиму Другої імперії, вимушеної, з причини її тогочасної італійської полі-
тики, зайняти обережну позицію щодо підтримки католицизму: 1861 р. 
Руланд63, керуючись результатами опитування викладачів, намагається 
спо нукати органи місцевого самоуправління надавати роботу світ ським 
ви кладачам; згодом Дюруї, заохочуючи органи місцевого самоуправлін ня 
ви словитися за безкоштовну шкільну освіту, веде справу до позбавлен-
ня кон грегаційних шкіл однієї з їхніх найвагоміших переваг. Ще чутли-
ві ші до по лі тич них наслідків римської справи та контрреволюцій но го 
духу «Абет ки» республіканці обирають шкільні справи одним із голов-
них на прямів своєї політичної діяльности. Боротьба за лаїциза цію осві-
ти спри чинює кілька політичних ініціятив ще напередодні подій 1870 р., 
коли перемога Пруссії над Францією, здобута завдяки як військо вій пере-
вазі, так і загальній освіті, раптом надає новий аргумент на під трим ку 
боротьби за контроль держави над шкільництвом.

Папство, спадщина Французької революції, школа – це ті три го лов-
ні площини, навколо яких формується релігійна політика у Фран ції про-
тягом усього XIX ст. Вони набувають особливого значення в 1860-ті ро-
ки, а надто після 1870 р., коли тісно переплітаються між со бою. Цей 
су спіль но-політичний «антиклерикалізм» позиціонує себе як анти тезу 
всьому комплексові явищ, котрі окреслює як «клерикалізм». На справ ді 
мо ва йде про католицизм, який з часу революції 1789 р. через інте лек ту-
аль ну ді яльність, школи, світське духовенство, храми та чернечі згро ма-
джен ня виявляє свою силу й досягає найвищої точки у впливі на су спіль-
ство; про католицизм, що його в рамках нетривалої політичної кон’юнк-
тури 1870-х ро ків монархічні сили різних спрямувань розглядають як 
ідео логічний цемент своєї діяльности проти республіканських сил, котрі 
стають щораз сильнішими політичними опонентами.

У всякому разі, перемога, яку таки здобули республіканці, не впов-
ні відповідає сенсові цього вислову, позаяк Католицька Церква ніколи 
пря мо не ризикувала в політичній площині. Адже конкордатна сис те ма 

62 Віктор Дюруї (1811-1894), історик за фахом, політичний діяч ліберального спря му-
вання, у 1863-1870 рр. – міністр громадської освіти, з 1869 р. – міністр культів.

63 Ґюстав Руланд (1806-1878), політичний діяч ліберального спрямування, міністр гро-
мад ської освіти та культів (1856-1863).
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не залишила їй жодної можливости для політичної діяльности; фран-
цузьке суспільство, що вийшло з Революції, ніколи не потерпіло б цьо-
го, як доводить приклад поразки режиму королівської Реставрації. Чіт-
ке підтвердження обмеженого впливу Католицької Церкви на полі тичне 
життя маємо під час виборів 1876-1877 рр.: рес пуб ліканці здобу ли на них 
перемогу над монархістами завдяки вирішаль ному внескові лібе раль них 
католиків, які, на відміну від духовенства й ате їс тів, навчилися відок рем-
лювати свої релігійні переконання від грома дян ського вибору. Це був 
да леко не найменший з-поміж парадоксів політич ного життя в момент 
утвер дження республіканського ладу у Франції, де очевидна лаїцизація 
полі тич ного життя передувала лаїцизації шкільного законодавства.

Переклав з французької мови 
 д. і. н. Вадим Ададуров

Claude Langlois
POLITICS AND RELIGION IN FRANCE DURING THE 19TH CENTURY

Th e author elucidates the interaction between political and religious social acti-
vism in France during the period between the signing of the Concordat  (1801) 
and the adoption of laws on governing the separation of church and state  
(1901-1904). Th ree main points of intersection between politics and religion are 
iden ti fi ed as attitudes to: (i) the Holy See; (ii) the legacy of the French Re volu-
tion; and (iii) education.
Keywords: religion, politics, France, church, state, concordat, education.
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Лілія Питльована

БОГОСЛОВСЬКЕ ТРАКТУВАННЯ 
ДОКТРИНИ MANIFEST DESTINY СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ  НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

НА ПРИКЛАДІ ДЖОСАЇ СТРОНҐА

Висвітлюються головні риси та особливості богословського трактування 
ідеї «самоочевидного призначення» Сполучених Штатів Америки відомим 
аме риканським протестантським проповідником Джосаєю Стронґом на 
зламі ХІХ і ХХ ст. При аналізі творів Дж. Стронґа особливу ува гу при-
ділено питанням зміни соціяльної доктрини американського про тес тан-
тизму, «винятковості американської нації», призначенню США по ши рю-
вати істинне християнство, морально-етичним засадам аме ри кан ської 
зовнішньої політики. Простежено тісний взаємовплив релігії і по лі тики, 
руху «За соціяльне Євангеліє» і реформ періоду прогресизму, ідеї ме сі ян-
ського призначення та активної світової експансії США.

Ключові слова: «самоочевидне призначення», Джосая Стронґ, рух «За со-
ціяльне Євангеліє», світова експансія, месіянізм США.

Незважаючи на те, що проблеми американської ідео ло гії кін ця ХІХ – 
початку ХХ ст. активно досліджувалися, вони й надалі залишають ся пред-
метом нау ко вих дискусій істориків. В американській історіогра фії є чис-
ленні пра ці, при свячені різним аспектам ідейного обґрунтуван ня внут-
рішньої та зов ніш ньої політики США згаданого періоду, зокрема й ідеї 
Manifest Desti ny («самоочевидного призначення»). До 60-х років ХХ ст. 
американській іс то ричній науці була притаманна певна ідеалізація в під-
ході до цього пи тання, що походила із засади про винятковість як са мої 
аме риканської нації, так і її ролі у світі. Друга половина ХХ ст. ха рак те-
ризується реалістичнішими підходами американських істо ри ків до най-
важливіших пи тань вітчизняної історії, особливо зов нішньо полі тичної 
місії США. Сьогодні найбільш дослідженими є політичні та економічні 

УДК 274-475-051:321.01(73)˝18/19˝Д.Стронґ
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аспекти теорії «самоочевидного призначення».1 Окремі моно графії та 
стат ті висвітлюють ло кальні аспекти богословського трактування «само-
оче вид ного при зна чення» Америки, головну увагу при цьому звер тають 
на со ці яль ну полі тику протестантських Церков кінця ХІХ ст.2

Об’єктом вивчення в цій статті є ідея «самоочевидного при зна чен-
ня» Сполучених Штатів Америки на зламі ХІХ і ХХ ст., а пред ме том до-
слідження – її богословське обґрунтування відомим амери кан ським про-
тестантським проповідником Джосаєю Стронґом. Серед най важ ли ві ших 
аналізованих питань – з’ясування можливостей використання бого слов-
ського пояснення окремих ідейних уявлень, перетворення їх у по лі тичні 
ідеології та доктрини; аналіз ролі окремих особистостей та їх ньо го внеску 
в розвиток і популяризацію месіянської ідеології.

Період кінця ХІХ – передвоєнних років ХХ ст., який традиційно іме-
нують «ерою прогресизму», був визначальним у процесі становлення 
США як світової держави. У ці роки закладаються основи сучасного со-
ці яльного обличчя країни та остаточно формуються основні мітологеми 
аме риканської зовнішньої політики. З цим критичним моментом роз вит-
ку американського суспільства, з нагромадженням проб лем, які для їх-
нього розв’язання потребували нових, альтернативних про по зицій, по-
в’я зане виникнення нової політичної ідеології. Провідною стає ідея Ma ni-
fest Destiny, яка втілилася в гаслі «світової відповідальности» Спо лу че них 
Штатів, що віддзеркалювало розширення сфери зо внішньо полі тич них 
і зов нішньоекономічних інтересів цієї країни.

Уперше вжита журналістом Джоном Л. О’Салліваном у 1845 р.3, фра-
за Manifest Destiny, яка мала переконати всіх у тому, що США мають Боже 
благословення поширювати свої демократичні політичні цінності поза 

1 Див.: Exporting Democracy: Th e United States and Latin America / ред. A. F. Lowenthal. 
Baltimore 1991; M. H. Hunt. Ideology and U.S. Foreign Policy. New Haven 2009; W. LaFeber. Th e 
New Empire. An Interpretation of American Expansion 1860-1898. Ithaca, NY 1963; A. Stephanson. 
Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right. New York 1991.

2 Див.: W. H. Berge. Voices for Imperialism: Josiah Strong and the Protestant Clergy // Border 
States: Journal of the Kentucky-Tennessee American Studies Association 1 (1973) <http://spider.
georgetowncollege.edu/htallant/border/bs1/berge.htm>; P. T. Phillips. A Kingdom on Earth: 
Anglo-American Social Christianity. Philadelphia 1996; T. G. Poole. What Country Have I? Nine-
teenth-Century African-American Th eological Critiques of the Nation’s Birth and Destiny // 
Th e Jour nal of Religion 72/4 (1992) 533-548; G. Wacker. Th e Holy Spirit and the Spirit of the 
Age in American Protestantism, 1880-1910 // Th e Journal of American History 72/1 (1985) 45-
62; R. C. White, C. H. Hopkins. Th e Social Gospel: Religion and Reform in Changing America. 
Philadelphia 1976.

3 Точна дата першого вживання фрази достовірно не відома, однак найпоширенішим є по-
си лання на статтю: John L. O’Sullivan. Annexation // Th e United States Magazine and Demo cra-
tic Review 17/1 (1845) 5-10.
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влас ними межами, згодом стає стандартним історичним терміном, часто 
вжи ваним на означення американської територіяльної експансії. У кон текс-
ті ХІХ ст. «самоочевидне призначення» передбачало освоєння об шир них 
земель від Атлантики до узбережжя Тихого океану. Надзвичайна ак ти ві-
зація зовнішньополітичних прагнень розпочалася після американо-іс пан-
ської війни 1898 р., наслідком якої стало істотне розширення замор ських 
володінь США. Від початку ХХ ст., особливо після проголошення так зва-
них «Висновків до доктрини Монро» президента Теодора Руз вельта4, полі-
тики почали використовувати термін Manifest Destiny для окрес лен ня мі-
сії Північноамериканських Штатів захищати й заохочувати демо кра тію 
в усьому світі, сприяти створенню морально-етичних від но син у сві то-
вому співтоваристві, навіть якщо при цьому доведеться взяти на себе 
роль «світового поліцейського».

Сáме привнесення моральности у світові міжнародні відносини стає 
однією з основних ідей американської зовнішньої політики (пригадаймо 
позицію президента Вудро Вільсона на Паризькій мирній конференції, 
його «14 пунктів» і спроби повоєнного влаштування світу на основі мо-
рально-етичних принципів та міжнародного права). На думку Артура 
Шле зінґера, моралізація зовнішньої політики стала національним за хоп-
ленням США від початку ХІХ ст., коли вони відвернулися від великих 
европейських справ, а повернення до широкої експансії наприкінці 
ХІХ ст. не надто послабило їхню улюблену звичку.5 Оскільки цю скла-
дову аме ри кан ської зовнішньополітичної ідеології значною мірою фор-
му вали історич ні обставини створення Сполучених Штатів і вона роз-
ви валася разом із країною, відомий протестантський богослов ХХ ст. 
Рейн гольд Ні бу р розцінює її радше як своєрідну «дитячу хворобу»6. Так 
чи інакше, але не викликає сумніву факт, що саме кінець ХІХ – по ча ток 
ХХ ст. став часом політичної кристалізації ідеї «самоочевидного при-
значення», пере тво рен ня її з власне ідеї на ідеологію чи навіть на со ці-
яль ну філософію.

Усвідомлення США своїх політичних та економічних інтересів спро во-
кувало спалах інтелектуальної активности в американському су спіль стві. 
Новий курс країни як у внутрішній, так і в зовнішній політиці, що ре а-
лі зо вувався в роки правління президента Теодора Рузвельта (1901-1909), 
став предметом широких дискусій у наукових, культурних і політич них 

4 Див.: President Th eodore Roosevelt’s Annual Message to Congress, December 6, 1904 <http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=29545>.

5 Див.: А. М. Шлезингер-младший. Циклы американской истории / пер. з англ. П. А. Раз-
вин, Е. И. Бухарова. Москва 1992, с. 105.

6 R. Neibuhr. Th e Irony of American History. Chicago – London 2008, с. 42.
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колах, а також у засобах масової інформації. Багато авто ри тетних ді я чів 
і мислителів того часу, висловлюючи своє бачення ста но ви ща, ма ли не аби-
який вплив як на політичні й урядові кола, так і на ши ро ку гро мад ськість. 
Однак слід погодитися з твердженням відо мого амери кан сько го нау ковця 
Едварда Ваді Саїда, що в тлумаченні ак ту аль них проб лем того час но го су-
спільства переважав «надзвичайний офіці озний консен сус», у якому ри-
то рика уряду, політиків, військовиків, академічних установ зво  дилася до 
ви знан ня надзвичайної сили США та справедливости її за стосування.7

Разом із тим, не можна недооцінювати ролі окремої особи в по ши-
ренні певних ідей, перетворенні їх на переконання широких мас на се лен-
ня. Те, яким чином буде сприйнято концепцію та чи буде її сприй нято 
взагалі, часто залежить від того, хто, як і за яких обставин її про пагує. За 
словами відомого американського дослідника історії зовнішньої політики 
США Волтера Лафебера, існують інтелектуали, котрі говорять лише самі 
для себе, і хоч їхні думки матимуть відгук у нащадків, за життя такі люди 
рідко можуть розраховувати на вплив на маси. Інші мислителі, цільовою 
авдиторією котрих є передові верстви населення, набувають особливого 
значення в переломні періоди історії, оскільки здатні виразно висловити, 
де та лі зувати ідеї, що є панівними в певному часі та суспільстві.8

Одним із таких блискучих інтелектуалів був Джосая Стронґ (1847-
1916). Його богословське обґрунтування доктрини «самоочевидного при-
зна чення» США, в основу якого покладено морально-релігійні прин ци пи, 
стало значним внеском в американську релігійну, соціяльну та по лі тичну 
ідеологію кінця ХІХ – початку ХХ ст. Дж. Стронґ відомий перед усім як 
протестантський проповідник, впливовий релігійний діяч. Він по ходив із 
сім’ї ранніх переселенців, з міцними християнськими тради ці ями; на по-
чатку кар’єри був пастором Конгрегаціоналістської Церк ви у Вайомінґу. 
При належність до цієї релігійної спільноти перед ба чала безумовне спо ві-
дування напередвизначености людської долі, а отже й можливість визнати 
наперед визначе ність долі нації, країни загалом.

Стронґ був одним із натхненників руху «За соціяльне Євангеліє». Цей 
рух, маючи за мету спонукати до соціяльних перетворень саме Церкву, був 
співзвучний із загальнополітичними тенденціями розвитку тогочасних 
США, – тенденціями, що втілилися в так званому «прогресизмі». Рух, за-
снований баптистським пастором Волтером Раушенбушем, став відповіддю 
Церкви на найзлободенніші проблеми американського суспільства; він був 
покликаний знайти способи реорганізації суспільства без застосування 
радикальних методів і зі збереженням класового та громадянського миру. 

7 Е. В. Саїд. Культура й імперіалізм / пер. з англ. К. Ботанова, Т. Цимбал. Київ 2007, с. 403.
8 Див.: W. LaFeber. Th e New Empire, с. 62.
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Федеральна рада Церков Христових у США, заснована 1908 р., схвалила 
низку програм, які передбачали участь священиків у вирішенні трудо вих 
і правових конфліктів. Ліберальний напрямок протестантського бого-
слов’я тлумачив перетворення суспільства відповідно до уявлень про Цар-
ство Боже на землі як основне завдання християнства. Найважливіші свої 
по гля ди В. Раушенбуш висловив у книжках «Християнство і соціяльна 
кри за», «За Бога і за народ», «Богослов’я соціяльного Євангелія».9 Од ним 
з активних членів Конгрегаціоналістського місіонерського това рис тва був 
Дж. Стронґ.

Місіонерські товариства були дуже поширені в США; вони віді гра-
вали значну роль на різних етапах американської історії. Зростання кіль-
кости цих організацій було пов’язане з новою хвилею піднесення каль ві-
ніст ського руху та церковного відродження в Сполучених Штатах у 20–
30-х роках ХІХ ст. Їхні учасники були й піонерами освоєння західних 
земель, і проповідниками, що навертали в християнство тубільне на се лен-
ня, і носіями освіти (заснування шкіл, коледжів), і надавали най необ хід-
ні ші медичні послуги. Пропаганда протестантської етики й мора лі в по-
всяк ден ному житті людей, яку вели місіонерські товариства, на кла ла гли-
бо кий відбиток на свідомість і культуру багатьох поколінь аме ри  кан ців, 
переконала їх у месіянському передпризначенні їхньої краї ни.10 Товариства 
діяли далеко за межами континенту, в азійсько-тихо оке ан ському регіоні, 
зокрема в Китаї. Упродовж ХІХ ст. успішно функціонувало біль ше сот-
ні осередків Американської Ради вповноважених для закор дон них мі сій, 
Аме риканської пресвітеріянської місії та Баптистської місії Аме ри кан-
сько го Півдня.11 Стронґ наводить дані про те, що впродовж 1889–1890 рр. 
на роботу закордонних протестантських місій було витрачено майже 
4 млн. доларів.12

Утім, діяльність місіонерських товариств мала й наслідки, які ви хо-
дили поза ідеї єван гелізації всього світу. Закордонні місії часто зазнавали 
на па дів, місіонери гинули як від хвороб тропічного клімату, так і від рук 
міс цевого населення. Вимога місіонерів забезпечити їм урядову підтримку 
була своєрідним каталізатором міжнародної активности США.13

9 Див.: W. Rauschenbusch. Christianity and the Social Crisis. New York 1907; його ж. For God 
and the People: Prayers of the Social Awakening. Boston 1910; його ж. A Th eology for the Social 
Gospel. New York 1917.

10 Див.: A. Dawley. Changing the World: American Progressives in War and Revolution. Princeton 
2003, с. 129-130.

11 Див.: List of Protestant Missionaries in China <http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Pro tes-
tant_missionaries_in_China>.

12 Див.: J. Strong. Our Country: Its Possible Future and Its Present Crisis. New York 1885, c. 248.
13 Див.: J. Strong. Expansion under New World-Conditions. New York 1900, c. 245.
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Джосая Стронґ наполягав на необхідності західної експансії, особ ли во 
на Тихому океані. Тому він широко відомий також як один з апо ло ге тів 
американського імперіялізму, теоретик американської зовніш ньої полі ти-
ки. У всіх своїх книжках пастор висловлює два твердих пере конан ня: по-
перше, Сполучені Штати мають особливу місію на північно амери кан ському 
кон тиненті, який беззастережно вважають сферою свого впли ву; по-дру ге, 
США мають спеціяльне призначення у світі. Обидва зав дан ня пов’я зані 
з об ра ністю США як носія чистого, неспотвореного християнства.

Після публікації своєї першої книжки «Наша країна: її можливе май-
бутнє і сучасна криза» (1885) Дж. Стронґ захищає докторат із богослов’я 
та стає секретарем впливової релігійної організації Американський Єван-
гелістський Союз.14 Ця книжка свого часу стала справжнім бестселером, 
перевидавалася великими тиражами. У ній Стронґ постає і як про по від-
ник християнства та протестантських моральних цінностей, і як про па-
ган дист, котрий скеровує до масового читача певні ідеї та закликає амери-
канську політичну еліту розпочати реалізацію цих ідей. «Наша країна» 
скла дається з кількох логічних блоків, присвячених магістральним стра-
те гічним завданням, які стоять перед Сполученими Штатами й від ви-
конання чи невиконання яких залежить майбутнє країни.

Стронґ був особистим другом Теодора Рузвельта, отож міг доносити 
свої ідеї безпосередньо до найвищого керівництва країни. Майбутній пре-
зидент познайомив Дж. Стронґа з іще одним ідеологом зовнішньої по-
лі тики США, Альфредом Мехеном, знаним пропагандистом посилення 
мор ської могутности Сполучених Штатів. Мехен ознайомився з кількома 
роз  ді ла ми книжки Стронґа «Експансія за нових світових умов» і по дав 
свої за уваги та схвальні відгуки, про що можемо прочитати в перед мові 
до ви дання.15 Таким чином відбувся своєрідний «обмін думками» між 
ідео логом-практиком та ідеологом-теоретиком щодо шляхів розвитку екс-
пан сіо  ніст ської політики держави.16

Іншою важливою книжкою Дж. Стронґа, у якій він підсумовує свої 
міркування щодо місії Сполучених Штатів, є «Нова ера, або Прийдешнє 
царство»17. Причому, як зауважує В. Лафебер, якщо в книжці «Наша кра-
їна» йдеться про релігійну та економічну зумовленість долі США, то «Нова 
ера» є відображенням ідей наростаючого руху «За соціяльне Євангеліє».18

14 Див.: Encyclopedia of World Biography on Josiah Strong <http://www.bookrags.com/
biography/josiah-strong>.

15 Див.: J. Strong. Expansion under New World-Conditions, с.10.
16 Див.: W. H. Berge. Voices for Imperialism.
17 J. Strong. Th e New Era: Or, the Coming Kingdom. New York 1893.
18 Див.: W. LaFeber. Th e New Empire, c. 78.
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Надзвичайна місія США – Manifest Destiny – могла втілитися, за 
Дж. Строн ґом, у двох аспектах: глибокому реформуванні підвалин соціяль-
ної полі тики, яка у своєму новому вигляді слугуватиме зразком для інших 
кра їн світу, і в зовнішньополітичній місії американського уряду, який не 
має пасивно чекати, а навпаки, повинен активно пропагувати й реалізову-
ва ти свої моральні та політичні ідеали. Такий підхід, на думку окремих 
до слідників, пов’язаний також зі сталими уявленнями американців про 
зов нішню політику як про своєрідну соціяльно орієнтовану, гуманітарну 
діяльність.19

Здійснення внутрішньої місії США була пов’язане з потребою по до-
лання негативних суспільних наслідків інтенсивного промислового роз-
вит ку. Стронґ не заперечує доцільности й незворотности індустріяліза ції, 
але пов’язує з нею і такі речі, як виникнення суперечностей і контрастів 
у со ці яль ній, економічній, політичній сферах, що потребують негайно-
го роз в’я зання за для гарантій внутрішнього спокою. Це буде своєрідним 
ква лі  фі ка ційним тестом на готовність Сполучених Штатів стати світо-
вим лідером.

Джосая Стронґ ретельно аналізує всі небезпеки й виклики, що по-
стали перед США, зокрема масову імміграцію, яка поглиблювала со ці -
яль ні проблеми (іммігрантами, до речі, часто були римо-католики); ур-
ба ні за цію (що породжувала зростання міських нетрів, криміналізації), 
римо-ка то ли цизм (який він вважає чужим американській нації), мамо-
нізм, над  мір ний матеріялізм, розкіш, концентрацію багатства в руках 
кіль кох від сотків на селення, непомірне зубожіння більшости людей, по-
ши рення (особ ли во у великих містах) соціялістичних ідей, які загалом 
су  пе речать хрис ти ян ській релігії.20 Таким чином, Стронґ вдало поєднує 
бого словський і соціо логічний підхід до тлумачення «самоочевидного 
при зна чення» Америки.

Адекватно оцінюючи небезпеки, які загрожували американському 
суспільству, Дж. Стронґ водночас висловлює переконання, що цивіліза-
ція не загине; її майбутнє – у руках християн Америки, і майбутні сот-
ні або й тисячі років Царства Божого вирішаться впродовж наступних 
десяти-п’ятнадцяти років. «Ми, люди цієї нації і цього покоління, три-
маємо в руках “Ґібралтар” [ключі – Л. П.] майбутнього».21 Одним із най-
необ хідніших інструментів реалізації американцями свого вищого при-
зна чення мусить бути Церква. Усі книжки Стронґа пронизані ідеєю 

19 Див.: В. Л. Мальков. Путь к имперству: Америка в первой половине ХХ века. Москва 
2004, с. 25-26.

20 Див.: J. Strong. Th e New Era, с. 130.
21 J. Strong. Our Country, с. 227.
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посилення ролі протестантської Церкви* в суспільстві, пропагандою ідеї 
християнського соціяльного реформізму. Лише сповідуючи однакові пере-
конання, Церква і держава здатні забезпечити позитивні зміни в аме-
ри кан ському суспільстві. Причому той факт, що в Сполучених Штатах 
Церк ва відокремлена від держави, зовсім не перешкоджає їм діяти в од-
но му напрямку.22 Саме американська протестантська Церква, вва жає 
Стронґ, здатна стати запобіжником, який перешкодить можливій ре во-
лю ції. «Ми можемо мати соціяльну революцію, але ми мусимо мати со ці-
яль ну еволюцію».23

Можливість і доцільність впливу Церкви на політику не викликала 
в Строн ґа та інших ідеологів руху «За соціяльне Євангеліє» жодного сум-
ніву. Адже американська Церква звертається до політики не заради здо-
буття для себе переваг чи привілеїв, а задля гарантування моральної 
без пеки людей від соціяльного зла індустріяльної епохи. Церква в цьому 
випадку впливає на державу опосередковано: поступова євангелізація 
кож ної особи веде до формування відповідної громадської думки, а та, 
своєю чергою, впливає на політиків.24

Згідно зі Стронґом, по-перше, Церква повинна обрати адекватну су-
часним умовам позицію та взяти на себе сміливість у цей складний час 
і далі вести християнізацію світу, освячуючи всі відносини в суспільстві, 
усі види людської діяльности.

По-друге, якщо Церква називає себе «воїном Христовим», то її обо-
в’язок полягає не в тому, щоби сидіти й співати гимни про вічне бла-
жен ство, щодня толеруючи поруч себе кримінальні злочини, моральний 
і пси хо логічний бруд, невігластво та злидні, салуни й алкоголізм. Церква 
має роз робити справжню концепцію своєї діяльности, яка полягатиме не 
лише в боротьбі зі згаданими негараздами, а й у спробі подолати при-
чини, що їх породжують. Причому боротьба ця має бути жорсткою, по-
слі довною, без компромісів і перемир’я.

По-третє, Церква повинна змінити методи своєї роботи, дбати не 
лише про душу, а й про тіло та розум людини. Особливу увагу слід при-
ді ляти найбіднішим верствам населення, які найчастіше зазнають дії де-
мора лізуючих чинників цивілізації; двері Церкви мусять бути відкриті 

22 J. Strong. Th e New Era, с. 234; див.: W. Rauschenbusch. Christianity and the Social Crisis, 
с. 111-116.

23 J. Strong. Th e New Era, с. 9.
24 Пор.: W. Rauschenbusch. Th e Church and Social Questions: Conservation of National Ideals. 

New York – Chicago 1910, с. 121-122.

* Стронґ уживає цей вислів як узагальнене позначення всіх протестантських Цер-
ков Америки.
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для них цілодобово, сім днів на тиждень. Спортзали, хати-читальні, ре-
міс ничі школи, кулінарні курси, клуби, організовані Церквою, мають від-
тягнути молоде покоління від спокус, виховуючи в нього правильні мо-
раль ні цінності й життєві настанови.25

Цілком у дусі соціяльного реформізму, Стронґ вказує, що нормальні, 
пристойні, комфортні умови життя мають бути забезпечені передовсім 
ви робникові продукції, а не її споживачеві. Егоїстична, хижацька кон-
ку ренція власників провокує кризи надвиробництва, під час яких при 
пере насиченому продукцією ринку безробітний робітник змушений го-
ло дувати.26

Нова концепція діяльности Церкви дозволить принести релігію в зви-
чайне, повсякденне життя кожної людини. І не просто принести, а зро-
бити віру в Бога свідомішою та глибшою. Повернення Церкви до того 
хрис тиянства, яке сповідував сам Спаситель, приверне до неї на род, 
і Церк ва почне знову асоціюватися в масовій свідомості з ученням Хрис-
та. Як що Церква очолить рух за соціяльні реформи, висловить свою 
пере ко на ність у необхідності примирення праці і капіталу, очи щен ня 
по лі  ти ки, забезпечення нормальних умов праці, розвитку про мис ло вос-
ти, сіль  сько го господарства, освіти, науки, то це дозволить Церк ві до нес-
ти до людей Боже слово, скерувати прогрес цивілізації в пра виль но му 
на прямку.27

Саме соціяльна інтерпретація християнства, переосмислення кон-
цеп ції Цар ства Божого дозволить, за Стронґом, розв’язати не лише со-
ці яль ні пробле ми, а й індивідуальні, бо ж «дуже важко фермерові са па-
ти картоплю чи механікові складати дви гун внутрішнього згорання на 
сла ву Божу, якщо першого або другого вва жати “мирянином”»28. А со-
ці яль на інтерпретація здолає усталену в люд ській свідомості прірву між 
«священним» і «мирським» та зробить ре лі гію складовою частиною люд-
ського життя.29 Гармонійно розвинена особис тість є запорукою зба лан-
со ва ного суспільства, вільного від ради каль них внутрішніх конфліктів. 
Тільки виховуючи всебічно розвинену осо бистість, Церква зможе роз ра-
ховувати на можливість реалізації своєї ду ховної місії.

Безумовною основою для реалізації американської місії на конти нен-
ті є економічний і промисловий потенціял Сполучених Штатів. Окремим 

25 Див.: J. Strong. Th e New Era, с. 36-37; його ж. Th e Challenge of the City. New York 1907, 
с. 254-255.

26 Див.: J. Strong. Our World. Th e New World-Life. Garden City – New York 1913, с. 101.
27 Див.: J. Strong. Th e New Era, с. 241-251.
28 Там само, с. 247.
29 Див.: J. Strong. My Religion in Everyday Life. New York 1910, с. 87.
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розділом проповідник подає в книжці «Наша країна» широкий огляд до-
сягнень американських промисловости й сільського господарства, ак цен-
тує на значенні територіяльного потенціялу; видання ілюстроване ціка вою 
картою30, на якій, задля наочности, замість штатів зображено евро пей  ські 
та азійські країни, сумарна площа яких дорівнює території США.

Важливого значення Стронґ надає фактові освоєння американ сько-
го Заходу, ставши предтечею концепцій відомого історика Фредері ка 
Терне ра про вплив «рухомого кордону» на історію США.31 Книга Тер не-
ра, своєю чергою, суттєво вплинула на розвиток американської істо ріо-
гра фії, яка неодноразово поверталася до цієї тематики.32 Згідно з пере ко-
нан нями Стронґа, саме «Дикий Захід» – спочатку освоєний піоне ра ми-
першо про хідцями, а потім заселений охочими здобути землю пере селен-
цями – став практично невичерпним джерелом природних ресур сів, 
а вку пі з під при ємливістю його жителів – запорукою багатства й добро-
буту країни.33

Поза висловленням нових концептуальних думок, підхоплених зго -
дом численними теоретиками, Дж. Стронґ постає у своїх працях рев-
ним прихильником уже досить популярних на той час у Сполучених 
Шта тах переконань. Зокрема, йдеться про ідею англосаксонської пере-
ваги. Одним із найвідоміших її пропагандистів був професор істо рії та 
філо софії Джон Фіске (1842-1901). Прочитані ним 1880 р. в Гар вард-
сько му університеті та Королівському інституті Великої Британії лек-
ції вві йшли до збірника «Американські політичні ідеї, розглянуті з по-
гля ду світової історії» (1885). На прикладах стародавніх Греції та Риму, 
а по тім – давньогерманських племен, Англії, Швеції, Швейцарії, Данії 
Фіс ке простежує ступінь вті лен ня там принципів федералізму, роз по-
ді лу вла ди, місцевого самоуправ лін ня (основних політичних ціннос тей 
США). Ці принципи, на його думку, є критерієм досконалости полі тич ної 
сис  теми, а з усіх згаданих народів най більшого успіху досягнули саме 
англо сак сон ські, особливо ж Спо лучені Штати, які не лише пере йня ли 
бри тан ські політичні принципи, а й значно вдосконалили їх. Отже, по-
кли канням та обов’язком США – їхнім Manifest Destiny – є поширити ці 
ідеї по всьому світу.

30 J. Strong. Our Country, с. 22.
31 Див.: F. J. Turner. Th e Frontier in American History. New York 1921.
32 Див.: N. J. Citino. Th e Global Frontier: Comparative History and the Frontier-Borderlands 

Approach // Explaining the History of American Foreign Relations / ред. M. J. Hogan, Th . G. Pa-
terson. Cambridge 2004, с. 194-211.

33 Див.: J. Strong. Our Country, с. 29-40.
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Слід вказати, що успіхи англосаксонських народів у побудові опти-
мальної системи державного управління та організації влади Дж. Фіске 
тлумачить у суто соціял-дарвіністському контексті, виходячи з геніяльності 
«англійської раси». Він пише: «Завоювання північноамериканського кон-
тиненту її представниками було, безперечно, найвизначнішою подією 
в політичних анналах людства», пояснюючи це тим, що «вміло розробле-
на американцями система федералізму є найвидатнішим внеском англій-
ської раси на загальному шляху цивілізації»34.

Цей підхід був дуже популярний наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 
і мав чимало прихильників як серед учених-істориків, університетської 
професури, так і серед політиків. «Наш народ сьогодні успішно керує 
собою, бо впродовж понад тисячі років він повільно, часом свідомо, ча-
сом несвідомо, готував себе до цього», – вказував Теодор Рузвельт у сво-
єму першому щорічному президентському посланні до парламенту, до-
да ючи, що демократичні інститути США є плодом творіння не менш як 
трид цяти поколінь англосаксів.35

«О Англіє! Стій з нами – і ми стоятимемо поруч із тобою в наших 
зу силлях керувати кожною частиною цього світу в інтересах Царства 
Христового!» – цілком у дусі англосаксонської солідарности натхненно 
ви гу ку вав професор кафедри екзегетики й історичної теології Бостон сько-
го уні вер си тету, священик, відомий проповідник Методистської Церк-
ви Лютер Трейсі Таунсенд у вітальній промові з нагоди відкриття збо-
рів Бос тон  ської патріотичної організації. Основною темою цієї промови 
було об ґрун тування американської участи у війні з Іспанією, у якій США 
«є об ра ні, щоб принести протестантське християнство народам, котрі 
пере бува ли під іспанським гнітом і не мали навіть можливости зрозуміти, 
що таке справжнє християнство»36. Цікаво, що доктор Л. Таунсенд, крім 
низки ви дань, присвячених питанням віри та біблійного богослов’я, був 
також ав то ром праці «Еволюція чи творення?», у якій дискутує з ево-
лю ціо ніс та ми – прихильниками теорії Чарльза Дарвіна.37 Полеміка між 
ево лю ціо  ніс тами і креаціоністами була дуже поширена в тогочасному су-
спіль стві через значну популярність еволюційної теорії.

34 J. Fiske. American Political Ideas. Viewed from the Standpoint of Universal History. New 
York – Boston 1911, с. 117.

35 President Th eodore Roosevelt’s State of the Union Message, 3.12.1901<http://www.theodore-
roosevelt.com/sotu1.html>.

36 L. T. Townsend. ‘Manifest Destiny’ from a Religious Point of View: An Address Delivered before 
the Boston Music Hall Patriotic Association. November 6, 1898. Baltimore 1898, с. 44-45.

37 Див.: L. T. Townsend. Evolution or Creation? A Critical Review of the Scientifi c and Scriptural 
Th eories of Creation and Certain Related Subjects. New York – Chicago 1896.
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Соціял-дарвіністське тлумачення світової історії притаманне й Строн-
ґу. Схоже на те, вказує він, що Бог готує англосаксонську расу  для май-
бутнього. В історії людства завжди існували малозаселені зем лі, куди ве-
ли кі держави Стародавнього Сходу могли переселяти над ли шок на се лен-
ня. Однак хвилі міграції, які колись накривали долину Єв фра ту, сяг ну ли 
вже тихоокеанського узбережжя; вільних земель майже не за ли ши ло ся. 
Стронґ прогнозує, що незабаром США виявляться та ки ми ж пере насе-
леними, як Европа й Азія, і тоді у світі розгорнеть ся фі наль не зма ган ня 
між расами. Могутні відцентрові тенденції роз ки́да ють англо саксів пла-
не тою, несучи людству свободу, заможність, пред став ниць ку владу, хрис-
ти ян ство, тобто найвищу стадію розвитку цивілізації.38

Стронґ не заперечує, що кожен народ, який залишив слід в історії, 
мав якусь велику ідею, котра скеровувала його життя та формувала ци-
ві лі за цію. У єгиптян такою ідеєю було життя, у персів – світло, у юде-
їв – чистота, у греків – краса, у римлян – право. Англосаксонські на роди 
в цьому контексті репрезентовані двома визначними й взаємо пов’я за-
ни ми ідеями. Перша з них – громадянські свободи. Лише в Анг лії, США 
та британських колоніях визнання прав особи стало осново полож ним 
прин ципом орга ні зації влади. Стронґ наполягає також, що мі ша ні раси 
завж ди кращі, ніж чисті.39 Друга ідея, яку репрезентує англо саксонська 
раса, – це чисте ду ховне християнство. На думку Дж. Строн ґа, вели ка 
Ре фор мація ХVІ ст. не випадково розпочалася серед наро дів сак сон сько-
го по хо дження. Вогонь сво боди запалив у їхніх серцях полум’я протесту 
проти абсолютизму папи Римського. Обрядова й моральна чисто та пу-
ританства повною мі рою вті ли лася лише на теренах Англії та Спо лу-
че них Штатів Америки, оскіль ки на ев ро пейському континенті воно 
ви родилося в простий формалізм. То му влас не англійці й американці 
по  винні реалізувати свою Manifest Destiny – по дбати про істинну хрис-
тиянізацію.

Саме релігію Стронґ вважає найвизначальнішим націєтворчим чин-
ником. Особливості католицизму та протестантизму він проєктує на спе -
цифіку політичних систем, створених їхніми сповідувачами, іденти фі-
ку ючи католицизм з авторитаризмом, а протестантизм – з демократією, 
на род ним суверенітетом і розподілом влади; жахливі риси, що при-
таман ні католикам, можуть бути поясненням і виправданням вступу 
США у війну з Іспанією 1898 р. До того ж, на думку Стронґа, саме США 
є цент ром могутности та впливу, оскільки Велика Британія, гро мадяни 

38 Див.: J. Strong. Our Country, с. 222.
39 Там само, с. 219.
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якої становлять лише двадцяту частину представників англосаксонської 
ра си, навряд чи може претендувати на таку роль.40

Таким чином у своїх проповідях і книжках Дж. Стронґ поєднує дві, 
здавалося б, несумісні ідеологічні компоненти: універсалістську ідео ло-
гію християнства, яка звертається до кожного віруючого, і партикулярну 
ідео логію обраности й вищости англосаксонської раси.

Покладання такої місії на американців Дж. Стронґ пов’язує та кож 
з ідеєю американської винятковости (Аmerican еxceptionalism), що й сьо-
го дні є предметом дослідження та дискусій, як серед ши ро ких кіл гро мад-
ськости, так і серед істориків.41 Переконання про аме ри кан ську ви нят ко-
вість формувалося впродовж усієї історії освоєння евро пей ця ми Пів нічної 
Америки. Спочатку воно базувалося на відки дан ні й за пере чен ні багатьох 
речей, пов’язаних зі Старим Світом, а по тім – на ба жан ні побудувати своє 
життя на новій землі по-новому, ство рити іде аль не суспільство. Мож ли-
вість останнього американці часто по в’я зу вали з потенційними мож ли-
востями, що існували на північно амери кан ському континенті: великою 
кіль кістю неосвоєних земель, а також протестантським віросповіданням 
пер ших переселенців. Здо бут ки американської нації у творенні демо кра-
тич ної політичної сис те ми, економічні успіхи лише зміцнювали віру аме-
ри канців у власну винятковість.

Стронґ вказував, що ніхто інший, крім американців, не здатен так 
щиро повірити в найвищі моральні ідеали, нікому більше не при таман-
ний такий моральний ентузіязм, ніхто не спроможний так глибоко усві-
домити свою відповідальність за проблеми бідности, моральної дегра-
да ції, страж дання широких мас і великодушно принести себе в жертву 
за для їх ви рішення. Нема сумніву, що це коштуватиме американцям чи-
малих зусиль і значних коштів, але таким є їхнє божественне покликання 
задля порятунку людства.42

Поряд з іншими рисами, що роблять представників американської 
на ції особливими, Дж. Стронґ особливо акцентує на підприємливості, 
умін ні «робити гроші», здібності до комерції. Для християн засвоєн ня 
пра вильного ставлення до грошей і розуміння співвідношення між гро-
ши ма і при йдеш нім Царством Божим є ключовим моментом у за по біганні 
проб лемам сьогодення. Гроші – конкретне втілення влади, і Царство Бо же 

40 Див.: J. Strong. Our Country, с. 45, 56, 62-91, 200-209, 214; його ж. Our World: Th e New 
World Religion. New York – Garden City 1915, с. 203.

41 Див.: J. Appleby. Recovering America’s Historic Diversity: Beyond Exceptionalism // Journal 
of American History 79 (1992) 419-431; S. M. Lipset. American Exceptionalism: A Double-Edged 
Sword. New York – London 1997.

42 Див.: J. Strong. Th e New Era, с. 55-56.
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доти не настане на землі, доки ставлення до грошей не християнізу єть -
ся: аме ри канці повинні докорінно переглянути своє ставлення до влас-
нос ти, кожен долар, кожен цент має бути використаний на примно жен ня 
сла ви Божої. Це обов’язок і торговця, і робітника, і банкіра. «І наше гас-
ло – не “Америка заради Америки”, а “Америка задля світу”. Отож якщо 
теперішнє покоління впевнене у своїй вірі, то Америка стане правою ру-
кою Господа в Його боротьбі зі світовим невіглаством, пригноблен  ням, 
грі хом»43. «Хрис тиянізація» багатства передбачає, за Стронґом, ак тив-
не ви корис тан ня його для громадського блага, перерозподіл кош тів для 
забезпе чен ня мі ні мальної соціяльної справедливости, благодій ниц тво, 
спри ян ня Церк ві, науці, мистецтву, культурі. За його даними, у 1890 р. 
сума по жертв вір  них протестантських Церков у США становила 6,7 млн. 
доларів.44

Саме американська винятковість, основана на кальвіністській теології, 
є для Дж. Стронґа одним із ключових пояснень очевидности долі США, 
а найнеобхіднішим предметом експорту є не так демократичні політичні 
інституції, як християнські цінності, котрі сповідують протестантські 
у сво їй більшості громадяни США. Стронґ при цьому часто звертається 
до авто ритету французького мислителя Алексіса де Токвіля, який здійснив 
у сере дині ХІХ ст. турне по США.45

Стронґ зазначає, що конгрегаціоналізм американської Церкви був 
най важливішою відмінністю, яка формувала особистість вірянина. На 
від мі ну від европейських Церков, з їхньою єрархічністю і послухом у від-
но синах між священиком і парохіянином, пуританський священик – най-
ма ний працівник релігійної громади, який вимагає від кожного чита ти 
Біб лію, вивчати її та, прийнявши моральні засади Святого Письма, ке ру-
ва ти ся ними у власному житті. Це робить американців надзвичайно мо-
раль ною нацією.46

Бачення Дж. Стронґом американської зовнішньої політики також 
має богословський характер: існування «правильних» морально-етич них 
від но син між окремими індивідами передбачає такі самі відносини й між 
окре мими державами. У побудові такої системи організації міжнарод-
них відно син і полягала місія Сполучених Штатів, американська Mani-
fest Destiny.47

43 J. Strong. Our Country, с. 228-232, 241, 263.
44 Там само, с. 247.
45 Пор.: А. де Токвіль. Про демократію в Америці / пер. з фр. Г. Філіпчук, М. Москаленко. 

Київ 1999, с. 234-253.
46 Пор.: S. M. Lipset. American Exceptionalism, с. 19-20.
47 Пор.: А. М. Шлезингер-младший. Циклы американской истории, с. 108-112.
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В «Експансії у нових світових умовах» Дж. Стронґ висловлює ідею, що 
лише в разі, якщо США скористаються новітніми нагодами розширити 
свій вплив у світі, вони виконають і своє найвище призначення – єван ге-
лі зацію світу, і забезпечать можливість реалізації широкого асор ти менту 
товарів різних галузей американської промисловости. Таким чи ном, 
Стронґ пропагує експансію не тільки духовних та політичних цін нос тей, 
а й економічних.48 На його думку, у світових умовах, що скла лися, Спо-
лу че ні Штати, навіть якби хотіли, більше не можуть вести полі тику само-
ізо ля ції: «Ізоляція – мати варварства – стає неможливою».49 Світ, який 
за вдя ки географічним відкриттям став єдиною ойкуменою, при рече ний 
ста ти об’єктом для експорту американської промисловости, і навряд чи 
щось завадить Сполученим Штатам перетворитися на провідного ви роб-
ника світу.50

Виходячи з необхідности експансії, Дж. Стронґ знову порушує пи-
тан ня про зна чимість західних кордонів, роблячи основний акцент на ви-
сна женні на явних орних земель. У зв’язку із завершенням тери то рі яльної 
кон со лі да ції Сполучених Штатів і зупиненням просування межі осілости 
на за хід ви никла потреба позаконтинентального західного кордону.

Виконавши свою очевидну місію вдома, США не повинні пасивно 
дрей фувати світом, – їм слід активно виконувати місію його перебудови за 
за хід ним зразком. Тут англосаксонські народи мають скористатися своєю 
ще однією неповторною рисою – інстинктом, або «генієм», колонізації. 
Роз почавшись із країн Латинської Америки, поширення американських 
впли вів мусить сягнути й Африки та ще віддаленіших куточків світу. Скі-
петр світу, як каже Дж. Стронґ, поетапно переходив від персів до греків, 
від греків до римлян, від римлян до британців, а далі – до США. І від 
того моменту в історії не існує більше Заходу, – навколо лише Схід.51

На кінець ХІХ ст. США дозріли до усвідомлення своєї зовнішньо-
політичної місії. Державні та політичні кола готові до нової зовнішньої 
політики й не сперечатимуться з американською Manifest Destiny. Уже ні 
в кого не виникає сумнівів у доцільності придбання Луїзіани, Флориди, 
Техасу, Каліфорнії та Аляски; ніхто не хоче позбутися Гавайських островів 
і залишити Філіппіни, прирікши їх на анархію, зробивши «яблуком роз-
брату» для европейських держав. Очевидно, що американська політична 
й громадська свідомість уже здолала рубікон своєї історичної вузькости 
й ізоляції.

48 Див.: J. Strong. Expansion under New World-Conditions, с. 247-301.
49 J. Strong. Our Country, с. 26.
50 Там само, с. 27.
51 Там само, с. 42, 221.
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Стронґ вважає, що найважливішим зовнішнім ринком буде Азійсько-
Тихоокеанський регіон, і прогнозує зміщення «рухомого кордону» доти, 
доки Далекий Захід не стане Далеким Сходом. Відтак проповідник ак-
цен тує на значенні будівництва Панамського каналу, який є не лише ко-
мер ційною справою, а й ключем до домінування в Тихому океані, а отже, 
має політичне значення. Він детально зупиняється також на зна ченні 
китайського ринку збуту товарів: 400 млн. китайців потребують одягу, 
їжі, усього необхідного для життя; тисячі найменувань промислових то-
ва рів потребують лише одного – «відкритих дверей» у Китаї.52 Питання 
фі нан сів, тарифів, колоніяльної експансії, на думку Стронґа, мають до мі -
ну вати як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. Як приклад вда ло го 
ви  ко ристання економічних важелів задля здобуття політичних впли вів 
пас тор наводить Англію: Ост-Індська компанія забезпечила панування 
в Індії, капіталовкладення в Єгипті – володіння ним.

Джосая Стронґ пропонує три можливі сценарії реалізації аме ри кан-
ської позаконтинентальної місії. Перший: США можуть і далі залишатися 
ізольованими й дрейфувати поза «морем великої політики». Вочевидь, та-
кий варіянт неприйнятний, бо вже саме слово «дрейфувати» має пасивне 
й деструктивне смислове навантаження. Нація не може ігнорувати нові 
об ставини, у яких живе світ ХХ ст., і задовольнятися минулими пере-
конан нями й упередженнями.

Другий: можна кинутися необдумано реалізовувати американські 
гран діозні плани й амбіції, вдаючись до неперебірливих методів, які 
є звич ними для старих европейських держав. Тоді підтвердяться страхи 
й про гнози аме ри канських антиімперіялістів. Стронґ наголошує, що бу де 
хиб ним вда ва тися до морально сумнівних «макіавеллівських» методів за-
для до сяг нен ня мети: це, з великою ймовірністю, приведе до невдачі. Слід 
на гадати, що 1898 р. у США було організовано Антиімперіялістичну лігу, 
ство рен ня якої стало реакцією на американські анексії після аме ри ка но-
іс пан ської вій ни. Організація послідовно засуджувала закор дон ні інтер-
вен ції і бу ла до сить популярною та впливовою, однак не серед широкого 
за галу, а пере важно в колах наукової, культурної та полі тич ної еліти.

Третій: можна активно займатися заморською політикою, але озбро-
ївшись правильними настановами й методами. Це дозволить не лише до-
сягнути національних інтересів, а й реалізувати вище покликання США 
перебудувати світ на основі християнських моральних ціннос тей, зро-
би ти їх складовою частиною свідомости й совісти людства. Ці ка те  го рії, 
як наголошує Стронґ, взаємопов’язані, отож коли американські ін те ре си 
та мож ливості поширюються всім світом, совість одразу нагадує про таку 

52 Див.: J. Strong. Expansion under New World-Conditions, с.132-162, 212-213, 256.
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саму міру аме ри кан ських обов’язків. За Стронґом, недо пус ти мо жити 
вузь кою свідомістю стародавніх народів, які всередині свого сере довища 
до три мувалися певних правил, прав та обов’язків, але в став ленні до су-
сід ніх, чужих народів і держав дозволяли собі грабежі, вбив ства, по не во-
лення, хоч нерідко такі відносини збереглися й між су час ними на ці ями. 
Дієвим інструментом запровадження моральних від но син поміж різ ними 
націями може бути тільки міжнародне право.

Слід зауважити, що моральна опозиційність европейській коло ні-
яль ній політиці була започаткована ще доктриною президента Джейм са 
Мон ро 1823 р. Стронґ наполягає, що Провидіння готує світ до екс пери-
мен ту в нових умовах, котрі потребують нової політичної філософії та 
ети ки, що не суперечитимуть християнській. Свідомі своєї сили та мо-
гут ности, американці мусять узгоджувати їх із вимогами права й за кону, 
і таке поєднання має стати новим стандартом світової політики. Це не 
відразу знайде розуміння серед інших націй, та й усередині США по тре-
бу ватиме коштів, а часом і крови.53

Отже, можемо розглядати Дж. Стронґа як речника американської 
Ma nifest Destiny на двох ідейних рівнях: внутрішньополітичному і зов-
ніш ньо політичному. Обґрунтованим з погляду християнської релігії шля-
хом реалізації «самоочевидного призначення» США є для Стронґа як-
най швидше вирішення нагальних соціяльних проблем усередині країни. 
Тут велика роль покладається на протестантську Церкву, яка повинна 
пере глянути свою соціяльну доктрину, очолити рух за реформи. Разом 
Церк ва і держава мусять запобігти революційним змінам суспільства, 
спря мувати його в русло еволюційного розвитку. Релігія і політика, та-
ким чи ном, покликані співпрацювати задля здійснення США своєї мі-
сії. Ви тлу ма чуючи Manifest Destiny передовсім із богословського погляду, 
Стронґ часто виступає і як прихильник соціял-дарвіністських ідей, ідей 
ме сі ян ства та винятковости американської нації. Релігійно та економічно 
вмотивоване бачення Дж. Стронґом американської зовнішньополітичної 
місії слугувало моральним виправданням експансії, «наданим саме тоді, 
коли це було потрібно»54. Воно не допускало жодних питань щодо того, 
якою мірою «очевидність призначення» США співвідноситиметься з по-
тре ба ми та прагненнями приєднаних територій.

Оскільки Дж. Стронґ написав понад два десятки книжок, біль шість 
із яких були дуже популярними й регулярно перевидавалися, не до-
водиться сумніватися у впливові цього протестантського мислителя на 
фор мування нового бачення американської внутрішньої та зовнішньої 

53 Див.: J. Strong. Expansion under New World-Conditions, с. 255-275.
54 W. H. Berge. Voices for Imperialism.
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по лі тики. Богословське за формою, Стронґове тлумачення актуальних для 
того часного суспільства проблем і способів їх розв’язання зайняло свою 
нішу в політичній ідеології. Воно служило теоретичним обґрунтуванням 
аме ри кан ської зовнішньої політики в ХХ ст. та значною мірою залиша-
єть ся ним і в сьогоденні.55

Liliya Pytl’ovana
A THEOLOGICAL INTERPRETATION OF THE DOCTRINE OF MANIFEST DESTINY 
OF THE UNITED STATES DURING THE LATE 19TH AND EARLY 20TH CENTURIES 
ON THE BASIS OF JOSIAH’S STRONG WRITINGS   

Th e author presents a theological interpretation of the main features and cha rac-
teristics of the notion of Manifest Destiny in the United States as exemplifi ed by 
the American Protestant preacher Josiah Strong at the turn of the 20th century. 
Particular attention is paid to changes in the social doctrine of American Pro-
testantism, to American national exceptionalism, to the perceived mission of 
the United States to proselytize “true” Christianity, and to the moral and ethi-
cal underpinnings of American foreign policy. Also examined are (i) the inter-
re lation ship between religion and politics; (ii) the Social Gospel movement and 
re lated reforms undertaken during the progressive period; and (iii) notions of 
mes sia nism and American expansionism.
Keywords: Manifest Destiny, Josiah Strong, Social Gospel movement, American 
ex pan sionism, American messianism.

55 Див.: Дж. Буш, Б. Скоукрофт. Мир стал другим / пер. з англ. Ю. Н. Кобяков, О. Ю. Ко-
бяков. Москва 2004, с. 499-502; Г. Киссинджер. Дипломатия / пер. з англ. В. В. Львов. 
Москва 1997, с. 9-12, 18-19, 732-733, 736-742.



133

Богдан Бернадський

СТАВЛЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ 
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ ДО РИМОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ 19051914 рр.

На основі документів політичної поліції Російської імперії розглядається 
становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні по чат-
ку ХХ ст. З’ясовуються причини репресивних заходів царських влас тей 
щодо римо-католицької конфесії та духовенства, пов’язані із за лу чен ням 
останнього до діяльности польських політичних партій та орга ні за цій 
національно-культурного спрямування.

Ключові слова: Правобережна Україна, Римо-Католицька Церква, полі тич-
на поліція, партії, організації національно-культурного спря му вання.

Російська імперія складалася та розвивалася як багатонаціональна й бага-
то релігійна держава, більшість із вірувань у якій тією чи іншою мі рою асо-
ціювалися з певними етнічними спільнотами. Національне пи тан ня в ній 
було тісно пов’язане з релігійною ситуацією. Метою цієї стат ті є спро ба 
роз глянути участь спецслужб у реалізації національної полі тики ро сій сько-
го самодержавства в такому строкатому за націо наль но-кон фе сій ним скла-
дом регіоні, як Правобережна Україна, та ви зна чи ти їх ній вплив на ста но-
ви ще Римо-Католицької Церкви (РКЦ) у краї на почат ку XX ст.

Сучасна вітчизняна наука звертається до проблем, пов’язаних з іс-
ну ван ням РКЦ в українських землях, не надто часто, приділяючи ува гу 
на сам перед іншим християнським Церквам – Православній та Греко-Ка-
то лицькій. Значною мірою це зумовлено домінуванням у суспільній сві-
до мості уявлень про католицтво латинського обряду як про чужорідне 
яви ще в минулому України. Лише в останні роки зазначилися деякі 
зру шен ня, що спричинило появу низки праць вітчизняних дослідників, 
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присвя че них, зокрема, історичній долі цієї релігійної спільноти на ук ра-
їн ських зем лях. При цьому найбільша увага прикута до обставин життє-
ді яль  нос ти РКЦ за радянських часів.1

Політика влади щодо поширених на території імперії Романових віро-
сповідань мала, як правило, системний характер. До Лютневої ре волю ції 
1917 р. на тих українських землях, що входили до складу Росії, націо-
наль на та релігійна приналежність істотно впливала на громадянські 
пра ва підданих. Відповідно до Зводу законів Російської імперії, система 
дер жав но-конфесійних відносин складалася з трьох єрархічних ступенів, 
кож ному з яких відповідав свій обсяг прав, привілеїв та обмежень.

Формально принципи імперської системи державно-конфесійних і між-
кон фесійних відносин, відображені у Зводі законів, гарантували сво бо ду 
совісти всім підданим, які не належали до панівної Церкви, та іноземцям: 

Свобода віри присвоюється не тільки християнам іноземних спо ві-
дань, а й євреям, магометанам і язичникам: хай усі народи, що в Ро-
сії перебувають, славлять Бога всемогутнього різними мовами за 
за ко ном та сповіданням праотців своїх, благословляючи царювання 
ро сій ських монархів і молячи Творця всесвіту про примноження 
благо денства й зміцнення сили імперії.2

Фактично ж головною і панівною оголошувалася «віра Християнська 
Пра во славна Кафолична Східного обряду». Православна Церква корис-
ту ва ла ся в Російській імперії значною владою та всякими привілеями. 
Імператор був одночасно головою як держави, так і Право слав ної Церк-
ви, верховним захисником та охоронцем догматів панівного віро спо ві-
дан ня. Через спеціяльний орган – Священний Синод, а також через обер-
про курора Синоду він здійснював керівництво церковними спра ва ми. 
Сис тема законодавчих актів надійно закріплювала в царській Ро сії со юз 
право слав’я і самодержавства й надавала Православній Церкві при ві ле-
йо ва не становище. Підрив православ’я розцінювали як замах на іс ну ю-
чий суспільно-політичний лад, отож захист цієї конфесії входив до пря-
мої ком петенції тогочасних органів державної безпеки.

Другий єрархічний ступінь займали так звані «терпимі віро спові дан-
ня», до яких належали католики, лютерани, вірмени-григоріянці, ново-

1 Див., наприклад: Ю. Білоусов. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія: Іс-
то ричний нарис. Житомир 2000; Н. Рубльова. Римо-Католицька Церква в Україні: Сучас-
ність на тлі історії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень 
НАН України, вип. 12. Київ 2000, с. 232-241; Історія релігії в Україні: у 10-ти томах / ред. 
А. Колодний та ін. Київ 1996-2004, т. 4: Католицизм / ред. П. Яроцький. Київ 2001.

2 Свод законов Российской империи, т. 1: Основные государственные законы, част. 1. 
Санкт-Петербург 1892, с. 45.
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часні протестантські групи (меноніти, баптисти), а також нехристиянські 
кон фесії: юдеї, мусульмани, буддисти та язичники. Становище цих «тер-
пи мих» спільнот також мало істотні градації. Для кожної з них було вста-
нов лено окремий правовий режим, надано привілеї одним та об ме жено 
права інших.

До невизнаних релігій, що перебували на найнижчому ступені пра-
вової єрархії, належали «розкольники» (старообрядці) та «сектанти», що 
в різний час і з різних причин «відкололися» від Православної Церкви. 
Що до них держава аж до початку ХХ ст. дотримувалася ортодоксального 
цер ков но-канонічного погляду й розглядала їх відокремлення від Право-
слав ної Церкви як злочин. Відповідно, існування «розкольницьких і єре-
тич них сект» не допускалося в принципі.

Високий рівень релігійности суспільства був однією з характерних 
особ ливостей Російської імперії, що вказувало на значимість державно-
кон фесійних відносин і потребу особливої уваги до них. Державна сис те-
ма управ ління не допускала можливости атеїстичних переконань, а права 
осо би були невіддільними від прав конфесії.

Критеріями для визначення обсягу привілеїв служили: еклезіологічні 
(канонічний статус та апостольська спадкоємність Церкви), догматичні 
(сту пінь споріднености з православним віровченням), юрисдикційні (за-
кон ність чи незаконність походження) та – вочевидь, найважливіші – полі-
тичні (суспільна значущість тієї чи іншої конфесійної групи) чинники.3 
Однак найсуттєвіше значення в міжконфесійних стосунках у до рево лю-
ційній Росії мала все ж етнічна приналежність віруючих. Хоча за своїми 
віро сповідними засадами католицизм був ближчий до православ’я, аніж 
люте ранство, нетерпимість до католиків в імперії виявлялася набагато 
силь ні ше, ніж до лютеран. Значною мірою цю обставину зумовлювали 
особ ли вості взаємин між народами, що сповідували ці релігії.

Незалежно від конфесійної самоідентифікації, усе духовенство було 
ін тег роване в самодержавну систему влади. Поряд із релігійними обо в’яз-
ками воно виконувало й окремі функції державних чиновників. Прак тич-
не завдання священнослужителів усіх конфесій було розширено до функ-
цій стабілізації життєдіяльности населення в межах парохії та під три ман-
ня довіри до влади. Відповідно до цього, самодержавство на ма га ло ся ак-
тивізувати політичну роль Церкви в боротьбі проти револю цій но го руху, 
а це посилило тенденції змикання церковної єрархії з кон сер ва тив ними 
політичними силами. Апелюючи до патріотичних почуттів на се лен ня, 
клир підтримував уряд. Наростання революційного руху зумо ви ло певну 

3 Див.: А. Батуркин. Вероисповедная политика Российской империи во второй половине 
ХІХ в. // Власть (Москва 2009/2) 76.
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зміну в ставленні урядових кіл до різних конфесій, у тому числі й по-
м’як шення тиску на РКЦ.

Остання, хоч і мала в українських губерніях статус «інославного», чу-
жого для місцевого населення віросповідання та – як конкурент офі цій но-
го право слав’я й один із натхненників польського національно-ви звольно го 
руху – потерпала від усяких дискримінаційних заходів, усе ж діяла ле галь-
но, ви ко ну вала окремі державні функції, мала добре ор га нізовану структу-
ру та єрархію, а також численну паству. Латинська Луцько-Житомир ська 
діє це зія охоплювала всю Правобережну Україну – терито рію Київ сько го, 
Во лин ського й Подільського генерал-губернатор ства. Згідно з да ни ми кан -
це лярії генерал-губернатора, напередодні Пер шої світової війни чис ло ка-
то ликів у парохіях цієї дієцезії становило по над 760 тис. осіб і їх об  слу -
го вували 309 священнослужителів.4 Зі свого боку, католицька ста тис ти ка, 
зви нувачуючи офіційну в упередженості й посилаючись на не офіційні 
дані, ствер джувала, що в 1913 р. на Право бережній Украї ні нараховувалося 
близь ко 817,6 тис. віруючих і 337 като лицьких священнослужителів. Скажі-
мо, у Волинській губернії в 1911 р. католики становили 10% від усього на-
се лен ня і були помітною групою не тільки в релігійному, а й у полі тич-
ному, культурному та громадському житті краю.5

У Царстві Польському католицьке духовенство було невід’ємною скла-
довою державного апарату, натомість в українських губерніях цар ської 
Росії його статус був знач но нижчим і приналежність до нього ста ви ла 
особу в роз ряд по тен ційно підо зрі лих. Як і представники інших «іно зем-
них віро спові дань», католики мали право розширювати свою діяльність 
лише за наяв нос ти дозволу від місцевої адміністрації, яка узгоджувала 
своє рішення з міс цевим право слав ним проводом. Створення нових фі-
лій них кос те лів, вівтарів і каплиць, призначення на посади священиків, 
ін спектора й ви кладачів Луцько-Жито мирської дієцезії відбувалося лише 
з дозволу ге не рал-губернатора. У його ж розпорядженні був грошовий 
фонд у п’ять тисяч рублів для ви дачі «тим римо-католицьким священикам, 
діяльність яких заслуговує особ ли вого заохочення»6. 

Перехід з однієї віри в іншу допускався, але тільки «знизу вгору», від 
менш терпимих, згідно з вищезгаданою градацією, сповідань до більш 

4 Центральний державний історичний архів України у Києві (далі – ЦДІАК), ф. 442 
(Канцелярія Київського, Подільського і Волинського генерал-губернатора), оп. 862, спр. 90, 
арк. 33-37зв.

5 Див.: 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (Київ 1998/1-2: Спецвипуск) 20; О. А. Бурав-
ський. Поляки на Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Житомир 2004, с. 111.

6 О. Н. Ярмиш. Каральний апарат самодержавства в Україні в кінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. Харків 2001, с. 62.
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тер пимих. У зворотному ж порядку – у жодному разі. Допускалися й го-
ри зонтальні переміщення, скажімо, перехід із баптизму в католицтво. 
Пере хід віруючих до інших християнських конфесій потребував дозволу 
від дер жавної адміністрації, а при переході в православ’я такого дозволу 
не ви магали. Натомість виходу з православ’я, принаймні до 1905 р., вза-
га лі не передбачалося. У подальшому було надано певні полегшення, що 
ма ли, однак, тимчасовий і подекуди формальний характер. При цьому 
пере хід у православ’я максимально полегшувався, а особи, які пере шко-
джали цьому процесові, могли зазнати карного переслідування. Особ ли-
во суворими були репресивні заходи щодо католицьких місіонерів, кот рі 
ви ко ристовували насильницькі засоби або погрози: такі особи під ля га-
ли утри манню у виправному будинку строком до трьох років.7 За пуб-
ліч ну мі сіо нерську проповідь «Карне уложення» 1903 р. передбачало річ-
не ув’язнення.

Судові процеси над католицькими пастирями ставали буденним яви-
щем міжцерковних відносин ще до революції 1905 р. Аналіз переданих 
до суду справ, порушених жандармськими органами, дає підстави ствер-
джувати, що в усіх без винятку випадках діяльність обвинувачених ви-
тлумачували як підривну пропаганду. Зокрема, на показовий було пере-
творено процес над священиком Вікентієм Моравичем, який упро довж 
п’яти років сповідав на Волині православних парохіян, «спровокувавши» 
чис лен ні випадки відходу їх від панівної Церкви.8 Особи, які виходили 
з право слав’я, кримінального переслідування, на відміну від священиків, 
не за зна вали, однак потрапляли під негласний нагляд поліції.

На початку ХХ ст. російський царат, втрачаючи авторитет серед ос-
новної маси населення, намагався знайти засоби, щоб забезпечити собі не-
обхідну стабільність. Зростання популярности націоналістичних ідей, ак-
ти візація радикальних політичних сил, різні форми втручання у внут ріш ні 
справи з боку інших держав – усе це сприяло максимальному за гост ренню 
ситуації та створювало загрозу державній безпеці. В умовах внут рішньо-
політичної кризи різко зросла роль силових структур як чин ника, здат но-
го, на думку влади, підтримувати громадянський мир у су спільстві.

Мусимо зазначити, що в усякій державі органи безпеки є невід’єм-
ною складовою частиною державно-бюрократичного апарату й ніколи 

7 Див.: Свод законов Российской империи, т. 4: Свод учреждений и уставов управления 
духовных дел иностранных исповеданий христианских и иноверных; Законы о раскольниках 
и сектантах (С разъяснениями Св. Правит. Синода и Сената). Санкт-Петербург 1897; Сбор-
ник действующих и руководственных духовных и гражданских узаконений по ведомству 
право славного исповедания. Санкт-Петербург 1887, с. 201-202.

8 Див.: Історія релігії в Україні, т. 4, с. 111.
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не відіграють самостійної ролі, а виконують вказівки політичного ке рів-
ництва країни. Поряд із цим, спецслужби повинні стежити за безпекою 
в самій сфері державної влади та управління. І цим визначається їхня 
роль та місце. Попри поширені стереотипи, головним завданням спец-
служб загалом і політичного розшуку зокрема є інформувати владні 
струк ту ри про наявні або потенційні загрози для держави; репресивно-
ка раль ні функції зазвичай (хоч і не завжди) є другорядними.

Центральний орган політичного розшуку Російської імперії – Депар-
тамент поліції – постійно скеровував на місця письмові розпорядження, 
що зобов’язували аналізувати ситуацію в тому чи іншому середовищі та 
вдаватися до рішучих дій, уживати заходів для недопущення відкритих 
виступів. Серед усього іншого, до завдань департаменту входила проти дія 
розпалюванню міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі, постій ний 
контроль за життям «інородців» та «іновірців».9 До пріоритетних зав-
дань було віднесено також боротьбу з виявами сепаратизму.10 Особливо 
не благонадійним у цьому контексті вважали римо-католицьке духовен-
ство Правобережної України, яке підозрювали в пропаганді «полонізму» 
й у ді  яльності, котру «слід означити як ворожу урядові»11.

Політичним індикатором реального становища конфесій у регіонах 
стали революційні події 1905-1907 рр. Вони, зокрема, виявили слабкість 
право слав’я на територіях із незначною часткою російського населення. 
Після проголошення 17 квітня 1905 р. Найвищого указу Сенатові «Про 
усунення обмежень в галузі релігії та укріплення начал віротерпимости» 
особи, що фор мально числилися православними, набули легальної мож-
ливости по ки ну ти панівну Церкву без утиску своїх цивільних прав. Та ким 
чином було впер ше звужено сферу державного примусу, що застосо ву-
вав ся для під тримання панівного статусу православ’я. Розроблені уря дом 
і ви да ні 18 серпня 1905 р. Тимчасові правила, які мали пом’якшити дію 
законо давчих новацій від 17 квітня 1905 р., створили передумови для віль-
ного вибору віровизнання. У центральній Росії це був перехід до старо об-
рядців. У Південно-Західному краї, який охоплював територію Київ ської, 
Волинської та Подільської губерній, характерним був перехід на селен ня 
в «латинську віру». А на Холмщині в часи віротерпимости на латин-
ський обряд безперешкодно перейшли 40% колишніх уніятів. Більшість 
із них оголосили себе поляками, що істотно посилило давні підозри ад-
мініст рації. У Київській губернії в 1905 р. перейшло в католицтво 58 осіб, 

9 Див.: Алфавит полицейских законов / упор. М. И. Доброленский. Санкт-Петербург 
1894, с. 90.

10 Див.: О. А. Буравський. Поляки на Волині, с. 20, 114.
11 ЦДІАК, ф. 442, оп. 861, спр. 259, ч. І, арк. 39.
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у 1906 р. – 658, а в 1907 р. – 406. Ми не маємо даних про переходи до 
РКЦ за ці роки у Волинській та Подільській губерніях, але такі дані є за 
наступні роки: у 1909 р. у Подільській губернії перейшло в католицтво 
265 осіб, у Волинській губернії – 337; у 1910 р., відповідно, – 273 і 327. 
Безперечно, тут ми маємо справу не лише з наверненням. Мали місце 
й ви падки декларування свого істинного віросповідання поляками, які 
ра ні ше з різних причин змушені були оголосити себе православними.

Масштаби посилення католицького впливу після оприлюднення ука-
зу «Про усунення обмежень в галузі релігії та укріплення начал віро-
терпи мости» виявилися несподіваними як для російського уряду, так 
і для суспільства. На Правобережній Україні, яку вже вважали вотчи-
ною право слав’я12, це призвело до спалаху міжцерковної ворожнечі, бо 
місцева РКЦ, вва жаючи ці землі своїми, розпочала своєрідну «ре кон-
кісту». Однак роз маху цих конфліктів не варто перебільшувати. Ма є-
мо й факти, що свід чать про прагнення духовенства налагодити по ро-
зуміння між українським і поль ським визвольними рухами. Показовий 
випадок трапився 1914 р. в селі Гродниці Волинської губернії. Тут міс-
це вий священик Бурджин ський у сво єму помешканні влаштував ра зом 
із парохіянами вечір пам’яті, при свя чений 50-й річниці від дня смер ти 
Тараса Шевченка. Окрім пана хи ди, було проведено й молебень за про-
цвітання України.13 До речі, такого роду дії напрочуд зручно впису-
валися в «змовницьку» теорію жандармів – про існування широко роз-
галуженої організації сепаратистів. Най кон цент ро ваніший вираз вона 
отри мала в широко популяризованих нині в Ро сії писаннях київ сько го 
цен зора, дійсного статського радника Сергія Щоголєва. Згідно з цією 
тео рі єю, весь український рух був інспірацією поль ських сепа ра тис тів. 
Від по відно, про такого роду вчинки польського ка то лиць кого духо вен-
ства обов’язково доповідали генерал-губернаторові, на під твер джен ня 
вище зга да ної теорії.

Варто сказати, що адміністрація на місцях поставилася до всіх законо-
давчих змін 1905 р. досить-таки насторожено й, по можливості, сабо-
ту вала їх. Склалася парадоксальна ситуація, коли найлояльніші піддані 
намагалися не виконувати указів самодержця. Утім, на думку директора 
Департаменту поліції Олексія Лопухіна, ще від 1881 р. Росія залишалася 

12 Скажімо, Волинь у більшості звітів про суспільно-політичне життя в краї, під готов-
лених як Департаментом поліції, так і військовою контррозвідкою, незмінно назива ли 
«православною твердинею». Автори ж багатотомної «Історії релігії в Україні» вважа ють 
тогочасну Волинь епіцентром «священної війни» проти католиків (т. 4, с. 47).

13 Ю. В. Хитровська. Прояви антиурядової діяльності римо-католицького духовенства на 
Правобережній Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. <http: //www. rusnauka. 
сom /21_NIEK_2007 /Istoria /24116. doc. htm>.
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самодержавною лише формально; парадокс ситуації полягав у тому, що 
планомірний наступ на права громадян, ведений в ім’я державної безпеки, 
посилював не владу монарха, а бюрократію та поліцію, яким доводилося 
надавати все ширші повноваження для боротьби з опозиційним рухом.14

Від 1909 р. для римо-католиків знову настали несприятливі ча си, 
що було пов’язано з правлінням уряду Петра Столипіна. Красномов ним 
відобра женням національної політики останнього став сумнозвісний 
цир ку ляр 1910 р. «Про інородців і сепаратизм», де зазначалося, що «будь-
яке об’єднання на ґрунті національних інтересів не відповідає російським 
дер жав ним інтересам». Порівняно з початком століття стали суворіше ка-
ра ти католицьких священиків за місіонерську діяльність серед право слав-
них. Наприклад, настоятеля бердичівського костелу о. Антонія Гру дзин-
ського на підставі вироку Вінницького окружного суду від 14 бе рез  ня 
1912 р. було позбавлено душпастирських прав на шість місяців (за мість 
звичних трьох).15

Столипін мав намір придушити – якщо не назавжди, то хоч би на 
якомога довший час – національно-визвольний рух поневолених само-
державством народів і ліквідувати ті незначні поступки, на які влада 
пішла в роки революції 1905-1907 рр. Уряд із недовірою ставився до будь-
яких організацій з національним забарвленням, проти них скеровували 
значні сили Окремого корпусу жандармів. Царській охранці досить важ-
ко було боротися з такими об’єднаннями. Про це писав у своїх спогадах 
відомий жандармський генерал Павло Заварзін. Він зазначав, що саме 
організації, побудовані на національних засадах, у жандармському сере-
довищі вважали найконспіративнішими – через те, що народність, по-
бут, національна психологія та виховання згуртовували опозиціонерів 
міцніше, ніж ідеї класової боротьби.16 

Найнебезпечнішими серед національних організацій російські спец-
служби вважали саме ті, до керівництва яких входили священики. Тра-
диційна корпоративна замкнутість і конспіративність таких угруповань 
утруднювала політичний контроль над ними, зокрема впровадження 
аген  тури, що давало органам політичного розшуку підстави підозрювати 
їх у не ло яльності та вживати репресивних заходів, незалежно від мети 
ство  рен ня організації. До того ж, єзуїти та домініканці були обізнані з ме-
то дами оперативної роботи, через що багатьох із них підозрювали в шпи-

14 А. А. Лопухин. Настоящее и будущее русской полиции: Из итогов служебного опыта. 
Санкт-Петербург 1907, с. 69.

15 Ю. Білоусов. Київсько-Житомирська римо-католицька єпархія, с. 124.
16 П. П. Заварзин. Работа тайной полиции // Охранка: Воспоминания руководителей 

политического сыска, т. 1. Москва 2004, с. 436.
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гунській діяльності, зокрема на користь Австро-Угор щини, де поль ський 
національний рух і Католицька Церква розвивалися в знач но спри ят ли-
віших умовах, ніж у Росії.

Якщо звернутися до звітів жандармерії, які надходили генерал-гу бер-
наторові Південно-Західного краю, то можна зауважити, що діяль ність 
католицьких священнослужителів у другій половині XIX – на почат ку 
XX ст. відзначалася обережністю, стриманістю та зовнішньою покірніс-
тю. Однак, незважаючи на це, упевненість властей у їхній неблагонадій-
нос ті не зменшувалася. Щоразу, коли на католицького священика падала 
хоча б найменша підозра, жандарми негайно вживали рішучих заходів, 
а якщо явних ознак антиурядової діяльности не було, то вдавалися до 
ін си нуа цій. Як антиурядову діяльність трактували опозиційні настрої. 
Наприклад, у жандармських звітах читаємо, що в містечку Купель Старо-
костянтинівського повіту місцевий ксьондз Вікентій Оринт створив під-
пільну організацію, мету якої встановити так і не вдалося. На біду свя-
ще ника, один з її членів був відомий своїми проавстрійськими по гля-
дами. Безрезультатність дій агентури та обшуків лише укріпила право-
охоронців у думці, що вони мають справу з глибоко законспірованим 
ворогом. Урешті їм вдалося з’ясувати, що один із членів організації, лікар 
Ліпський, незаконно звільняє від військової служби цілком здорових 
призовників. Це дало законні підстави для його арешту, після чого було 
«розгромлено» й усю так звану організацію.17

Отже, підстав для певних утисків і підозрілого ставлення властей до 
римо-католицького духовенства на Правобережній Україні було кілька. 
Основними звинуваченнями слугували сепаратистська, місіонерська та 
роз відувально-підривна діяльність. Про всяк випадок оперативне спо сте-
ре ження здійснювали практично за всіма священиками, що діяли на те-
ри то рії Волинської губернії; правдоподібно, таким самим було становище 
на Ки ївщині та Поділлі. Хай там як, але переважна більшість католицьких 
свя ще ників таки не відчували симпатій до політичного режиму, за якого 
вони за зна вали певних утисків своїх прав.

Жандармерію особливо непокоїла діяльність так званих «товариств 
доброчинности», що їх організовували римо-католики. На переконан-
ня жандармського управління, ці товариства активно сприяли окато-
ли чен ню та полонізації православного населення на Правобережжі. На 
під ставі інформації Департаменту поліції Департамент духовних справ 
у Санкт-Петербурзі звернув особливу увагу на «шкідливу для держав-
них ін те ресів діяльність у Південно-Західному краї» римо-католицьких 

17 ЦДІАК, ф. 1335 (Волинське губернське жандармське управління), оп. 1, спp. 1631, 
арк. 414.
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това риств у Житомирі та Заславі: вони надто активно відкривали дитячі 
притулки, а в їхніх статутах не зазначалося, що до них приймають лише 
дітей католиків.18 Римо-католицькі священики активно організовували 
релігійні братства. У Троянівській парохії Жи то мирського повіту, в селі 
Гвоздеві, за сприяння місцевого священика Ко жу ховського та Луцько-
Житомирської консисторії селян було записано в так звані «рожанцеві 
братства», що «поширювали полонізаторські ідеї, сприяли відкриттю при 
костелах бібліотек із підбором книг, які ви дава лися польською мовою 
в поль сько-католицькому дусі»19. Згідно з жан дарм ськими документами, 
ме ре жа цих братств покрила всю Правобережну Україну.

Одним зі способів пристосування до життя в православно му сере-
довищі було створення таємних римо-католицьких шкіл та бібліо тек. 
Початкова школа стала в другій половині XIX ст. базою русифікаторської 
політики самодержавства й була пов ністю підпорядкована православному 
духовенству. А законом від 10 груд ня 1892 р. всі навчальні заклади, що 
діяли при латинських храмах, було підпорядковано Міністерству народної 
освіти, що також мало сприяти встановленню повного урядового конт-
ролю над школою.

У таємних школах навчалися діти віком від шести до шістнадцяти 
років. Організацією таких закладів займалися ченці францисканського 
ордену, і значне їх число діяло при монастирях. Основний контингент 
учнів цих шкіл складали діти римо-католиків, але в деяких школах були 
й діти православних батьків, наприклад у місті Торчині Луцького повіту, 
селі Клітині Овруцького повіту та ін.20

На думку влади, такі школи були головним засобом ополячення ро-
сій ського населення. Київський, подільський і волинський генерал-гу-
бер натор Федір Трепов у звіті за 1911 р. наголошував, що ці заклади 
«віді грають істотну роль у справі католицької пропаганди»21. Згідно 
з да ними Київського охоронного відділення, майбутніх учителів – като-
лиць ких мі сіо нерів, фанатично відданих справі визволення Поль щі, – 
го ту вали в та єм ній школі, яка в 1910 р. діяла під прикриттям ден но го 
при тулку для дітей. До речі, один з її організаторів, настоятель київ-
сько го костелу Ка зи мир Ставинський, був відомий спецслужбам як лю-
ди на, що брала актив ну участь у діяльності таємних організацій, котрі 
прагнули відродити Ве лику Польщу. Підготовку вчителів, які в по даль-
шому мали вести місіо нерську католицьку діяльність, було орга ні зо вано 

18 ЦДІАК, ф. 442, оп. 861, спр. 218, арк. 72зв.-73.
19 Цит. за: О. А. Буравський. Поляки на Волині, с. 109.
20 Там само.
21 ЦДІАК, ф. 442, оп. 861, спр. 218, арк. 354.
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також в окремих жіно чих монастирях, декотрі з яких діяли не ле гально. 
На Правобережній Ук ра ї ні такі монастирі функціонували в Жи то мирі, 
Луцьку та Кременці.22

Мережа таємних католицьких шкіл охоплювала весь регіон. На під-
ставі поліцейських донесень сучасні дослідники під ра хували, що про-
тя гом 1907-1911 рр. уряд закрив 299 таких уста нов. Ця цифра є досить 
при близ ною, адже зазвичай після закриття шко ли відновлювалися. Як 
з’ясувалося під час слідства, матеріяльною осно вою їхнього функ ціо-
ну вання були фі нансові надходження від місцевих польських земле-
власників.23

Отож генерал-губернатор Трепов видав постанову, що передбачала 
покарання не лише організаторів і викладачів, а й усіх, хто допомагав від-
криттю цих шкіл. Керуючись вказівкою Міністерства внутрішніх справ, 
він рекомендував підлеглим губернаторам відхиляти прохання про на-
вчан ня дітей-католиків закону Божого в неурядових школах. Заборонялась 
як нелегальна і діяльність польських бібліотек без відповідного дозволу. 
Одна з таких таємних книгозбірень функціонувала при Житомирській 
духовній семінарії.24

Влада розглядала проблему таємних шкіл у двох аспектах – кон фе-
сійному та політичному: по-перше, як «католицьку пропаганду на спо-
кон вічно православних землях»; по-друге, як «пропаганду польського се-
па ра тизму». Осіб, причетних до відкриття шкіл без належного дозволу, 
притягували до судової відповідальности, однак заходи мети не досягли. 
Відтак у лютому 1911 р. було відновлено дію закону 1892 р. про покаран-
ня за таємне навчання дітей польською мовою; штраф за порушення 
цього закону, який підвищили з 300 до 500 крб., міг бути замінений на 
три місячне ув’язнення.25

Занепокоєна, петербурзька центральна влада скерувала в 1911 р. 
для вивчення проблеми досвідченого чиновника Міністер ства внут ріш-
ніх справ, статського радника Зайончковського. У доповідній за пис ці він 
вка зував на недостатню оперативну роботу поліції щодо ви криття та-
єм них польських шкіл, зокрема неналежне реагування на інфор мацію, 
отри ману шляхом перлюстрації. У звіті згадано про перехоп ле ний лист 
од ні єї з організаторок таємних польських шкіл, Марії Стабровської. Вона 
по ві дом ляла закордонному адресатові, що в 1910 р. тільки вона відкрила 

22 Там само, ф. 275 (Київське охоронне відділення), оп. 1, спр. 2754, арк. 352-352 зв.; ф. 442, 
оп. 61, спр. 218, арк. 27зв.

23 Див.: Ю. В. Хитровська. Прояви антиурядової діяльності.
24 ЦДІАК, ф. 442, оп. 861, спр. 218, арк. 47.
25 Див.: О. А. Буравський. Поляки на Волині, с. 109.
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на Во лині 42 польські школи й католицькі притулки. Це при тому, що 
поліція надала Зайончковському дані про викриття в Південно-Західному 
краї протягом 1907-1911 рр. 122 шкіл, серед яких чотири – у Волинській 
губернії в 1910 р. В інших листах кореспонденти скар жилися на труднощі, 
пов’язані з утриманням учителів в умовах по си леного на гляду з боку 
поліції. Порівнюючи статистику з даними пер люстрації, чи новник дорікав 
поліції за недостатню ефективнісь роботи.26

Безумовно, чимало римо-католицьких священиків підтримували ідею 
державної незалежности Польщі. У вже згаданій доповідній Зайонч ков-
ського серед найпоказовіших випадків, які справили значне враження на 
населення, було згадано такі: ксьондз Лішевський з Новограда-Во лин-
сько го в проповіді перед віруючими заявив: «Будемо молитися, щоб Бог 
дав нам свого короля», а ксьондз Седлецький з Любомля, теж у проповіді, 
висловився так: «Католики-поляки не повинні падати духом, а на утиски 
російського уряду повинні об’єднатися [...], і що Бог доведе нас до того 
часу, коли [ці] землі будуть наші»27.

У січні 1911 р. Волинське губернське жандармське управління отри-
мало повідомлення про з’їзд священиків у Житомирі, «вороже налаш то-
ва ний щодо російського уряду». Один з організаторів цього з’їзду, Юлі-
ян Рудницький, був активним членом «Ліги незалежности Польщі»; за 
ним було встановлено негласне спостереження, і поліції вдалося здо бу ти 
чимало цікавої для неї інформації. На черговому з’їзді, 7-9 липня 1911 р., 
було вироблено заходи для дієвішої конспіративної пропаганди като ли-
цизму серед православного населення Правобережжя. Для того, щоб не 
наражатися на репресивні заходи російських властей за місіонерську ді -
яльність серед православних віруючих, було вирішено обрати кіль кох 
священиків, які видавали б підроблені документи про перехід у ка то лиц-
тво на чеб то за кордоном. Серед таких священнослужителів був і о. Руд-
ниць кий.28 Ма ємо підстави стверджувати, що матеріяли оперативної роз-
робки не були сфальсифікованими, оскільки справу все ж було доведе-
но до суду.

Як про окрему форму протестних дій латинського духовенства про-
ти самодержавства у звітах жандармерії згадується про словесні випади 
й публічні демонстрації католицьких священиків проти православ’я. Най-
характернішими протестними акціями були виголошення антиросійських 
проповідей, ігнорування вірнопідданських молитов та організація ре лі-
гій них процесій з політичним підтекстом. Наприклад, 31 жовтня 1912 р. 

26  ЦДІАК, ф. 442, оп. 861, спр. 218, арк. 37, 72.
27  Там само, арк. 27зв., 28.
28  Там само, ф. 301 (Подільське губернське жандармське управління), оп. 2, спр. 428, арк. 3.
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на чаль ник Волинського губернського жандармського управління довів до 
ві до ма Департаменту поліції, що призначений законовчителем у Жи то-
мир ське комерційне училище о. Флорентин Чижевський, «відвертий фа-
на тик і польський патріот», який «запалює серед польського населення, 
особ ли во серед молоді, ворожість до російського уряду та російського на-
ро ду», у приватних бесідах публічно знущається над православною вірою 
та зне  важ ливо відгукується про особу монарха.29 Згідно з повідомленнями 
цар ської охранки, антиросійська діяльність дубнівського декана Віктора 
Ора чев ського полягала у виголошенні проповідей, що поширювали серед 
па ро хі ян «почуття ворожости не лише до Православної Церкви, а й до 
ро сій ського народу та правлячої влади», а також в ігноруванні молит ви 
за здо ров’я імператора. Проповіді мали «відверто русофобський харак-
тер» і міс тили заклики до об’єднання поляків для спільної боротьби за 
ви зво лен ня «пригніченої Польщі від ненависного російського пануван ня». 
Протя гом 1911 р. Орачевський організував кілька релігійних процесій 
з по лі тич ним підтекстом, за що його притягували до адміністративної від-
по ві даль ности. Врешті, у 1912 р., згідно з розпорядженням Міністер ства 
внут ріш ніх справ, управляючому Луцько-Житомирською римо-като лиць-
кою діє це зі єю було наказано перевести цього священика в іншу парохію.30

Аналітичні документи політичної поліції періоду, що передував вій -
ні, розглядали діяльність латинників на Правобережжі вже як не від’ єм-
ну складову польського руху й ставили активність католицького духо-
вен ства в пряму залежність від рішень Закопанського з’їзду 1912 р., на 
якому було зроблено спробу об’єднати всі течії польського національно-
визвольного руху антиросійського спрямування. На підтвердження та-
ких висновків на ведено ухвалу зібрання клириків, що відбулося в бе рез-
ні 1914 р. в Ізяславському бернардинському монастирі. Окрім ін шо го, на 
ньому об говорювали питання про настрої населення цієї місцевости й 
було вирішено в разі війни всебічно підтримати Австро-Угор щину. Ці 
ви снов ки підтверджувала військова контррозвідка, до пов ню ю чи їх уже 
своєю інформацією (стовідсотково неправдивою) про скла ди зброї, що 
їх ні бито створювали в католицьких монастирях для по встан ців, та об-
лаш тування телеграфів на дзвіницях з метою пере да ван ня шпигунської 
інформації. 31

Вияви антиурядової діяльности латинських священнослужителів ста-
ли ознаками зростання невдоволення самодержавством і критичного став-
лення до Православної Церкви як носія та захисника імперської ідеології. 

29 Див.: Ю. В. Хитровська. Прояви антиурядової діяльності.
30 Там само.
31 ЦДІАК, ф. 1335, оп. 1, спр. 1668, ч. ІІІ, арк. 84, 134.
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Це лише переконало урядові кола, що духовенство не зми рить ся з полі-
тич ним диктатом самодержавства на Правобережжі та що в ін те ре сах 
велико державницької політики в регіоні тре ба й надалі об ме жу ва ти ді-
яль ність РКЦ.

Задля справедливости варто зазначити, що в більшості випадків до 
карного переслідування влада все ж намагалася не вдаватися, особ ли во 
коли мова йшла про суспільно вагомих осіб. Наведімо такий при клад: 
канонік луцької капітули та член єпископського суду, візитатор мо нас-
ти рів Ґустав Єловицький у 1912 р. вступив у конфлікт із місце вою вла-
дою щодо збереження польської мови в катехизації та ви кла дан ні за-
кону Божого. Профілактичні бесіди з ним мети не досягли, тому по ста-
ло питання про неможливість його подальшого перебування в єпар хії. 
На ступ ного року він, уже як законовчитель житомирських навчаль них 
закладів, знову мав непорозуміння з владою через свій протест про ти 
при сутности учнів-католиків місцевого комерційного училища в право-
слав ній церкві під час молебню за здоров’я спадкоємця престолу. На знак 
протесту свя щеник відмовився від викладання закону Божого у вище-
названому на вчаль ному закладі. Попри це, уже під час війни, у 1915 р., 
саме його, рі шен ням капітули, було обрано на посаду адміністратора 
діє цезії.32

З початком Першої світової війни католики Правобережжя, осте рі га-
ючись переслідувань, фактично припинили активну антиурядову діяль-
ність, особливо прозелітистські акції. Мало того, намагаючись до вес ти 
свою політичну лояльність, в усіх діючих костелах відправляли молебні 
за дарування російській армії перемоги над ворогом. Утім, враження 
на уряд це не справило. Після початку війни, з поступовим усклад нен-
ням внутрішньополітичної ситуації, держава намагалася, з ме тою само-
збереження, охопити поліційним контролем якомога більше сфер життя 
суспільства. Спецслужби й далі інформували уряд про по ширені серед 
поляків антиросійські настрої, не останньою мірою по в’я зу ючи їх із впли-
вом римо-католицького духовенства.

Ознайомлення з документами жандармських органів і військової 
контр розвідки дає дослідникові цінний матеріял щодо особливостей кон-
фесійного жит тя в Україні. Передусім це стосується агентурних донесень 
та ві дом чо го листування. Дещо більшою тенденційністю відзначаються 
зві  ти до ви щих адміністративних органів. Утім, варто взяти до уваги, що, 
ана лі зу ю чи етноконфесійні відносини на Правобережній Україні, цар-
ські спец служ би передусім намагалися запобігти ймовірним загрозам 

32 Див.: Ю. В. Хитровська. Прояви антиурядової діяльності; Ю. Білоусов. Київсько-Жи-
то мирська римо-католицька єпархія, с. 128.



для імперії Ро ма нових, що й зумовлювало суб’єктивізм їхніх матеріялів. 
Сво єю чер гою, створення в згаданих документах негативного образу 
діяль ности РКЦ в регіоні певною мірою формувало репре сивну по лі тику 
Російської держави щодо цієї конфесії. 
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УДК 726.071.1(438)Т.Обмінський Ігор Жук

ТАДЕУШ ОБМІНСЬКИЙ  ТВОРЕЦЬ І ДОСЛІДНИК 
САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Здійснено реконструкцію основних етапів професійної біографії Тадеу-
ша Обмінського (1874-1932) – видатного архітектора першої третини 
ХХ ст., провідного представника львівської архітектурної школи. Сво го 
часу професор Обмінський блискуче проявив себе в ролі керівника ка фед-
ри бу дів ниц тва Львівської політехніки, реставратора архітектур них 
па м’я ток, глибокого знавця дерев’яної архітектури. Він став авто ром 
ба га  тьох нових будівель, позначених стильовими рисами сецесії та нео-
кла си циз му початку ХХ ст. Три десятиліття професійної діяльности 
май ст ра на терені Львова підсумував проєкт костелу Матері Божої 
Остро брамської, побудованого в районі Личакова (1931-1934). Особливий 
ак цент зроблено на творчій спадщині Т. Обмінського як проєктанта са-
краль них будівель і дослідника християнської архітектури.

Ключові слова: архітектура, сецесія, неокласицизм, Львівська політехніка, 
костел Матері Божої Остробрамської.

У жовтні 1931 р. у Львові, на Верхньому Личакові, було закладено на-
ріжний камінь під будівлю нового костелу – Матері Божої Остробрам ської. 
Монументальний вотивний храм зводився за кошти фундації Боле сла-
ва Твар довського, тодішнього римо-католицького архиєпископа Львова. 
Про єктну ж розробку доручили заслуженому львівському архітекторові, 
про фесору Тадеушеві Обмінському. Менш як за рік після початку реаліза-
ції цього великого проєкту Обмінський помер.1 Личаківський костел – 
теперішня церква Покрову Пресвятої Богородиці – був його останньою 

1 Див. причинки до дослідження історії цього костелу: A. Betlej. Kościół wotywny p. w. 
Matki Boskiej Ostrobramskiej na Łyczakowie // Materiały do dziejów sztuki sakralnej na zie-
miach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej / ред. J. K. Ostrowski, част. 1: Kościoły i klasztory 
rzymsko katolickie dawnego województwa ruskiego, т. 12: Kościoły i klasztory Lwowa z wieków XIX 
i XX. Kraków 2004, с. 264. Див. також: Nekrologja // Czasopismo Techniczne (Lwów 1932/21) 
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роботою, творчим заповітом, який підсумовував три десятиліття про фе-
сійної діяльности видатного майстра.

Тадеуш Обмінський – надзвичайно важлива постать в історії архі-
тектури Львова першої третини ХХ ст. Тепер, з дистанції часу, можна 
стверджувати, що значення його архітектурних праць вочевидь виходить 
поза локальний рівень, – у них Обмінський показав себе як майстер евро-
пейського класу. Метою цієї статті є ознайомити зацікавленого читача 
з основними епізодами його професійного життєпису, поставивши особ-
ливий акцент на ролі Обмінського як проєктанта сакральних будівель 
і гли бокого дослідника християнської архітектури.

Тадеуш Антоній Обмінський народився 16 квітня 1874 р. у Львові. 
Парохіяльна метрика засвідчує, що батьками майбутнього архітектора 
були Юліуш Александр та Антоніна Броніслава зі Стахевичів Обмінські. 
Роди на Обмінських винаймала фільварок латинського архиєпископства 
в Бар та тові, поблизу Оброшина під Львовом.2

Можна припустити, що витоками пізнішого захоплення Тадеуша 
Обмінського пам’ятками народної архітектури стали його дитячі вра жен-
ня. Один із його майстерних рисунків, опублікованих у 1902 р. журналом 
«Ча со пісмо Технічне», зафіксував історичну церкву в Бартатові, датовану 
по чат ком ХІХ ст.3 Форми дерев’яних церков і сільських садиб, побачених 
в око ли цях Оброшина або ж у карпатських селах, які були місцями літ-
ньо го від по чинку, могли закарбуватися в пам’яті й вплинути на уяву 
здіб но го хлопця.

Тадеуш Обмінський був різносторонньо обдарованою особою. Він мав 
розвинуте відчуття маси й простору, лінії та орнаменту. Був прекрасним 
рисувальником. Інша сторона його таланту – точне технічне мислення 
в категоріях конкретного матеріялу та конструкції. Обмінський – не пере-
вершений фахівець у царині будівельного матеріялознавства, його завж-
ди відзначало глибоке розуміння логістичних аспектів архітектури.

Очевидно, саме технічні здібності визначили напрям студій юного 
Об мінського у Львові. Здобувши чотирикласну початкову освіту в школі 

318-319; Politechnika Lwowska 1844-1945 / ред. J. Boberski та ін. Wrocław 1993, с. 187-188. 
Базовим джерелом біографічної інформації, представленої в цій статті, є особова спра ва 
професора Обмінського (Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. 27 (Львів-
ська політехніка), оп. 4, спр. 461).

2 ДАЛО, ф. 27, оп. 4, спр. 461, арк. 106; Л. Шанковський. Оброшин й оброшинці у ви-
звольних змаганнях 1918-1919 років (на підставі споминів учасників). Львів 2000, с. 6.

3 Див.: T. Obmiński. Kilka uwag o drewnianych cerkwiach w Galicyi // Czasopismo Tech niczne 
(Lwów 1902/7) 100-101, табл. III, IV, V. Атрибуція рисунку на табл. ІV як графічної студії 
бартатівської церкви належить к. і. н. Василеві Слободяну, якому автор висловлює подяку 
за надання кількох цінних інформацій, використаних при підготовці тексту статті.
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ім. Конарського, він йде вчитися в гімназію ім. Франца Йосифа, далі – 
у ре аль ну школу, а 1892 р. вступає до Львівської політехніки.4

Цісарсько-королівська політехнічна школа у Львові, або, лаконічніше, 
Львівська політехніка (коротша назва закладу стала офіційною з 1921 р.), 
готувала фахівців із вищою освітою в галузі інженерних дисциплін. Пер-
ший рік Тадеуш Обмінський вчиться тут на відділі інженерії, а з другого – 
переходить на відділ будівництва, тобто архітектурний факультет. Серед 
викладачів, у яких він студіював, слід окремо виділити Юліяна Октавіяна 
Захарєвича, провідного львівського архітектора доби історизму, який 
учив Обмінського «науки архітектурних форм», архітектурної композиції 
та рисунків.5

Важливим моментом у професійному становленні Обмінського стала 
підготовка до публікації підручника професора Ґустава Бізанца, багато-
літнього керівника кафедри будівництва.6 Це була базова кафедра, яка 
спе ці я лізувалася на вивченні архітектурних конструкцій і матеріялів, бу-
ді вельного законодавства та бухгалтерії. Два томи «Будівництва»7 пуб-
ліку валися впродовж 1893-1898 рр. З інформації, вміщеної на титульних 
сто рінках, дізнаємося, що в опрацюванні брав участь слухач Обмінський. 
Ма буть, з участю Тадеуша Обмінського можна пов’язати оформлення 
знач ної частини рисунків, включених до підручника (серед яких велику 
гру пу становлять рисункові студії дерев’яних архітектурних елементів).

Ця робота була визначальною для подальшого професійного роз-
вит ку Обмінського. З кінця 1897 р. починається його академічна кар’є-
ра: він отримує свою першу посаду в Політехніці – асистента кафед ри 
будівництва. Наступним важливим етапом стала берлінська стипен дія: 
упро довж двох півріч 1900/1901 академічного року Тадеуш Об мін ський 
вдо сконалює свій фаховий рівень у політехнічній школі в Бер лі ні (Шар-
лотен бурґ). З Німеччини повертається до Львова, далі пра цює на бу ді-
вельному відділі, а 1909 р. стає доцентом дерев’яного будів ниц тва. На-
реш ті, у 1910 р., з виходом на пенсію проф. Бізанца, Тадеуша Об мін сько го 
призначають звичайним професором – керівником кафедри будівництва.8 

4 Див.: ДАЛО, ф. 27, оп. 4, спр. 461, арк. 2.
5 Докладніше про нього див.: I. Żuk. Julian Zachariewicz 1837-1898, Alfred Zacharie wicz 

1871-1937: Wystawa twórczości: Katalog. Warszawa 1996, с. 6-12; ДАЛО, ф. 27, оп. 4, спр. 461, 
арк. 95-96.

6 Див.: І. Жук. Професор Ґустав Бізанц (сторінка з родинної саги) // Німецькі колонії 
в Га ли чині: Історія – архітектура – культура: Матеріали, доповіді та повідомлення. Львів 
1996, с. 142-153.

7 G. Bisanz. Budownictwo. Lwów 1893-1898.
8 Див.: Z. Popławski. Dzieje Politechniki Lwowskiej 1844-1945. Wrocław – Warszawa – Kraków 

1992, с. 135, 139; ДАЛО, ф. 27, оп. 4, спр. 461, арк. 15.
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Згодом його обирають у Політехніці на найвищі адміністративні посади: 
декана будівельного відділу (каденції 1915/1916, 1920/1921 навч. років) та 
ректора (1916/1917 навч. рік).9

Навчальна робота органічно поєднується з дослідницькою діяльністю 
Тадеуша Обмінського, зосередженою на студіях дерев’яного будівництва. 
Він вивчає численні пам’ятки дерев’яної архітектури, передовсім са краль-
ної, з різних регіонів Центрально-Східної Европи, з великим ентузіязмом 
організовує експедиційно-польову роботу, географія якої охоплює терени 
від Карпат до Полісся. Під час поїздок виконуються сотні віртуозних ри-
сунків. Збережена частина корпусу цих унікальних графічних матеріялів 
міститься в двотомному альбомі, який нині є власністю львівського скан-
сену.10 Обмінський виконує також ретельне опрацювання тогочасних нау-
кових публікацій. Підсумком цієї синтетичної наукової роботи стала ди-
сер тація на тему «Генеза і розвиток дерев’яного будівництва як внесок 
до історії культури слов’ян», яку Тадеуш Обмінський захищає у 1908 р., 
здобуваючи вчений ступінь доктора технічних наук.11

У 1915 році виходить друком найґрунтовніша з наукових розвідок 
Обмінського – «Про дерев’яні церкви Галичини».12 Автор формулює ори-
гі нальну теорію, розглядаючи специфіку традиційної тесельської кон-
струк ції, поширеної в Галичині, та характер літургії східного обряду як 
чин ники, взаємодія яких зумовила формування типів дво- і трикамерних 
цер ков. Він робить припущення про існування типу церкви, який «виник, 
на пев но, уже в перші століття християнства на Русі й, мабуть, від кінця 
ХІІ ст. був уже загалом панівним по селах у руських землях»13. Далі він об-
стоює тезу про оборонний характер дерев’яних храмів за середньовічної 
доби, що зумовило появу типу «гродової церкви» – інтегрального ком по-
нен ту фортифікації («гроду»), з «каплицею воїнів» у вежі над бабинцем. 
Яс ніс тю аргументації відзначається пояснення закономірностей фор му-
ван ня плану вівтарної частини храму як прямокутника чи як зрі за но го 
на половину восьмикутника. Еволюцію цих форм Обмінський по в’я зує 

9 Див.: Z. Popławski. Dzieje Politechniki Lwowskiej, с. 303, 307.
10 Збірка творів Т. Обмінського у фондах Музею народної архітектури та побуту у Льво ві 

включає таблиці з колажами численних графічних студій архітектурних пам’яток (мож на 
припустити, що це ілюстративні додатки до докторської дисертації автора). Згадані ри сун-
ки експонувалися на кількох виставках, однак каталог не публікувався. Див.: А. Данилюк. 
Скарби народної архітектури Гуцульщини: Етнографічний нарис. Львів 2000, с. 128-135.

11 «Geneza i rozwój budownictwa drewnianego jako przyczynek do historyi kultury słowian», 
див.: ДАЛО, ф. 27, оп. 4, спр. 461, арк. 94.

12 T. Obmiński. O cerkwiach drewnianych w Galicyi // Sprawozdania Komisyi do Badania His-
toryi Sztuki w Polsce, т. 9. Kraków 1915, с. 399-432.

13 Там само, с. 413.
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не з наслідуваннням архітектури мурованих романських чи візан тій  ських 
храмів, а з особливостями тесельської техніки. Нарешті, він про сте жує 
особ ливий шлях розвитку в галицькому регіоні типу церкви з хресто по-
діб ним планом.14

Професор Обмінський висуває ідею існування архаїчного прото типу 
храмової будівлі, певного базового модуля. Таким модулем був зруб, на-
критий наметовим верхом або купольним склепінням, часто – з пере-
ходом у плані від квадрата до октагона. Також Обмінський озвучує 
гіпо тезу (вочевидь, дискусійну) про зв’язок цього модуля з будинками-
ве жа ми з пірамідальним верхом, про які ми знаємо з описів, поданих 
Вітрувієм.15

Успішно презентуючи себе в ролі вченого-інтелектуала, Тадеуш Обмін-
ський водночас виступає як вправний архітектор-практик*, один із най-
успішніших проєктантів королівського столичного міста Львова за ча сів 
будівельного буму 1900-х – початку 1910-х років. У той період він про єк-
тує десятки об’єктів, переважно чиншових кам’яниць. При цьому ак тив-
но звертається до форм нового мистецького стилю – сецесії.16

Сецесійна архітектура львівських будівель, автором яких був Об мін-
ський, – багатий матеріял, який заслуговує на окреме монографічне опра-
цювання. У нашій статті його буде представлено лише в максимально 
короткому огляді. Близько 1904 р. Тадеуш Обмінський починає працювати 
для будівельної фірми Міхала Уляма та Зиґмунта Кендзєрського, беручи 
участь у розробці проєкту т. зв. кам’яниці Сеґаля (1904-1905, теперішня 
адреса – вул. Чайковського, 6) та будинку готелю «Народна гостиниця» 
(1905-1906, вул. Костюшка, 1-1а).17 Далі впродовж кількох років він 
виступає в ролі основного проєктанта фірми Левинського. З великою мі-

14 T. Obmiński. O cerkwiach drewnianych, с. 413-415, 417-420, 423-430.
15 Там само, с. 401.

16 Див. докладніше: I. Zhuk. Th e Architecture of Lviv From the Th irteenth to the Twentieth 
Centuries // Lviv: A City in the Crosscurrents of Culture. Cambridge (Mass.) 2005, с. 118-119.

17 13 жовтня 1905 р. львівська газета «Пшеґльонд» інформувала читачів про нову ка-
м’я  ницю, яка була «власністю д-ра Сеґаля, а збудована архітекторами Улямом і Кен дзєр-
ським». Наступного дня той самий часопис опублікував додаткову інформацію: «У спра ві 
вчорашньої статті [...] мусимо ще доповнити, що автором проєкту гарного фа са ду но во го 
дому на вул. Академічній [теперішній просп. Шевченка – І. Ж.] є знаний міс це вий архі-
тектор п. Тадеуш Обмінський». Див.: W dziedzinie budownictwa lwowskiego // Przegląd (Lwów 
1905/233); Z budownictwa // Przegląd (Lwów 1905/234). Одна з публікацій називає Т. Об мін-
ського автором як кам’яниці Сеґаля, так і будинку «Народної гостиниці» (M. Orłowicz. 
Ilustrowany przewodnik po Lwowie. Lwów – Warszawa 1925, с. 120, 141); див.: ДАЛО, ф. 2 
(Львівський магістрат), оп. 1, спр. 38, арк. 15, 16; спр. 5170, арк. 11, 76, 77.

*  Перелік проєктів Т. Обмінського, поданий у нашій статті, не є повним: тут фігурують 
лише вибрані позиції зі списку, який включає десятки об’єктів.
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рою вірогідности Обмінському можна приписати опрацювання, у «тан-
демі» з Іваном Левинським, проєктів будинків, споруджених на вул. Бого-
мольця, №№ 4, 5, 6; Павлова, №№1, 2, 3, 4; Личаківській, 70 (усі датуються 
бу ді вельним сезоном 1905-1906 рр.); а також на вул. Левицького, 14-16 
та пл. Григоренка, 4 (обидва – 1906-1907 рр.); особисті підписи Тадеу-
ша Обмін ського фігурують на планах типово сецесійних кам’яниць на 
вул. Брюл ло ва, 4 (1904-1905) та на Глібова, 2 (1905-1906).18 Численні про-
єкти одно знач но свідчать: сецесійний Львів – це, значною мірою, будівлі 
Тадеу ша Обмінського.

У його роботах, виконаних у перші роки ХХ ст., помітне місце посіли 
також мотиви закопанського стилю. Про вплив «закопанщини» свідчи-
ли інтер’єри львівського вокзалу, що будувався протягом 1901-1904 рр. 
(Обмін ський розробляв дизайн меблів для ресторану третього класу), 
про єк тована ним брама виставки Політехнічного товариства (1902 р., до 
сьо го дні не збереглась, як і давні інтер’єри вокзалу) та декілька інших 
про єкт них розробок. Окремо, у контексті теми нашої статті, належить зга-
да ти ти пові проєкти костелів (розрахованих на 200, 400, 600 парохіян) ав-
тор ства Тадеуша Обмінського, виконані також у закопанському стилі, які 
пуб лі ку вались у фаховій періодиці перших років минулого століття.19

Широко відомою є група будівель, які Обмінський проєктував для 
ук ра їнських замовників. Про них згадано в усіх синтетичних істо рі ях 
ук раїнського мистецтва. Мова йде про будинок кредитно-страхового то-
ва риства «Дністер» (1905-1906 рр., вул. Руська, 20), «Академічний дім» 
(1905-1906 рр., вул. Коцюбинського, 21а) та бурсу Українського педа го-
гіч но го товариства (УПТ) (1906-1908 рр., вул. Генерала Чупринки, 103). 
Ці про єкти, у яких мотиви бойківської та гуцульської архітектури по-
єд на но із се це сі єю, Обмінський виконував у співпраці з І. Левин ським, 
а та кож кіль кома архітекторами молодшої генерації, близькими до 

18 ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. 124, арк. 4-10, 13; спр. 125, арк. 5, 15; спр. 126, арк. 32, 33; 
спр. 590, арк. 4-12, 17; спр. 2286, арк. 65, 98-104; спр. 5308, арк. 94; спр. 5311, арк. 29-
35; спр. 6409, арк. 9-28, 30-33; оп. 2, спр. 288, арк. 59-66, 74; спр. 2254, арк. 12, 14, 17, 
25; спр. 2255, арк. 4-10, 36; спр. 2256, арк. 5-11, 17. У реалізації архітектурних проєктів 
спільного автор ства будівничий Іван Левинський зазвичай брав участь як розробник 
кон цепції плану («горизонтальної проєкції») та як будівельний менеджер. Детальне ж 
опра цю вання форм архі тектури виконували співробітники бюро Левинського, зокрема – 
у сере дині та другій поло вині 1900-х років – Тадеуш Обмінський.

19 Див.: Nowy dworzec kolei państwowej we Lwowie // Architekt (Lwów 1904/7) 101-110, 
таб. XXXI; Nowy dworzec we Lwowie // Przemysłowiec 1/26 (Lwów 1903-1904) 11; Projekta 
wiejskich kościоłków // Czasopismo Techniczne (Lwów 1904/1) 6, табл. I, II, III; Wystawa jubi-
leu szowa Towarzystwa Politechnicznego 1902 r. // Czasopismo Techniczne (Lwów 1902/24) 326; 
J. Le wicki. Między tradycją a nowoczesnością: Architektura Lwowa lat 1893-1918. War szawa 2005, 
с. 119, 222.
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фірми Левинського.20 На планах усіх згаданих будівель він поставив осо-
бистий під пис у кириличній українській формі («Т. Обміньский», «Тадей 
Обмінь ский»).21 Отже, у професійній біографії Обмінського можна ви ді-
ли ти особ ливий етап – «український період» його творчости.

Архітектура об’єктів, проєктованих Обмінським для українських ін-
весторів: товариства «Дністер», УПТ, Наукового товариства ім. Шевченка 
(під адміністрацією якого перебував академічний дім) – мала в очах су-
часників особливий ідейно-політичний підтекст, про що свідчить коментар 
газети «Діло» (1906): «Будинок “Дністра” для Русинів має своє особливе 
значінє, бо в самім середмістю старинного города Льва є видимим знаком 
розвитку і економічного поступу автохтонного населення краю»22. Тепер, 
з дистанції часу, ми виразно бачимо, що Тадеуш/Тадей Обмінський був 
од ним з основних творців «народного» стилю української архітектури 
по чатку ХХ ст. в його галицькій версії.

Окремо слід згадати співпрацю Тадеуша Обмінського з Греко-Като-
лиць кою Церквою. Незадовго до початку Першої світової війни професор 
Об мін ський виконує замовлення парохії в Оброшині, проєктуючи нову 
церкву. Храм св. Димитрія споруджено біля цвинтаря, на якому по хо вані 
батьки архітектора.23 Хроніку цього будівництва від тво рю ють спогади 
історика Лева Шанковського:

Після Великодня в 1912 році положив старенький духовник греко-
католицької семінарії о. прелат Ізидор Дольницький [...] угольний 
камінь, а за два роки святиня була на тиждень перед вибухом війни 
готова і уладжена. Пляни цієї замітної [...] святині виготовив [...] 
проф. львівської політехніки бл. п. Обмінський, що опер ідею цього 
пля  ну на пляні історичної церкви св. Юрія в Дрогобичі.

Це був перший вилім під оглядом стилю в будові наших церков у Га-
ли чині, бо в тому часі неподільним і універсальним виконавцем 
пля  нів для всіх наших церков був пок. арх. В. Нагірний [...] Пляном 
проф. Об мін ського незвичайно захопився митр. Шептицький і, за-

20 ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. 5494, арк. 1-9; оп. 2, спр. 2609, арк. 55, 92-97, 104-107; спр. 3806, 
арк. 91, 104-107, 109-111.

21 У період будівництва бурси УПТ була в обігу поштова листівка з репродукцією 
ескіз ного проєкту цього будинку, на якому фігурує підпис автора українською мовою: 
«Тад. Обміньский 1906». Відомо, що в подальшому опрацюванні проєкту бурси участь 
брав архі тек тор Лев Левинський. Розробка та реалізація проєкту академічного дому по-
в’язується з учас тю будівничого Филимона Левицького. Див. також: ДАЛО, ф. 2, оп. 2, 
спр. 5494, арк. 3.

22 «Дністер» у власній хаті // Діло (Львів 1906/227).
23 Автор висловлює подяку проф. Юрію Островському, який вказав місце родинного 

скле пу Обмінських на оброшинському цвинтарі.
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твер джу ючи його, заборонив будівничим допускати хоч би наймен-
шої зміни.24

Церква, проєктована Обмінським, – пізньосецесійна (чи пост сеце-
сій на) альтернатива традиційному стилю купольних храмів Василя На-
гір ного. Конфігурація її центрального планування та характер деталей 
де мон ст рують тяжіння до форм церкви св. Леопольда на території лі-
ку валь ного комплексу в Штайнгофі у Відні (1903-1907) – одного з най-
ві до мі ших про єктів Отто Ваґнера.25 Замість купола, встановленого над 
приз ма тичною основою віденського храму, Обмінський надбудовує над 
свя тинею св. Ди мит рія пірамідальну ярусну конструкцію (тут знову зга-
ду ється дав ній прото тип, концепцію якого представлено в праці, при свя-
че ній де рев’я ним церквам Галичини).

У проєктах Обмінського, датованих кінцем 1900-х – по чат ком 1910-х ро-
ків, уже можна простежити поступовий перехід від пізньої се цесії до нео-
класицизму початку ХХ ст. Цю стильову метаморфозу демонст рує бу динок 
колишнього Технологічного інституту (1907-1910 рр., вул. Нижанків сько-
го, 5), проєктований і споруджений у комплексі з прилеглою спору дою 
Тор го во-промислової палати.26

Три війни: Перша світова, українсько-польська та польсько-біль шо-
виць ка – перервали діяльність Тадеуша Обмінського як практикуючого 
архі тек тора. Його робота на ниві архітектурного проєктування від нов лю -
єть ся в 1920-ті роки. У той час Обмінський робить вагомий вне сок у роз бу-
до ву кампусу Політехніки, виконуючи проєкт нового бібліо теч ного бу дин-
ку (1928-1932 рр., вул. Бібліотечна, 2).27 У його строгих нео кла си цис тич них 
формах, опоряджених іонійським ордером, нема ані сліду се це сій ної орна-
ментики. У стилі Обмінського відбулася разюча зміна: важ ко по ві ри ти, що 
бібліотеку Політехніки проєктував той самий архі тек тор, який був автором 
барвистого архітектурного «костюму» кам’яниці то ва рист ва «Дністер».

Львівська політехніка далі була фокусом професійної активности Та-
деуша Обмінського. Його виклади на архітектурному факультеті зі бра-
но в новому підручнику, опублікованому 1925 р. під титулом «Загаль не 
бу дівництво».28 Ця публікація ніби переймає «естафету» попередньо го 
під ручника, авторства Ґустава Бізанца. Текст охоплює чотири розділи: 

24 Л. Шанковський. Оброшин й оброшинці, с. 6.
25 Див.: N. Powell. Th e Sacred Spring: Th e Arts in Vienna 1898-1918. Greenwich (Conn.) 1974, 

с. 56-59.
26  Див.: І. Жук. Торгово-промислова палата [=Історико-архітектурний атлас Львова, 

серія II, зош. 3]. Львів 1998, с. 4; ДАЛО, ф. 2, оп. 1, спр. 58, арк. 37-47.
27 Див.: І. Білоус, О. Шишка, Д. Тарасов. Науково-технічна бібліотека Національного уні-

верситету «Львівська політехніка». Львів 2009, с. 35.
28 T. Obmiński. Budownictwo ogólne. Lwów 1925.



ІГОР ЖУК

158

«Елементи конструкційних з’єднань», «Конструкції, які обмежують простір 
збо ку», «Конструкції, які обмежують простір зверху», «Внутрішні об лаш-
тування». Другий том («Атлас») містить численні рисунки, репродуковані 
технікою літографії, серед яких домінують графічні зображення дерев’я-
них конструкцій – матеріял багаторічних студій храмової архітектури.

Як і в попередні роки, повоєнна діяльність Обмінського була різно-
сторонньою. Зокрема, упродовж 1920-х років він успішно виконував 
функ ції головного консерватора* львівської латинської катедри. Трива лий 
пе ріод роботи на цій посаді, призначення на яку професор Обмінський 
отри мав ще за часів Австрійської монархії, підсумовує його публі ка-
ція «Ре став рації львівської катедри: давні і теперішні»29, видана друком 
у 1932 р. У ній подано виклад історії перебудов та реставрацій пам’ятки, 
здійс нених від ХVІІІ ст. (тут Обмінський укотре демонструє ґрунтовну 
еру ди цію дослідника сакральної архітектури), після чого подано звіт про 
відновлювальні заходи за період 1908-1930 рр., коли роботи проводилися 
під ке рів ництвом власне автора публікації.

Зокрема, львівська латинська катедра Вознесіння Пресвятої Діви Марії 
завдячує Тадеушеві Обмінському збереженням своєї автентичної по крів-
лі. Професор Обмінський, за його ж власними словами, «з усу ван ням 
ста рого в’язання [даху] боровся від початку, оскільки воно є пре крас ним 
при кладом давньої тесельської конструкції (особливо над пре сві те рієм)»30. 
Інша кардинальна проблема, ефективно розв’язана головним кон сер ва то-
ром, – це впорядкування давніх поховань у підземеллях храму. За його 
про єктом було створено систему тунелів між склепами та вентиляційних 
ка на лів, останки ж похованих перенесено до бетонних контейнерів-осуа-
ріїв. Крім того, назовні було відкрито два готичні портали на бокових сті-
нах катедри та давнє вікно з масверком на вежі. Одночасно Обмінський 
ре став рував прилеглу каплицю Боїмів.31

Упродовж 1920-х років професор Обмінський вів тихий, розмірений 
спосіб життя в колі родини. За переказами близьких, його великою па-
сією були квіти, які він постійно зображав на своїх акварелях (був вправ-
ним акварелістом).32 Під кінець 1920-х років архітектор віддається ро боті 
над проєктом своєї найбільшої будівлі – костелу Матері Божої Остро-
брамської. Архітектурний конкурс на проєкт цього храму, участь у якому, 
крім Обмінського, брали ще п’ятеро провідних архітекторів міжвоєнної 

29 T. Obmiński. Restauracje katedry lwowskiej: Dawne i dzisiejsze. Lwów 1932.
30 Там само, с. 12.
31 Там само, с. 16-21.
32 Інформацію надала внучка архітектора, п. Марія Обмінська-Фридрихович.

* Консерватор – керівник реставраційних робіт.



Будинок товариства «Дністер» 
(фото І. Жука)

Церква св. великомученика Димитрія 
в Оброшині 

(фото Ю. Островського)

Бібліотека 
Львівської політехніки  
(фото І. Жука)

Костел Матері Божої 
Остробрамської,  
тепер – церква 

Покрову Пресвятої Богородиці 
у Львові 

(фото І. Жука)



ІГОР ЖУК

160

Польщі, відбувся 1930 р., після чого почався чотирирічний період бу дів-
ництва. Новий костел було освячено в жовтні 1934 р.33

На той час Тадеуша Обмінського вже не було серед живих. Він помер 
18 липня 1932 р., маючи 58 років. Могила архітектора знаходиться на 
львівському Личаківському цвинтарі, на полі 59.

Реалізацію проєкту професора Обмінського завершував його молод-
ший колега, архітектор Вавжинець Дайчак, фірма якого виконувала також 
основні роботи на будівельному майданчику.34 Дайчак впровадив окремі 
зміни, але в основі зберіг форми, запропоновані Обмінським. Проєкт ба-
зу ється на прототипі ранньохристиянської базиліки з дзвіницею. Остан-
ня наслідує модель середньовічних італійських кампаніл. З істо рії евро-
пейської архітектури нового часу серед відомих пам’яток, орієн това них на 
той самий історичний взірець, можна назвати церкву Фріденскірхе (1845-
1848), споруджену в околиці Потсдама за проєктом Людвіґа Персіуса – 
кращого серед учнів К. Ф. Шинкеля.35 Цю храмову будівлю Обмінський 
міг бачити, коли студіював у Берліні.

Личаківський храм розміщений на вершині пагорба, його дзвіниця – 
основна домінанта-орієнтир східної периферії Львова. Місце, обране для 
будівництва, можна віднести до найкращих ділянок в архітектурному 
крає виді височин, які кільцем охоплюють львівське середмістя. Над те ра-
сою з монументальними сходами височіє ступінчатий силует фасаду, з ве-
ли ким центральним вікном, симетрично закомпонованими аркадами та 
ма сивними призмами наріжних ризалітів. Вежа-дзвіниця, прилегла до за-
хрис тії, розміщена біля північно-західного кута базиліки. З південного боку 
нави прибудовується каплиця з покрівлею пірамідальної форми (тра ди цій-
ний мотив, який у творчості Обмінського повторюється не раз). На бо ко-
вих фасадах шикуються стрункі вікна з заокругленим завершенням і верх-
нім рядом округлих віконець. Нава на п’ять прясел, орієнтова на пара лель-
но до вулиці Личаківської, зі сходу завершена високою півкруг лою ап си дою 
з конховим склепінням. Просторий інтер’єр під кесонова ним пере крит тям, 
охоплений аркадами, творить загальне відчуття ясности й гармонії.

Провідною ідеєю, якою керувався ініціятор будівництва, архиєпископ 
Болеслав Твардовський, було надання новому костелові вотивного харак те-
ру – виразу подяки «за врятування Львова від навали більшовиків у 1920 р. 
та щасливе повернення Львова в лоно воскреслої Вітчизни піс ля 140 ро ків 
неволі».36 Проєкт реалізовувався на фоні активної ідео ло гіч ної кам па нії, 

33 Див.: A. Betlej. Kościół wotywny p. w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, с. 274-275, 266.
34 Там само, с. 264.
35 Див.: H.-R. Hitchcock. Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. New Haven – 

London 1967, с. 65.
36 Див.: A. Betlej. Kościół wotywny p. w. Matki Boskiej Ostrobramskiej, с. 262.
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ТАДЕУШ ОБМІНСЬКИЙ – ТВОРЕЦЬ І ДОСЛІДНИК САКРАЛЬНОЇ АРХІТЕКТУРИ

типової для нових костельних фундацій на «кресах» дру гої Поль ської Рес-
публіки, характерним компонентом якої була анти укра їн ська риторика.

Однак, вивчаючи обставини професійного та приватного життя Та-
деу ша/Тадея Обмінського, доходимо висновку, що така ідеологічна ан га-
жо ва ність навряд чи могла відображати особисту позицію архітектора. 
В яс них класичних формах проєктованого ним храму ми не бачимо жод-
них ознак націоналістичної архітектури. Підсумкову характеристику ви-
знач ній пам’ятці, творцем якої був Тадеуш Обмінський, дає краківський 
до слід ник Анджей Бетлей:

Розташування костелу Матері Божої Остробрамської та його мону-
ментальний масштаб надали йому значення важливого акценту в па-
норамі Львова та ідейної вартівні зі східного боку. Парадоксально, 
цей факт правильно відчитала совєцька влада, розташовуючи на те-
расі нижче від костелу власний контрпам’ятник у вигляді автен тич-
ного танка. Новий знак мав, поза сумнівом, нейтралізувати старі ший. 
Історія врешті-решт дезактуалізувала обидва, залишаючи будів лі її 
універсальну сакральну функцію.37

Коли чуємо дзвін, який лунає з церкви Покрову Пресвятої Бого-
ро  ди ці на вулиці Личаківській у Львові, ми щоразу згадуємо Тадеуша 
Обмін ського – провідного львівського архітектора модерної доби, який 
уві йшов в історію мистецтва Центрально-Східної Европи першої третини 
ХХ ст. як видатний творець і дослідник храмової архітектури.

Ihor Zhuk
TADEUSZ OBMIŃSKI  CREATOR AND SCHOLAR OF RELIGIOUS ARCHITECTURE

Th e article deals with Tadeusz Obmiński's (1874-1932) life and artistic lega cy. 
Th e author has provided a biography of Obmiński, who was a prominent re pre-
sentative of the Lviv school of architecture during the early part of the 20th cen-
tury. Obmiński, who hold the position of the Construction Chair at the Po ly-
technic School in Lviv, was active in the restoration of architectural monuments 
and a specialist in the realm of wooden construction. At the beginning of the 
century, he de signed a num ber of art nouveau and neoclassical structures. His 
three decades of pro fessional activity culminated with the design of the Church of 
Our Lady of the Gate of Dawn, built in Lychakiv (Lviv) during 1931-34. 
Keywords: architecture, art nouveau, neoclassicism, Polytechnic School in Lviv, 
Church of Our Lady of the Gate of Dawn.

37 Там само, с. 276-277.
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НАЦІОНАЛІЗМ ЯК РЕЛІГІЯ:
ПРИКЛАД ДМИТРА ДОНЦОВА ТА ОУН 

1920–1930-ті роки

Ідеологія Дмитра Донцова та пропаганда Організації українських націо-
налістів розглядаються крізь призму теорії політичних релігій Еміліо 
Джен тіле. Автор доводить, що українські націоналісти 1920-1930-х ро-
ків сві домо вдавалися до сакралізації політики, виявляючи тенденцію до 
тво рення власної політичної релігії. Проте з ряду причин український ін-
тег ральний націоналізм не перетворився на політичну релігію такою мі-
рою, як сучасні йому тоталітарні ідейно-політичні течії в Европі.

Ключові слова: політика, ідеологія, пропаганда, інтегральний націоналізм, 
політична релігія.

Новочасна секуляризація та поступ науки підірвали світоглядну 
моно по лію традиційних релігій. Уже в XIX ст. не бракувало ентузіястів, 
які ві щу  вали повне витіснення релігії позитивним знанням у недалекому 
май бут ньому. Проте цього не сталося. Скрізь, де зменшувався вплив те-
їс тич них релігій, їх заступав не раціоналістичний науковий світогляд, 
а нові вірування й культи, що оточували релігійним поклонінням світ ські 
об’ єк ти: людський розум, прогрес, революцію, націю, державу, про ле та-
рі ят, арійську расу тощо. Поряд із традиційними виникали нові ре лігії, 
які називали «світськими», «громадянськими», «політичними», «суро гат-
ни ми» або «ерзац-релігіями».

Витоки теорії світських релігій сягають доби Просвітництва. Поняття 
«громадянська релігія» впровадив Жан-Жак Руссо, для означення нової 
релігії громадян, що постане з утвердженням демократії. Громадянська 
релігія мала відрізнятися від християнства, а в деяких аспектах навіть 
протистояти йому. Згодом якобінці, серед яких були палкі послідовники 
Руссо, у роки Великої французької революції першими спробували на 
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прак тиці створити громадянську релігію. Тоді ж, спостерігаючи за ре во-
лю цій ними подіями, Марі Жан Антуан маркіз де Кондорсе вперше вжив 
тер мін «політична релігія».1

З кінця XIX ст. світські релігії стали предметом наукового вивчення. 
Піонерами тут були Ґаетано Моска, автор праці «Елементи політичної нау-
ки» (1895), і соціяльний психолог Ґюстав Лебон. Важливе значення мала 
соціо логія релігії Еміля Дюркгайма. У книжці «Елементарні форми ре лігій-
ного життя» він запропонував суто функціональне визначення релігії: 

Релiгiя є цiлiсною системою вірувань і практик, що стосуються свя-
щенних, тобто відокремлених, недоторканних (interdites), речей та 
об’ єд нують усіх своїх послідовників у моральну спiльноту, яку нази-
ва ють Церквою.2

Як слушно зазначає культуролог Олександр Гриценко, дюркгаймiвська 
кон цепцiя релiгiї «є цiлком вiдповiдною i для таких явищ, як полiтична 
iдео логiя чи нацiональна міфологія», і «цiлком застосовною до того явища, 
що в середині ХХ столiття отримало назву “громадянської релiгiї”»3.

Фактично сам Е. Дюркгайм і заклав підвалини концепції грома дян-
ської релігії:

Це факт, що iснують вiрування, якi є промiжними мiж наукою та 
звичайною релiгiйною вiрою; це всiлякого роду вiрування, що сто-
суються свiтських об’єктiв, як-от нацiональний прапор, рiдний край, 
певна полiтична органiзацiя, якийсь герой, якась видатна iсторична 
подiя тощо. [...] Може здаватися, що їх слiд виключити з нашого 
роз гляду. Одначе фактично їх дуже важко вiдрiзнити вiд власне ре-
лiгiйних вірувань. Батькiвщина-мати, Французька революцiя, Жанна 
д’Арк тощо є священними для всiх нас, i ми не дозволимо нiкому на 
них зазiхати.4

За Дюркгаймом, у релігійному культі суспільство поклоняється влас-
ному за камуфльованому образові. Розвиваючи цю (доволі спірну) тезу 
Дюрк гайма, Ернест Ґелнер зауважив: «В епоху націоналізму суспільства 
по кло няються собі відверто і безоглядно, відкидаючи будь-який каму ф-
ляж»5. У націо налістичному культі об’єктом релігійного обожнення стає 

1 Див.: E. Gentile. Politics as Religion. Princeton 2006, с. 1-2.
2 E. Durkheim. Les formes élémentaires de la vie religieuse: Le système totémique en Aust ralie, 

5-те вид. Paris 1968, с. 51.
3 О. Гриценко. Міфології, ідеології, громадянські релігії: у пошуках виходу з кризи тео-

ретичного перевиробництва // Дух і Літера 3-4 (Київ 1998) 179.
4 Цит. за: О. Гриценко. Міфології, ідеології, громадянські релігії, c. 179.
5 Е. Ґелнер. Нації та націоналізм. Націоналізм / пер. з англ. Г. Касьянов. Київ 2003, с. 92.
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нація. Не ви падково теорію світських релігій узяли на озброєння до слід-
ники націо налізму (Карлтон Гейз6, Ентоні Сміт7 та інші), які вказали на 
релігійні риси деяких форм націоналізму: обожнення нації; віру в її без-
смертя, яка доповнює, а іноді й замінює традиційні релігійні вірування 
в по тойбічне життя та безсмертя душі; віру в обраність певної нації, на-
ціо нальний ме сія нізм. З історичних форм націоналізму найбільшу схиль-
ність до пере творення на політичну релігію виявляв інтегральний націо-
налізм, який виник наприкінці XIX ст. і досяг свого розквіту за «доби 
фашизму» між двома світовими війнами.8

Саме в ті часи було розвинуто основи теорії політичних релігій, до 
чого спричинилася низка інтелектуалів, як-от Луїджі Стурцо, Адольф 
Кел лер, Вальдемар Ґуріан та, особливо, Ерік Феґелін, автор книжки «Полі-
тич ні релігії» (1938). Найбільший внесок у відродження теорії політичних 
ре лігій в останніх десятиліттях зробили насамперед фахівці з історії фа-
шизму, зокрема Майкл Берлей9, Роджер Ґриффін10 та Еміліо Джентіле. 
Саме теорію останнього покладено в основу цієї статті.

За Е. Джентіле, світська релігія – це «більш чи менш розвинута сис-
тема вірувань, мітів, ритуалів і символів, які створюють ауру святос ти, 
культ, поклоніння та обожнення довкола об’єкта, що належить до цьо го 
світу»11.

Джентіле розрізняє два різновиди світських релігій: громадянську ре-
лігію, що виступає як спільна «громадянська віра», основана на сакралізації 

6 Див.: C. J. Н. Hayes. Nationalism: А Religion. New York 1960.
7 Див.: Е. Д. Сміт. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія / перекл. з англ. Р. Фещенко. 

Київ 2004, с. 38-40.
8 У цій статті інтегральний націоналізм означає різновид авторитарного націоналізму, 

що розглядає націю як органічну цілість і вимагає беззастережного підпорядкування осо-
бистости інтересам своєї нації, які ставить вище від інтересів будь-якої соціяльної групи, 
інших націй і людства загалом. Термін «інтегральний націоналізм» уперше вжив у 1900 р. 
французький рояліст Шарль Моррас, доводячи, що саме роялізм у Франції є найповнішим, 
інтегральним націоналізмом (див.: W. C. Buthman. Th e Rise of Integral Nationalism in France: 
With Special Reference to the Ideas and Activities of Charles Maurras. New York 1939, с. 111). 
У 1931 р. американський історик К. Гейз використав цей термін як родове поняття для 
характеристики цілої низки сучасних йому течій крайнього націоналізму, включно з фа-
шиз мом і нацизмом (див. докладніше: C. J. H. Hayes. Th e Historical Evolution of Modern 
Natio nalism. New York 1968, с. 164-224).

9 Див.: M. Burleigh. Th e Th ird Reich. New York 2000 (особливо с. 4-14, 252-255, бібліографія 
на с. 922-923).

10 Див.: R. Griffi  n. Cloister or Cluster? Th e Implications of Emilio Gentile’s Ecumenical Th eory 
of Political Religion for the Study of Extremism // Comparative Fascist Studies: New Perspectives / 
ред. C. Iordachi. London – New York 2010, с. 290-296.

11 E. Gentile. Politics as Religion, с. 1.
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колективного політичного об’єкта, не пов’язується з окремою ідео логією, 
приймає відокремлення Церкви і держави й толерує існування тра ди цій-
них релігій; і політичну релігію, що основана на сакралізації певної ідео-
логії та інтегралістського політичного руху, відкидає співіснування з ін-
ши ми ідеологіями та рухами, заперечує автономію особи, поборює або 
під по рядковує традиційні релігії.12 Політична релігія є результатом про-
цесу сакралізації політики, яка

надає світському об’єктові (нації, країні, державі, людству, суспіль-
ству, расі, пролетаріятові, історії, свободі або революції) священного 
ста тусу, представляє його як абсолютний принцип колективного існу-
вання, розглядає його як головне джерело цінностей, що визначають 
особисту й колективну поведінку, і звеличує його як найвищий етич-
ний орієнтир громадського життя.13

Джентіле стверджує, що саме тоталітарні рухи та режими схильні 
ство рювати політичні релігії. Цей процес ґрунтується на таких засадах: 

(a) проголошення примату колективного світського об’єкта (нації, 
раси, класу тощо), що стає центром системи вірувань і мітів;

(б) пов’язання індивіда зі священною спільнотою вірних через спе-
ціяльні кодекси етичних та соціяльних заповідей;

(в) трактування цієї спільноти як обраної та наділення її месіянською 
функцією, спрямованою на виконання певної місії;

(г) творення політичної літургії з метою поклоніння сакралізованому 
колективному об’єктові через інституціоналізований культ і свя-
щен ну іс то рію, що періодично «оживляється» за допомогою риту-
а лів, які виконує спіль нота обраних.14

Можна виділити також декілька структурних і функціональних рис, 
що зближують політичні релігії з теїстичними:

наявність власного «святого письма» – сакралізованих творів ліде- -
рів та ідеологів певного руху;
прагнення створити замкнену спільноту вірних із жорсткою єрар- -
хічною структурою провідників, що нагадує Церкву;
культ харизматичних лідерів; -
культ померлих і загиблих героїв, святих, пророків, мучеників руху; -

12 E. Gentile. Th e Sacralisation of Politics: Defi nitions, Interpretations and Refl ections on the 
Question of Secular Religion and Totalitarianism // Comparative Fascist Studies: New Perspec-
tives / ред. С. Jordachi. London – New York 2010, с. 265.

13 Там само, с. 260.
14 Там само, с. 263.
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фанатизм – непохитна віра в те, що сповідуваний світогляд є єдино  -
правильним, отож тих, хто його не приймає, трактують у кращому 
разі як сліпців, у гіршому ж – як ворогів;
фаталізм – віра в неминучий тріумф сповідуваної ідеології; -
утопічна візія майбутнього ідеального суспільства – аналог Божого  -
цар ства на землі;
жорстке відмежування «своїх» від «чужих», часто – демонізація  -
«чу жих».

Класичними прикладами політичних релігій вважають італійський фа-
шизм, нацизм, радянський комунізм, учення «чучхе» в Північній Кореї.

Теорія політичних релігій тісно пов’язана з теорією тоталітаризму 
й фактично є її доповненням; вона важлива для кращого розуміння де-
яких іс тот них аспектів ідеології, пропаганди та політичної практики на-
ціо на ліс тичних рухів, які виявляли тоталітарні тенденції, а надто тих, 
котрі, при йшовши до влади, прагнули встановити тотальний контроль 
над су спільством.

Слід зауважити, що інтегральний націоналізм часто апелює і до тра-
диційних релігійних цінностей, але його підхід завжди інстру ментальний: 
релігія цінна не сама по собі, а як одна з підвалин нації, і лише тією мі-
рою, якою не суперечить націоналізмові.

* * *
Спробуймо застосувати теоретичну модель Е. Джентіле до україн-

сько го ін тегрального націоналізму, основними різновидами якого в 1920–
1930-х ро ках були «чинний націоналізм» Дмитра Донцова та «організо ва-
ний на ціо налізм» Організації українських націоналістів (ОУН).15

Оптимальний ґрунт для появи й розвитку інтегрального націоналізму 
утворюється за умов: 1) тяжкої політичної чи військової поразки, що за-
вдає удару національній гідності; 2) кризи національної самосвідомости; 
3) справжньої чи уявної небезпеки для існування нації.16 Саме за таких 

15 Про ідеологію Д. Донцова та ОУН див., зокрема: М. Сосновський. Дмитро Донцов: 
Політичний портрет. Нью-Йорк – Торонто 1974; С. М. Квіт. Дмитро Донцов: Ідеологічний 
портрет. Київ 2000; Г. Касьянов. Ідеологія Організації українських націоналістів // Орга-
нізація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси / ред. 
С. Кульчицький. Київ 2005 (розділ 8); І. В. Шліхта. Дмитро Донцов як ідеолог і теоретик 
українського націоналізму: Дис. ...канд. іст. наук. Київ 2005; A. Motyl. Th e Turn to the Right: 
Th e Ideological Origins and Development of Ukrainian Nationalism. 1919-1929. Boulder 1980; 
T. Stryjek. Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego: Analiza wybranych koncepcji. 
Wrocław 2000, с. 110-190; R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 
1929-1939: Geneza, struktura, program, ideologia. Lublin 2003.

16 Див.: П. Альтер. Звільнення від залежності і пригноблення: До типології націоналіз-
му // Націоналізм: Антологія / упор. О. Проценко, В. Лісовий. Київ 2000, с. 682.
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умов, що склалися внаслідок поразки війни за незалежність України, 
Д. Дон цов створив свій «чинний націоналізм». Розмірковуючи над при чи-
на ми поразки українців у боротьбі за державність, Донцов дійшов ви снов-
ку, що провідники українського національного відродження XIX–XX ст. 
страж дали на «надрозвиток інтелекту», занадто вірили у всесиль ність 
ро зуму, схилялися перед наукою, натомість не мали віри в силу влас-
ної національної ідеї. Український демократичний «націоналізм» засвоїв 
звуль га ризовану релігію розуму,17 проте не мав релігійного запалу, без 
якого не може перемогти жодна ідея. Отож Донцов поставив собі за мету 
ство ри ти новий світогляд, перейнятий справді релігійною вірою в єди-
ний абсо лют – націю. Ця ідея – створення нового світогляду – втіли ла ся 
в низці праць Донцова 1920-1930-х років, особливо таких, як «Наші цілі» 
(1923), «Церква і націоналізм» (1924), «Націоналізм» (1926), «Партія чи 
Орден» (1933), «1937» (1937).

Початком оформлення українського інтегрального націоналізму як 
окремої ідейно-політичної течії стало заснування двотижневика «За гра-
ва»*, головним редактором якого був Д. Донцов. Перший номер часо пису 
вийшов 1 квітня 1923 р. У редакційній статті «Наші цілі» автор (ймо-
вірно, сам Донцов) проголосив намір створити гурт, який «в свою ціль 
вносив би незахитаність і ясність, що притягає маси, а в аффірмацію сво-
го ідеалу – чисто релігійний запал, без якого ще не перемагали ні один рух 
і ні одна ідея»18. Кредо нового угруповання автор окреслив так: 

Єднає сей гурт те націоналістичне «Вірую», яке, мов молотом залізо, 
кується в нас в огні остатніх десяток років. Се «Вірую» знає один аб-
солют – націю, один катеґоричний імператив – її волю до життя. Ми 
далеко стоїмо і від тих, що з ліва, й від тих, що з права. Соціялізм 
при нялиб ми хиба, колиб він був патріотизмом, розпеченим до чер-
воности; офіціяльний патріотизм – колиб мав в собі щось з ре лігій-
ного запалу соціялізма.19

Наступного року Донцов опублікував статтю, у якій відзначив збли-
ження двох досі взаємно ворожих сил – націоналізму і Церкви. Говорячи 
про останню, він передовсім мав на увазі Католицьку Церкву, до якої 
пере йнявся глибокою повагою. Як признавався сам Донцов, раніше він 
інак ше ставився до цієї Церкви, приймаючи за її суть «жидівську букву», 

17 Д. Донцов. Націоналізм // його ж. Твори, т. 1: Геополітичні та ідеологічні праці. Львів 
2001, с. 252.

18 Українська суспільно-політична думка в 20 столітті: Документи і матеріяли / упор. 
Т. Гунчак і Р. Сольчаник, т. 2. [Б. м.] 1983, с. 60.

19 Там само, с. 58.

* Виходив у 1923-1924 рр. 
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але завдяки Шарлеві Моррасу зрозумів, що суттю Церкви є «римське ви-
яс ню ваннє» (тобто католицьке богослов’я, а не біблійні тексти)20.

Головною причиною зближення Церкви і націоналізму Донцов ува-
жав «повільне наближеннє світогляду новітнього націоналізму до тео льо-
ґічного світогляду церкви»21. Подібно до Церкви, новітній націоналізм 
від кинув «божків матеріялізму, раціоналізму і соціялізму», яким по кло-
ня лися Михайло Драгоманов, Михайло Павлик та Іван Франко,22 і взяв 
на озброєння догматичну віру в ідею нації:

Наш час став часом катастрофи для раціоналізму. В світі політичнім 
прийшов на його місце безоглядний національний доґматизм. Ідея 
на ції прибрала аксіоматичний характер ідеї, що сама в собі зна хо-
дить своє оправданнє, що спирається не на розум, лиш на віру. Ус-
та ми найбільшого може свого апостола, М. Бареса*, новітній на ціо-
налізм здетронізував l’intelligence**, а натомість поставив афект як 
найбільшу вибухову силу в історії людськости. Новітній на ціо налізм 
зачав шукати свого Бога не в викомбінуванім розумом ідеалі, лише 
у власнім бажанню, у власній вірі; не в аргументах, лише в contra 
spem spero! […] Сею еволюцією від розуму до афекту, до по чування, 
від льогіки до віри, від раціоналізму до доґматизму, в сім бунті про-
ти всесильного розуму – новіший націоналізм значно на бли зився до 
теольоґічного світогляду церкви, яка в Сілябусі 1864 р. рі шучо від-
кидає думку, що «людський розум – се одинокий арбітр прав дивого 
і фальшивого».23

У розумінні Донцова, цей новітній націоналізм вимагає

для абсолюта-нації цілковитої посвяти. Мріючи тільки про служіннє 
сьому абсолютови, про наближеннє до нього (як вірні до свого Спа-
сителя), новітній націоналіст, як середньовічний fi dei defensor***, не 
зважав ні на число екзистенцій, які треба було присвятити, щоби 
затріумфувала його ідея, ані на руїну моральну чи матеріяльну окру-
ження, як не зважав він на се в 1914 р.24

20 Д. Донцов. Церква і націоналізм // Літературно-Науковий Вістник 23/2 (1924) 82.
21 Там само, с. 75.
22 Донцов міг би додати до цього переліку й себе самого в молодості. Див., наприклад: 

Д. Донцов. Школа а релігія. Львів 1910.

23 Д. Донцов. Церква і націоналізм, с. 76-77.

24 Д. Донцов. Церква і націоналізм, с. 77-78.

* Моріс Баррес (1862-1923) – французький письменник, ідеолог інтегрального на ціо-
налізму.

** L’intelligence (франц.) – здатність до роздумування; розсудливість.

*** Fidei defensor (лат.) – захисник віри.
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Бачимо тут яскравий взірець сакралізації політики, коли уявлену по-
лі тичну спільноту – націю – оточують ореолом святости й вона стає об’-
єк том культу, фактично заступаючи Бога в очах націоналістів.

Інші риси, які, на думку Донцова, надають націоналізмові ре лігій ного 
характеру й зближують його зі світоглядом Церкви, – це його войов-
ничий дух, нетерпимість, готовність до «спасенного насильства» та без-
компромісний фанатизм. І тут Донцов заходить так далеко, що про голо-
шує війну суттю і нового націоналізму, і християнства.25 Нарешті, модер-
ний націоналізм споріднює з релігією традиціоналізм, а особливо культ 
пред ків, який стояв біля колиски кожної релігії та відіграє значну роль 
у хрис ти янській обрядовості.

Загалом ставлення Донцова до Церкви є типовим для більшости ін-
тег ральних націоналістів. Донцов цінує Церкву не як самодостатню вар-
тість, а як одну з найважливіших опор буття нації: 

При наших так слабих центрах кристалізації нації церква грає в нас 
велику ролю. Зменшеннє її впливу і авторитету, зменшеннє її ста ну 
посідання ослаблює притягаючу силу одного з тих осередків, який 
перетворює розпорошене плем’я в свідому націю. Для того по ро зу-
міння з церквою для новітнього націоналізму не менше по тріб не, 
як церкві збереженнє відпорної сили нації, порозуміннє з на ціо на-
лізмом.26

У 1926 р. Донцов опублікував книжку «Націоналізм», яка стала полі-
тичним євангелієм для його прихильників і сприяла подальшому роз-
межуванню інтегрального націоналізму і демократичного напряму. У ній 
автор протиставив своє розуміння націоналізму українському націо наліз-
мові XIX ст., який він називав «націоналізмом упадку, або про ван саль-
ством». До «провансальства» він зараховував

дивну мішанину з кирило-методіївства й драгоманівщини, леґаліс-
тич ного українофільства й народництва з їх крайніми течіями, марк-
сизму й комунізму з одного боку, «есерівства» і радикалізму – з дру-
гого, нарешті – з правих ідеологій, починаючи від Куліша і кінчаючи 
неомонархізмом,27

тобто практично всі українські політичні течії, які існували в історії. За 
Донцовим, головними вадами «провансальства» були: примітивний інте-
лектуалізм; «науковий» квієтизм – схиляння перед «неуникненними за ко-
нами» суспільного розвитку, які нібито може відкрити наука; ху то рян ський 

25 Д. Донцов. Церква і націоналізм, с. 79.
26 Там само, с. 81.
27 Д. Донцов. Націоналізм, с. 250.
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«універсалізм» – віра в загальнолюдські ідеали, з якими слід погоджувати 
національні цілі; матеріялізм* – ставлення сьогочасних ма те ріяльних ін те-
ресів над вічними ідеалами нації; примат свободи й прав особи над на-
ціональним імперативом; антитрадиціоналізм. «Про ван саль ству» Донцов 
про ти ставив доктрину «чинного», або «вольового», на ціоналізму.

Нація для Донцова – це не «збиранина одиниць», а надособова ці-
лість, наділена волею до життя і влади. Донцов ототожнює поняття 
«воля до життя» (Wille zum Leben) і «воля до влади» (Wille zur Macht), 
за позичені, відповідно, в Артура Шопенґавера та Фрідріха Ніцше, і на-
ді ляє цією волею націю.** За Донцовим, лише сильні нації зі здорови ми 
інстинктами й розвиненою волею до влади мають право на існуван ня, 
слабші ж мусять підпорядкуватися і зникнути. Зробити українців силь-
ною нацією, завоювати для неї гідне «місце під сонцем» – головне зав-
дання «чинного націоналізму». Для виконання цього завдання Дон цов 
фор мулює шість головних вимог, які конспективно викладено нижче.

1. Волюнтаризм (антиінтелектуалізм): зміцнювати волю нації до 
жит тя, до влади, до експансії. Як і в статті «Церква і націоналізм», Донцов 
від кидає інтелектуалізм і раціоналізм як якості, що лише ослаблюють ір-
ра ціональний вольовий інстинкт, необхідний для перемоги нації в бо-
ротьбі за існування.

2. Войовничість (антипацифізм): прагнення до боротьби та сві до мість 
її конечности. Цю вимогу Донцов протиставляє пацифізмові «про ван саль-
ців», що вірили в можливість миру й співробітництва між на родами.

3. Романтизм, догматизм та ілюзіонізм. Пояснюючи своє розуміння 
романтизму, Донцов пише:

Цей «ідеалізм», ця «релігійність», ця «теологія» – це той «романтичний 
дух», що ставить вічне над дочасним; цінності, які нам «нічого не 
приносять», – над «намацальними інтересами»; підпорядкування ін-
те ресів «мене», «тебе», «нас» – ідеї великого цілого, яке в релігійнім 
житті зветься Церквою, в етичнім – моральними засадами, в полі тич-
но зорганізованих суспільствах – нацією або державою, як поняттям, 
відірваним від кожночасної суми живучих одиниць, що говорять од-
нією мовою або заселяють спільну територію.28

28 Д. Донцов. Націоналізм, с. 366.

* У Донцова «матеріялізм» – широке поняття, до якого він включав усе, що вва жав 
шкідливим у політичному житті: лібералізм, демократизм, пацифізм, партикуляризм, 
анархізм.

** Подібні ідеї притаманні більшості інтегральних націоналістів. Приміром, у «Док трині 
фашизму» Беніто Муссоліні розглядає націю як особистість, що має волю до іс ну вання 
та до влади (volontà di esistenza e di potenza). Див.: B. Mussolini. La dottrina del fa scismo, 
2-ге вид. Roma 1942, с. ix.
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Донцов протиставляв

«релігійний дух», дух ідеалізму, з яким стоять, а без якого падають 
великі нації, – з одної сторони, а з другої – той здеґенерований 
«демо кратизм» (спляґійований нашим провансальством), який лиш 
дбає [...] про продукцію і кусник хліба замість могутности країни, її 
чести і з’єднання національної території.29

Автор «Націоналізму» цитує думку Ґ. Лебона, що пере конання, які 
мали сильний вплив на маси,

завжди набували особливої форми, яку не можна ліпше означити, 
як ім’ям релігійного почування, але яку вирізняють дуже прості при-
кмети: обожування ніби існуючого, Вищої Істоти, сліпа покора її при-
казам і нездібність до дискусії над її догмами... Таке почування може 
відноситися до невидимого Бога, до каміння [...], ідола, до героя або 
якоїсь політичної ідеї; коли те почування має ці прикмети, воно має 
«релігійний характер».30

Звідси – вимога догматизму, який мав підсилити релігійний характер 
по чувань прихильників політичної ідеї націоналізму, а отже – забезпечити 
її вплив на маси.

Під «ілюзіонізмом» Донцов, у дусі Жоржа Сореля31, розуміє ціле-
спрямоване творення суспільних мітів. Лише міти, «ілюзії», а не логічні 
побудови здатні змобілізувати маси на революційний чин. Відповідно 
до цієї настанови, і сам Донцов у своїх творах виступає як мітотворець. 
Серед ключових мітів, що пронизують усю творчість Донцова після Пер-
шої світової війни, найважливіші такі:

Міт національного відродження. Цей міт характерний для будь- -
якого націоналізму, але Донцов переосмислює його в дусі, дуже 
близь кому до фашистського «палінгенетичного міту»32: відроджен-
ня в пост ліберальному новому порядку, основаному на пануван ні 
силь них рас і націй, що прийде на зміну періодові «провансальської» 
де градації.
Міт України як заборола Европи перед варварською Азією, аван- -
гар дом якої є Росія.

29 Д. Донцов. Націоналізм, с. 367.
30 Там само, с. 369; пор.: G. Le Bon. Psychologie des foules. Paris 1946, с. 49-50.
31 Про теорію суспільних міфів Ж. Сореля див.: П. Ю. Рахшмир. Политическое мифо-

творчество Жоржа Сореля // його ж. Идеи и люди: Политическая мысль первой половины 
XX века, 2-ге вид., переробл. Пермь 2001, с. 100-126; И. А. Климов. Теория социальных 
мифов Жоржа Сореля <http://www.syndikalist.narod.ru/sorel/sorel3.htm>.

32 Пор.: R. Griffi  n. Th e Nature of Fascism. London 1993, с. 35, 240; його ж. General Intro-
duction // Fascism / ред. R. Griffi  n. Oxford 1995, с. 2-4.
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Міт останнього бою, в якому нова релігія націоналізму переможе  -
вми раючу релігію соціялізму з її численними сектами.

4. Фанатизм та «аморальність». Донцов так пояснює вимогу фа-
натизму:

Цей фанатизм сторонників великої ідеї випливає вже з її «релігійного» 
характеру. Віруючий дивиться на свою правду як на для всіх обо в’я-
зуючу. Він «фанатично» ненавидить усе, що протиставляється при-
няттю його, одиноко спасенної, віри. «Фанатик» – відразу визнає 
свою правду за об’явлену, загальну, яка має бути прийнята іншими. 
Звід си його аґресивність і нетерпимість до інших поглядів. Тверда 
віра в гасла, що він голосить як безумовну і обов’язкову для всіх 
прав ду, любов до ідеї, яку він хоче здійснити, безмірна ненависть до 
всьо го, що перешкоджає їх здійсненню, – ось та сума переживань, яка 
огор тає всякого правдивого революціонера, фанатика – з конечности 
і з натури боронених ним думок.33

Розумові ідеї українських демократів, яких Донцов презирливо називав 
«на ціонал-кастратами», передбачали толерантність до інших, а тому – нік-
чемні, нато мість чуттєві ідеї «фанатиків» не відали толерантности. «Всі за-
снов ники якоїсь релігійної або політичної віри заснували її “тільки тому, 
що зуміли викликати в масах почуття фанатизму”»34, – цитує Донцов Ле-
бона, явно приміряючи на себе шати засновника нової політичної віри.

Донцовську «аморальність», звісно, не слід розуміти буквально, як 
повне відкидання будь-якої моралі. Радше йшлося про необхідність роз-
робки цілковито нового кодексу етичних заповідей, покликаного пов’я-
зати індивіда зі священною спільнотою адептів націоналістичної релігії. 
Донцов пояснює:

Це не є, звичайно, аморальність в змислі увільнення від етичного 
кри терія, від морального ідеалізму. Навпаки, максимум етичної на-
пру жености тих ідей та їх сторонників є незвичайно високий, а під-
по рядкування особистого загальному, часто жорстоким моральним 
при писам тут суворе, тверде, як ніде. Отже, коли говорю про «амо-
раль ність» тих ідей, то тут розумію їх суперечність з буденною мо-
рал лю провінціонального «калокагатоса»*, який етичність чи не-
етич ність великої ідеї або руху оцінює з точки погляду політично 

33 Д. Донцов. Націоналізм, с. 373.
34 Там само; пор.: G. Le Bon. Psychologie des foules, с. 51.
* Калокагатос (від грецького καλὸς καὶ ἀγαθός; дослівно – «гарний і добрий») – лю ди-

на, вихована в дусі калокагатії, давньогрецького естетичного та соціально-етичного 
ідеа лу, що означав гармонію зовнішнього і внутрішнього, яка є умовою краси людини; 
в ін шо му значенні – ідеальний громадянин. Давньогрецьке значення слова відмінне від 
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бездоганного міщанина; який неетичним вважає всяке посягання на 
його кишеню або наражання на небезпеку його дорогоцінного життя, 
який до загальнонаціональних, взагалі громадських справ підходить 
з міркою своїх приватних вигід, турбот та інтересів. З цього-то, влас-
не, погляду ці ідеї та рухи – дійсно «аморальні».35

Якщо стисло узагальнити зміст третьої та четвертої вимог «чинного 
на ціо налізму», то його можна звести до твердження: щоб перемогти, на-
ціо налізм мусить стати новою релігією.

5. Синтез націоналізму та інтернаціоналізму. «Хуторянський» уні-
версалізм Донцов вимагає замінити синтезом інтернаціоналізму й на ціо-
на лізму як передумовою людського поступу, що інтерпретується в ка те-
го ріях соціяльного дарвінізму: імперіялізм «вищих» народів, які під ко рю-
ють «меншвартні», служить інтересам прогресу всього людства, що його 
Дон цов розуміє «як право сильних рас організувати людей і народи для 
зміц нення існуючої культури й цивілізації»36.

6. Творче насильство та ініціятивна меншість. Це право «сильних 
рас» Донцов пропонує здійснювати через «творче насильство ініціятивної 
меншости», яка має повести за собою народ та спонукати його до агресії 
супроти ворогів. Виправдовуючи насильство, Донцов стверджував: 

Кожна церква (релігійна чи політична) лише зачинає тим, що є церк-
вою гоненою, але, щоб утриматися при житті, вона мусить пере йти 
через стадію тієї церкви, яка зветься ecclesia militans*. Тим за со бом 
перемагає всяка нова ідея. Цей засіб (насильство) не є з тих, що мо-
жуть бути, а можуть і не бути. Аґресія, через яку нова ідея при хо-
дить до життя, не є випадкова, вона іманентна кожній «тео логіч-
ній», релігійній або національній ідеї, що прагне зайняти на якійсь 
території або в умах якоїсь маси місце ідеї собі ворожої.37

Саме таку войовничу «політичну церкву» і прагнув заснувати Донцов.
Докладно описавши якості, які повинен мати справжній націоналіст, 

конкретизації української національної ідеї Донцов присвятив у «Націо-
налізмі» значно менше уваги, обмежившись загальними зауваженнями 
про те, що ця ідея має бути агресивною, яскравою, виключною та все-
охоп ною. Говорячи про утвердження української ідеї, Донцов знову вда-
єть ся до релігійної фразеології:

35 Д. Донцов. Націоналізм, с. 374-375.
36 Там само, с. 385.

37 Там само, с. 386.

того, яке вкладав у нього Донцов, адже справжній калокагатос повинен був надавати себе 
в розпорядження суспільства.

*  Ecclesia militans (лат.) – воююча Церква.
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На місце amor intellectualis * повинна стати віра, як не знає сум ні вів, 
і пристрасть, що не знає жодних «чому». [...] Мусимо нести від важно 
свою віру, не схиляючи чола ні перед чужим, ні перед влас ни ми 
«маловірами». Мусимо набрати віри в велику місію своєї ідеї і аґре-
сивно ту віру ширити.38

Після публікації «Націоналізму», а особливо з 1933 р., у творчості 
Дон цова дедалі виразнішими стають профашистські тенденції. Донцов ба-
чив у фашизмі й нацизмі прояви нового духу, який оздоровить Европу:

Цей дух прокинувся в Італії, він прокинувся в Німеччині, про ки да-
ється у Франції, прокидається на Наддніпрянщині. Рух, що зачався 
в Італії, а тепер іде в Німеччині, оздоровить затроєну Людвіками, 
Айн штайнами, Ромен Ролянами, Марґеритами, Барбюсами і Ґорькими 
ду хо ву атмосферу Европи, створить нову громадську думку, нову 
ска лю громадських і особистих вартостей, яка не толєруватиме обік 
себе ґанґрени марксизму.39

Причини привабливости гітлеризму для українських націоналістів Дон-
цов окреслив у передмові до книжки Ростислава Єндика «Гітлєр»:

Для нас актуальність руху, про який говорить ця книжка, – передусім 
в тім, що він: 1) стримав побідний похід комунізму в Европі, що за-
вдав смертельний удар доктрині марксизму, 2) що поставив на поря-
док денний дражливе для нас жидівське питання, 3) що підніс велике 
зна чіння села і третього стану взагалі, який погноєм для себе хотів 
зро бити соціялізм, 4) що замісць анархістичних ідеалів «людськости» 
і «су веренної одиниці» – поставив ідеал орґанічної спільноти, якої 
ім’я – нація, 5) що замісць змиршавілого партійництва – ви сунув 
стару – й таку нову – засаду Ордену з його символом віри, тактикою 
й чес нотами, нарешті 6) що своїм успіхом довів несмер тель  ну – 
а в ма те ріялістичнім XIX віці так нехтувану – силу ідеї, яка – на ди-
хана ві рою – направду потрафить рухати, здавалося би, не зру ши ми-
ми пере шкодами.40

Захоплення італійським фашизмом і нацизмом, які у своїх країнах пере-
творилися на політичні релігії, ще більше зміцнило переконання Дон цова 
в необхідності надання українському націоналізмові релігійного ха рак-
теру. У січні 1937 р. Донцов опублікував статтю «1937», навіяну гро ма-
дян ською війною в Іспанії й ознаками наближення Другої світової війни 

38 Д. Донцов. Націоналізм, с. 399.
39 Д. Донцов. Сумерк марксизму // Вістник 1 (1933) 308.
40 [Д. Донцов. Передмова] // Р. Єндик. Гітлєр. Львів 1934, с. 3-4.

* Amor intellectualis (лат.) – умоглядна любов.
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(зго дом її було перевидано під назвою «Доба релігійних війн»). Донцов 
про голошує, що ми живемо в добу релігійних війн, яка з 1917 р. настала 
і в Україні. «Мiти, свiтогляди, iдеольоґiї, засади, секулярізованi боги, 
спраг лi крови! – ось наша доба».41 Боротьба точиться між двома «ерзац-
ре лі гі ями»: «вмираючою релiґiєю соцiялiзму з її пiдсектами лiбералiзмом 
i ма со нерiєю» і новим світоглядом – націоналізмом, до якого Донцов від-
но сить і фашизм. Утім, Донцов застерігає:

Називати націоналізм реліґією у властивому значінні того слова, річ 
ясна, не можна. Тому, коли говоримо про боротьбу двох «реліґій», 
то лише маючи на увазі їх чисто реліґійний дух віри в свою справу 
і посвяти для неї. Своєї власної концепції Бога, загробового життя, 
безсмертя душі і пр., які має реліґія, згадані висше ерзацреліґії, оче-
видно, не мають. Але сі «ерзацреліґії» є, є і війна між ними.42

Між ворогуючими «релігіями» не може бути компромісу:
Коли в суспiльности панує одна спiльна вiра, вiра в однаковi суспiльнi 
iдеали, в тi самi моральнi, релiгiйнi, полiтичнi, нацiональнi засади, – 
все можна осягнути компромiсом. […]

Коли в суспiльствi наступає […] замішання понять, коли немає вар-
тостей, якi можна б було спровадити до спiльного знаменника, коли 
нi одне питання не може діскутуватися на спiльнiй плятформi, коли 
люди зачинають скакати собі до горла, тодi на мiсце ком про мiсу при-
ходить вiйна, тодi творяться «лiґі», тодi наступає доба мiтiв, за пере-
чуючих себе взаїмно свiтоглядiв та засад, що себе взаїм но ви клю-
чають, iдеольоґiй, що несуть собі знищення, доба «секуля різо ва них 
богiв, що прагнуть крови».

В таку добу духова єднiсть суспiльности мусить бути привернена 
ин ши ми способами: так, як се було в добу Лютера і Вишенського, 
Кром ве ля i Льойолi, в добу релiґiйних вiйн. В такiй добi з’являється 
но ва фа натична меншiсть, щоби витиснути на майбутнiх вiках печать 
сво єї нової вiри, яка знов спаяла би в одне розпорошену і занар хi зо-
вану суспiльнiсть.43

Характеризуючи націоналізм і фашизм як нову «релігію», Донцов ка-
те го рично відкидає будь-які спроби приписати їй універсальний чи інтер-
націо нальний характер. Насправді

націоналістичний рух є рухом всеевропейським, але не інтер на ціо-
на ліс тичним. [...] Що дивного, коли звернений проти с п і л ь  н о ї  не-

41 Д. Донцов. 1937 // Вістник 5/1 (1937) 57.
42 Там само.
43 Там само, с. 57-58.
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безпеки відрух здорових народів виказує с п і л ь н і  риси? Про тес-
тант ство теж було звернене проти того самого против ника, че рез се 
при йняло форму всеевропейського, але не інтернаціо на ліс тич но го 
руху [...] І в наші часи не все є згода між «ерзац релі ґіями» на ціо-
на лізму, як повинно було б бути, коли б вони мали ха рак тер інтер-
націо налістичний. В свіжій пам’яті всіх є факт, коли фа шис тів ська 
Іта лія громадила над Тиролєм військо проти гітлєрів ської Ні меч чи-
ни. А коли завтра, напр., на місце большевізму запанує в Мос ков  щи-
ні якась відміна фашизму, а Німеччина підтримає нових росій ських 
«єдінонєдєлимців», в тій самій хвилині – гітлєрівська Німеч чина 
стане ворогом для українського націоналізму. Ніякого закону інтер-
на ціо нальної солідарности фашистівських рухів немає […] Я чудо-
во знаю, що один фашизм може дуже датися взнаки другому, на віть 
стреміти до протекторату над ним.44

У цьому пасажі цікаво те, що тут Донцов значно відвертіше, ніж в інших 
статтях, ототожнив український націоналізм, під яким мав на увазі свою 
ідеологію «чинного націоналізму», і фашистські рухи. Недарма й список 
ворогів, який наводить Донцов: «соціялісти, радикали, большевики, ма-
сони, жиди і шабесґої»45, – збігається з фашистським, а надто з на цист-
ським, баченням.

Насамкінець Донцов висловлює віру в неминучу перемогу «релігії» 
на ціоналізму:

Думати, що мiж двома «релiґiями» може прийти до угоди, – марна 
на дія. […] Переможе і тепер та з нових «релiґiй», визнавцi якої ви-
кажуть бiльш безоглядности і духа посвяти. [...] Переможе вiра нова, 
ворожа слугам фараона, яка не дасть звести на манiвцi нi визнавцям 
Маркса, ні «еразмістам».46

Як слушно зауважив ще в 1928 р. майбутній діяч ОУН Степан Лен-
кавський, ідеологічна система Донцова «дає теоретичний світогляд, і то 
світогляд із суттєвими прикметами релігії: з сильним емоційним за барв-
ленням, з фанатичною вірю в правдивість і непорушність своїх догм, 
з безоглядною нетерпимістю й неґацією всього, що з нею не згідне»47.

Утім, схоже, що сам Донцов був далекий від фанатичної віри, яку він 
хотів збудити в послідовниках. Він виступає не як релігійний пророк, що 
каже: «Вірте, бо це істина», а як прагматик, який твердить: «Треба вірити, 

44 Там само, с. 63.
45 Там само, с. 60.
46 Там само, с. 64-65.
47 С. Ленкавський. Філософічні підстави «Націоналізму» Донцова // його ж. Український 

націоналізм: Твори / ред. О. Сич, т. 1. Івано-Франківськ 2002, с. 505.
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бо лише тверда віра забезпечить перемогу». Вимога фанатизму при зна-
чалася для загалу послідовників «чинного націоналізму». Скидається на те, 
що національний рух Донцов уявляв собі як єрархічну структуру у фор-
мі піраміди. На її вершині – він сам, ідеолог «чинного націоналізму». На 
другому ярусі – вузьке коло обраних, еліта, здатна осягнути вчення ідео-
лога й застосувати його як «релігію» для ширшого загалу. На третьому – 
воїн ство фанатично віруючих націоналістів, що ведуть за собою маси. 
І на решті, в основі піраміди – самі маси, яким призначено виконувати 
волю своїх провідників, простуючи до визначених елітою цілей.

Отже, створюючи свій «чинний націоналізм», Донцов творив не 
прос то нову ідеологію, – він свідомо прагнув заснувати нову політичну 
ре лігію, хоч волів брати слово «релігія» в лапки, розуміючи відмінність 
націо налізму від релігій «у властивому значінні того слова». Чи вдалося 
Дон цову виконати поставлене завдання? Певною мірою – так. У спогадах 
про ті часи не раз читаємо, що молоді галицькі українці сприймали твори 
Дон цова як «євангеліє», а його самого – як пророка нової віри. «Чинний 
націо налізм» вплинув на ідеологію ОУН, теж перейняту квазірелігійним 
духом. Проте повноцінної політичної релігії Донцов не створив.

Для існування релігії, зокрема й політичної, необхідні, як міні мум, 
дві речі: «святе письмо» і «церква». «Святим письмом» нового україн-
сько го націоналізму могли б стати твори Донцова. На роль «церкви» під-
хо дила Організація українських націоналістів, проте в дійсності стосун-
ки між ідеологом «чинного націоналізму» та ОУН розвивалися непрос то. 
Зазнавши на певному етапі впливу «чинного націоналізму», «організо ва-
ний націоналізм» усе ж пішов власним шляхом.

* * *
Як відомо, ОУН утворилася внаслідок кількарічного процесу кон-

солідації кількох націоналістичних угруповань у Галичині та в еміграції.48 
У ході підготовки об’єднання було запропоновано декілька проєктів назви, 
ста туту й програмних засад майбутньої націоналістичної організації. Деякі 
з них, як-от проєкт «Статуту Українського національного лицарського 
Брат ства святого Юра», передбачали створення організації релігійного 
типу. Братство мало стати об’єднанням національно свідомих і сильних 
хрис тиянським духом українців, готових бути лицарями «Святої і Мно-
го страждальної України». У проєкті закладено єрархічну структуру орга-

48 Докладніше про ці консолідаційні процеси див., зокрема: П. Мірчук. Нарис історії 
Органiзацiї Українських Нацiоналiстiв, т. 1. Мюнхен – Лондон – Нью-Йорк 1968, с. 54-101; 
R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, с. 57-93.
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ні зації: братство мало перебувати під протекторатом «Ордену лицарів 
святого Юра» на чолі з Великим вождем ордену.49 Релігійна риторика 
проєкту й закладені в ньому організаційні засади нагадували румун ський 
«Легіон Архангела Михаїла», однак з іншим святим патроном, який біль ше 
відповідав національній традиції, – святим Юром (Георгієм), що вважав ся 
покровителем українського війська. Схожий підхід запропонував Дмит-
ро Андрієвський у проєкті «Правильник віри і чину Лицарів Розбудови 
На ції»50. Однак врешті-решт переважив прагматичніший підхід, і назву 
«орга нізація українських націоналістів», яку спершу вживали як загальну, 
а не власну, прийняли за офіційну й стали писати з великих літер. Після 
кіль кох підготовчих конференцій представники Української військової 
орга нізації (УВО), Союзу української націоналістичної молоді (СУНМ), 
Легії українських націоналістів та Групи української національної молоді 
на Кон гресі українських націоналістів 1929 р. утворили єдину ОУН.

Серед джерел ідеології ОУН головне місце, безперечно, належить 
«чин ному націоналізмові» Донцова, однак міра його впливу на членів ор-
га ні зації була різною. Наслідування Донцова було модним серед мо ло дих 
ді я чів, переважно колишніх членів СУНМ, які гуртувалися довкола сту-
дент ських журналів та інших періодичних видань Західної України. У пуб-
лі ка ціях ОУН за межами України, зокрема в часописі «Розбудова нації», 
теж помітний вплив Донцова, але були й спроби дискутувати з ним.51

Прагнучи використати таланти Донцова на користь націоналістич-
но му рухові, Євген Коновалець, а за його дорученням також інші діячі 
«організованого націоналізму» не раз запрошували Донцова до спів пра ці, 
але незмінно наражалися на рішучу відмову.52 Ба більше, відносини між 
Донцовим і Проводом українських націоналістів (ПУН) із прохолодних 
швидко стали ворожими. Про причини цього конфлікту висловлювали 
різні здогади, але, ймовірно, мав рацію член ПУН Д. Андрієвський, вба-
чаючи причину в егоцентризмі Донцова. На думку Андрієвського, Дон-
цов не міг змиритися з тим, що хтось реалізував його ідею, але не під 
його проводом: «Виходить, ніби ми узурпували “винахід” Донцова, а його 

49 Документи і матеріали з історії Організації Українських Націоналістів / редкол.: 
В. Ве  рига та ін., т. 1: 1927-1930 / упор. Ю. Черченко, О.Кучерук. Київ 2005, с. 33-38.

50 Там само, с. 41-49. Те, що саме Д. Андрієвський був автором цього проєкту, видно 
з його листів до Євгена Коновальця (Документи і матеріали з історії Організації Укра-
їн ських Націоналістів, т. 2, част. 2: Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським / упор. 
Ю. Чер ченко. Київ 2007, с. 37, 50).

51 Див.: М. Сосновський. Дмитро Донцов, с. 24.
52 Див.: Там само, с. 375-383; Ю. Черченко. Передмова // Документи і матеріали з історії 

ОУН, т. 2, ч. 2, с. 7-11.
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відо пхнули. Фактично він сам пропустив слушний момент стати з нами 
в одну лаву, а нині є дезорієнтований»53.

У 1930 р. прихована ворожнеча між Донцовим і керівництвом ОУН 
досягла найвищого напруження. Зенон Пеленський, який тоді виконував 
обов’язки крайового провідника ОУН Галичини, писав членам ПУН 
20 січ ня 1930 р.:

Наш властивий ворог [...] сидить на Курковій*. [...] Думаю, що кам-
па нія з донцовщиною буде найважча, але вона мусить бути, її не ви-
никне ніхто, хто має серіозний намір надати націоналізмові в краю 
по літично-орґанізаційний вислів. [...] Той чоловік ані сам цього сво-
го на ціоналізму не є в стані орґанізаційно сконкретизувати, ані не 
хоче до зволити зробити це другим! Сам орґанізаційно ком плєт но 
без плід ний, підставляє ногу кожному, хто наривається на це зав-
дан ня. [...] Маю вражіння, що Донцов прив’язався до укр. спра ви не 
лю бов’ю віддання, а любов’ю ненависти. Є в роботі того чоло віка 
якась дивачна, скривлена, просто перверзна психічна ком по нен та; 
не до пускаючи реально такої можливости, бо з такою дум кою ляч-
но по годитись і взагалі поки що її припускати – це було б дійс но 
страш не, – можна б попросту хвилями думати, що якась воро жа 
сила, ля каючись велетенських можливостей укр. справи, бореть ся 
з нею ме тодом внутрішнього розкладу її, впускаючи в су спіль ність 
ґеніяль ного попросту, діявольського, до кінця від да ного своїй фа на-
тичній ідеї – провокатора. Донцов має на край, особ ли во на молодь, 
величез ний вплив. [...] Ясне є мені одно: послідов на лінія балканізації 
суспіль ности, яку Донцов переводить. [...] Де той чоловік не з’я вить-
ся, до чого не приложить рук, там з немину чою, автоматичною за-
коно мір ною просто силою щось мусить розвалитись.54

Звичайно, погляди Пеленського, який у середовищі ОУН був «ревізіо-
ністом» і згодом перейшов до Українського національно-демократичного 
об’єднання, не можна вважати показовими для всієї організації. Сам 
Пеленський визнавав величезний вплив Донцова на край, тобто й на 
ОУН у краї; однак інші джерела теж підтверджують, що в ПУН Донцова 
вва жали небезпечним конкурентом у боротьбі за вплив на молодь.55 Про 
тогочасні стосунки Донцова з ОУН якнайкраще свідчить його лист від 
20 червня 1930 р.:

53 Документи і матеріали з історії ОУН, т. 2, ч. 2, с. 91.

54 Центральний державний архів громадських об’єднань України, м. Київ (далі – ЦДАГО), 
ф. 269 (Колекція документів «Український музей у Празі»), оп. 1, спр. 175, арк. 58.

55 Див., наприклад, позицію Д. Андрієвського в: Документи і матеріали з історії ОУН, 
т. 2, част. 2, с. 91, 101.

* На вул. Курковій (тепер – М. Лисенка) у Львові мешкав Донцов.
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До «Проводу Українських Націоналістів»

в Празі

У відповідь на Ваш лист з дня 15 с.м. ч. 693/30.-С., повідомляю:

1) мій час не позволяє мені виясняти кожному читачеві Л[ітера тур-
но-]Н[аукового] В[істника] «неясности» в статтях нашого жур налу. 
В листовання з сього приводу вступаємо хіба з людьми чи орґа ні-
за ціями, що морально підтримують ЛНВ, – титул, на який не може 
пре тендувати «Провід».

2) ЛНВ-ові так само вільно критикувати всі оголошені друком статї, 
в тім числі і «Розбудови [Нації]», як вільно і «Розбудові» критикувати 
ЛНВ (з чого вона вже робила ужиток).

3) Коли Вас цікавить особа п. Крезуба, можете звернутися в сій справі 
до «Червоної Калини», якої співробітником він є. Ваші інформації 
про те, чи буде і хто саме писати в «Розбудові», мене не цікавлять, 
ані те, чи верне до співробітництва в Вашій часописі п. Гнатишак, 
Ко жевників і т. п.

4) Що до останнього пасуса Вашого листа, в якім повідомляєте мене, 
що «стараєтеся дістати у свої руки мої листи до инших осіб», рів-
нож «всякі звіти з розмов поодиноких людей зі мною» в цілях все 
те «оголосити колись друком», то сей пасус занадто тхне шантажом, 
аби я звертав на нього яку будь увагу.

Наприкінці повідомляю Вас, що, з огляду на недопустимий тон 
Вашого листа, дальші Ваші випрацьовання, якіб Ви схотіли до мене 
адресувати, лишаться без відповіди.

Дм. Донцов56

Можна припустити, що якби Донцов погодився вступити в ОУН, то 
його твори могли б стати для організації «святим письмом», яким вони 
й були для багатьох молодих націоналістів у Галичині. Однак напруженість 
у сто сунках із Донцовим (яка, утім, не перешкоджала йому приймати фі-
нан  сову підтримку від ОУН) сприяла критичному ставленню до його 
творів: їх розглядали як важливі для націоналістичної пропаганди, але 
вони ніколи не були «канонізовані».

Як і Донцов, ОУН прагнула не просто до політичного визволення 
ук ра їнської нації, а до масштабної духовної революції, у ході якої мала 
по стати нова українська людина. «Революція оружня? Нічого нею не зро-
би мо, (як вже раз, недавно, не зробили), доки не переведемо наперед ре-
волюції умів, революції виховання, моралі, революції духової»57, – писав 

56 ЦДАГО, ф. 269, оп. 1, спр. 179, арк. 109-109зв.
57 Там само, спр. 174, арк. 81-82.
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голова Секретаріяту ОУН Володимир Мартинець у 1929 р. Цю ду хов ну 
революцію, на його думку, належало здійснити будь-якими засобами, 
включ но з на силь ницькими:

Жах огортає, коли подумаю про відносини на В[еликій] Україні. Був 
я тут на кількох большевицьких фільмах: просто морально розбитий 
вийшов. Таж в цім царстві хамів і жеброти треба буде при українській 
владі хопитися методів Петра В[еликого]: терором треба буде їх вчи-
ти шанувати людську гідність, терором впоювати пошановання люд-
ського «я» (що за парадокс), терором заводити чистоту і порядок 
і т. д., навіть видавати державні розпорядки про ношення ковнірців, 
спо сіб поведення, їдження тощо. Одну диктатуру треба буде за мі ни-
ти другою, яка буде перемінюватися в народоправство поволи, в міру 
виховання мас тою ж диктатурою. Щось так, як нурок мусить бути 
з-під великого тиснення на дні морськім поволи підношений на по-
верхню, бо инакше повстали б забурення в його орґанізмі. Страш ну 
спадщину залишать нам большевики!

[...] Видно, таки з раба зробити людину вільну не можна инакше, як 
при помочі бука. Для добра того ж нещасного народу треба ж бити 
його нагаєм, бо инакше до споконвіку не прочуняється й не по кине 
свого ярма. Треба нам самим замінити ворогів, треба нам, ук ра їн цям 
(частині), стати «варягами» над самим собою (загалом), бо не по-
збудемося чужих «варягів». [...] Ніде правди діти: терором і насиль-
ством над власним народом слід добувати йому волю.58

Утім, діячі ОУН добре розуміли, що самим лише «нагаєм» нового 
укра їн  ця не виховаєш. Важливою рисою ОУН, що нагадувала рухи тоталі-
тар но го типу – як ліві, так і праві, була сакралізація політики, прагнення 
на да ти рухові своєрідного релігійного характеру. Для наголошення на 
тому, що ОУН була не ще однією партією, а «окремою вірою в полі-
тич ній ді лянці»59, С. Ленкавський у 1929 р. уклав знамениті «Десять 
запо ві дей укра їнського націоналіста», більше відомі як «Декалог». Мот-
то «Декалогу», написане дещо пізніше Іваном Ґабрусевичем, про голо-
шувало: «Я – Дух од вічної стихії, що зберіг тебе від татарської пото-
пи й поставив на гра ні двох світів творити нове життя…»60. Тут «Дух 
одвічної стихії» за сту пає біблійного Бога, що дає десять заповідей Мой-
сеєві, а в ролі обра ного народу виступають українці.61 Далі йшли самі 

58 ЦДАГО, ф. 269, оп. 1, спр. 179, арк. 81.
59 Цит. за: П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 126.
60 Там само, с. 126.
61 Пор.: «Я – Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства» 

(Вих. 20:2).
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заповіді, перша й най ві домі ша з яких вимагала: «Здобудеш Українську 
державу або згинеш у бо роть бі за неї». У первісному варіянті «Декалогу» 
деякі заповіді були сфор му льовані в дусі донцовських «аморалізму» та 
«імперіялізму»:

7. Не завагаєшся виконати найбільший злочин, якщо цього ви мага-
тиме добро справи.

8. Ненавистю і підступом прийматимеш ворогів твоєї Нації. […]

10. Змагатимеш до поширення сили, простору й багатства Української 
держави навіть шляхом поневолення чужинців.62

Однак з уваги на те, що наведені заповіді викликали неоднозначну 
ре ак цію навіть у середовищі націоналістів, згодом найодіозніші міс ця 
були відредаговані: слова «найбільший злочин» замінено на «най небез-
печ ні шо го чину», «підступом» – на «безоглядною боротьбою», а згадку 
про «по не волення чужинців» зовсім вилучено.63

Доповненням «Декалогу» стали написані через кілька років «12 при-
кмет характеру українського націоналіста» авторства Осипа Мащака та 
«44 правила життя українського націоналіста», укладені Зеноном Кос са-
ком,64 які формою нагадували перелік християнських чеснот, але суттєво 
відрізнялися від них змістом. У вступі до «Правил» бачимо яскравий зра-
зок «палінгенетичного міту» зі схемою «колишня велич нації – руїна – 
відродження в боротьбі»:

Невмируща владарна воля Української Нації, що казала Твоїм пред-
кам завойовувати світ, водила їх під мури Царгороду, поза Каспій та 
Вислу, здвигнула могутню Українську Державу, мечем і плугом за-
зна чувала границі своєї владарности, в боротьбі проти орд сповняла 
іс то ричну місію України, що проявлялася в державницьких чинах 
і твор чих замірах Великих Гетьманів і Геніїв, що піднялися з руїни до 
но во го революційного чину й державного будівництва, що посягає 
те пер владно по нове життя і творить могутню епоху Українського 
На ціо налізму й наказує Тобі: Встань і борись! Слухай і вір, здобувай 
і перемагай, щоб Україна була знову могутня, як колись, і творила 
нове життя по власній уподобі і по своїй волі.65

62 Реконструкцію первісного тексту «Декалогу» див.: С. Ленкавський. Український націо-
налізм, т. 1, с. 458.

63 Пор.: П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 126-127; С. Ленкавський. Український націо-
налізм, т. 1, с. 454-458 (текст «Декалогу» та коментар О. Сича «Від редактора»).

64 Див.: О. Баган. Націоналізм і національний рух: Історія та ідеї. Дрогобич 1994, с. 82.
65 Цит. за: П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 128.
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Навіть Бога в «Правилах» витлумачено в націоналістичному дусі:
11. Могутній Бог княгині Ольги і Володимира Великого жадає від 
Тебе не сліз, ані милосердя чи пасивного роздумування, але муж нос-
ти й активного життя.

12. Знай, що найкраще віддаси Богові почесть через Націю та в ім’я 
Нації чинною любов’ю до України, суворою мораллю борця та твор-
ця вільного державного життя.66

Ці етичні кодекси мали виховувати в членів ОУН почуття при чет-
нос ти до спільноти обранців та віру в її месіянську роль. На конечності 
не похитної віри в місію ОУН у дусі донцовського «фанатизму» на голо-
шував Є. Коновалець у листі до Д. Андрієвського 8 серпня 1933 р.:

Тільки віра в наше післанництво може загріти і одиниці, і масу ста-
вати в наші ряди і боротися не декляраціями, а чинно за ті кличі, які 
голосить націоналізм. Признавати слушність компромісів або слуш-
ність, в поодиноких випадках, теж і другим уґрупованням – то зна-
чить послаблювати наш фронт і визвольну справу наражувати на по-
трясення. Ми взялися за здіснювання наших кличів і за підготовку 
всеукраїнської національної революції, і тільки коли в нас буде віра, 
що ми можемо то завдання доконати, ми його доконаємо.

Коли ми, одначе, не тільки самі затратимо віру в єдиноспасаємість 
на ших кличів, нашої програми, ідеольоґії і тактики, але начнемо від-
бирати ту віру в нашого членства, що більше, коли начнемо про-
паґувати, що не тільки ми, але теж другі уґруповання мають рацію, 
то думаєте, пане інжінєр, що тоді маса за нами піде? Ми ж її самі 
здеморалізуємо. Коли в нас віри не має, тоді зразу вішаймо все на 
кілку і залишім працю другим, які ту віру мають…67

Необхідність зміцнення віри членів організації диктувала потребу тво-
рення культу: власних обрядів, свят, ритуалів, символів. Центральне місце 
в політико-виховній роботі ОУН посідав культ героїзму, який впровадили 
ще в СУНМ члени його Проводу Степан Охримович, І. Ґабрусевич та 
С. Ленкавський.68 Його виявом були, зокрема, маніфестаційні походи на 
мо гили січових стрільців і вояків Української галицької армії (УГА) під 
час Зелених свят і жалобні академії до річниць смерти членів УВО, стра-
че них за вироками судів або полеглих під час бойових акцій.

СУНМ та ОУН зробили великий внесок в утвердження Свята ге ро-
їв Крут – студентів, що загинули 29 січня 1918 р. в бою з більшови ка ми. 

66 П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 128.
67 Документи і матеріали з історії ОУН, т. 2, част. 2, с. 378.
68 Див.: П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 130.
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У 1920-х роках у Галичині культ Крут поширював пластовий курінь «Кру-
тянці», який у 1928 р. об’єднався з куренем «Чорти», прийнявши на зву 
«Лісові чорти». Саме з лав цих пластових куренів вийшло багато чіль-
них діячів ОУН. З ініціятиви Володимира Янева, а також Атанаса Фі ґо ля 
та Богдана Романенчука культ героїв Крут було впроваджено в СУНМ, 
а зго дом в ОУН. У 1931 р. Другий студентський конгрес у Львові ви-
знав річ ницю бою під Крутами святом студентської молоді. Крім участи 
в уро чистій академії або святкових зборах, кожен український студент 
по ви нен був вшановувати день річниці Крут цілоденним голодуванням 
і від данням заощаджених у такий спосіб грошей на допомогу політичним 
в’яз ням. Згодом, у другій половині 1930-х років, між ОУН та іншою на-
ціо налістичною організацією – Фронтом національної єдности Дмитра 
Па лі єва – розгорнулася конкуренція за керівництво організацією цього 
попу лярного свята.69

Незважаючи на заборону влади, щороку урочисто відзначали річ ни-
цю Листопадового чину. Особливо бурхливим було святкування в 1928 р., 
коли після панахиди в соборі св. Юра у Львові відбулася демонстрація 
і сталися сутички з поліцією, які закінчилися штурмом «Академічного 
до му», де забарикадувалися українські студенти.

Після утворення ОУН культ героїзму розширився через за про ва-
джен ня пошанування стрілецьких могил. Сильний вплив на розвиток цієї 
прак тики мала аналогічна діяльність поляків, а також культ польських 
націо нальних героїв, що його активно впроваджували через освітню сис-
тему. Члени організації не лише допомагали впорядковувати військові 
по ховання, а й ініціювали масове демонстративне відзначення на них 
річ ниць боїв Українських січових стрільців та УГА. Головними об’єктами 
по кло ніння стали стрілецькі поховання на Личаківському та Янівському 
кла до вищах у Львові, на горі Маківці в Карпатах, а також козацькі могили 
під Бе рестечком на Волині. На другий день Зелених свят, котрий стали 
на зи вати Святом полеглих героїв, відбувалися масові походи до місць вій-
сько вих поховань, які ОУН неодмінно використовувала для своєї пропа-
ганди. Також влаштовували демонстративні панахиди на могилах бойо-
виків УВО, згодом й ОУН, а оскільки поліція їх забороняла, то кожного 
разу виникали сутички, часто криваві. Для ОУН це була нагода гартувати 
своїх членів і перевіряти їхню боєздатність.70

1930-ті роки стали часом масового насипання курганів на честь по-
леглих українських вояків. Багато з цих символічних могил з’явилися 

69 Див.: Там само; R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, с. 236.
70 Див.: П. Мірчук. Нарис історії ОУН, с. 130-132; R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Na-

cjo nalistów, с. 236-241.
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з ініціятиви членів ОУН. Навесні 1934 р. з наказу Крайової екзекути-
ви ОУН акція насипання могил набула масового характеру. У відповідь 
поль ська поліція наказувала розкидати могили, що призводило до зі-
ткнень, нерідко з людськими жертвами, які, своєю чергою, поповнювали 
мар ти ро лог полеглих героїв.71

Крім пошанування осіб, яких переважна більшість українців ви-
зна ва ла національними геніями (Тараса Шевченка, Івана Франка та ін.), 
ОУН праг нула впровадити культ власних членів, убитих під час бойових 
ак цій або страчених польською владою, а також членів УВО, які загинули 
в 1920-х роках. Найдовшу традицію мало відзначення річниць смерти 
Оль ги Басараб, закатованої під час допиту у в’язниці 12 лютого 1924 р. 
Пер  шою жертвою у власних лавах ОУН вважала Ярослава Любовича, 
який за гинув 5 березня 1929 р. під час утечі з місця нападу на листоношу 
у Льво ві. Згодом до пантеону героїв увійшли Юліян Головінський, уби тий 
полі ці єю у вересні 1930 р., Павло Голояд і Володимир Пришляк, по ві ше ні 
в тер но пільській тюрмі 28 квітня 1932 р. за вбивство конфідента (таєм-
ного спів робітника поліції), та інші бойовики. У річниці їхньої смерти 
від прав ля ли Служби Божі та влаштовували жалобні процесії, під час 
яких ОУН поширювала відозви, присвячені пам’яті полеглих борців.72

Особливого розмаху набув культ пам’яті Василя Біласа та Дмитра 
Данилишина, повішених у Львові 23 грудня 1932 р. за напад на пошту 
в Го родку. Уже в момент їхньої страти в церквах Львова було організовано 
биття в дзвони, того ж дня відправлено жалобні Служби Божі. Страта 
Біласа й Данилишина справила велике враження на українців. Як згадував 
член ОУН Володимир Макар,

лицарська смерть на польській шибениці двох бойовиків УВО-ОУН, 
Дмитра Данилишина та Василя Біласа, у грудні 1932 року була тим 
струсом, який остаточно завершив цілковите моральне й духове 
про будження та переродження дослівно найширших народніх мас. 
В усьому краю проголошено стан всенаціональної жалоби. За тих ли 
ве селі співи, забави, гульня. Для розгорнення українського націо на-
ліс тичного руху настала надзвичайно сприятлива пора.73

Аж до загибелі Є. Коновальця вшанування пам’яті Біласа й Дани ли-
ши на посідало центральне місце в героїчному культі ОУН. Масово роз-
пов сю джували фотокартки обох бойовиків, вони стали героями віршів, 

71 Див.: R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, с. 237-241.
72 Там само, с. 241-243.
73 В. Макар. Когорти хоробрих // Життя і смерть полковника Коновальця: Документи. 

Матеріали. Спогади. Щоденники. Листи. Фотографії. Львів 1993, с. 96.
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по пу лярних пісень і навіть колядок. За цитування, співання і ширення 
пісні про Біласа та Данилишина суди карали ув’язненням, термін якого 
часом перевищував два роки.74

Новим поштовхом до розбудови культу полеглих героїв стало вбив-
ство Є. Коновальця радянським агентом 23 травня 1935 р. Хоча вождизм 
був одним з організаційних принципів ОУН, за життя Коновальця 
справж нього культу особи вождя в організації не було. Теоретично, з до-
сві ду італійського фашизму, а згодом гітлеризму, ідеологи ОУН знали, що 
в на ціо налістичного руху має бути харизматичний вождь, який з ча сом 
«пра вом своїх внутрішніх властивостей» стане вождем усієї нації. Од нак 
Ко но валець був радше прагматичним організатором, аніж хариз ма тич-
ним вождем. Він не заохочував схиляння перед своєю особою, спо ну кав 
до критики й був самокритичний. Знайомство з листуванням про від них 
членів ОУН, з їхніми суперечками переконує, що хоч ОУН була по бу до-
вана на єрархічних засадах із майже диктаторськими повно важен ня ми 
голови ПУН, у перші роки свого існування вона мало нагаду вала «світ-
ську церкву» з непогрішним главою на чолі. Коли в 1934 р. пред ставник 
ОУН у Римі, відомий публіцист Євген Онацький, якось запро понував 
Коновальцеві послатися в спірному питанні на рішення Про воду, не вда-
ючись до дальших дискусій, полковник суворо покартав журналіста:

Ваше твердження, мовляв членству треба сказати, що так провід рі-
шив та що воно не має нічого більше до говоріння, є – на мою дум-
ку – саме в нашій організації недопустиме. Навіть Мусоліні та Гітлєр, 
маючи вже власну державу й прецизно зорганізований апарат, не ва-
жуться в себе примінювати засади «по тому бить». [...] Коли б ми 
при няли пропоновані Вами засади диктаторства, то, мабуть, Пане 
Онаць кий, в такій організації Ви перший довго не вдержалибся.75

Лише після вбивства полковника Коновальця почав поширюватися 
його посмертний культ як «Вождя, Основоположника і Обновителя»76. 
ПУН проголосив «тричі святим все, що відноситься до нашого Вождя»77.

74 Див.: R. Wysocki. Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, с. 245.
75 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, м. Київ, 

ф. 3833 (Краєвий провід Організації Українських Націоналістів на Західних Українських 
землях), оп. 3, спр. 1, арк. 201. Див. також: Є. Онацький. У вічному місті: Записки укра-
їнського журналіста, [т. 4]: 1934 рік. Торонто 1989, с. 86-87 (у «Записках» Онацького текст 
листа подано в редакції, наближеній до сучасної літературної мови).

76 Відозва II Великого Збору Українських Націоналістів // Українська суспільно-політична 
думка в 20 столітті, т. 2, с. 420.

77 Цит. за: М. Ковальчук. Біля витоків УВО: Військово-політична діяльність Є. Коновальця 
у 1920-1921 рр. // Український визвольний рух 7 (Львів 2006) 6.
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Невдовзі з’явилися й перші ознаки культу живого вождя, яким став 
наступник Коновальця, полковник Андрій Мельник. ОУН трактувала 
Мель ника не лише яке голову ПУН, а й як «Вождя Української Нації». 
Дру гий великий збір українських націоналістів у серпні 1939 р. впровадив 
офі ційне гасло: «Слава Вождеві Андрієві Мельникові!»78. Утім, Мельник 
да ле ко не дорівнював своїм авторитетом Коновальцеві, а його штучно 
тво рений культ не вберіг ОУН від розколу в 1940 р., після чого обидва 
від лами ОУН плекали культи власних вождів – Андрія Мельника і Сте-
па на Бандери.

Однак це вже інша історія, яка виходить за хронологічні рамки цієї 
статті. А в серпні 1939 р., підводячи підсумки зусиль зі створення нової 
націоналістичної релігії, Другий великий збір ОУН констатував: «З чину, 
з крови й смерти для ідеї зродилася нова Віра українства – Український 
Націоналізм!»79.

* * *
«Чинний націоналізм» Донцова та «організований націоналізм» ОУН 

становили два українські різновиди загальноевропейського явища – ін-
тегрального націоналізму. Відмінності між ними стосувалися не прин-
ци пових питань, а радше пріоритетів: для Донцова ними були культи ву-
вання стихійної волі нації до життя, формування нової вольової ук ра їн-
ської людини; для ОУН – єрархічна дисциплінована організація, здатна 
здійснити національну революцію і встановити національну диктатуру.

Як і інші інтегрально-націоналістичні рухи в Европі, українські ін-
тег ральні націоналісти вдавалися до сакралізації політики (за Е. Дженті-
ле), виявляючи тенденцію до творення власної політичної релігії. При 
цьо му застосовували такі дискурсивні стратегії: 1) піднесення української 
нації до абсолюту, перетворення її в центр усієї системи вірувань і мі тів; 
2) розробка спеціяльних кодексів етичних заповідей, покликаних об’єд-
на ти членів руху у священну спільноту борців; 3) трактування націо на-
лістичної організації як обраної спільноти й наділення її месіянською 
рол  лю; 4) тво рен ня політичної літургії, що включала культ героїзму та 
ри туали, по в’язані зі священною історією визвольної боротьби.

Проте український інтегральний націоналізм не перетворився на по-
лі тичну релігію такою мірою, як італійський фашизм чи німецький на ціо-
нал-соціалізм, не кажучи вже про радянський комунізм. Цьому завадили, 
перш за все, обставини: ОУН діяла в підпіллі та в еміграції і не могла 
залучати до своєї політичної літургії широкі маси, тим паче не могла, не 

78 Відозва II Великого Збору, с. 423.
79 Там само, с. 421.
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маючи влади, використовувати засоби масової інформації та освітню сис-
тему для індоктринації громадян.

Серед членів ОУН було немало реалістів-практиків із тверезим по-
глядом на завдання руху, які скептично ставилися до релігійного за па лу 
своїх товаришів, хоч не заперечували проти його використання в про-
пагандистських цілях. ОУН не мала власного «святого письма», яким були 
твори класиків марксизму-ленінізму для комуністів чи «Моя бо роть ба» 
Гітлера для нацистів. Не мала вона й лідера-пророка, оточеного орео лом 
непогрішности, на кшталт Муссоліні, Гітлера чи Корнеліу Кодряну. Ко но-
валець для цієї ролі не надавався, та він і не прагнув її виконувати. Та-
ким пророком міг би стати Донцов, але з різних причин ним не став. Як 
наслідок, Донцов залишився пророком без «церкви», а ОУН – «обраною 
спільнотою» без пророка.

Та головною перешкодою було те, що суспільство, до якого зверталися 
українські націоналісти, значною мірою залишалося традиційним, полі-
тичні ж релігії поширюються в модернізованих суспільствах. Галицькі 
ук ра їнці, за винятком одиниць, не пережили «онтологічної кризи» й не 
по тре бували заповнювати світською релігією пустку, утворену занепа-
дом тра ди ційної віри. Християнство, уособлюване Греко-Католицькою 
Церк вою, було головним запобіжником від сакралізації націоналістами 
політики.

Olexandr Zaytsev
NATIONALISM AS RELIGION: THE CASE OF DMYTRO DONTSOV AND THE 
ORGANIZATION OF UKRAINIAN NATIONALISTS (OUN) IN THE 1920S AND 1930S

Th e ideology of Dmytro Dontsov and the OUN’s propaganda are examined 
through the prism of Emilio Gentile’s theory of political religions. Th e author ar-
gues that Ukrainian nationalists in the 1920-30s deliberately adopted sacrali za-
tion of politics as their policy in an attempt to create their own political reli-
gion ideo logy. However, integral Ukrainian nationalism failed, for a number of 
reasons, to trans form itself into a political religion to the same extent as was ob-
served contemporaneously in other parts of Europe.
Keywords: politics, ideology, propaganda, integral nationalism, political re-
ligion.
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Станіслав Стемпень

КРИТИКА ТЕРОРУ ЯК МЕТОДУ ВИРІШЕННЯ 
НАЦІОНАЛЬНИХ І ПОЛІТИЧНИХ КОНФЛІКТІВ 

У ПАСТИРСЬКІЙ НАУЦІ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО

Упродовж свого пастирського служіння митрополит Андрей Шептицький 
послідовно виступав проти терору як засобу розв’язання суспільних кон-
фліктів. Він засуджував убивство намісника Галичини Анджея Потоцького 
в 1908 р., терор ОУН, особливо вбивство директора української гімна-
зії Івана Бабія в 1934 р., під час Другої світової війни застерігав ук ра-
їнців від участи в знищенні євреїв і поляків, особисто врятував ба га тьох 
євреїв. Далеко не завжди митрополитові вдавалося запобігти на силь-
ству, нерідко його позиція наражалася на гостру критику з боку дея ких 
українських політиків, але він ніколи не поступався принципами хрис ти-
ян ської моралі, залишаючись справжнім сумлінням народу.

Ключові слова: Андрей Шептицький, Греко-Католицька Церква, терор, ін-
тег ральний націоналізм.

Пастирське служіння Слуги Божого митрополита Андрея Шеп тиць-
кого припадає на дуже складний у політичному сенсі період існу ван ня 
українського народу. Спочатку це були роки завершення криста ліза ції 
модерної української національної свідомости, а потім – тра гіч ної бо-
ротьби за незалежність та існування в чужих державах. Тому митро полит 
Андрей, як єрарх Греко-Католицької Церкви (ГКЦ), мусив майже без пе-
рерв но реагувати на різні вияви суспільно-політичної активности вір них, 
що перебували під його пастирською опікою.1

1 Див.: B. Heydenkorn. Polityczna działalność metropolity Szeptyckiego // Zeszyty Historyczne, 
ч. 72. Paryż 1985, с. 110-112; S. Stępień. Stanowisko metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec 
zjawiska terroru politycznego // Metropolita Andrzej Szeptycki: Studia i materiały / ред. Andrzej 

УДК 271.4-726.1:323.28(477.8)˝19˝А.Шептицький
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Зійшовши 1899 р. на Станіславівський єпископський престол, моло-
дий чернець із Василіянського чину Андрей Шептицький узяв як свій 
пас тирський девіз слова «У мирі» (In pace). Владика прагнув, щоб його 
слу жіння проходило під знаком миру, любови до Бога та ближнього й мо-
раль ного оновлення суспільства. Цього вимагала й тогочасна політична, 
су спіль на та релігійна ситуація в Галичині.

Від самого початку своєї пастирської діяльности Андрей Шептицький 
неустанно сприяв усуненню зі суспільного життя явищ зневаги й не по ша-
нування ближнього. Поборення таких виявів вимагало тривалої виховної 
та роз’яснювальної праці, за участи духовенства й інтелігенції. Тому свої 
перші пастирські звернення Андрей Шептицький скеровував саме до вка-
заних суспільних верств. У цих посланнях він накреслив програму орга-
нічної праці для інтересів Церкви й українського народу, особливо на-
голошуючи на потребі активного ангажування в суспільне життя, але ця 
заангажованість мусила узгоджуватися зі словами Євангелія, що за вчин-
ками вас пізнають, чи є ви учнями Христа.2 Тезу про вчинки як мірило 
мо ральної вартости людини в усіх пастирських листах митрополита Анд-
рея окреслено особливо виразно.

Пастирську працю серед вірних ГКЦ митрополит Андрей прагнув 
опер ти на трьох головних підвалинах: щирій релігійності, любові до ближ-
ньо го та патріотизмі. Він наголошував, що патріотизм сильно пов’язаний 
з лю бов’ю до ближнього, без огляду на його національну приналежність 
і спо відувані погляди. У своєму першому пастирському листі, опуб лі ко-
ва  ному 1899 р., станіславівський єпарх вказав на нерозривний зв’язок 
між християнським ученням про любов і патріотизмом:

Християнин може й повинен бути патріотом. Але його патріотизм не 
сміє бути ненавистю! І не сміє накладати обов’язків, які проти вили-
ся б ві рі. Те, що виглядало б на патріотизм, а на ділі було би ненавис-
тю, або противилося б вірі, не є справжнім патріотизмом.3

A. Zięba. Kraków 1994, c. 109-121; A. Krawchuk. Metropolita Szeptycki wobec politycznego 
zaangażowania kleru greckokatolickiego w Galicji 1900-1914 // там само, с. 123-142; J. P. Him-
ka. Metropolita Andrzej Szeptycki wobec zagadnienia reformy wyborczej 1905-1914 // там само, 
с. 143-154. Див. також: S. Stępień. Życie religijne społeczności ukraińskiej w Drugiej Rzeczy-
pospolitej // Polska – Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu 
etnicznym / ред. S. Stępień. Przemyśl 1990, т. 1, с. 210-211; його ж. Kościół greckokatolicki 
w II Rze czy pospolitej // Znaki Сzasu, ч. 18. Warszawa 1990, с. 151-155.

2 Див.: Твори слуги Божого митрополита Андрея Шептицького / ред. А. М. Бази ле вич, 
т. 1: Пастирські листи слуги Божого митрополита Андрея Шептицького. Торонто 1965, 
с. 1-19.

3 Там само, с. 17. Див. також: о. І. Гриньох. Слуга Божий Андрей – благовісник єдности. 
Мюн хен 1961, с. 111-115.
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Ці слова Шептицький згодом повторював багато разів, особливо 
піс ля вступу в 1901 р. на Галицький митрополичий престол. На початку 
ХХ ст. вони мали особливе значення, оскільки українсько-польський 
анта го нізм у Галичині набував дедалі виразніших форм. Він проявлявся 
на віть у лоні ГКЦ, частина вірних якої вважала себе поляками. Мало 
того, що їх са мих серйозно непокоїла дилема вибору між релігійною 
і націо наль ною іден тичностями; до цього вибору їх спонукав і сильний 
тиск з боку як поль ських, так і українських політичних сил. Митро по-
лит був рі шу чим про тив ником нав’язування полякам – католикам схід-
ної тра ди ції – ук ра їн ської національности й українського патріотизму. 
У ви да ному 1904 р. «Пас тирському листі до поляків греко-католицького 
об ря ду» він писав:

Мова, переконання, національність – це вартості, права, яких ні в ко-
го не можна відбирати. [...] 

Завжди знайдете в мені пастиря, який готовий буде обороняти ваші 
пра ва, хоч би коли та яка сторона чи ни ла вам кривду. Я цього бажаю 
та до магаюся від священиків моєї єпархії, щоб ваші духовні потреби 
завж ди були заспокоєні – щоб у на вчан ні, сповідях з вашою мовою 
рахува ли ся, щоб вас не при мушу ва ли ви вчати руську мову, аби їх 
ро зуміти. 

Можу вас тільки укрі пи ти у ва ших патріотичних переконаннях, як-
що цей патріотизм є хрис ти ян ською любов’ю до Батьківщини та по-
хо дить від любови до Бога і ближ нього. 

Християнин зобов’язаний любити свою Вітчизну й дба ти про доб ро 
свого народу. Єдине, чого йому не дозволено, – він не має пра ва, на-
віть під прикриттям патріотизму, ненавидіти. А ще важ ли ві ше – не 
можна кривдити іншого.4

Надмірна політизація суспільного життя, гострі ідеологічні суперечки, 
а також спроби втягнути в них греко-католицьке духовенство виклика-
ли рішучий протест митрополита. Напередодні виборів до австрійського 
пар ла менту 1907 р. Андрей Шептицький разом із єпи ско пами Константи-
ном Чеховичем і Григорієм Хомишиним оприлюднили спіль не послання 
до вір них, у якому писали:

Не одні засліплені або збаламучені повтаряють безбожну науку, що 
в політиці гріхів нема, що все вільно в горожаньскім житю, що житє 
публічне, політика може обійти ся без Бога, без Христа Спасителя. 

4 А. Szeptycki. List pasterski […] do Polaków obrządku greckokatolickiego. Żółkiew 1904, с. 7. 
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Перед такими бесідами перестерігаємо вас усильно, бо то бесіди 
ложні і богохульні.5

Як найвищий єрарх ГКЦ митрополит Андрей застерігав підлегле йо му 
духовенство, аби не брало участи в політичній боротьбі, нехтуючи гід ніс-
тю духовного сану чи співпрацюючи з особами, дії яких не узгоджу ють ся 
з християнськими засадами. Він закликав духовенство служити всьо му 
народові, а не окремій політичній партії.

Особливо драматично пролунали його слова 1908 р., коли від кулі ук-
ра їнського терориста Мирослава Січинського загинув намісник Галичини 
граф Анджей Потоцький. Митрополит був до глибини душі обурений як 
цим нехристиянським учинком, так і спробами його звеличити, бо деякі 
політичні угруповання воліли бачити в Січинському націо нального героя. 
Отож митрополит виразно й публічно засудив цей замах і його ви ко-
навця. Згодом, 24 квітня 1908 р., під час служби Божої у Велику п’ятницю 
у Львові, у катедральному соборі св. Юра, Андрей Шептицький з великим 
обуренням виголосив: 

Публичний злочин мусить бути публично осуджений. Мусить ви кли-
кати серед Християн рішучий, енергічний протест, протест обурен я 
і відрази проти такого зневаженя світлости Божого закона. На нас 
ле жить особлившим способом обов’язок нап’ятнувати поповнений 
зло чин, бо той, кот рий його допустився, думав в засліпленю своїм, 
що так послу жить на род ній справі. На Бога, так не єсть! Злочина-
ми не служиться на ро дови: злочин, сповнений в імени патріотизму, 
є зло чином не лишень перед Богом, але проти власної суспільности, 
єсть злочином против віт чини. 

[...] яко Русини мусимо піднести якнайголоснійший протест про тив 
самої гадки, що можна сьвятій справі народній служити за кро вав-
ле ними руками. Ні! Ні! – на Бога, ні! Народови служить ся лю бов’ю, 
працею, пожертвованєм; народови служиться сьвятістю, чес но тою, 
а да леко від тої праці най стоять ті, що єї в безодню кро ви і бо ло-
та пха ють. Протест обуреня і відрази з нашої сторони му сить бути 
тим силь нійшим, тим голоснійшим, тим загальній шим, чим більше 
в про тив нім случаю ми могли би бути наражені на то страшне не-
без пе чен ство, що декому з нашої молодежи зло чин може видатися 
герой ством. А то не безпеченство дійстно гро зить; для того, бо в на-
ших часах чим раз біль ше – на жаль – лю дий, котрі в політиці хотять 
бути віль ними від хрис ти ян ьскої етики; від відкиненя християньскої 

5 Пастирське посланіє «О виборах до парляменту» // Митрополит Андрей Шептицький: 
Жит тя і діяльність: Документи і матеріали (1899-1944), т. 2:  Церква і суспільне питан-
ня, кн. 1: Пас тирське вчення та діяльність / ред. А. Кравчук. Львів 1998, с. 402.
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ети ки до від ки не ня вся кого морального закону лишень один крок, – 
крок над пропастию.6

Через тиждень, разом із греко-католицькими єпископами, Шеп тиць-
кий звернувся до вірних з пастирським листом, у якому засудив убив-
ство По тоць кого зокрема та політичний терор загалом.7 Ці виступи 
призве ли до різких словесних нападів на митрополита з боку українських 
політиків.

Найгостріше критикував Андрея Шептицького один із лідерів Ук-
ра їнської радикальної партії, Кирило Трильовський. На сесії авст рій-
сько го парламенту, а також у брошурі «Потоцький, Січинський, Шеп-
тиць кий» він виступив на захист нападника й критикував Церкву за 
за су джен ня нею замаху.8 Шептицький був для Трильовського поль-
ським шлях ти чем, який підступом вдерся на Святоюрський престол, 
щоб, як міц ке ви чів ський Кон рад Валленрод, зсередини розкласти ук-
ра їн ський на род. До по мог  ти здійс ненню цього «єзуїтського» задуму 
бу цім то мав зв’я зок Шеп тиць кого з класом польських аристократів, до 
яко го на лежав на міс ник А. По тоць кий. У схожому тоні звинувачував 
митро полита Ми хай ло Ло зин ський, член редакції «Діла», стверджуючи 
на шпаль тах окре мої бро шу ри п. н. «Акт 12 квітня 1908», що предки 
Шеп тиць кого за для ма те рі яль ної користи зрадили український народ. 
«Мож на при по мо чі Риму і Від ня стати “князем Руської Церкви”, але це 
ще не дає права до про мов лян ня від імени українського народу»9, – пи-
сав Ло зинський. 

Про те, якою сильною особистістю був Андрей Шептицький, свід-
чить факт, що, попри всі дошкульні випади проти нього, він і надалі 
залишався прихильником українсько-польського порозуміння, одночас-
но збе рі гаючи вірність українським національним інтересам.10 Вінцем 
авст рій ського етапу політичної активности Шептицького було підпи-
сан ня – на жаль, запізніле, бо доконане лише в 1914 р. – польсько-укра-
їн ської угоди, головним архітектором якої виступав саме митрополит 

6 Є. Е. Митрополит ґр. Шептицький про забійство намістника // Нива (Львів 1908/9) 
285-286.

7 Див.: Посланіє пастырске епископату галицької церковної провінції. Жовква 1908.
8 Див.: К. Трильовський. Потоцький, Січинський, Шептицький. (Промова посла доктора 

Трильовського, виголошена в Раді державній 22 мая 1908 року). Коломия 1908.
9 М. Лозинський. Акт 12 квітня 1908. Львів 1909. Див. також: Громадський Голос 30 

(Львів 1908/30 трав.).
10 Див., наприклад: Ku czci ojca poezyi ruskiej // Nasz Kraj: Tygodnik Ilustrowany 176 (Lwów 

1911/11 лист.) 3.
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Андрей.11 З вибухом Першої світової війни перед обома народами 
відкривалися но ві перспективи.

Андрей Шептицький боляче пережив початок польсько-української 
вій ни в 1918 р. Вона не тільки зачепила два близьких йому народи. Ця 
війна призвела й до особистих трагедій у його родині. Немає нічого див-
ного, що у відповідь на висунуті польськими націоналістичними ко ла ми 
звинувачення в тому, що греко-католицький клир роздмухує нена висть 
до по ля ків, митрополит опублікував 1 лютого 1919 р. на шпаль тах га зе ти 
«Пше ґльонд Львовскі» лист до генерала Тадеуша Розвадов сько го, коман-
ду ва ча польськими військами у війні з українцями, у якому писав: 

Рішуче хочу вплинути в міру своїх сил, щоби зменшити зло, яким 
є кож на війна, і пом’якшити її наслідки. [...] Я готовий поїхати на 
дру гий бік лінії фронту і, відвідавши всі місцевості, де перебувають 
поль ські полонені та заручники, докласти всіх старань, аби в разі по-
тре би усунути причини справедливих скарг.12

Шептицький негайно відреагував також на прохання львівського ри-
мо-католицького архиєпископа Юзефа Більчевського, що стосувалося 
ареш ту владою Західно-Української Народної Республіки польських свя-
ще ни ків.13 27 лютого 1919 р. митрополит Андрей звернувся до прем’єра 
за хідно українського уряду Сидора Голубовича з таким посланням:

Вельми Шановний Пане Президенте Міністрів! Дійшло до мого ві-
дома, що наші інтернували більше тридцяти священиків латинського 
обряду. З власного досвіду знаю, як великою втратою для вірних 
і для душпастирської праці є відсунення з парохій такого числа свя-
щеників. Усильно прошу випустити на свободу інтернованих парохів 
й дати згоду на їх поворот до своїх обов’язків.14

Ставлення відродженої в 1918 р. Речі Посполитої до національних 
меншин не сприяло заспокоєнню радикальних настроїв серед українського 

11 Див.: М. Демкович-Добрянський. Потоцький і Бобжинський: Цісарські намісники Гали-
чини 1903-1913. Рим 1987, с. 41-45.

12 List J. E. Andrzeja hr. Szeptyckiego do J. E. Generała Rozwadowskiego // Przegląd Lwowski 2 
(1919/1 лют.) 1.

13 Див.: Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego 
z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919 / упор., вступ, прим., 
підбір додатків і фотографій J. Wołczański. Lwów – Kraków 1997. Див. також: O. Hajowa. 
Metro polita Andrzej Szeptycki i arcybiskup Józef Bilczewski o kwestii stosunków polsko-ukraiń-
skich w pierwszej połowie XX wieku na podstawie dokumentów i materiałów Centralnego Pań-
stwo wego Historycznego Archiwum we Lwowie // Spotkania galicyjskie / ред. U. Jakubowska. 
Warszawa 2008, c. 55-61.

14 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 408 
(Греко-католицький митрополичий ординаріат), оп. 1, спр. 574, арк. 6.
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суспільства. Лідери угруповань, що сповідували ідеологію агресивного на-
ціо налізму, саме в активному протиборстві з Польською державою та те-
рорі вбачали найкращий спосіб маніфестації невдоволення політичним 
ста но вищем свого народу й дієвий засіб національної консолідації в бо-
роть бі за власну державність. Парламентські вибори, що відбулися 1922 р., 
ще перед рішенням Ради амбасадорів у справі приналежности Схід ної Га-
ли чини, активізували українське національне середовище. Не вда лий за мах 
на очільника держави Юзефа Пілсудського та львівського воє во ду Казі-
ме жа Грабовського, численні випадки побиття, навіть убив ства ук ра їн ців, 
котрі ввійшли до складу виборчих комісій або ж вису ва лися кан ди да та ми 
на ви борах, у тому числі знаного поета Сидора Твердо хліба, ду же за не по-
ко ї ли український єпископат. Усвідомлюючи, що за до по мо гою самих лише 
за кли ків і відозв запобігти терористичним замахам не вдасть ся, єпи ско-
пи ба чили вихід у налагодженні широкої роботи з ка техиза ції мо лоді та 
в ство ренні альтернативних політичних угрупо вань, які у сво їй ді яль нос-
ті ке ру валися б засадами християнської етики й су спіль но го вчен ня Церк-
ви. У 1923 р. з ініціятиви митрополита Шептиць кого до Льво ва скли ка ли 
пред став ників різних суспільних груп, які ухва лили рі шен ня про не об хід-
ність утво рення «аполітичної масової орга ні зації» ви хов ного характеру. 
Таке угру по вання з’явилося двома ро ками піз ні ше під на звою «Українська 
хрис ти ян ська організація» (УХО). У трид цяті роки час тина її діячів уві-
йшла до складу створеної під патронатом стані сла вів ського єпископа Гри-
горія Хоми шина Української народної обно ви (УНО). Орган УХО, а зго дом 
УНО – львівський тижневик кон серва тив ного спрямування «Нова зоря» – 
від са мого початку проводив діяль ність, спрямовану на усунення те ро ру та 
на силь ства з українського полі тич ного життя.

Консолідація радикальних українських націоналістичних угруповань 
та створення в 1929 р. Організації українських націоналістів (ОУН) стало 
свого роду викликом для пастирів ГКЦ. Зростання популярности на-
ціо налістів не тільки серед молоді, а й серед молодих священиків цер-
ков ний провід вважав небезпечним явищем. Привід для тривоги да вало 
зростання кількости судових процесів, під час яких священики фігу ру-
вали як обвинувачені в демонстративному невизнанні державної влади 
й на віть у заохоченні своєї пастви до антидержавного заколоту.15

15 У Державному архіві в Перемишлі зберігається обширна документація судових про-
цесів, влаштованих польською владою над греко-католицькими священиками. Про ук-
ра їнський націоналістичний рух у міжвоєнній Польщі див.: A. B. Szcześniak, W. Z. Szota. 
Droga donikąd: Działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce. Warszawa 1973; 
R. Torzecki. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929. Kraków 1989; R. Wysocki. Orga-
nizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929-1939: Geneza, struktura, program, ideo-
logia. Lublin 2003.
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Наростання хвилі терористичних акцій почало викликати за не по ко-
єння не тільки в греко-католицької єрархії, а й в української інтелі ген-
ції та частини політиків, пов’язаних з Українським національно-демо кра-
тичним об’єднанням. Усе частіше лунала думка, що якщо не протидіяти 
агресивним тенденціям, то це може призвести до викривлення психіки 
ук раїнської молоді – засвоєння згубного переконання, що тільки фізич-
на сила, шовінізм, брутальність і терор є єдиними дієвими способами 
роз в’я зання суспільно-політичних конфліктів. У середовищі, пов’язаному 
з ГКЦ, з’явилися чергові ініціятиви стосовно утворення конкурентних 
що до ОУН політичних угруповань. Крім згаданої вже УНО, з ініціятиви 
Анд рея Шептицького було засновано Український католицький союз із 
тиж не ви ком «Мета». Це об’єднання зайняло виразно антиоунівську по зи-
цію.16 У 1931 р. єпископат ГКЦ ухвалив рішення організувати Католицьку 
ак цію.17 Серед шкільної молоді вело виховну роботу Марійське молодіжне 
то ва рист во, діяли молодіжна організація «Орли» та освітньо-культурне 
това рист во «Скала».

На сторінках української католицької преси щораз частіше почали 
з’яв лятися написані духовними й світськими особами статті, автори яких 
засуджували націоналістичний світогляд як суперечний моральній і су-
спіль ній науці Церкви. У 1931 р. в одній із таких статей – «Націоналізм 
і като лицька Церква» – публіцист тижневика «Бескид» прямо писав:

Ідолопоклонний націоналізм здобув собі в останніх роках чималі 
впли ви також у нас. Використовуючи положення поневоленого народу 
після болючої втрати власної держави, його любов до рідної землі 
і здо ро вий патріотизм, зуміли наші націоналісти підійти до народної 
душі тимлекше, що не зраджують свойого ворожого відношення до 
Церк ви, ба навіть нераз прилюдно називають себе католиками. Але 
коли почуються трохи на силах або забудуться случайно, тоді шило 
ви ла зить з мішка на цілу довжину. Ось недавно помістив один з на-
ших націоналістичних рабінів, Олесь Бабій, в «Укр. Голосі» кілька 
ста тей н. т. «Церковні справи», де виразно говорить, що «Україна по-
над усе», та гостро нападає на Катол. Церкву. [...] Націоналізм про 
Бога дуже нерадо згадує або ставить Його десь далі в куточку. «Не-
має висшого закона над любов України», «Україна понад усе» і т. п. 
кличі без найменшої згадки про Бога і Церкву лунають з уст на  ших 
відповідальних провідників народу до молодого покоління з на годи 
більших свят національних та культурних. Здавалосяб, що та ке ба ла-
кання нікому не шкодить, бо й так лишається пустою фра зою. Та ні! 

16 ЦДІАЛ, ф. 359 (Назарук Осип (1883-1940)), оп. 1, спр. 19, арк. 2.
17 Див.: Г. Лакота. Творім Католицьку Акцію // Г. Лакота. Принагідні науки і промови. 

Пере мишль 1935, с. 150-159.
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Воно є дуже шкідливе, бо вводить хаос в душу молоді, яка до ма га-
ється ясної ідеї і певного дороговказу.18

Намагаючись протистояти ескалації політичного тероризму, Андрей 
Шеп тицький розумів, яким складним є це завдання в умовах репресій, 
здійс нюваних польським урядом щодо українського населення в Гали чи ні 
й на Волині, особливо ж після так званої «пацифікації» 1930 р. Митро по-
лит усвідомлював, що такі заходи з боку держави сприяють зміц нен ню 
в ук ра їн ському суспільстві переконання, що на репресії треба від по ві да ти 
ак тив ним опором. Тому він укотре поставив питання про поро зу мін ня 
з дер жавною владою. Наприкінці вересня 1930 р. Шептицький зу стрів-
ся з львів ським воєводою Броніславом Наконечніковим-Клюковським, 
а 1 жовт ня прибув до Варшави, де наступними днями його прий ня ли 
віце-прем’ єр Юзеф Бек, міністр внутрішніх справ Феліціян Сла вой-Склад-
ков ський і найближчий співпрацівник Пілсудського, колиш ній прем’ єр-
мі ністр Ва лерій Славек. Митрополит намагався пере кона ти поль ських 
по лі ти ків, що українська спільнота не має зазнавати пока рань за акти ди-
вер сій та са бо тажу, здійснювані невеликою групкою теро рис тів, тим паче 
що за ходи ре пресивного характеру під час «паци фі кації» по ши ри лися та-
кож на міс це вос ті, у яких націоналістичний рух не мав жод ного впли ву. 
Шеп тиць кий вка зав польським урядовцям на непри пусти мість для демо-
кра тич ної дер жа ви застосовувати щодо населення прин цип ко лек тив ної 
від по відальности.19

Після повернення Андрея Шептицького з Варшави духовний провід 
ГКЦ на чолі з митрополитом оприлюднив пастирський лист, у якому су-
воро засудив «роботу підпалів» як «морально злу, противну Божому За ко-
нові, а через це і нашому народові у високому степені шкідливу»20. Чер го-
вим ви разним засудженням терору був виданий Шептицьким 1932 р. лист 
до української молоді, у якому він уже вкотре застерігав про згубні на-
слідки тоталітарної ідеології та нагадував, що любов до вітчизни має осно-
ву ватися на християнській моралі. У листі митрополита прозвучала пере-
сторога перед втечею від суспільних проблем у змовницьку діяльність:

Розуміється, що любов не може йти в парі з ненавистю, бо ненависть 
чим більше звужена, тим більше з любови робить якийсь еґоїзм. 
Можна своїх прав боронити і своїх прав доходити, але не шляхом 
ненависти до других людей. [...] 

18 О. В. Націоналізм і Католицька Церква // Бескид 28 (Перемишль 1931/25 жовт.) 1-2.
19 Див.: Митрополит Шептицький в Варшаві // Діло (Львів 1930/3 жовт.) 1; M. Швагуляк. 

Па ци фікація. Львів 1993, с. 28.
20 Наші церковні достойники про останні події: Пастирське послання українських 

галицьких епіскопів // Новий час 22 (Львів 1930/22 жовт.) 2.
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Ви [...] в жертві йдете часом так далеко, що Ви не лише себе готові 
посвятити, але й готові посвятити чуже добро і загально-національні 
цінности. А це вже не є прикмета, а пересада, що може знищити до 
самої суті ту прикмету, з якою лучиться. Чуже добро і чуже щастя 
повинно бути святе не лише для християнина, але й для людини як 
такої. І нарушувати це добро не вільно нікому. Бо найкраща ціль не 
освячує лихих засобів. 

А маєте ще й ту хибу, що свої гадки і свій спосіб бачення річей 
надто часто хочете накину ти іншим, навіть часом засобами на силь-
ства і сліпого терору. Мало у Вас того, що давніші покоління на зи-
вали толєранцією. [...] Чиж ми помилялися, думаючи, що поза ат мо-
сферою свободи, свобідної добро вільної власної волі нема для людей 
ані добра, ані щастя, ані будуч чини, або думаючи, що це знак сла-
бости чоловіка, коли він не може іншого переконати і мусить його 
аж змушувати? Чи кличі, що від би рають свободу, можуть свободу 
принести? [...] 

На склоні мого жит тя за кликаю Вас: застановіться над моїми словами, 
двічі-тричі їх про чи тайте, передумайте глибше їхнє значіння! Бо не 
дай Боже, щоби хаос і зло, яке гряде, застало нас у такому розбиттю, 
в якому сьо го дні находимося!21

Згодом цього листа було видано великим накладом і розповсюдже-
но стараннями видавничого кооперативу «Мета». Попри ці перестороги, 
у 1934 р. оунівці вбили Івана Бабія, директора української Академічної 
гім на зії у Львові. Його смерть митрополит Андрей пережив дуже боліс-
но: він збаг нув, що йому не вдалося втримати радикально налаштовану 
части ну молоді від насильства; до того ж, Шептицький особисто знав 
і дуже цінував покійного, вважав його палким українським патріотом 
і зраз ко вим католиком. У написаному через кілька годин після замаху 
звер нен ні до вірних митрополит гостро скритикував провід українського 
на ціо на ліс тичного руху, вважаючи його натхненником цього вчинку:

Бо ми від літ стверджували, й стверджуємо, й не перестанемо по-
вто ряти, що злочин є завсіди злочином, що святій справі не можна 
слу жити закривавленими руками. Не перестанемо твердити, що хто 
де моралізує молодь, той злочинець і ворог народу. Скритовбий-
ник, до конавши зрадливо підлого душогубства, вважав себе, може, 
за ге роя, хоч, сповнивши свій злочин, утікав, як чоловік, що сти-
да єть ся свого поступку. Утікав перед дочасною карою, думав, що 
само губ ством вте че перед суспільною відповідальністю і вічною 

21 Андрей, Митрополит. Слово до української молоді. Львів 1932, с. 4-5, 10.
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ка рою. До стой ний уче ник провідників українських терористів, що, 
безпеч но си  дя чи за гра ницями краю [митрополит мав на дум ці чле-
нів Про воду українських націоналістів на чолі з Євгеном Коно валь-
цем – С. С.], вживають наших дітей до убивства їх батьків, а самі 
в безімен  ній авреолі геройства ті шать ся вигідним життям, стя га ю-
чи жерт ви за гра ничних патріотів, при значені для народу, котрого 
добро нищать.22

Водночас у пастирському листі «До духовенства» митрополит повчав:

Злочину проти науки Христової допускається навіть той, що стає на 
трибуні патріотизму та говорить як патріот, а не як посланник Хрис-
та. I посланник Христа може говорити про патріотизм, але мусить 
го во рити завсіди зі становища Христа, зі становища предвічної не-
бес ної правди.23

Прагнучи врятувати молодь, митрополит Андрей намагався скерува-
ти її енергію до праці на суспільній, господарчій, а передовсім культурній 
та осві тянській ниві. У промові, виголошеній 10 березня 1937 р. під час 
Ма рій ської академії, він зазначив:

Греки перемогли Римлян за допомогою своєї культури, хоча Римляни 
перемогли їх мечем. Народи, якщо навіть не мають політичної сво-
боди, можуть викарбувати свій Знак на розвитку людства. Так само 
і ми можемо зробити, якщо видамо з посеред себе великих людей.24

Однак екстремістські сили в націоналістичному русі не зважали на 
слова єрарха. Вони відверто критикували висловлювання Андрея Шеп-
тиць кого та інших єпископів, спрямовані проти терористичної діяльности 
ОУН. Лунали навіть погрози про розрив відносин із Ватиканом і гре ко-
ка то лицьким єпископатом та утворення незалежної української націо-
наль ної Церкви.

Шептицький не був у змозі запобігти терористичним актам, але з пев-
ніс тю можна сказати, що він доклав чимало зусиль, аби відтягнути ба га-
тьох людей від революційного руху.

У тому ж дусі митрополит Андрей прагнув діяти, коли Ні меччина 
напала на Польщу, закликаючи утримуватися від антидержавних ви сту-
пів. 1 вересня 1939 р. він видав пастирського листа «До духовенства», 
у якому зобов’язав клир докласти зусиль, аби вірні не підпали під вплив 

22 ЦДІАЛ, ф. 408, оп. 1, спр. 10, арк. 1-2. Див. також: Митрополит Андрей Шептицький. 
Твори (морально-пасторальні). Рим 1983, с. 30-31.

23 Митрополит Андрей Шептицький. Твори (морально-пасторальні), с. 151.
24 Митрополит Андрей Шептицький. Промова на Марійський академії 10 червня 1937 р. // 

Віст ник Марійських товариств, ч. 5. Львів 1937, с. 8.
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німецької пропаганди й не піддавалися на провокації. Він застерігав від 
усякого роду агітаторів,

між якими, без сумніву, находиться много таких, що їм не йде про 
доб ро народу, хоч про це можуть і словами запевняти, але лиш про 
добро власне або про добро чужих, ворожих нам елементів. В ім’я 
доб ра Церкви й нашого народу, мушу Вас сьогодні усильно пере сте-
рег  ти перед тою небезпекою. Може їх бути много, бо за галь не наше 
поло  жен ня надто складне і трудне, щоб вже то само не зро дило вели-
кого чис ла риболовів у каламутній воді. Не слу хай те на мов людей, що 
їх не знаєте, не поступайте без поради стар ших, від по ві дальних на ших 
про  відників духовних і світських. Не да вай теся на клонювати до яких-
не будь актів насильства або непослуху, за хо вуй те розвагу й спо кій, єд-
ність і згоду, керуйтеся в усім розумом, про свіченим вірою.25

Незважаючи на поважний вік і прогресування хвороби, митрополит 
Анд рей був одним із натхненників політичних переговорів між укра їн-
ською і польською підпільними владами.26 Він інформував Ватикан про 
справж нє обличчя гітлерівської окупації, маючи при цьому відвагу ви-
зна ти, що спочатку помилявся в оцінці німецької політики.27

Репресії проти місцевого населення, що їх здійснювали радянські та 
німецькі окупанти, які намагалися використовувати у власних ці лях поль-
сько-український антагонізм, постійно його підсилюючи, а також спря-
мо вана на винищення євреїв по лі ти ка гітлерівців спонукали Шеп тиць-
ко го до подальших дій на захист моральних і гуманістичних цін нос тей. 
У ба гатьох виступах митрополит рішуче й гостро засуджував підтрим ку 
єв рей ських погромів з боку деяких кіл українських націона ліс тів. Його 
гли бо ко вразили масові вбивства єврей ського на  се лен ня Льво ва, скоє ні 
ні мець кими окупантами 30 червня – 2 липня 1941 р., а та кож у на ступ-
ні дні – за участи української поліції та юрби місцевих меш кан ців.28 Ще 

25 ЦДІАЛ, ф. 201 (Греко-католицька митрополича консисторія), оп. 4, спр. 2577, арк. 1-2. 
Весь текст цього листа опубліковано в збірнику: Митрополит Андрей Шептицький: 
Жит тя і діяльність, т. 2, кн. 1, с. 505-509. Див. також: A. A. Zię ba. Metropolita Andrzej 
Szeptycki // Kwartalnik historyczny (Warszawa 1985/4) 896.

26 Див., м. ін.: Spotkałem się z Szeptyckim: Z Władysławem Siłą-Nowickim rozmawia Miro-
sław Sycz // Znak (Warszawa 1989/9) 103-106, а також: Więź 32/9 (Warszawa 1989) 103-107; 
R. Torzecki. Polacy i Ukraińcy. Sprawa ukraińska w сzasie II wojny światowej na terenie II Rzeczy-
pospolitej. Warszawa 1993, с. 151-152, 271-273.

27 Див.: T. Śliwa. Kontakty metropolity Szeptyckiego ze Stolicą Apostolską w okresie II woj ny 
światowej w świetle: Actes et documents du Saint Siége relatif à la Seconde guerre mon diale // 
Metropolita Andrzej Szeptycki: Studia i materiały / ред. A. Zięba. Kraków 1994, с. 191-205.

28 Докладніше див.: J. Honigsman. Zagłada Żydów lwowskich (1941-1944). Warszawa 2007, 
с. 31; B. Musiał. Rozstrzelać elementy kontrrewolucyjne! Brutalizacja wojny niemiecko-sowieckiej 
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не за тих ло відлуння тих подій, як, незважаючи на обу рен ня Церкви, ор-
га ні зо ва на з ініціятиви ОУН Народна міліція29 за кли ́  кала до нового по-
гро му – так зва них «Днів Петлюри». Протягом трьох днів, 25-27 липня 
1941 р., від рук ук ра їн ських націоналістів і звичайних бан ди тів yтратили 
жит тя від півтори до двох тисяч мешканців Льво ва єв рей ської на ціо наль-
нос ти.30 Цим було зне важено також ім’я Голов но го ота мана Симо на Пет-
лю ри, який ні коли не обстоював анти семіт ських по гля дів, а в пе рі од, коли 
керу вав Укра їнською державою, на ма га вся за по бі га ти погромам.

Інспіровані та підсилювані німецькими окупантами антиєврей ські 
на строї, як і спроби втягнути місцеве населення (українське та поль ське) 
в про цес винищення євреїв, жахали митрополита Андрея. У лютому 
1942 р. в листі до рейхсфюрера СС Гайнріха Гімлера він засудив такі дії.31 
Од нак не за ба ром Шептицький збагнув, що ці протести не дава ли жод-
них на слід ків, тому що винищення єврейського населення було одним 
з основ них ідей них постулатів нацизму. У цій ситуації він вирішив по-
інфор мувати про все папу Пія ХІІ32 та скористатися всіма доступними 

latem 1941 roku. Warszawa 2001, с. 158-172; J. E. Wilczur. Do nieba nie można od razu: Dra-
ma tyczne zapiski z okupowanego Lwowa. Warszawa 2002, с. 15-17. Дискусійною, натомість, 
є участь у погромах вояків українського батальйону «Нахтіґаль». Таку інформацію можна 
зна й ти головним чином у працях єврейських істориків (див., наприклад: S. Littman. Pure 
Sol diers or Sinister Legion. Montreal 2003, с. 26-30), але українські дослідники, а та кож учас-
ни ки тих подій піддають сумніву їхні звинувачення (див.: Організація українських націо-
налістів і Ук ра їн ська повстанська армія: Історичні нариси / НАН України; Інститут історії 
Украї ни / ред. С. В. Кульчицький. Київ 2005, с. 62-72; M. Kalba. Nachtigal. Ukraiński Batalion 
1941 r. Det roit – Lwów 1995, с. 9 і далі).

29 Центральний державний архів вищих органів влади і управління України у Києві, 
ф. 3833 (Краєвий провід Організації Українських Націоналістів на Західних Українських 
зем лях), оп. 2, спр. 1, арк. 32, 48.

30 Докладніше див.: L. S. Dawidowicz. Th e War against the Jews: 1933-1945. New York 
1986, с. 279; G. Hryciuk. Polacy we Lwowie 1939-1944: Życie codzienne. Warszawa 2000, 
с. 205; E. Jones. Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939-1945. Łódź 1999, с. 52-53; F. Katzmann. 
Roz wiązanie kwestii żydowskiej w Dystrykcie Galicja / упор. A. Żbikowski. Warszawa 2001, 
с. 9; S. Redlich. Sheptytsky and the Jews during World War II // Morality and Reality: Th e 
Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / ред. P. R. Magocsi. Edmonton (Alberta) 1989, с. 153; 
A. Żbikowski. Lokalne pogromy Żydów w czerwcu i lipcu 1941 roku na wschodnich rubie-
żach II Rzeczypospolitej // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, № 162-163. Warsza wa 
1992, с. 3-15.

31 Текст цього листа був відомий львівському рабинові Д. Кагане, який з вдячністю зга-
ду вав про нього у своїх спогадах (див.: Ю. Бусґанґ. Митрополит Шептицький: Ще один по-
гляд на життя й діяльність. Львів 2009, с. 29). Про своє звернення з протестом до Гімле ра 
писав і сам Шептицький у листі до папи Пія ХІІ. (див.: Metropolita Andrzej Szeptycki. Pisma 
wybrane / ред. M. H. Szeptycka, M. Skórka OSBM. Kraków 2000, с. 402.

32 Див.: R. S. Wistrich. Th e Vatican Documents and the Holocaust // Polin: Studies in Polish 
Jewry, № 15. Oxford 2002, c. 424-426; B. Budurowycz. Sheptyts’kyi and Ukrainian National 
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мож ливос тями для порятунку євреїв. До цього митрополит Андрей за-
охочував та кож підпорядковане йому духовенство, а через нього ста рав-
ся впливати на мирян, нагадуючи їм про основні християнські моральні 
прин ципи. Він порушив це питання на архиєпархіяльному соборі33, ви-
дав низ ку пас тир ських послань до священиків і вірних.34

Найкрасномовнішим був пастирський лист «Не убий» від 21 листо-
па да 1942 р. У ньому Шептицький виразно закликав:

Дивним способом обманюють себе і людей ті, що політичне вбив-
ство не уважають гріхом, наче би політика звільняла чоловіка від 
обо в’язку Божого закону та оправдувала злочин, противний люд-
ській природі. Так не є. Християнин є обов’язаний заховувати Бо жий 
закон не тільки в приватному житті, але й в політичному та су спіль-
ному житті. Людина, що проливає неповинну кров свого воро га, по-
лі тичного противника, є таким самим чоловіковбивником, як лю ди-
на, що це робить для рабунку, і так само заслугує на кару Божу і на 
клятву Церкви.35

Цей лист неодноразово обговорювали напередодні та під час Львів-
ського архиєпархіяльного собору 1942 р., його було зачитано в усіх церк-
вах і монастирях ГКЦ.36

До цього питання Шептицький повертався і в пастирських листах 
1943 р., закликаючи вірних полишити дорогу, котру обрали радикальні 
угру повання, і рятувати життя та майно польського населення, якому за-
гро жував терор. Лист митрополита Андрея зі серпня 1943 р. було опуб-
лі ковано на шпальтах органу підпільного Фронту відродження Поль щі 
«Прав да».37 На початку 1944 р. Шептицький видав пастирський лист «Мир 
у Гос поді», у якому в ім’я етики та християнської любови та апелюючи до 
по чут тя національної гідности українців рішуче закликав до при пи нен ня 
вбивств.38

Movement aft er 1914 // Morality and Reality: Th e Life and Times of Andrei Sheptyts’kyi / ред. 
P. R. Ma gocsi. Edmonton (Alberta) 1989, с. 73.

33 Див.: Письма-Послання Митрополита Андрея Шептицького ЧСВВ з часів німецької 
окупації, част. 2. Йорктон (Саск.) 1969, с. 231.

34 Див.: Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність, т. 2, кн. 1, с. 224-268, 
379-396, 509-549.

35 Там само, с. 225.
36 Див.: С. Korolevsky. Metropolitan Andrew, 1865-1944. Lviv 1993, с. 462.
37 Див.: Письма-Послання Митрополита Андрея Шептицького, част. 2, с. 416-425.
38 Ширше про це писав видатний польський історик Ришард Тожецький († 2003) у стат-

тях: R. Torzecki. Metropolita Andrzej Szeptycki // Znak (Kraków 1988/9) 55-63; його ж. Po sta-
wa metropolity // Więź 31/7-8 (Warszawa 1988) 99-115. Див. також: B. Heydenkorn. Politycz na 
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Архівні джерела підтверджують, що митрополит Андрей до кінця 
життя залишився послідовним у відстоюванні думки, що на сильство 
в сто сунках між людьми є ганебне. Та разом із тим його супроводжувало 
по чуття безсилости, про яке він згадував у промові до синоду. Про це 
свід чить листування (на жаль, фрагментарне) з львівським архиєписко-
пом латинського обряду Болеславом Твардовським у 1943-1944 рр.39 Шеп-
тиць кий намагався спростувати докори останнього, що українці вбивають 
по ля ків, доводячи, що не можна звинувачувати весь народ, коли вин ни-
ми є те ро ристичні банди та злочинці. Водночас він звертав увагу Твар-
дов сько го на те, що й польська сторона застосовує щодо українського 
на се лен ня криваві відповіді-репресії. Усвідомлюючи, що його пас тир ські 
листи не відомі полякам, митрополит висловлював надію, що їх опуб  лі-
кує в польському перекладі «Ґазета Львовска»40. В іншому листі до архи-
єпи скопа Твардовського Шептицький відзначав: «У цей жахливий час 
я ви ко нав свій обов’язок, нагадуючи вірним заповідь “Не убий” і осте-
рі  га ю чи їх перед політичною та національною ненавистю»41. При цьо му 
митро полит Андрей клопотався, щоб і латинський єрарх подібним чи ном 
звер нувся до своїх вірних «в надії, що голоси пастирів, які з двох сто рін 
пере стерігають перед гріхом і доручають дотримуватись Божих за ко нів, 
а перед усім християнської любови, спричиняться до заспокоєння на стро-
їв і до унор мування взаємних відносин»42.

Відповісти на запитання, чому зусилля Шептицького не принес-
ли жа да них результатів, не є просто; це вимагає подальших дослі джень. 
Без сумніву, в українському суспільстві митрополит Андрей мав ве ли-
кий авто ри тет і шану. Йому складали подяки, вручали похвальні грамо ти 
й пи са ли листи вдячности, однак, у політичних справах його ав то ри тет 
таки не був визнаний. Якщо дії чи погляди церковного достой ни ка не 

dzia łal ność metropolity Szeptyckiego, с. 104-106. Велике ангажування Шептицького в спра-
ву нор ма лізації польсько-українських відносин під час війни підтвердив Владислав Сіла-
Но вiць кий, який від імени польського еміграційного уряду контактував із митрополитом 
у 1941-1942 рр. Див.: Spotkałem się z Szeptyckim.

39 ЦДІАЛ, ф. 408, оп. 1, спр. 574; ф. 358 (Шептицький Андрей (Роман-Марія-Александр, 
1865-1944), граф, митрополит Галицький греко-католицької Церкви), оп. 1, спр. 104. Див. 
також: J. Wołczański. Korespondencja arcybiskupa Bolesława Twardowskiego z arcybiskupem 
Andrzejem Szeptyckim // Przegląd Wschodni 2 (6) (Warszawa 1992/1993) 465-483. Українською 
мовою листи А. Шептицького до римо-католицького архиєпископа Б. Твардовського див.: 
Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність, т. 2, кн. 2: Листування. Львів 
1999, с. 999-1001.

40 ЦДІАЛ, ф. 408, оп. 1, спр. 574, арк. 55.
41 Там само, арк. 60.
42 Там само, арк. 55зв.
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відповідали позиції радикальних політичних сил, то на нього накида лися 
з різкими нападками. Адже ще в середині 20-х років, під час су пе ре чок 
щодо целібату священиків, які набули широкого су спіль но-по лі тич ного 
розголосу, митрополита і його оточення відкрито зви ну ва тили в намірі 
зменшити чисельність національної інтелігенції через по збав лен ня свя-
щеників можливости народжувати дітей. Коли митро полит Анд рей за-
бо ро нив духовенству брати участь у політичній діяль ності, це ви кли ка ло 
ду же негативну реакцію серед широких кіл україн ської гро мад ськос ти. 
На віть серед членів Наукового товариства імени Шевченка за лу на ли про-
по зи ції про позбавлення галицького архиєрея членства в цій ор га ні за ції, 
по при те що він був великим меценатом української культури.43

Під час Другої світової війни митрополит Андрей, не бажаючи на-
ражати Церкву на репресії з боку радянських i німецьких окупантів, у ба-
гатьох випадках був змушений вдатися до тактичних поступок. Нагінки, 
а також цензура були причиною того, що у своїх публічних виступах Анд-
рей Шептицький не завжди міг точно й конкретно висловлюватися про-
ти участи українців у діяльності окупантів. Такого висновку можна ді йти, 
читаючи протоколи допитів його наступника, митрополита Йосифа Слі-
пого, заарештованого радянськими органами державної безпеки в 1945 р. 
Він, зокрема, свідчив:

Митрополит Андрей Шептицький і більша частина духовенства на-
шої Церкви були противниками створення дивізії СС «Галичина», 
оскіль ки були проти скерування української молоді на фронт і зни-
щен ня її на війні… Митрополит Андрей Шептицький, а також єпи-
ско пи греко-католицької церкви [...] свого благословення на ство-
рен ня дивізії СС «Галичина» не давали, і духовенство жодної участи 
у фор му ванні цієї дивізії не брало. [...] Службу для учасників дивізії 
СС «Га личина» я здійснював з метою, щоб Господь допоміг їм вряту-
вати душі свої від усяких нещасть... У проведенні богослужіння 
для учасників дивізії СС «Галичина» я мав на меті лише релігійний 
акт […].44

Сьогодні важко ствердити, наскільки митрополит Андрей орієн ту-
вав ся в окупаційній дійсності. Хворий, прикутий до крісла, він був зму-
ше ний покладатися на ту інформацію, яка доходила до нього від най-
ближ чого оточення та осіб, які його відвідували. Можливо, ті з них, чиї 
погляди були відмінні від митрополитових, не завжди точно ін фор мували 

43 Ширше про це див.: S. Stępień. Życie religijne, с. 214; його ж. Kościół greckokatolicki 
w II Rzeczypospolitej, с. 139.

44 Цит. за: O. Мишанич. Митрополит Йосиф Сліпий перед «судом» КГБ (за архівними 
джерелами). Київ 1993, с. 13 (перекладено з російської мови).
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його про вияви колаборації або про напружені стосунки між по ляками 
й ук ра їн цями та іншими націями. Інші, з альтруїстських мір ку вань, не 
бажа ли засмучувати митрополита. Вони знали, який глибокий емо ційний 
зв’язок єднав Андрея Шептицького з українським на родом, як силь но він 
прагнув, щоб народ цей був вірний принципам хрис тиянського вчен ня і 
навіть став у цьому прикладом для інших націй. 

Ставлення Шептицького до застосування сили у вирішенні політичних, 
національних та расових конфліктів завжди було однозначно негативне. Він 
рішуче засуджував усілякі прояви так званого «інтегрального націоналізму», 
бо вва жав, що ця ідеологія спонукає людей до терору й убивств.45 Митро-
полит вважав, що патріотичні аргументи та покликання на «спільне доб ро» 
в жодному разі разі не можуть виправдовувати таких дій.

Андрей Шептицький був передусім послідовником позитивної праці. 
Він хотів, щоб громадська активність виявлялася не в палких ідеологічних 
супе речках, застосуванні політичної боротьби чи в терористичних акціях, 
а йшла в на прямку культурної, освітньої, наукової та господарчої праці. 
Здо бут ки саме в цих сферах він вважав виявом справжнього патріотизму 
й справж ньої любови до Батьківщини. Багато уваги митрополит при свя чу-
вав та кож проблемам родини, розвиткові основ громадської діяльности.

Однак митрополита Андрея Шептицького більше подивляли, ніж слу-
халися. Для багатьох радикальних політичних керівників він був по тріб-
ний радше як символ влади – «субститут неіснуючої держави», а не як 
духовний провідник. Християнсько-суспільний напрямок в українському 
політичному житті мав значне число гарячих прихильників, але був дуже 
слабкий і під час Другої світової війни зазнав повної маргіналізації. На-
ціо налістичним впливам і нереальній надії на те, що воєнна завірюха, 
укінці, спри чи ниться до відродження української державности, піддалася 
навіть час ти на греко-католицького духовенства.

З огляду на такі передумови під час війни та оку пації ГКЦ не 
була спроможна на належному рівні виконувати миро творчу місію 
в ук ра їнському суспільстві. Митрополитові Андрею не вдалося за по-
біг ти кровопролиттю навіть серед власного народу – між фрак ці я ми 
ОУН. Він не зміг також, попри докладені зусилля, повністю стри мати 

45 Критичне ставлення митрополита Андрея до застосування сили знаходимо не тільки 
в пастирських посланнях і публічних виступах, а й у приватному листуванні, наприклад 
із товаришем студентських років у Краківському університеті, істориком д-ром Казімежем 
Кротоським, автором виданої 1930 р. у Кракові книжки під назвою «Націоналізм і Като-
лицька Церква» (Nacjonalizm a Kościół katolicki). Як резюме своїх поглядів митрополит 
пере слав давньому другові брошуру «Слово до української молоді», а в одному з листів із 
бо лем констатував: «На жаль, поки що прихильники угоди не можуть розраховувати на 
попу лярність» (ЦДІАЛ, ф. 408, оп. 1, спр. 74, арк. 1-11).
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українських націоналістів від участи в акціях винищення єв рей сько го 
населення, як і УПА – від збройних дій проти поляків на Волині та в де-
я ких районах Галичини. Проте безперечно, що гострою критикою цих ак-
цій він відтягнув чимало українців від участи в убивствах. Його пастир-
ська наука доносила до свідомости вірних, що навіть пасивне спогля дан-
ня кривд, завданих іншим людям, є гріхом. Попри обмежені можли вос ті, 
митрополит Андрей намагався особистим прикладом заохо чу вати до по-
ря тунку переслідуваних євреїв.46 Активно реагуючи на всі викрив лен-
ня в су спіль ному житті українців, митрополит Андрей Шептицький був 
справж нім сумлінням свого народу.

Stanisław Stępień
CRITIQUE OF TERROR 
AS A MEANS OF RESOLVING NATIONAL AND POLITICAL CONFLICTS 
IN THE PASTORAL TEACHINGS OF METROPOLITAN ANDREY SHEPTYTSKY

During his years of pastoral activity, Metropolitan Andrey Sheptytsky consistently 
opposed terror as a means of bringing about change. He condemned the assassi-
nation of the Governor of Galicia, Andrzej Potocki, in 1908, and terro rist acts 
committed by OUN (particularly the assassination of the Ukrainian Gym na sium 
Headmaster Ivan Babiy in 1934); during World War II, he warned Uk rai nians 
against extremist acts targeting Poles and Jews, and himself was res pon sible for 
saving the lives of many of the latter. Whereas Sheptytsky did not al ways succeed 
in preventing violence, his position regarding the political use of ter ror oft en 
evoked sharp criticism on the part of Ukrainian politicians; Shep tyts ky ne ver 
aban doned his Christian principles, however, and remained a moral autho rity 
for his people.
Keywords: Andrey Sheptytsky, Greek Catholic Church, terror, integral natio-
nalism.

46 Єврейські дослідники погоджуються в тому, що митрополит Андрей Шептицький, 
незважаючи на небезпеку, сприяв порятункові від 150 до 200 осіб єврейської націо наль-
ности, серед яких було чимало дітей (див., наприклад: Ю. Бусґанґ. Митрополит Шеп тиць-
кий, с. 47).
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ВІДДАЙТЕ КЕСАРЮ КЕСАРЕВЕ, А БОГОВІ БОЖЕ:
ПРОБЛЕМА ПОЛІТИЧНОЇ ЛОЯЛЬНОСТИ 

ПІДПІЛЬНИХ ГРЕКОКАТОЛИКІВ ДО РАДЯНСЬКОГО РЕЖИМУ
(1946-1989 рр.)

На основі документів радянських органів влади та усних оповідей очевидців 
про аналізовано ставлення підпільних українських греко-католиків до ра дян-
ської влади. Розглянуто стратегії опору та пристосування гре ко-ка то ли-
ків у радянському суспільстві. З огляду на атеїстичний і ро сій ський ха рак-
тер радянської влади та її політику щодо УГКЦ, підпільні гре ко-католи ки 
сприймали радянську і християнську ідентичності як вза ємо виключні, що 
зумовлювало їхнє самоусунення від активної су спільної позиції.

Ключові слова: УГКЦ, радянська ідентичність, християнська ідентичність, 
радянський режим.

Після легалізації Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) 
у 1989 р. та здобуття Україною незалежности в 1991 р. історія пере слі ду-
ва ної Церкви зайняла свою нішу в українському історіописанні. Ос нов-
ний ма сив праць1 присвячено проведенню Львівського псевдо со бо ру 
1946 р., після якого УГКЦ припинила своє легальне іс ну ван ня в СРСР, 
роз чи нив шись у Російській Православній Церкві (РПЦ). З-по між най-
більш знаних дослідників «катакомбного» періоду іс ну ван ня УГКЦ 
зга да й мо Богдана Боцюрківа2, Віктора Войналовича3 та Володимира 

1 Див. детальний огляд історіографії: І. Мищак. Ліквідація Греко-Католицької Церкви 
в Україні в повоєнні роки: Історіографія, с. 270-287 < http://www.history.org.ua/JournALL/
graf/17/16.pdf> (30.09.2009).

2 B. R. Bociurkiw. Th e Ukrainian Greek Catholic Church and the Soviet State (1939-1950). To ron-
to 1996 (укр. переклад: Б. Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська дер-
жа ва (1939-1950). Львів 2005); його ж. Українська Греко-Католицька Церква в ката ком бах 
(1946-1989) // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, ч. 1. Львів 1993, с. 123-164.

3 В. Войналович. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій 
в Україні 1940-1960-х років: Політологічний дискурс. Київ 2005; його ж. Українська Греко-
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Пащенка4. У їхніх роботах головну увагу приділено взає ми нам між 
Церк  вою і дер жа вою. Однак документи органів радянської вла ди, на 
які спи ра ють ся ці до слід ники, подають небагато відомостей про внут-
ріш ній бік ре лі гій но го жит тя «решток уніятів», тобто тих гре ко-като ли-
ків, які не пере  йшли на право слав’я і перебували в під піл лі. Нато мість 
усні дже ре ла дають змогу до слі дити особисті наративи «ката комб них» 
греко-като ли ків. Інтерв’ю з ар хіву Інституту історії Церк ви Ук ра їн сько-
го като лиць ко го університету (м. Львів) уже активно впро ва джу ють ся 
в науко вий обіг, зокрема за вдя  ки до слід ницькій роботі Ната лії Шліх ти, 
Світ лани Гур кі ної, Наталії Дмит ри шин, доробок яких буде ви ко рис та но 
в цій стат ті. Утім, важли во й далі опрацьовувати цей ве ли чез ний масив 
ус них свідчень.

Серед істориків-документалістів досі існує певний скепсис щодо ва-
лідности усних джерел, однак, як переконливо доводить Кеннет Кірбі 
в стат ті «Феноменологія і проблеми усної історії», з феноменологічного по-
гля ду усні джерела є не менш інформативними, ніж писані документи.5

У цій розвідці усні свідчення буде використано для вивчення думок, 
оцінок, реакцій і вражень, а не як суто фактологічну базу. Саме тому важ-
ливими є прямі цитати з висловлювань оповідачів, що наводитимуться 
при розгляді конкретних питань.6 Ми зосередимося на ставленні «не воз-
з’єднаного» духовенства, чернецтва й мирян до радянської влади та спо-
со бах їхнього виживання в атеїстичному суспільстві. При розгляді пи тан-
ня не проводитимемо чіткого поділу на ці три категорії, оскільки багато 
наведених у статті прикладів стосуються часу до обрання людиною по-
кликання, отож той самий оповідач у різні періоди життя може ви сту-
пати і як священик, і як мирянин. Відповідно, основним критерієм від-
бору свідчень респондентів є виразна самоідентифікація останніх як чле-
нів «катакомбної» Церкви.

Католицька Церква в умовах антирелігійної кампанії кінця 50-х – початку 60-х років 
XX ст. // Історія релігій в Україні, вип. 11. Львів 2001, с. 145-152; його ж. Українська Греко-
Католицька Церква в умовах радянського тоталітарного режиму // Історія релігій в Україні, 
вип. 5. Львів 1995, с. 82-85.

4 В. Пащенко. Греко-католики в Україні (від 40-х років XX століття до наших днів). 
Пол тава 2002.

5 Див.: K. Kirby. Phenomenology and the Problems of Oral History // Oral History Review 
35/1 (2008/Winter-Spring).

6 Слід зазначити, що паґінація паперових та електронних версій транскриптів інтерв’ю 
з Архіву Інституту історії Церкви може суттєво різнитися, тому ми вважаємо за потрібне 
вказувати номер редакції. Прямі цитати наведено зі збереженням особливостей мови (дія-
лектизми, росіянізми тощо) оповідачів.
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Що стосується географічних рамок, то в статті розглядаємо усні свід-
чення уродженців здебільшого Львівської та Івано-Франківської, рід ше – 
колишньої Дрогобицької та Тернопільської областей. Такий ви бір по яс-
ню ється зручністю роботи з джерелами і є досить умовним. Зро зу мі ло, 
що висновки, зроблені щодо стратегій пристосування та опору7 в ра дян-
сько му суспільстві, можна поширити на підпільних греко-католиків усіх 
західно українських областей, однак слід пам’ятати, що досвід стосунків із 
вла дою був унікальним для кожного респондента й мало залежав від гео-
гра фічного чинника. Умовність територіяльних рамок пояснюється й тим, 
що в радянський період не існувало колишньої єпархіяльної структури, 
а конкретні обставини життя (виїзд на навчання, вступ до монастиря) 
час то спонукали до переїздів в інші області.

Мета статті полягає в дослідженні взаємин членів УГКЦ з радянською 
владою. Нашим завданням є з’ясувати, як змінювалося ставлення укра їн-
ських греко-католиків до радянської держави після Львівського псевдо-
собору 1946 р., та окреслити проблеми поєднання християнської і радян-
ської ідентичностей, які поставали в підпільних греко-католиків.

УГКЦ і радянська ідентичність
Останнім часом при вивченні окремих історичних подій і явищ дослідники 
все частіше звертаються до проблем ідентичности. Звісно, помилково ви-
окремлювати ідентичність із певного історичного контексту й розглядати 
її як незалежний феномен. Утім, саме механізмами колективної тотож-
ности можна пояснити багато історичних процесів. Зрозуміло, що ви ко-
рис тання біографічного методу звертає погляд дослідника радше на ін-
ди  ві дуальну самосвідомість, однак часта повторюваність певних реак цій 
і стра тегій поведінки дозволяє, зокрема в нашому випадку, зро би ти ви-
сно вок про певні особливості ставлення до радянської влади, при та ман ні 
чле нам греко-католицької спільноти загалом.

Відповідно до соціяльно-психологічної теорії ролей, авторами якої 
є аме риканські соціологи Ральф Тернер і Говард Бекер, варто говорити 
не так про ідентичність, як про набір ідентичностей – своєрідних ролей, 
які виконує одна особа.8 Наприклад, теоретично можна бути україн цем, 
греко-католиком, радянським патріотом, тобто поєднувати в собі то-
тож  ності різних видів, у цьому випадку – національну, релігій ну (кон-
фе сій ну) та політичну (державну). Однак якщо українська націо нальна 

7 Світоглядна дилема «пристосування – опір» стала однією з тем в опитувальнику для 
проведення тематичних інтерв’ю у рамках проєкту «Образ сили духу» Інституту історії 
Церкви Українського католицького університету (м. Львів).

8 Див.: В. Малахов. Неудобства с идентичностью <http://www.intellectuals.ru/malakhov/
izbran/8ident.htm> (28.09.2009).
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іден тичність у досліджуваний період органічно поєднується з греко-като-
лицькою конфесійною, то цього не можна сказати про греко-като лиць-
ку і радянську самосвідомості, оскільки більшість підпільних греко-като-
ликів сприймали їх як взаємовиключні.

Такий конфлікт ідентичностей пов’язаний як з особливостями УГКЦ, 
так і зі специфікою радянської влади. Протягом XX століття неодноразово 
змінювалася політична приналежність території Західної України: вона 
перебували в складі Австро-Угорської монархії, Другої Речі Посполитої, 
більшовицької та нацистської окупаційної зони в часі Другої світової 
війни та, зрештою, у складі Союзу Радянських Соціялістичних Респуб лік 
(СРСР). З одного боку, ці обставини перешкоджали формуванню ста лої 
політичної ідентифікації на індивідуальному рівні.9 З іншого боку, УГКЦ 
під проводом митрополита Андрея Шептицького завжди намагалася 
знай ти шляхи порозуміння з державною владою, не втрачаючи при цьому 
сво єї національної та конфесійної ідентичности.

Як зазначає Наталія Шліхта, поняття «радянська ідентичність» міс-
тить чотири складові: політичну лояльність, прийняття офіційної марк-
систсько-ленінської ідеології, відданість комуністичному проєктові соці-
яль них реформ та «російськість».10 На відміну від вірних РПЦ, яким вда-
лося поєд нати несумісні, на перший погляд, радянську і християнську то-
тож ності (це явище завдяки Гленіс Янґ дістало назву «подвійної іден тич-
ности»11), для підпільних греко-католиків таке поєднання було нехарак-
терним, на віть більше – вони не засвоїли жодної з перерахованих вище 
складових радянської ідентичности. Чому ж християнська ідентичність 
греко-като ликів так важко поєднувалася з радянською?

По-перше, саме радянський режим офіційно ліквідував УГКЦ і пере-
слідував її духовенство. Саме репресивна політика комуністичного уря ду 
знач ною мірою зруйнувала підвалини можливої політичної лояль нос ти 
гре ко-католиків. Адже євангельське гасло «всяка влада від Бога» УГКЦ на 

9 Ганна Сало згадує, як у серпні 1944 р. німці затримали її на лінії фронту: «І нас німці 
за держали, казали, що ми шпіони, чому ми вірили у руских» (Інтерв’ю з п. Ганною Сало 
від 28.04.2001, Львівська область, м. Жовква. Інтерв’юер: Сало М. // Архів Інституту іс то рії 
Церкви (далі – АІІЦ), П-1-1-1286, 2 ред., с. 14). У 1945 р. Ганну Сало заарештували ра дян-
ські органи, за статтею «зрада Батьківщині». Ось її свідчення: «Статтю мені пришивають: 
“Ізмєна родінє...” Я кажу: “Яку я родіну ізмєняла... Яку я батьківщину...” Каже: “Совєтскій 
паспорт був?” Я кажу: “Був, але у мене був і польський...” І кажу: “Хто прийшов, той казав: 
не Ваша родіна... А ми на своїй землі сидимо і хто прийде, то каже, що то не наша родіна... 
І кожен скаже, що ти ізмєняла родінє..”» (там само, с. 21).

10 N. Shlikhta. “Greek Catholic” – “Orthodox” – “Soviet”: A Symbiosis or a Confl ict of Iden-
tities?// Religion, State & Society 32/3 (Routledge 2004/Sept.) 262-263.

11 Там само, с. 262.
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ділі ви ко рис товувала у взаєминах із державними орга нами: поль ськи ми, 
ні мець кими чи радянськими. Наприклад, єпископ Ста ні сла вів ський Гри-
го рій Хомишин, який називав більшовиків «звірами, спов не ними дия воль-
сько го духу»12, на допиті 21 квітня 1945 р. казав: «Прихід нім ців, як і при хід 
кож ної нової влади [виділено нами – К. Б.], я зустрів лояль но. Вва жаю, що 
кож ну нову владу треба слухати, бути до неї лояльним»13. Ві до мо та кож, 
що наприкінці Другої світової війни митрополит Андрей Шеп тиць кий сер-
йоз но розглядав шляхи налагодження державно-цер ков них вза є мин, по-
мі тив ши зміну в ставленні радянської влади до релігії.14 Од нак лік ві да ція 
УГКЦ підірвала довіру греко-католиків до Кремля.

По-друге, радянська влада за своєю суттю була атеїстична, тобто за-
перечувала релігію. Звідси випливає неможливість бути одночасно вір-
ним греко-католиком і радянським комуністом. З іншого боку, в колі «со-
вєтологів» існує традиція розглядати марксистсько-ленінський атеїзм як 
різновид громадянської, світської чи політичної релігії15 або ж як «паро-
дію на християнство»16, і в такому разі теж виявляється, що ці дві тотож-
ності непоєднувані, оскільки перебувають на одному рівні ідентич нос-
ти – релігійному.

Однак напрошується запитання: якщо радянська ідеологія була не-
су місна з релігією, то яким чином вдалося уникнути цих підводних ка-
ме нів РПЦ? Остання, як відомо, вписувала свою ідентичність у рамки 
ра дян ського патріотизму. Це питання зачіпає багато проблем, які не 
є те мою нашого дослідження, і наводить на роздуми про національну 
самосвідомість. Після завершення Другої світової війни Йосиф Сталін ак-
тив но проштовхує міф «Великої Перемоги»17, оснований на російському 

12 Митрополит Андрей Шептицький: Життя і діяльність: Документи і матеріали: 
1899-1944, т. 2: Церква і суспільне питання, кн. 2: Листування / ред. А. Кравчук. Львів 
1999, с. 932.

13 П. Мельничук. Владика Григорій Хомишин: Патріот – місіонер – мученик. Львів 1997, 
с. 363.

14 Див.: Ліквідація УГКЦ (1939-1946): Документи радянських органів державної безпеки, 
т. 1. Київ 2006, с. 218.

15 Див.: C. Lane. Legitimacy and Power in the Soviet Union: through Socialist Ritual // British 
Journal of Political Science 14/2 (Cambridge 1984) 207-217; J. Th rower. Marxism-Leninism as the 
Civil Religion of Soviet Society: God’s Commissar. Lewiston 1992.

16 A. Ignatow. Negation und Imitation: die zwei Seiten des kommunistischen Verhältnisses 
zum Christentum // Das Christentum und die totalitären Herausforderungen des 20. Jahrhunderts: 
Rußland, Deutschland, Italien und Polen im Vergleich / ред. L. Luks. Köln – Weimar – Wien 2002, 
с. 145-156.

17 Див.: В. Гриневич. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Дру гої світової 
війни: Історіографічні нотатки, с. 416 <http://www.history.org.ua/JournALL/pro/16/1/40.pdf> 
(04.10.2009).



КАТЕРИНА БУДЗ

214

націоналізмі, що цілком відповідало національному «забарвленню» РПЦ. 
Отже, по-третє, можна ввести розрізнення на рівні етноідентифікації: 
гре  ко-като лицьке – українське, православне – російське.

Усе перераховане вище показує, що бути вірним греко-католиком 
і щи рим радянським патріотом одночасно виявлялося неможливим. 
Прий няття радянської ідентичности означало для підпільних греко-ка-
то ликів відмову від свого релігійного та національного «я».18 Відповідно, 
не ба жан ням пере йти в православ’я у 1946 р. вони засвідчили не лише 
свою кон фесійну та національну тотожність, а й антирадянську налаш-
тованість.

Масові арешти єпископату й духовенства на чолі з митрополитом 
Йосифом Сліпим та офіційна ліквідація Церкви шляхом її насильницького 
«возз’єднання» з РПЦ на т. зв. Львівському соборі 1946 р. остаточно 
утвер дили підпільних греко-католиків у їхньому антибільшовизмі, тож 
про якусь щиру політичну лояльність до влади та російської мови годі бу-
ло й думати. Зрештою, негативне, а подекуди й зневажливе ставлення під-
піль них греко-католиків до православ’я і «возз’єднаних» священиків було 
зумов лене зв’язком РПЦ з радянською владою. Не дивно, що у свідомості 
біль шости «катакомбних» вірних поняття «російський», «право слав ний» 
і «радянський» виступали як синоніми.19

Після офіційної ліквідації УГКЦ її вірні опинилися перед складною 
проблемою поєднання своєї політичної лояльности з релігійною іден-
тич ніс тю, що було особливо важко в радянському суспільстві, де режим 
на ма гав ся стерти межу між публічною і приватною сферами.20 Між 
політичною лояльністю і релігійною іден тич ніс тю вірних УГКЦ виникали 
не ми ну чі напруження – і під час навчання в школі, університеті, і на 
місцях праці. 

Для аналізу періоду шкільного навчання звернімося до власне під-
пільної генерації, тобто тих греко-католиків (майбутніх священиків, чен ців, 
черниць, дітей священиків і просто мирян), які народилися після вій ни. 
Це покоління, яке виросло в радянський період. Природно, воно не мало 
індивідуальної пам’яті про ліквідацію Церкви, тому часто відзнача лося 
меншою ворожістю до комуністичної влади. Про це свідчить, наприклад, 
членство в комсомольських організаціях. З іншого боку, християнське 
ви ховання в родині, спогади родичів не могли не позначитися на анти-
радян ській налаштованості цього молодого покоління. Власне, сáме їхнє 

18 Див.: N. Shlikhta. “Greek Catholic” – “Orthodox” – “Soviet”, с. 267.
19 Там само.
20 Там само, с. 261.
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рішення присвятити своє життя Богові й вести підпільне служіння пере-
конує в цьому.

Членство в радянських дитячих і молодіжних організаціях
Спираючись на опрацьовані нами усні джерела, підпільних греко-като-
ликів (більшість із яких у майбутньому оберуть богопосвячений стан) 
мож на умовно поділити на дві групи: 1) тих, які свідомо обрали шлях не-
при єднання до будь-якого типу радянських дитячих та молодіжних орга-
ні зацій, через що мали труднощі зі здобуттям освіти; 2) тих, які офі цій но 
були членами таких організацій, але вважали цю участь суто формаль ною. 
Відповідно, кожен на власний розсуд визначав ступінь компромісу своєї 
християнської релігійности із загальноприйнятими в комуністичному су-
спільстві нормами.

Спочатку коротко розгляньмо поведінку прихильників цілком нон-
кон формістської позиції.

Марія Козак (с. Люба), 1948 р. н., ще в молодшому шкільному віці 
від мовилася стати жовтеням, кинувши зірочку на підлогу, а в шостому 
класі єдина серед однокласників відмовилася стати піонеркою і носити 
піо нер ський галстук, мотивуючи це тим, що їй не подобається червоний 
колір. На уроках музики Марія Козак відмовлялася співати в піст, через 
що отримала двійку в табель. Така стійка християнська позиція призвела 
до того, що дівчинку не перевели в сьомий клас, і вона пішла працювати, 
а школу закінчила пізніше. Вступивши 1967 р. у педагогічне училище, 
сест ра Люба за порадою настоятельки забрала звідти документи, аби «не 
вчи ти проти Бога дітей»21.

Євдокії Роспопі (с. Марії), 1940 р. н., вдалося закінчити сьомий клас, 
але через небажання вступити в комсомол (варто зауважити, що свою 
від мову вона відверто мотивувала тим, що це «організація проти Бога») 
дів чина не змогла продовжити навчання, тому відразу пішла працювати.22

Марія Крупа (с. Герарда), 1953 р. н., зазначає, що вона ніколи не всту-
пала в комсомол, хоч у школі їй казали, що через це вона не змо же здобути 
вищої освіти. Відмовившись від первісного за ду му ста ти вчителькою, Ма-
рія Крупа отримала фах бухгалтера в тех ні ку мі. Звісно, перебування на 
посаді бухгалтера не звільнило її від по даль ших пропозицій приєднатися 
до лав членів комсомолу, а її відмова часто викликала насмішки й мо-
раль не приниження: 

21 Інтерв’ю зі с. Любою (Марією Козак) від 20.03.2001, м. Львів. Інтерв’юер: Проців Л. // 
АІІЦ, П-1-1-1307, 2 ред., с. 5, 8-12.

22 Інтерв’ю зі с. Марією (Євдокією Роспопою) від 21.04.2001, Івано-Франківська область, 
м. Коломия. Інтерв’юер: Годованець М. // АІІЦ, П-1-1-833, 2 ред., с. 3.
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Бо там взагалі сміялися і над тим, що я не хочу. Мені працівники 
ка зали, що вони би стидалися, якби їхня дитина не поступила в ком-
со мол. Але я на то не зважала.23

Ольга Кулиняк (с. Рафаїла), 1958 р. н., вказує на складність ситуа-
ції, коли примушували вступати в комсомол, а сумління наказувало від-
мов ля тися, тобто поставала дилема вибору між політичною лояльністю 
і хрис ти янською ідентичністю: 

Там було так якби дуже таке насильство. Але тим не менше також 
від мовилася. Хоч я говорю, що почувала себе в той час дуже якось 
так принижено, пригнічено.24

Звісно, основну роль у відмові дітей від членства в комсомолі віді-
гравало родинне виховання та безпосередня позиція батьків. Мати Ольги 
Кулиняк пояснювала:

Ми – віруючі християни, то все ж таки не повинні бути на дві сто-
ро ни: або атеїсти і бути на стороні атеїзму, партії, комсомолу і так 
дальше, або бути вірним Христові, його законам, його заповідям.25

Це ще раз підтверджує тезу, що в середовищі підпільних греко-ка-
то ликів радянська і християнська ідентичності сприймалися як взаємо-
виключні.

Тепер розгляньмо свідчення тих респондентів, які вступили в ком со-
мол. До цієї групи належали переважно майбутні підпільні священики. 
Навряд чи було б коректним припускати, що рівень їхньої політичної 
ло яль ности був вищим порівняно з уже описаною нонконформістською 
по зи цією. Фор мальне членство в комсомолі (до того ж, як правило, не-
тривале) не по ру шувало засад їхнього християнського світогляду, про що 
свідчить і їхнє подальше рішення стати підпільними греко-католицькими 
свя ще никами. Такий компроміс вважався позитивним з огляду на два 
чин ники. По-перше, він уможливлював здобуття повної середньої та ви-
щої освіти (зауважмо, що саме відмова від вступу в комсомол позбавила 
зга да них вище оповідачок можливости закінчити школу). До того ж, для 
май бут ніх греко-католицьких священиків навчання в університеті було 
важ ли вим з огляду на відсутність духовних закладів освіти – семінарій та 
ака де мій. По-друге, членство в комсомолі давало своєрідне «прикриття», 
тобто видимість політичної лояльности.

23 Інтерв’ю зі с. Герардою (Крупою Марією) від 28.10.1992, м. Львів. Інтерв’юер: Смо-
люк С. // АІІЦ, П-1-1-17, 2 ред., с. 3.

24 Інтерв’ю зі с. Рафаїлою (Ольгою Кулиняк) від 12.03.1994, м. Івано-Франківськ. Інтер-
в’юер: Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-353, 2 ред., с. 4.

25 Там само.
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Священик Ігор Пецюх, 1969 р. н., під час служби в армії не тільки 
всту пив у комсомол, а й навіть очолював комсомольську організацію. 
Сам респондент доволі позитивно оцінює той досвід:

Це не було зв’язано з жодною антирелігійною діяльністю, і для того 
десь там не то що не шкодую, але вважаю, що було в певному сенсі 
й корисно.26

Однак, незважаючи на «корисність» такого заняття, після повернення 
з армії майбутній священик написав заяву про вихід із комсомольської 
ор ганізації:

Це був 1989 рік, це було таке політичне відродження, це перші страй-
ки студентські, також мав закиди сумління, що був таким активним 
комсомольцем.27

Священик Петро Гладій, 1952 р. н., який був членом і піонерської, 
і ком сомольської організацій, зазначає, що «жив своїм життям, на відміну 
від того, яке пропагували в комсомолі»28. Він також вважав, що формальна 
участь у такій організації не порушувала засад його християнського 
світогляду:

Якийсь був час той, і вважав, що бути в комсомолі, то не мусиш змі-
нювати свій світогляд. Але я знав, хто я є, і дотримувався того, і вів 
практикуюче християнське життя. Я такої діяльності і участі в ком-
сомолі не брав. То не була якась така організація. Просто несерйозна, 
можна сказати, організація.29

Теперішній єпископ Микола Сімкайло, 1952 р. н., згадує, що його «за-
писали» в комсомол, хоч сам він не мав бажання туди вступати. Але під 
час служби в армії його виключили, бо знайшли в комсомольському квит-
ку образок. Підсумовуючи, він зазначає, що «переконаним комсомольцем» 
ніколи не був і «ніякої чіткої приналежності до комсомолу не мав»30.

Мирянка Володимира Кандюк, 1942 р. н., зі сестрою отримали хрис-
тиянське виховання в родині й у піонери не вступали, однак пізніше були 
зараховані в комсомол. Прикметно, що для респондентки вирішальне 
значення має отой початковий спротив:

26 Інтерв’ю з о. Ігорем Пецюхом від 09.04.2002, м. Львів. Інтерв’юер: Пукас І. // АІІЦ, 
П-1-1-1358, 2 ред., с. 2.

27 Там само.
28 Інтерв’ю з о. Павлом Гладієм (студит бр. Петро) від 3.12.1992, м. Львів, вул. Винничен-

ка, 22 (монастир). Інтерв’юер: Благей В. // АІІЦ, П-1-1-65, 2 ред., с. 6.
29 Там само, с. 15.
30 Інтерв’ю з о. Миколою Сімкайлом від 21.06.1994, с. Підпечери. Інтерв’юер: Кузик А. // 

АІІЦ, П-1-1-1160, 1 ред., с. 2.
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Ні я, ні сестра до піонерів не належали. Пізніше, то вже під примусом 
там всяке було. Тільки формально було записано мене в комсомол. 
То була чиста формальність вже в пізніших роках.31

Варто зазначити, що, незважаючи на зв’язки Центрального коміте ту 
(ЦК) Ленінської комуністичної спілки молоді України з Радою у спра вах 
РПЦ, Радою у справах культів і з Відділом агітації та пропаганди ЦК Ко му-
ністичної партії Радянського Союзу, у хрущовську добу атеїстична ро бо та 
в комсомольських організаціях не давала бажаного результату. Уповно-
важені в доповідних записках скаржилися на пасивність місцевого комсо-
моль ського керівництва та практикування комсомольськими активістами 
релігійних обрядів.32 Отже, не варто припускати, що лише підпільні гре-
ко-католики формально трактували свою участь у комсомолі.

Як бачимо, представники першої групи вважали участь у піонерській 
чи комсомольській організації зрадою свого християнського світогляду. 
Нато мість практично всі представники другої групи (тієї ж вікової кате-
горії), вказуючи на своє внутрішнє небажання бути членом піонерської чи 
комсомольської організації, намагаються пояснити свою участь зов ніш-
ні ми обставинами (примус, формальний характер зарахування, «не сер-
йоз ність» організації, приниження). Підсумовуючи, необхідно зазначити, 
що випадків належности когось із підпільних священиків, чернецтва чи 
ми рян до Комуністичної партії в опрацьованих нами усних джерелах не 
знай дено, хоча саме з членством у партії були пов’язані матеріяльний 
добро бут та кар’єрне зростання.33

Освіта і марксистсько-ленінський атеїзм
Як уже зазначено вище, сповідування марксистсько-ленінського атеїзму 
бу ло чи не найголовнішою складовою радянської ідентичности. Оскіль-
ки в умо вах підпілля майбутні греко-католицькі священики па ра лель но 
з під пільним священичим вишколом здобували світську освіту, варто 
про сте  жи ти, який вплив мала на них комуністична ідеологія. Зрозуміло, 
що саме в шко лах й університетах проходив той ідеологічний фронт, де 
анти релі гійна про па ганда завжди була присутня.

31 Інтерв’ю з п. Володимирою Кандюк від 30.11.1993, м. Івано-Франківськ. Інтерв’юер: 
Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-360, 2 ред., с. 2-3.

32 Н. Шліхта. Церква за умов хрущовської антирелігійної кампанії: Ситуація в Україні та 
її польська паралель // Україна модерна, ч. 4-5. Львів 2000, с. 282.

33 Священик Степан Столярчук згадує: «Як вони в партію приймали... Давали мені 
й квар тиру, все давали, посаду давали, щоби тільки в партію вступив» (Інтерв’ю з о. Сте-
па ном Столярчуком від 21.04.2002, м. Львів. Інтерв’юер: Надопта М. // АІІЦ, П-1-1-1365, 
2 ред., с. 4).
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Щодо навчання в школах, то вплив атеїстичної пропаганди на дітей із 
сімей підпільних греко-католиків був таки мінімальним.34 Однак не варто 
стверджувати, що такої монолітности світогляду й цілковитого відкидання 
атеїстичної пропаганди було легко досягти. Одна з респонденток каже:

То було роздвоєння, бо я знала, що то є школа, яка є така нерелігійна, 
яка тільки те, що навчить писати, читати... І то, що потрібно, то 
треба сприйняти, але то, що є проти Бога, то я не повинна того 
сприймати.35

Хоча ця ж респондентка зазначає, що в її шкільні роки атеїстичних 
лек цій у школі не проводили.36 Варто зауважити, що рівень атеїстичної 
про па ганди наприкінці 1950-х років був ще досить низьким, та й піз ні-
ше бра кувало ідеологів, які могли би критикувати релігію на рівні ме-
тодології.37

Представниці чернечих орденів і згромаджень найчастіше здобували 
середню освіту, навчаючись здебільшого в училищах на медсестер або ж 
закінчуючи короткотермінові медичні курси.

Як і ставлення до комсомолу, позиція монахинь і майбутніх свяще-
ни ків підпільної Церкви щодо освіти теж різнилася. Уже згадувана Ма-
рія Крупа (с. Герарда) відмовилася від омріяної професії вчительки, аби 
не йти на компроміс із власною совістю.38 Майбутні ж священики часто 
здо бували саме педагогічний фах (наприклад, о. Віталій Дудкевич на вчав-
ся на факультеті іноземних мов у Львівському державному універ си те-
ті, а о. Ігор Пецюх навчався в Дрогобицькому державному педаго гіч но му 
інституті), хоча працювати за вчительським фахом було дуже проб ле-
матично, про що докладніше йтиметься нижче.

Через релігійні переконання далеко не всім греко-католикам вда-
валося вступити до закладу вищої освіти й тим паче закінчити його. На-
при клад, дочка о. Михайла Ганушевського була змушена покинути на-
вчан ня в Івано-Франківському державному медичному інституті через те, 

34 Священик Віталій Дудкевич зазначає: «Хоча на уроках історії чи фізики, біології 
завжди були і є такі атеїстичні мотиви, але щоби воно мало якийсь вплив, щоб захитати 
мою релігію, – абсолютно ніякого впливу нема» (Інтерв’ю з о. Віталієм Дудкевичем від 
06.02.1999, м. Львів. Інтерв’юер: Купчик Л. //АІІЦ, П-1-1-946, 2 ред., с. 4).

35 Інтерв’ю зі с. Любою (Марією Козак) від 20.03.2001, 2 ред., с. 8.
36 Там само.
37 Див.: Н. Шліхта. Церква за умов хрущовської антирелігійної кампанії, с. 278, 284.
38 «Моє бажання було бути вчителькою. Але я знала, що вчителі мусять вчити дітей, 

що немає Бога. І я пішла спеціально в технікум “радянської торгівлі” бухгалтером, щоби 
цілком не бути зв’язаною з тим, щоби я не мала справи такої, щоби я могла… не мала 
перешкоди у вірі» (Інтерв’ю зі с. Герардою (Крупою Марією) від 28.10.1992, 2 ред., с. 2-3).
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що бу ла донькою «ворога народу»39. Знайдені при обшуках релігійна літе-
ра ту ра чи образки (які радянські спецслужби називали «листівками») та-
кож лег ко могли стати підставою для відрахування з будь-якого закладу 
вищої освіти.40 

Ті, хто все ж таки вирішив здобути вищу освіту у світському на-
вчаль ному закладі, неминуче стикалися з проблемою вивчення таких дис-
цип лін, як діялектичний та історичний матеріялізм, науковий атеїзм, що 
мог ло за гро жувати відходом від релігії. Прикметно, що ще в радянських 
до ку мен тах за лютий 1941 р. згадується випадок: греко-католицький свя-
ще ник Ро ман Куціль, 1883 р. н., знайомий з «деякими філософськими 
вчен ня ми, близь кими до матеріалізму», і вченням Дарвіна, заявив про ба-
жан ня зрек тися сану.41 Утім, важко сказати, чи це зречення справді було 
по в’язане зі зміною світогляду, до того ж у вже поважному віці, і ця по-
оди нока згадка наводить на думку про радше винятковість такого яви-
ща. Також варто згадати, що зречення сану й перехід на державну ро бо ту 
прак тикували в 1946 р. деякі єромонахи Василіянського чину, уни ка ю-
чи в та кий спосіб переходу в православ’я.42 Однак у часи підпілля таки 
тра пив ся ви падок, коли один із спів бра тів саме під час навчання в уні-
верситеті ви йшов із Чину св. Василія Великого й став згодом атеїстом.43

Священик Віталій Дудкевич вступив до монастиря ще до навчання 
в університеті.44 Тож, вивчаючи діялектичний та історичний матеріялізм 
і науковий атеїзм, він переживав, аби «не дійшло до зради [...] ре лігій них 
переконань» при цитуванні антирелігійних висловлювань кла си ків марк-
сизму-ленінізму; респондент також зазначає, що загалом дія лек тич ний 
матеріялізм не мав на нього жодного впливу.45 Щодо вивчення нау кового 
атеїзму в інституті о. Петро Гладій зазначає: 

Той атеїзм був такий звичайний, такий поверхневий і, можна сказати, 
смішний. Я знаю, що нас вчив той атеїзм якийсь бувший священик, 

39 «Моя сестра вчилася в Медичному інституті. Потім їй сказали, що вона дочка ворога 
народу, і її виключили. Властиво, не виключили, а давали їй “двійки”, так що вона сама 
документи забрала» (Інтерв’ю з п. Мартою Малкош від 04.11.1994, м. Івано-Франківськ. 
Інтерв’юер: Павликівська Н. // АІІЦ, П-1-1-426, 2 ред., с. 16).

40 Інтерв’ю зі с. Герардою (Крупою Марією) від 28.10.1992, 2 ред., с. 4.
41 Див.: Ліквідація УГКЦ, т. 1, с. 140.
42 Див.: В. Сергійчук. Нескорена церква: Подвижництво греко-католиків України в бо-

роть бі за віру і державу. Київ 2001, с. 84.
43 Священик Віталій Дудкевич пояснює це відсутністю в цієї молодої людини покликання 

(Інтерв’ю з о. Віталієм Дудкевичем від 06.02.1999, 2 ред., с. 9).
44 Там само, с. 4.
45 Там само, с. 11.
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який кинув священство і вступив до Російської Православної Церкви. 
Він сам якось ніяково вів то навчання.46

Для ведення атеїстичної пропаганди на науковому рівні часто бра-
кувало кадрів, тож не дивно, що виклад атеїзму з уст колишнього свя ще-
ника звучав непереконливо.

Отже, загалом світська освіта не здатна була похитнути засад хрис-
тиянського світогляду підпільних греко-католиків. Якщо хтось і ставав 
адеп том марксизму-ленінізму, то він покидав середовище підпільної Церк-
ви, тобто робив свідомий вибір між релігією і світською кар’єрою.

Світська праця
До кінця 1956 р. із 344 репресованих за офіційними даними протягом 
1945-1950 рр. греко-католицьких священиків 267 осіб повернулися з місць 
ув’язнення.47 Частина з них продовжували займатися релігійною ді яль ніс-
тю, нерідко відтягуючи паству від православного парохіяльного духо вен-
ства.48 Оскільки в радянському законодавстві не було передбачено кри-
мі нального покарання за нелегальну церковну діяльність,49 влада шукала 
ін ших шляхів відвернення підпільних отців від вірних УГКЦ. Зруч ним 
приводом було звинувачення в дармоїдстві, яке, до того ж, в уяві ра дян-
ських ідеологів вписувалося в християнську канву. Наприклад, у дру ко-
ваному органі антирелігійної пропаганди «Войовничий атеїст» один з ав-
торів наводить рядки з Євангелія від Матея (Мт. 6:25-34), де йдеть ся про 
те, аби людина не турбувалася про земне, як не турбуються цим пта хи 
не бесні чи польові лілеї, і звідси робить висновок про нібито прита ман-
ну християнам нехіть працювати й бажання користуватися пло да ми пра ці 
інших. А цитата зі Старого Завіту про Боже прокляття – що Адам пра-
цю ватиме «у поті чола» – наводить автора на думку, що в хрис ти ян стві 
праця є прокляттям за гріхи.50 Крім того, у радянському суспіль стві мо-
наше покликання протиставляли соціялістичному колективізмові, де «хто 
не працює, той не їсть», і, відповідно, сприймали як неробство.51 Як що 
взя ти до уваги статистичні дані, згідно з якими станом на 1956 р. ли ше 

46 Інтерв’ю з о. Павлом Гладієм (студит бр. Петро) від 3.12.1992, 2 ред., с. 16.
47 Див.: В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 289, 297.
48 Див.: Н. Дмитришин. Між опором і пристосуванням: Греко-католицьке підпілля в сис-

темі радянського тоталітаризму // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, ч. 5. Львів 
2007, с. 263.

49 Див.: В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 289, 297.
50 Див.: В. Давидович. Комунізм і релігія несумісні // Войовничий атеїст (Київ 1961/2) 11.
51 Див.: Я. Глистюк, О. Турій. Греко-католицьке чернецтво в релігійному житті України, 

1939-2001 роки // Ковчег: Науковий збірник із церковної історії, ч. 3. Львів 2001, с. 375.
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половина греко-католицьких клириків були працевлаштовані,52 то зви ну-
вачення в дармоїдстві виглядатимуть не такими вже й без під ставними.

Варто наголосити, що влаштуватися на роботу після заслання було 
вкрай складно. Про це згадує Анна Костюк, яка після повернення із за-
слан ня не змогла влаштуватися навіть прибиральницею.53 Священик 
Михай ло Косило після повернення на початку 1960-х років теж тривалий 
час не міг знайти роботи (відповідно, не міг отримати й прописки), аж 
поки вреш ті влаштувався помічником пасічника.54 Виникало ніби за ча-
рова не коло: ра дянські установи не хотіли приймати на роботу репресова-
них, отож ті – на додаток до традиційної «зради Батьківщини» – могли 
отри ма ти ще й стат тю «за дармоїдство» (що загрожувало одним роком 
ув’язнення).

Греко-католицькі священики найчастіше наймалися на просту робо ту 
з досить низькою платнею, аби лиш уникнути кримінального покаран ня 
за дармоїдство й при цьому мати час для виконування душпастир ських 
обов’язків. До того ж, шансів влаштуватися на престижну й високо-
опла чувану роботу репресовані священики не мали.55 Згадуваний уже 
о. Ві талій Дудкевич вказує на суто формальний характер такого праце-
влаштування:

Я пішов, щоб мене не змусили, бо казали – дармоїдство. Для мене 
тре ба було формально рахуватися.56

Такі роботи часто слугували офіційним прикриттям для ведення 
душ пастирської діяльности, хоч і були для «катакомбного» духовенства 
до датковим навантаженням. Черниці й мирянки часто допомагали ви-
ко ну вати цю працю, аби священики не відволікалися від своїх духов них 
обов’язків. У цьому контексті цікавим є спогад сестри Марії (Роспопи):

Шукали такої роботи, аби було для священика, аби був вільний. Бу-
ли такі священики, що замітали – були такими, що рахувалися як 
сторожі, як вулицю замітати, а хтось інший замітав. Владика Василик 
рахувався таким заготовщиком цвітів на лікарства. А то жінки ці-
лими міхами готували те, а владика лише здавав те вже, коли треба 

52 Наведено за: В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 291. В Івано-Франківській області 
в 1964 р. із 58 священиків працювало лише 23 (там само, с. 405).

53 Інтерв’ю з п. Анною Костюк від 19.07.2000, м. Львів. Інтерв’юер: Бодак О. // АІІЦ, П-1-
1-64, 2 ред., с. 7.

54 Інтерв’ю з о. Михайлом Косилом від 12.11.1999, Івано-Франківська область, район 
Надвірна, м. Яремча. Інтерв’юер: Чуляк В. // АІІЦ, П-1-1-1026, 2 ред., с. 7.

55 С. Гуркіна. Дві долі: Греко-католицьке духовенство і радянська влада // Схід/Захід: 
Істо рико-культурологічний збірник, вип. 11-12. Харків 2008, с. 275.

56 Інтерв’ю з о. Віталієм Дудкевичем від 06.02.1999, 2 ред., с. 16.
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було, і підписувався за це. Де він ходив по лісах? Він свою роботу 
ро бив, а жінки все робили.57

На думку радянських спецслужб, заготівля лікарських рослин до зво-
ляла ченцям і черницям бувати в багатьох населених пунктах, збирати 
кош ти для священиків і повідомляти про населені пункти, де можна «ви-
ко нати обряди за уніатськими канонами»58.

Священик Володимир Стернюк (висвячений на єпископа 1964 р.) піс-
ля повернення в 1952 р. із заслання працював у Львові на різних по са дах: 
сторожем у парку, помічником бухгалтера, санітаром «швидкої до по мо-
ги», а потім, закінчивши чотирирічні фельдшерські курси, працював за 
ново здобутим фахом на Львівській станції швидкої та невідкладної ме-
дич ної допомоги аж до виходу на пенсію в 1967 р.59 Як бачимо, у випад-
ку з о. Володимиром Стернюком світська праця не була зовсім номі наль-
ною; до того ж, у 1964-1967 рр. він поєднував роботу фельдшера з повно-
важеннями єпископа.

Підпільний івано-франківський владика Софрон Дмитерко також 
змі нив цілу низку «цивільних» посад: почергово працював касиром, бух-
гал тером, технічним керівником на заготівельній базі та кочегаром. Такі 
змі ни роду занять були пов’язані не з втратою відповідної кваліфікації, 
а радше з прагненням не зрадити своїм християнським принципам. З по-
са ди старшого бухгалтера владика пішов, намагаючись відмежуватися від 
фі нан сових махінацій, до яких були причетні його колеги. А оскільки на 
за го ті вельній базі за єпископом стежили (що призвело до його арешту 
в 1973 р.), він закінчив курси кочегарів і влаштувався на роботу за новим 
фа хом. Для кир Софрона цивільна праця була способом залишитися вір-
ним своєму духовному покликанню:

А що мушу, вимушений, тому що не хочу зректися своєї віри, та й 
то му мусив піти на державну роботу, щоби якось мати спокій.60

Отже, навіть участь греко-католицького духовенства в праці «на 
бла го суспільства» була мотивована не політичною лояльністю до ре жи-
му, а збереженням релігійної ідентичности. Метафорично кажучи, під-
піль ні греко-католиць кі священики віддавали кесарю кесареве, аби мог-
ти від да ти Бо гові Бо же, тобто лояльність була засобом, а збереження 
іден тич нос ти – метою.

57 Інтерв’ю зі с. Марією (Євдокією Роспопою) від 21.04.2001, 2 ред., с. 21.
58 В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 431.
59 С. Дмитрух. Життя як подвиг для Христа. Львів 2007, с. 12.
60 Інтерв’ю з єп. Софроном Дмитерком від 11 та 15.11. 1993, Івано-Франківськ. Інтерв’юер: 

І. Пелехатий //АІІЦ, П-1-1-419, 1 ред., с. 21.



КАТЕРИНА БУДЗ

224

За словами підпільного отця Юрія-Івана Янтуха, «возз’єднані» свя ще-
ники часом по-своєму оцінювали таку тактику катакомбного духо венства:

Не штука собі взяти паличку і ходити бухгалтером, чи де там. А ми 
му симо тут. А хто би вас ховав? А хто би вам шлюби давав? А хто 
би вам правив?61

І якщо врахувати особливості політики комуністичної держави у сфе-
рі релігії та радянське законодавство, то стає зрозумілим, що іншого ви-
ходу підпільні священики не мали.

Зробити успішну професійну кар’єру в радянському суспільстві мог-
ли тільки політично лояльні громадяни; при цьому важливими перед умо-
вами було якщо не членство в Комуністичній партії, то принаймні «про-
гресивна», тобто марксистсько-ленінська, позиція. Зрозуміло, що «ре ак-
ційним уніятам» важче було сягнути кар’єрних висот. Утім, ніхто з них 
і не ставив можливости професійного зростання вище за свою хрис ти-
янську ідентичність, адже їхня політична лояльність була радше по зір-
ною та ситуативною. Якщо ви никав конфлікт між священичим або мо-
на шим покликанням і обо в’яз ками на місці праці, то найчастіше таку ро-
боту покидали добро вільно.62 Нерідко траплялося, що органи державної 
безпеки дізнавалися про місійну діяльність працівників і повідомляли 
про це керівництву на їхнє місце роботи. Найчастіше це за кін чувалося 
викликом у прокуратуру та звільненням із роботи.63 Саме цим по яс ню-
ється часта зміна світських професійних занять, притаманна свя щеникам 
підпільного періоду. З огляду на такі обставини відсоток духо венства 
та чернецтва, що змогло здобути вищу освіту в радянський час і мати 
престижну державну посаду, був дуже невеликим.

Звісно, найважче було займатися викладацькою діяльністю, оскільки 
за ідео логічною позицією педагогічних працівників Комітет державної 
без пеки (КДБ) стежив особливо пильно. Священик Віталій Дудкевич 
ви кладав німецьку мову в сільській школі, а потім рік – у Львівському 
дер жав ному політехнічному інституті. КДБ намагався його завербувати, 
а коли він відмовився, його звільнили з роботи. Після цього було важко 

61 Інтерв’ю з о. Юрієм-Іваном Янтухом від 27.09.1993, Львівська обл., м. Жовква, монас-
тир. Інтерв’юер: Смолюк С. // АІІЦ, П-1-1-247, 2 ред., с. 44.

62 Сестра Герарда (Марія Крупа) звільнилася з посади заступника головного бухгалтера 
на пошті, аби кадебісти не вистежили сестер, з якими вона мешкала в підпільному мо-
настирі (Інтерв’ю зі с. Герардою (Крупою Марією) від 28.10.1992, 2 ред., с. 4).

63 Уже згадуваній М. Крупі в прокуратурі погрожували виписати її зі Львова й звіль ни-
ти з роботи, і тоді вона, мовляв, тільки дояркою в колгоспі працювати зможе. Після цьо-
го респондентка відчула фінансові санкції (зниження премії), а згодом сама звільнилася 
із зай ма ної посади (Інтерв’ю зі с. Герардою (Крупою Марією) від 28.10.1992, 2 ред., с. 4).
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втри ма ти ся більше двох тижнів навіть на простій, некваліфікованій робо-
ті, аж поки завдяки знайомству він таки влаштувався працювати вантаж-
ни ком у Львівську наукову бібліотеку ім. В. Стефаника АН УРСР.64

Дещо легшою виявилася ситуація у сфері медицини, тому в ній 
був задіяний значний відсоток підпільного духовенства й чернецтва. 
Сест ра Дарія (Гра дюк) зазначає, що «майже всі сестри в медицині пра-
цю ва ли», однак лі ка рів серед них не траплялося.65 Із сумнівного, ци то-
ва ного в документах КДБ ви слов лювання підпільного єпископа Васи ля 
Велич ковського випливає, що де я кі греко-католицькі черниці пра цю ва-
ли «лікарями, інженерами й вчите ля ми»66. Однак опрацьовані нами усні 
джерела вказують на те, що під піль ні черниці всіляко на мага лися уни-
кати поважних посад, а часто й не ма ли відповідного ви школу. В умо вах, 
у які їх було поставлено після 1946 р., черниці за зви чай обирали «мир-
ські» професії медичних сестер, сані та рок, кухо варок, швачок, при би раль-
ниць тощо.67 Найчастіше вони пра цю  вали мед сестра ми й досить часто 
сприяли одна одній у пошуках праці. Анна Кос тюк згадує, що у львів-
ській туберкульозній лікарні, куди вона 1954 р. влаштувалася на нічні 
чергування, усі медсестри були під піль ними мона хинями, а крім того, 
там працювали ще чотири свяще ники.68 Коли 1963 р. каральні органи 
виявили таємний греко-като лиць кий монас тир, з’ясу ва лося, що всі десять 
монахинь – мед сестри в одній із львівських лікарень.69 Підпіль ні черниці 
вважали таку діяль ність час ти ною свого покли кання. Свяще ники ж по-
декуди мали змогу викону вати в лі карнях свої душ пас тир ські обо в’яз ки, 
наприклад уділя ти хво рим Святі Таїн ства, а монахині за йма ли ся ор га ні-
заційною під готов кою, тобто налаго джу вали контакт між хво ри ми і свя-
ще никами.70 Якщо черниці не мали ме дичної освіти, то працю ва ли са ні-
тар ками чи прибиральницями в лікар нях та схожих закладах (бу дин ках 
ди тини чи будинках-інтернатах для лю дей по хилого віку та інвалідів).

Підпільний отець Степан Столярчук перебував на досить високій 
по са ді – заступника керівника фінансового відділу львівського заводу 
«Сільмаш». Утриматися на ній йому вдалося завдяки глибокій конспірації, 
од нак над ним тяжів постійний страх бути викритим агентами КДБ:

64 Інтерв’ю з о. Віталієм Дудкевичем від 06.02.1999, 2 ред., с. 14-15.
65 Інтерв’ю зі с. Дарією (Михайлиною Градюк) від 02.05.2001, м. Львів. Інтерв’юер: Про-

копчук В. // АІІЦ, П-1-1-1264, 2 ред., с. 31.
66 Цит. за: В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 403.
67 Див.: Б. Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах, с. 126.
68 Інтерв’ю з п. Анною Костюк від 19.07.2000, 2 ред., с. 7.
69 Див.: Б. Боцюрків. Українська Греко-Католицька Церква в катакомбах, с. 132-133.
70 Н. Дмитришин. Між опором і пристосуванням, с. 263.
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Взнає КГБ, то вже справа погана, то вже «чорна година». Зараз що 
вони би зробили, то мене би вигнали з роботи […] То де б я опи-
нився? І ніде б не прийняли мене. Всюди на всіх заводах, всіх фаб-
риках, на всіх заводах, всюди я би фігурував у відділі кадрів. Де би я 
не прийшов: «Нема місця».71

Оскільки радянські спецслужби пильно стежили за греко-като лиць-
ки ми священиками, безпечніше-таки було займатися якоюсь неква ліфі ко-
ва ною роботою.

На перший погляд здається, що підпільні миряни мали більші шан-
си для кар’єрного зростання, оскільки за ними практикували менш при-
скіпливий нагляд. Для них не було якихось обмежень щодо кон крет ного 
виду пра ці, тобто миряни підпільної Церкви працювали в різних сферах. 
Од нак на віть сам факт приналежности до «катакомбної» Церкви робив 
їх не благо надій ними в очах радянських властей. У доповідній записці на 
ім’я пер шого сек ре таря ЦК Комуністичної партії України Петра Шелеста 
від 5 лю того 1970 р. зазначалося: «В окремих вузах, науково-дослідних та 
деяких ін ших ус та новах м. Львова викладацьку, науково-дослідну і навіть 
виховну роботу ведуть особи, які сповідують греко-католицьку віру»72. 
Йшлося, зокрема, про викладача Львівського державного політехнічного 
інституту Л. Панкевича та його дружину Д. Панкевич, доньку греко-като-
лиць кого священика, яка працювала лікарем у стоматологічній клініці 
м. Львова, а також про «уніятку» І. Лигу, яка керувала одним із дитячих 
до шкіль них закладів у Львові.73 Також відслідковували «активних поміч-
ни ків» греко-католицьких єпископів і священиків. Щодо таких вжи вали 
за ходів ад мі ні стративного характеру й застосовували методи психо логіч-
ного тиску. Наприклад, за знайомство з о. Василем Величковським викла-
дача Го ро доцького музичного училища Б. Мендруня звільнили з роботи; 
наглядачка музею етнографії та народного побуту С. Снітко була змушена 
піти на пенсію, а працівниця аптеки С. Проців мала «виступити в пресі 
проти уніатства»74.

Отже, духовенство, чернецтво та миряни підпільної УГКЦ не чи нили 
відкритого опору радянському режимові, а намагалися пристосу ва ти ся 
до нових суспільних умов. Коли в «катакомбний» період перед вір ни ми 
УГКЦ постала проблема збереження своєї християнської іден тич нос-
ти в радянському атеїстичному суспільстві, то, на відміну від РПЦ, якій, 
з огля ду на особливості її історичного розвитку, вдалося знай ти певний 

71  Інтерв’ю з о. Степаном Столярчуком від 21.04.2002, 2 ред., с. 5-6.
72 В. Сергійчук. Нескорена церква, с. 416-417.
73 Див.: Там само, с. 417.
74 Там само, с. 418.
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ком про міс між радянською і християнською іден тич нос тя ми, у середовищі 
«ка та комб ної» УГКЦ ці ідентичності вважали взаємо виключними.

У радянському суспільстві, де офіційна марксистсько-ленінська ідео-
логія була несумісна з християнською релігією, виконати євангельську 
фор мулу «віддайте кесарю кесареве, а Богові Боже» було особливо склад-
но. Від повідно, проблему конфлікту між радянською і греко-католицькою 
іден тичностями вірні УГКЦ вирішували коштом фактичного відкидання 
пер шої (попри позірну лояльність) задля прийняття (або збереження) ос-
тан ньої. Саме цим пояснюється небажання підпільних греко-католиків 
бра ти участь у діяльності тих організацій, які були покликані формувати 
ра дян ський образ «будівників комунізму», чи займати посади, що ви ма-
га ли зре чення християнських принципів.

З іншого боку, хоч підпільні греко-католики не чинили активного 
опо ру радянській владі, а їхню позицію щодо панівного режиму мож-
на ха рактеризувати як аполітичну, таку нейтральність у поєднанні з не-
ба жан ням засвоювати «прогресивні» комуністичні гасла радянська влада 
спри й мала як ворожу до неї позицію.

Kateryna Budz
"RENDER THEREFORE UNTO CAESAR THE THINGS WHICH ARE CAESAR’S; 
AND UNTO GOD THE THINGS THAT ARE GOD’S": 
THE PROBLEM OF POLITICAL LOYALTY OF CLANDESTINE GREEK CATHOLICS 
TO THE SOVIET REGIME (1946-1989)

Th e author, having examined Soviet documents and oral histories, off ers an ana-
lysis of  the prevailing attitudes of clandestine Ukrainian Greek Catholics to the 
So  viet regime, taking into account both resistant and opportunistic strategies. Gi-
ven the atheistic and pro-Russian nature of Soviet authorities and attitudes to-
wards the Church, most clandestine Greek Catholics perceived Soviet and Chris-
tian identity as es sen tially incompatible, and this position resulted in their ex-
clusion from most so cial and political life.
Keywords: Ukrainian Greek Catholic Church, Soviet identity, Christian identity, 
Soviet regime.
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Ростислав Паранько

ВІЗАНТІЙСЬКИЙ ІНТЕЛЕКТУАЛ XIV ст. 
НА ПЕРЕХРЕСТІ БОГОСЛОВ’Я І ПОЛІТИКИ

ПЕРША АПОЛОГІЯ ДИМИТРІЯ КИДОНІСА

Димитрій Кидоніс (бл. 1324 – 1397/1398) – один із найяскравіших пред-
ставників пізньовізантійської політичної та інтелектуальної еліти, 
який узяв чіткий курс на політичне, церковне, культурне зближення з ла-
тин ським Заходом. Позиція Кидоніса відобразилася в його писемній спад-
щи ні. Поряд із творами політично-пропагандистського характеру, до ро-
бок Ки доніса містить переклади праць західних богословів, а також його 
влас ні богословські трактати, побудовані на засадах схоластики й спря-
мо ва ні на захист віровчення Римської Церкви. Особливої уваги заслуго вує 
так звана «Перша апологія» – своєрідний ідейний маніфест, який охоп лює 
широке коло як політичних, так і богословських проблем. Пропонована 
стат тя містить біо гра фіч ний вступ і коментований український пере-
клад «Першої апології».

Ключові слова: історія Візантії, латинський Захід, Римська Церква, Димит-
рій Кидоніс, біографічний нарис, політика, богослов’я, трактат.

Скрутне зовнішньо- та внутрішньополітичне становище, у якому пере-
бувала ромейська держава в XIV ст., соціяльні та світоглядні конфлікти, 
які тоді розділяли візантійське суспільство, релігійно-догматичні роз біж-
ності, так чи інакше пов’язані з першими двома чинниками, – усе це не-
на станно вимагало від представників інтелектуальної еліти Візантії ви би-
рати (або вправно балансувати) між різними, часто діяметрально проти-
лежними позиціями, давати особисті відповіді на численні питання, що 
їх ставила перед ними та непроста доба.1 Прикладом виняткової чіткос ти 

1 Стислий і водночас досить детальний огляд найважливіших подій та суспільно-
полі тичної ситуації у Візантії XIV ст.: Ґ. Остроґорський. Історія Візантії / пер. з нім. 
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й аргументованости в таких відповідях може служити діяльність од но го 
з найяскравіших візантійських інтелектуалів та політичних діячів се ре ди-
ни – другої половини XIV ст. Димитрія Кидоніса.

Найважливіші факти біографії Кидоніса, зокрема його політичну ді-
яльність, досить добре досліджено.2 Проникнення Димитрія в найвищі 
еше лони візантійського владного істеблішменту не можна вважати ви пад-
ко вим: його кар’єра була великою мірою визначена походженням зі знат-
ної та заможної родини, не лише впливової в рідному місті Тессалоніці, 
а й вхо жої до імператорського двору. Коли 1328 р. до влади прийшов ім-
пе ра тор Андронік III, батько Димитрія налагодив стосунки з ним завдяки 
друж бі з його найближчим прибічником, великим доместиком Йоаном 
Кан та кузином (який згодом сам став імператором). Останнім завданням, 
яке ви конав Кидоніс-старший, перебуваючи на службі в Андроніка III, 
ста ла дип ло матична місія до Золотої Орди 1341 р.; на зворотному шляху 
з по низзя Волги він захворів і помер.3

Після смерти батька Димитрій Кидоніс, якому виповнилося тоді за-
лед ве сімнадцять (його народження датують 1324-1325 рр.), залишившись 
най старшим чоловіком у родині, що потрапила у фінансову скруту, звер-
нувся по підтримку до батькового друга, Йоана Кантакузина, і той не 
від мовив у проханні. Отож коли того ж таки 1341 р. Андронік III помер, 
а ве ли кий доместик заявив про свої претензії на імператорську владу, 

А. Онишко. Львів 2002, с. 442-501; ширший виклад цієї ж теми: D. Nicol. Th e Last Centuries 
of Byzantium. London 1972, с. 149-317; про роль і становище візантійських інтелектуалів 
у зазначений період див.: I. Ševčenko. Society and Intellectual Life in the Fourteenth Century // 
Actes du XIVe Congrès international des études byzantines, Bucarest, 6-12 septembre 1971, т. 1. 
Bucuresti 1974, с. 69-92.

2 Найвичерпнішим біографічним дослідженням про Димитрія Кидоніса є: F. Kianka. 
Demet rius Cydones (c. 1324 – c. 1397): Intellectual and Diplomatic Relations Between Byzantium 
and the West in the Fourteenth Century: Dissertation... for the degree of Doctor of Philosophy 
in the Depart ment of History at Fordham University. New York 1981. Ґрунтовний огляд життя 
й твор чости Ки доніса подано в: F. Tinnefeld. Einleitung // Demetrios Kydones. Briefe / пер. 
і ко мент. F. Tinne feld, т. 1/1. Stuttgart 1981, с. 1-74. Часткова хронологія життя та діяльности: 
R.-J. Loe nertz. Démétrius Cydonès I: De la naissance à l’année 1373 // Orientalia Christiana Perio-
di ca 36 (Roma 1970) 47-72; Démétrius Cydonès II. De 1373 à 1375 // Orientalia Christiana Pe-
riodi ca 37 (Roma 1971) 5-39. Дослідження прозахідної дипломатії Димитрія Кидоніса: F. Kian-
ka. By zantine-Papal Diplomacy: Th e Role of Demetrius Cydones // International History Re view 7 
(Burna by 1985) 175-213; М. А. Поляковская. Димитрий Кидонис и Запад (60-е гг. XIV в.) // 
Со ци аль ное развитие Византии / ред. М. Сюзюмов. Свердловск 1979, с. 46-57. У на шо му 
на рисі по даємо лише побіжний огляд життя та діяльности Димитрія Кидоніса, зде біль шо го 
зо се ре джуючись на тих моментах, які увиразнюють зміст його «Першої апології».

3 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 34; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 4-6. Про обставини 
згаданої дипломатичної місії див.: V. Laurent. L’assaut avorté de la Horde d’Or contre l’empire 
byzantin // Revue des études byzantines 18 (Paris 1960) 145-162.
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ро ди на Кидонісів, усупереч панівним серед люду Тессалоніки настро ям, 
стала на бік Йоана Кантакузина. Визнавши його легітимним імперато-
ром, вона залишалася лояльною йому впродовж усієї громадянської війни 
1341-1347 рр., за що й поплатилася 1345 р., втративши все своє майно під 
час заколоту радикально налаштованої проти Кантакузина партії зи лотів. 
Тес са ло ніка залишалася в руках зилотів навіть після приходу Кан та ку-
зина до влади, аж до 1349 р., тож Кидоніс, покинувши місто, більше до 
нього не по вер тався. Упродовж тих бурхливих подій Димитрій вів лис-
ту вання, а від 1345 р. – й особисте спілкування та співпрацю з Йоаном 
Кан та кузином і його сином Мануїлом, управителем на той час під конт-
роль ної Йоа нові частини Македонії.4

Своїм листуванням і співпрацею Кидоніс, вочевидь, переконав Кан та-
ку зина не лише у своїй відданості, а й у начитаності та риторичному хис-
ті – адже ще до смерти батька встиг здобути ґрунтовну освіту в най кра-
щих учителів Тессалоніки.5 Отож коли 1347 р. Йоан Кантакузин уві йшов 
до Константинополя і нарешті здобув жадану владу як старший спів ім пе-
ратор неповнолітнього Йоана V Палеолога, похвальні промови Ди мит рія 
на адресу нового володаря не залишилися без відповіді: він отри мав одну 
з чільних позицій в імператорській адміністрації – так зва ного ме сазона. 
Однак вирішальним чинником для впливовости Кидоніса при дво рі, як 
і для засягу його подальшої діяльности, виявився особистий кон такт з ім-
пе ра торами (спочатку Йоаном Кантакузином, а згодом і Йоа ном Па лео-
логом) та їхня довіра до нього як до найпершого радника й по мічника.6

Посада Димитрія Кидоніса передбачала постійне спілкування з ви со-
кими візитерами, зокрема іноземними, які вдавалися до імператора для 
за лагодження найрізноманітніших питань. Для багатьох делегацій, які 
при бували з країн, що належали до західнохристиянського культурного 
прос тору, функцію lingua franca виконувала латина. Треба зауважити, що 
ще в XIII ст. знання латинської мови серед освічених кіл Візантії оста-
точ но занепало. Звісно, для контактів із прибульцями зі Заходу, надто 
в космо політичному Константинополі, використовували якісь рудимен-
ти розмовної латини, але цього було явно замало для повноцінного спіл-
ку вання на складніші теми. Ці труднощі повною мірою відчув Димит рій 
Кидоніс, якому навіть з допомогою придворних перекладачів не вдавало-
ся до кінця зрозуміти думку латиномовних співбесідників. Отож, керую-
чись суто практичною потребою, Кидоніс сам узявся вивчати латинську 
мову з допомогою свого приятеля, монаха з домініканського монастиря 

4 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 36-40, 42-53; F. Tinnefeld. Einleitung, c. 7-10.
5 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 58-59.
6 Там само, с. 63-64.
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в генуезькій колонії Галата (Пера) біля Константинополя. Домініканець 
давав Кидонісові вправлятися в читанні й перекладі не на чому іншому, 
як на творі свого знаменитого співбрата, – на «Сумі проти язичників» 
Томи Аквінського.7

Саме із захоплення ерудицією Томи, чіткістю його богословської аргу-
ментації, його блискучим володінням арістотелівським логічним інстру-
мен тарієм розвинулася повага Кидоніса до західної культури, зокрема 
в ца рині філософії та богослов’я, а також виразно прозахідна орієнта ція 
в зов нішньо політичній діяльності. Щодо Кидонісових особис тих по гля-
дів, то захоплення томізмом дедалі посилювало його довіру до Рим ської 
Церкви й урешті-решт (ймовірно, 1357 р.) схилило до прийняття осо бис-
тої унії з нею, зокрема до остаточного визнання її вчення про ісходження 
Свя того Духа від Отця і Сина (Filioque) та про папу Римського як зверх-
ни ка всього християнського світу.8 Те, що для багатьох тогочасних візан-
тій ців виглядало ганебною поступкою в політичній грі, для Димитрія 
було наслідком його щирого переконання.

Після того як унаслідок чергової громадянської війни, що її розпочав 
молодший співімператор Йоан V Палеолог, 1354 р. Кантакузинові довелося 
зректися імператорської влади й постригтися в ченці, Димитрій Кидоніс 
на деякий час склав колишньому імператорові товариство в монастирі, 
хоча сам не приймав постригу.9 Цілком ймовірно, що саме через при хиль-
ність до латинського Заходу Димитрій недовго насолоджувався спокоєм 
(і багатою бібліотекою) обителі св. Георгія в Мангані. Уже невдовзі після 
захоплення влади Йоан V був змушений давати собі раду з ту рець кою 
загрозою, що зростала. Молодий імператор вирішив шукати порятунку від 
неї в союзі з папством, виступивши 1355 р. з радикальною пропозицією 
за шість місяців запровадити у своїй державі латинське віровизнання 
в обмін на військову допомогу.10 Пропозиція, звісно, була дуже наївною 
і не мала жодних реальних наслідків, проте сама ідея – убезпечитися від 
не вір них через єднання із західним християнством – вочевидь, ім пону-
вала Ки донісові, тож він погодився на пропозицію Йоана V Палеолога 
й повернувся до служби при дворі – на тій самій посаді, яку займав за 
правління Йоана Кантакузина.11

Упродовж наступних тридцяти років Димитрієвого перебування на 
службі в Йоана V сталою рисою його діяльности була послідовна під трим-

7 Див.: Там само, с. 78-81; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 11-12.
8 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 142-146; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 15-16.
9 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 91-92; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 12, 14.
10 Див.: Ґ. Остроґорський. Історія Візантії, с. 488-489.
11 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 140-142; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 14-15.
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ка церковної унії з Римом і військового союзу з державами хрис ти ян сько го 
Заходу. Кидоніс не поділяв переконання візантійських цер ков них кіл, що 
унія можлива лише за умови скликання вселенського со бо ру для ви рі шен-
ня спірних питань між Церквами.12 Коли 1367 р. до Кон стан тино поля при-
була делегація на чолі з кузеном Йоана V, герцо гом Амадеєм Са вой ським, 
і латинським титулярним патріярхом Кон стан тино поля Павлом, ві зан тій-
ська сторона неухильно наполягла на проведенні все лен сько го со бо ру;13 
од нак Димитрій Кидоніс 1369 р. переконав імператора ви ру ши ти до Іта-
лії та особисто вступити в унію з Римською Церквою. Цим він, фактично, 
підштовхнув його до тієї ж помилки, яку кілька де сяти літь перед тим 
зробив Михаїл VIII Палеолог під час так званої Лі он ської унії: цей крок 
імператора не знайшов позитивного відгуку ні в цер ков них колах, ні серед 
населення Візантії; тим паче він не спонукав папу до чо гось біль шого, ніж 
обіцянки.14

Загалом, жодна зі спроб заручитися військовою допомогою Заходу, 
які намагалися організувати Кидоніс разом із Йоаном V, не дала по-
міт ного результату. 1372 р. додатковим ударом для Димитрія став ви-
му ше ний вступ візантійського імператора у формальну залежність від 
осман ського султана, яка передбачала обов’язок платити данину й брати 
участь у султанових військових походах.15 Кидоніс на якийсь час поки-
нув службу в Йоана V: спочатку – усамітнившись у тому самому мо-
нас ти рі, де пере бував колись з Йоаном Кантакузином після того, як він 
зрікся престолу, а зго дом – гостюю чи в генуезького правителя ост ро-
ва Лесбос, Франческо Ґаттілузіо. Не по вернувся він до двору й на за-
про шення сина Йоана V, Андроніка IV, коли той захопив імператорську 
вла  ду, відсторонивши від неї батька. Димитрій повернувся на колишню 
служ бу аж у 1379 р., після поновлення Йоана V на престолі. Хоч він 
і далі ви конував деякі дипломатичні місії, проте вже не мав того впливу 
на ім пе ратора, що раніше, адже його антитурецькі та пролатинські 
ідеї те пер суперечили і прагматичній політиці Йоана V, і настроям 

12 На тему розбіжностей між Римом і Візантією щодо способу укладення унії, зокрема 
ролі в цьому процесі вселенського собору, див.: D. Nicol. Byzantine Requests for an Oecu-
menical Council in the Fourteenth Century // Annuarium historiae conciliorum 1 (Paderborn 
1969) 69-95; J. Boojamra. Th e Byzantine Notion of the “Ecumenical Council” in the Fourteenth 
Century // Byzantinische Zeitschrift  80 (Stuttgart – Leipzig 1987) 59-76.

13 Див.: J. Meyendorff . Projets de Concile oecumenique en 1367: Un dialogue inédit entre Jean 
Cantacuzène et le légat Paul // Dumbarton Oaks Papers 14 (Washington 1960) 149-177.

14 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 171-178; М. А. Поляковская. Димитрий Кидонис 
и Запад, с. 50-51. Пор.: D. Nicol. Th e Byzantine Reaction to the Second Council of Lyons, 
1274 // Studies in Church History 5 (Leiden 1969) 23-53.

15 Див.: Ґ. Остроґорський. Історія Візантії, с. 493-494.



РОСТИСЛАВ ПАРАНЬКО

234

впливових столичних кіл (як духовних, так і світських). Отож у 1385-
1387 рр. Кидоніс поступово відходить від державних справ, а 1389 р. 
ви ру шає до Італії, де має на мір провести решту життя, від да ю чись лі те-
ра тур ним, філософським та бого словським студіям.16

Проте його італійським планам не судилося здійснитись. Уже 1391 р. 
Димитрій повертається до Константинополя, де займається впо ряд ку-
ван ням своїх творів, а також стає ментором для двох відданих уч нів, 
які палко поділяли його філософсько-богословські та церковно-полі тич-
ні погляди, – Мануїла Каліки та Максима Хрисоверга. У 1396 р. Кидо-
ніс робить другу спробу осісти в Італії, і знову невдалу: спочатку він ви-
рушає до Венеції, однак невдовзі (не відомо, з яких причин) покидає її та 
опиняється на Криті, де помирає 1397 чи 1398 р.17

* * *
Писемну спадщину Димитрія Кидоніса здебільшого розглядають 

у зв’яз ку з його політичною діяльністю. Тому й видано та введено в нау-
ко вий обіг здебільшого ті твори Димитрія, які можуть послужити дже-
ре ла ми щодо цього аспекту його біографії. Це насамперед досить об’є-
мис тий корпус листування Кидоніса, а також промови – чи то звернені 
до ім пе ра торів, у яких він служив, чи то укладені з пропагандистською 
ме тою з на годи тих чи тих політичних подій.18 Натомість інша важлива 
грань ін те лектуальної діяльности Димитрія Кидоніса, хоч і не оминула 
ува ги жод ного з його біографів, досі не стала предметом окремого повно-
мас штаб но го дослідження. Йдеться про численні Кидонісові переклади 
грець кою мо вою латинської теологічної літератури, а також про його 
влас ний до ро бок як богослова.19

16 Див.: F. Kianka. Demetrius Сydones, с. 192-208.
17 Там само, с. 209-214, 216-218; F. Tinnefeld. Einleitung, с. 43-50.
18 Видання листів Димитрія Кидоніса, а також його «Першої промови до Йоана Кан-

такузина» та «Промови до Йоана Палеолога»: Démétrius Cydonès. Correspondance / вид. 
R.-J. Loenertz: У 2-х томах. Città del Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana 1956-1960.; ні мець-
кий переклад листів зі вступом, дуже ґрунтовним коментарем і покажчиками: Demetrios 
Kydones. Briefe / пер. і комент. F. Tinnefeld: У 4-х томах. Stuttgart: Anton Hierse mann 1981-
2003. Видання «Другої промови до Йоана Кантакузина»: G. Cammelli. Demetrii Cydonii ad 
Ioannem Cantacuzenum oratio altera // Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher 4 (Berlin 1923) 
77-83. Решту промов Кидоніса видано в різних томах серії Patrologia Graeca: «Монодія на 
загиблих в Тессалоніці» – Patrologiae cursus completus. Series Graeca / ред. J.-P. Migne, т. 109. 
Parisiis: J.-P. Migne 1863, кол. 640-652; «Промова за те, щоб прийняти допомогу латинян» – 
там само, т. 154. Parisiis: J.-P. Migne 1866, кол. 961-1008; «Промова за те, щоб не віддавати 
Галліполя» – там само, кол. 1009-1036. Тут і далі відомості про видання творів Димитрія 
Кидоніса подано на підставі вичерпної бібліографії в: F. Tinne feld. Einleitung, с. 63-74.

19 Крім епістолярного, політичного та богословського доробку, збереглося ще кілька 
власних творів Кидоніса, з яких можна судити про широту його зацікавлень: це добірка 
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Коли монах-домініканець із Галати (Пери) дав Димитрієві як мате-
ріял для вправ у вивченні латини знамениту працю Томи Аквінського, 
Кидо ніс узявся її перекладати: почав із кількох фраг мен тів, а потім, за-
охо че ний імператором, зробив переклад цілого твору.20 Далі Кидоніс 
роз по чав працю над «Сумою теології» та переклав її першу час тину 
й оби дві книги другої (його брат Прохор доповнив переклад сут тє вою 
пор ці єю з третьої частини, а також із додатку).21 Інші твори Томи Ак він-
сько го, які переклав Димитрій Кидоніс, – це «Про обґрунтуван ня віро-
вчен ня проти сарацинів, греків і вірмен» та «Про артикули віри і цер-
ков ні таїнства».

Утім, Димитрій не обмежується лише спадщиною Аквіната: пере-
кла дає він і листи Августина, а також уривки та збірники цитат з ін ших 
його творів; окремі фрагменти з творів Іларія Піктавійського та папи 
Гри го рія Великого; трактати Ансельма Кентерберійського «Про ісхо джен-
ня Свя того Духа» та «Про опрісноки»; Рікольдо з Монтекроче «Проти 
сара цин ського закону»; Символи віри першого й третього соборів у Толе-
до; «Дар Константина»; нарешті, «Визнання католицької віри», яке в при-
сут ності самого Кидоніса склав перед папою імператор Йоан V Палеолог, 
всту пив ши в особисту унію з Римською Церквою. Як бачимо, більшість 
цих творів спрямована на захист латинського віровчення та верховенства 
папи, а також на полеміку з мусульманами.22

І все ж саме завдяки Димитрієвим перекладам творів Томи Аквін-
ського інтелектуали Візантії безпосередньо з першоджерела ознайомилися 

сентенцій на морально-філософську та релігійну тематику, невелика праця з арифметики, 
коментарі на Евклідові «Начала» та, нарешті, найвідоміший морально-філософський трак-
тат Кидоніса «Про зневагу до смерти», котрий свідчить про його добру обізнаність із філо-
софією Платона. З цих творів видано лише останній: Demetrii Cydonii de contemnenda morte 
oratio / ред. H. Deckelmann. Lipsiae 1901. хі + 47 с.

20 Див.: F. Kianka. Demetrius Cydones and Th omas Aquinas // Byzantion 52 (Bruxelles 1982) 
264-286, зокрема с. 269-270.

21 Досі видано лише невеликий фрагмент Кидонісового перекладу «Суми теології»: 
Th omas d’Aquin. Démétrius Cydonès. Somme Th éologique traduite en grec, т. 15-18 / ред. 
E. Moutso poulos. Athènes 1976-2002. Там-таки вміщено невеликі дослідження щодо тексту 
перекладу: E. Moutsopoulos. L’hellénisation du thomisme au XIVe siècle // Там само, т. 15, 
с. 7-12; його ж. Infl uences aristotéliciennes dans les traductions des oeuvres de Saint Th omas 
par Démétrius Cydonès (XIVe siècle) // Там само, т. 16, с. 7-10; його ж. La technique de 
reconstitution des citations aristotéliciennes chez Démétrius Cydonès // Там само, т. 17a, 
с. 7-11. На цю ж тему див.: P. Demetracopoulos. Demetrius Kydones’ Translation of the Summa 
Th eologica // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik 32 (Wien 1982) 311-320.

22 На додачу до каталогу Кидонісових перекладів (F. Tinnefeld. Einleitung, c. 68-72), див. 
також досить докладне обговорення його перекладацького доробку в: F. Kianka. Demetrius 
Сydones, с. 100-117. Абсолютна більшість перекладів Димитрія Кидоніса, за винятком за-
значеного в прим. 21 видання фрагменту «Суми теології», залишаються невиданими.
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зі здобутками західної схоластики. Можемо стверджувати, що відтоді ха-
рак тер візантійських богословських дискусій уже ніколи не був тим са-
мим, що раніше, адже в них так чи інакше давався взнаки вплив схо лас-
тичного методу, а більшість богословів змушені були зайняти чи то про-
томістичну, чи антитомістичну позицію.23

Сам Димитрій, ставши палким послідовником Томи Аквінського, 
до кла дав усіх зусиль, аби популяризувати й захистити від критики з бо-
ку спів вітчизників і сам томістський метод богословського до слі джен ня, 
і ви снов ки, що поставали внаслідок його застосування. У лис ту ван ні зі 
сво ї ми дру зями-вченими Кидоніс переконує їх у перевагах схо лас тич-
ного ме то ду, а та кож у цінності філософсько-богословської спад щи ни 
Аквіната, яку де хто з них ставив під сумнів з огляду на не грецьке по-
ходження Томи.24

На методах Томи Аквінського Димитрій Кидоніс базує і власні два 
ве ликі трактати, присвячені обґрунтуванню латинського вчення про по-
двійне ісходження Святого Духа.25 Втрутився він і в славнозвісні іси хаст-
ські спори26: Димитрій виступив на захист свого брата Про хо ра, коли 

23 Див.: G. Podskalsky. Th eologie und Philosophie in Byzanz. München 1977, с. 180-230; 
S. Papadopulos. Th omas in Byzanz: Th omas-Rezepzion und Th omas-Kritik in Byzanz zwischen 
1354 und 1435 // Th eologie und Philosophie 49 (Frankfurt am Main 1974) 274-304; C. Buda. 
Infl usso del tomismo a Bisanzio nel secolo XIV // Byzantinische Zeitschrift  49 (München 
1956) 318-331; M. Jugie. Démétrius Cydonès et la théologie latine à Byzance aux XIVe et 
XVe siècles // Échos d’Orient 27 (Paris 1928) 385-402. Пор. також цікаві спостереження щодо 
методо логічного впливу Томи Аквінського на твори знаменитого візантійського богослова 
Николая Ка ва сили: Γ. Δημητρακόπουλος. Νικολάου Καβάσιλα κατὰ Πύρρωνος. Ἀθήνα 1999, 
с. 25-29; J. De metrakopoulos. Nicholas Cabasilas’ Quaestio de rationis valore: An Antipalamite 
Defense of Secular Wisdom // Βυζαντινά 19 (Θεσσαλονίκη 1998) 53-93, зокрема c. 81-82, 89; 
I. Polemis. Notes on a Short Treatise of Nicolas Cabasilas // Revue des études byzantines 51 (Paris 
1993) 155-160, зокрема c. 159-160.

24 Див.: F. Kianka. Demetrius Cydones and Th omas Aquinas, c. 274-279.
25 Перший із зазначених творів – «Захист святого Томи» – це, властиво, відповідь на 

анти латинський і антитомістський опус одного з Димитрієвих учителів, а згодом єпископа 
Тес салоніки, Ніла Кавасили. У цій відповіді Кидоніс, зокрема, обстоює застосовність сило-
гістичного методу в пізнанні богословських істин. Про цей трактат див.: G. Podskalsky. 
Th eologie und Philosophie in Byzanz, c. 196-204; M. Rackl. Der Hl. Th omas von Aquin und das 
Trinitarische Grundgesetz in byzantinishcer Beleuchtung // Xenia Th omistica / ред. L. Th eissling, 
P. S. Szabó, т. 3. Roma 1925, с. 363-389. Другий твір – «Про ісходження Святого Духа» – 
є обширним і систематичним викладом аргументації на користь латинського вчення про 
Filioque; досі він не ставав предметом дослідження. Жодного з цих двох творів не видано. Ми 
ознайомлювалися з ними на підставі фотокопій рукописів: першого трактату – Vat. gr. 614, 
арк. 110-126 та Vat. gr. 1103, арк. 1-52; другого трактату – Vat. gr. 1103, арк. 57-217.

26 Щоправда, Кидоніс зробив це вже на пізньому етапі цих суперечок; спочатку він 
тримав свою богословську позицію щодо ісихазму при собі (нарікав лише на неуцтво 
прихильників цієї духовно-богословської течії) – вочевидь, із політичних міркувань, адже 
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його 1368 р. було осуджено на соборі за те, що він заперечував офі цій-
но прийняте вчення ісихастів про розрізнення сутности і діяння Бога.27 
Пізніше, уже після смерти Прохора, Димитрій обстоював свої анти іси-
хаст ські погляди в окремому трактаті – знову ж таки, виходячи з виразно 
то міст ських засад.28

Нарешті, осібне місце в писемній спадщині Димитрія Кидоніса по-
сідає група з чотирьох творів, які традиційно називають «Апологіями»29. 
Вони лежать немовби на перетині політичної і догматично-богословської 
тематики в творчості Кидоніса й мають виразно пропагандистський ха-
рак тер. У «Четвертій апології» Димитрій виправдовує осудженого брата 
Про хора, використовуючи цю нагоду й для критики ісихастів та їхнього 
вчен ня. Натомість у перших трьох «Апологіях» Кидоніс пояснює та об сто-
ює власний релігійний, світоглядний, інтелектуальний вибір. Серед них 
найбільша за обсягом «Перша апологія», написана близько 1363 р., у час, 
коли Димитрій нещодавно прийняв (або, за іншою версією, невдовзі мав 
прий няти) особисту унію з Римською Церквою і був сповнений за взяття 
й опти мізму щодо укладення церковного та політичного союзу із Заходом. 
Ця «Апо логія» становить немовби ідейний маніфест Димитрія Кидоніса, 
охоп лю ю чи найширше коло проблем, актуальних не лише для автора, а й 
для всієї політичної та інтелектуальної еліти Візантії се ре дини XIV ст.

Убачати в «Новому Римі» Богом бережену столицю великої імперії, яка 
своєю величчю затьмарює будь-яку іншу земну потугу, – чи усві до ми ти, 
що держава перебуває в стані найглибшого за всю її історію за не па ду та 
що від неї, крім столиці, мало що залишилося? Вперто три ма ти ся уяв лення 
про «імператора римлян» як про богообраного главу ці лої хрис ти ян ської 

ісихастів підтримував імператор Йоан VI Кантакузин. Пор.: F. Kianka. Demetrius Сydones, 
с. 147-148. Однак і Прохора, і Димитрія після їхньої смерти таки було відлучено від Візан-
тійської Церкви – саме за незгоду з її офіційною лінією щодо ісихазму; анатему їм вне-
сено до «Синодику православ’я». Див.: J. Gouillard. Le synodicon de l’orthodoxie: Edition et 
commentaire // Travaux et memoires, т. 2. Paris 1967, с. 1-316; анатема братам Кидонісам – 
рядки 647-682 тексту видання; коментар до неї: там само, с. 246-251. Найґрунтовнішою (хоч 
у деяких моментах і застарілою) загальною працею про історію та богослов’я ісихастських 
спорів залишається: J. Meyendorff . Introduction a l’étude de Grégoire Palamas. Paris 1959.

27 Див.: R.-J. Loenertz. Démétrius Cydonès I, с. 65; М. А. Поляковская. Димитрий Кидонис 
и Запад, с. 50.

28 Трактат «Про властивості Божих осіб». Видання: M. Candal. Demetrio Cidonio y el prob-
lema trinitario palamitico // Orientalia Christiana periodica 28 (Roma 1962) 75-120.

29 Видання «Апологій» міститься в праці: G. Mercati. Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, 
Manuele Caleca e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della teologia e della letteratura 
bizantina del secolo XIV. Città del Vaticano 1931, с. 359-403 («Перша апологія»), с. 403-425 
(«Дру га апологія»), с. 425-435 («Третя апологія»), с. 313-338 («Четверта апологія»). Далі на 
грець кий текст «Апологій» покликатимемося за нумерацією рядків у цьому виданні.
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Ой ку мени, батька всіх християнських правителів, по кро ви те ля й за хисника 
всьо го християнства – чи визнати його неспро мож ність конт ро лю вати на-
віть ті мізерні рештки візантійської території, які ще фор маль но пере бу-
ва ють під його владою? Вважати себе єдиними спадко ємця ми ел лін ської 
вче ности, а на мешканців Заходу з погордою диви тися як на вар варів та 
не ві гласів – чи добачити в них освіченість і куль туру не прос то рівну сво-
їй, а багато в чому й вищу за неї? Берегти неза леж ність сво єї Церк ви від 
ла тин ників і чистоту своєї віри навіть ціною по трап лян ня під вла ду не-
хрис ти ян – чи шукати для своєї держави поря тун ку від ту рецької за грози 
в спіл ці із західним християнством? Займати в бого словських дис кусіях 
по ле міч ну позицію, вдаючись до будь-яких засобів впливу на ав диторію, 
аби тіль ки здолати суперника, – чи до три му ва тися чіткої про це дури зістав-
лен ня та змагання аргументів, беручи за взірець, зо кре ма, підходи західної 
схо лас ти ки? На решті, покла да тися в осягненні бого слов ських істин лише 
на міс тич не спо глядан ня – чи визнавати розумові здат ності людини, логіч-
ний і філо соф ський інстру ментарій легітимними засо бами пізнання Бога 
та ви рі шен ня спірних пи тань віровчення?

Як бачимо, питання надзвичайно різнопланові, але для візантійців 
XIV ст. вони були тісно пов’язані між собою. Те, що їх порушено в межах 
одного твору, робить його цінним джерелом не лише для біографічних та 
історико-політичних досліджень, а й для розвідок з історії ментальности, 
релігії, філософії; риторичне опрацювання «Першої апології» та наявність 
у ній певної сюжетної лінії мали б зацікавити й істориків літератури.30 
З цих міркувань випливає мета нашої праці: зробити доступнішою для 
українських дослідників (утім, як і для ширшого загалу зацікавлених чи-
тачів) вартісну пам’ятку пізньовізантійського періоду, а отже й завдання: 
запропонувати коментований переклад українською мовою «Першої апо-
логії»31 Димитрія Кидоніса.

30 Пор., до прикладу, використання «Першої апології» як біографічного джерела: 
F. Kianka. Th e Apology of Demetrius Cydones: A Fourteenth-Century Autobiographical Sour-
ce // By zantine Studies 7 (Tempe 1980) 57-71; як джерела з історії філософії та богослов’я: 
G. Podskalsky. Th eologie und Philosophie in Byzanz, c. 204-206.

31 Повний переклад «Першої апології» з оригіналу досі було здійснено лише німецькою 
мовою: H.-G. Beck. Die «Apologia pro vita sua» des Demetrios Kydones // Ostkirchliche Studien 1 
(Würzburg 1952) 208-225, 264-282.
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Димитрій Кидоніс

ПЕРША АПОЛОГІЯ

Молю Бога, щоб ті, хто колись читатиме це останнє слово1, судили 
про сказане, не зважаючи ні на чиюсь прихильність чи відразу, ні на влас-
ні, засвоєні з дитинства, гадки; щоб, наче лікареві, довірилися розумові: 
і самі його приписів дотримувалися, і мене судили згідно з його вироком. 
Той вирок вважатиму остаточним; навіть більше – молитимусь, щоб він 
мав силу і для мене, і для інших. Отаким нехай буде чи то клопотання, 
чи намова, чи то напучення, чи передмова – називайте це, хто як хоче, – 
перед моїм словом. А саме воно – далі.

Мої батьки були християнами з діда-прадіда: в усьому порядні, вони 
й життя своє вели так, щоб узгоджувалося з їхньою вірою.2 Вони не на-
вчили мене жодного з тих дрібних і ницих ремесел, якими я міг би за-
роб ляти собі на прожиток, а все, знай, посилали до мужів, досвідчених 
у сло ві й мудрості3: видно, вважали, що з тими статками, які від них 
отри маю, потребуватиму лише ума й кмітливости. Гроші в них водилися: 
ви ста чало не лише для дітей і друзів, а й для кожного, хто просив; тож 
і спо ді валися, що, вивчившись, гарно з тих грошей користатиму.

Пере йшовши початкові науки, я взявся до поглиблених, які потре бу-
ють розмислу та розуму, і скидалося на те, що мій хист таки відповідає 
цим поважним дисциплінам: щоразу, як перелічували ровесників, котрі 
від значились у навчанні, найперше згадували про мене. Отак я щасливо 
зрос тав, наче той паросток, що обіцяє невдовзі принести рясні плоди 
муд рости, – та стримала мене батькова кончина. Замість пильнувати 
науки, я мусив дбати про сім’ю: мої літа зобов’язували, щоб я служив 

1 «Перша апологія» імітує промову на судовому засіданні – останнє слово обви ну ва-
ченого перед тим, як йому винесуть вирок.

2 У «Другій апології» (254-257) Димитрій додає про своє благородне походження: «Кож-
ному відомо, що всі мої предки: батько, дід, й аж до четвертого коліна, і скільки завгодно 
далі – були ромеями й наближеними до імператорів; за їхнім дорученням вони дбали про 
державні справи імперії».

3 У класичній грецькій мові та літературі Кидоніса вишколював Ісидор Вухіра, згодом 
патріярх Візантійської Церкви; він також був Димитрієвим духівником. Риторики його на-
вчав Ніл Кавасила, видатний учений та богослов, який незадовго до смерти (1363) став 
архи єпископом Тессалоніки; див.: F. Kianka. Demetrius Cydones, с. 30-32. Детально про біо-
гра фію, твори та богослов’я Ніла Кавасили див. у: T. Kislas. Introduction // Nil Cabasilas. Sur 
le Saint-Esprit / вступ, упор., пер. і прим. T. Kislas. Paris 2001, с. 11-170.
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цю службу матері та молодшим дітям, ставши їм замість батька.4 Так-то 
пере рвався мій біг до наук, хоч усім здавалося, що саме в цьому я заживу 
гуч ної слави.

Отож, відклавши книжки, я подався до імператора, який і умом був 
обдарований, і в науках кохався.5 Здається, мене вело добре Провидіння, 
адже я знайшов у нього і дружбу, і шану: не таку, якої сподобився б юнак, 
щой но покинувши школу й вихователя, а таку, якої жадав би муж, до зрі-
лий у чеснотах і вченості. Мене відразу зараховано до найближчого кола; 
а коли вже ми краще одне одного пізнали, довіра до мене стала не мен-
шою, ніж до найщиріших друзів. Тому й зволив імператор надати мені 
та ку по саду, що, як він сам проголосив, кожен, хто чогось у нього про-
си ти ме, до можеться свого лише тоді, як порозмовляє зі мною.6 Прав да, 
можно влад ці й знать лементували, що, мовляв, несправедливо й не без-
печ но ви яв ля ти якомусь хлопчакові таку довіру: нею, як ви на го родою за 
клопо ти, ма ли б тішитися ті, хто раніше прийшов і вже вдос таль по тру-
дився. Про те імператор потвердив своє рішення, не надто зва жа ю чи на 
невдоволених.

Багато хто домагався зустрічі з імператором – і наших, і чужинців; 
усі вони, згідно з його наказом, задля власної користи були змушені 

4 Крім молодшого брата Прохора, Димитрій мав ще трьох сестер: двоє з них померли 
в 1362 р. від пошести, яка тоді лютувала в Тессалоніці; третя дожила до 1381 р. (див.: 
F. Tinnefeld. Einleitung, с. 6).

5 Кидоніс опускає низку подій, які відбулися від смерти батька 1341 р. до перших епізодів 
його співпраці з майбутнім імператором Йоаном VI Кантакузином (див. вступний нарис). 
Кан такузин був не лише політичним діячем, а й глибоко освіченою людиною: ціка вився 
кла сичною літературою, філософією, богослов’ям і протегував цим наукам. Він – автор 
«Іс то рій», мемуарів про події від 1320 до 1356 р., які є одним із найважливіших джерел 
з іс то рії Візантії першої половини XIV ст., і низки полемічних трактатів на захист бого-
слов’я ісихазму, а також проти ісламу та юдаїзму. Пор.: John VI Kantakouzenos // Oxford 
Dic tio nary of Byzantium: У 3-х томах / ред. A. P. Kazhdan. New York – Oxford 1991 (далі – 
ODB), т. 2, с. 1050-1051.

6 З інших джерел відомо, що Кидоніс отримав звання месазона (ὁ μεσάζων). Воно не на-
лежало до формальної єрархії державних посад. До XIV ст. функції месазона були досить 
мінливими – від посередника в переговорах до офіційного представника правителя в спіл-
куванні з підданими; наприкінці XIII ст. почала усталюватися роль месазона як чіль ного 
завідувача справами при імператорові. У XIV ст. реальний обсяг повноважень за знавав 
змін залежно від конкретної особи, наділеної цим званням, та її стосунків з імперато-
ром. Найбільшої впливовости в статусі месазона досягнув саме Димитрій Ки доніс. Див.: 
J. Verpeaux. Contribution à l’étude de l’administration byzantine: ὁ μεσάζων // Byzantinoslavica 16 
(Praha 1955) 270-296 (зокр. 276-284); R.-J. Loenertz. Le chancelier impérial à Byzance au XIVe 
et au XIIIe siècle // Orientalia Christiana Рeriodica 26 (Roma 1960) 275-300. Детальний розгляд 
історії звання месазона до XIV ст. див. у: H.-G. Beck. Der byzantinische “Ministerpräsident” // 
Byzantinische Zeitschrift  48 (München 1955) 309-338.
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бігти до мене. Траплялося серед них чимало люду й із Заходу: ті послами 
приходили, ті оборудки залагоджували, а ті, як водиться, на службу 
най малися. Поміж ними й таких удосталь затесалося, які в них звуться 
«благо родними»: мандруючи землями, вони жадають увіч побачити все, 
що є слав ного в кожнім народі. Їм ромейські імператори уділяють велику 
шану й усі ляко виявляють свою дружелюбність: кажуть, серед них є на-
віть пра ви телі багатьох держав і народів, які задля цікавости навмисне 
кри ють ся, щоб невпізнаними блукати світом, наче той Одіссей.

Імператор наказував мені допитуватися в них, чи чогось од нього 
по требують, – щоб, бува, не видатися неґречним до мужів-прибульців. 
Не легко мені було збагнути їхню річ без тлумача, тож я часто мав кло-
піт, коли напохваті не було того, хто переклав би сказане, або коли він 
не надто добре тямив у їхній мові й не вловлював тонкощів думки. Ба-
га то з них були вишколені в шляхетних науках і філософії, ще й у до ве-
ден нях та диспутах вели перед; отож мені доводилося шпетити тлумачів, 
що не достеменно передають мовлене й через них я хибно розумію дум-
ку спів бесідників. Пригнічений, що ніяк не порозуміюся з тими му жа-
ми, я зреш тою усвідомив: моїм прикрощам настане край лише тоді, коли 
не за лежа тиму від чужого язика, а сам собі зараджу, вивчивши ла тину. 
Спіл ку ю чись із тими мужами безпосередньо, – міркував я, – про стежу-
ва тиму їхню думку: вже не ловитиму її зміст із жестів замість зі слів, не 
здо гадуватимуся, що вони собі думають, з тих неясних знаків.

Отаке собі поклавши, я став шукати вчителів, збирати книжки й за-
галом усе робити, як дитина-школяр. Учитель знайшовся навіть кра щий, 
ніж потребувалося: цей муж не просто мав досвід, достатній для по чат-
ківців у предметі, а й здатен був повести до самих вершин філо софії – тих, 
хто здужає за ним піти. До своїх знань і спосіб життя мав одповідний: був 
із тих посвячених Богові, які заради Нього кинули поцейбічні клопоти 
й «вибрали кращу частку»7. Він і раніше непомалу до мене прихилявся, 
маючи за найближчого друга; коли ж дізнався про моє устремління, то 
і прагнення моє схвалив, і готовий був усього себе віддати до моїх послуг. 
Отож він на час полишив товариство, у якому числився і з яким дбав про 
боже ственні справи,8 щоб стати моїм спільником і співучасником у до-
сяг ненні, як він сам переконував, гарної мети.

7 Лк. 10:42. Йдеться про те, що вчитель Кидоніса був ченцем. Цитата відкликає до 
новозавітного епізоду гостювання Христа в Марти й Марії, які в східній патристиці часто 
виступають як уособлення, відповідно, діяльного життя в миру і споглядально-мо ли тов-
ного життя монаха.

8 Йдеться про західний орден проповідників (домініканців). Учитель Кидоніса був чен-
цем домініканського монастиря, заснованого наприкінці XIII ст. в константинопольському 
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Подякувавши йому за добру волю, я радо наготовився до діла. Уже 
все було споряджено, от лише часу для вправ бракувало. Прикро мені 
було, що доводиться цілий день – та ще й добрий шмат ночі – витрачати 
на імператорські справи.9 Тому я і вирішив однімати від такого конечного 
для мене спочинку, щоб до марних трудів ще й корисних додавати: бачив-
бо, що інакше не досягну мети. Як вирішив – так і вчинив.

Невдовзі хтось прочув, до чого я заповзявся; від нього – другий, по-
тім – третій… От і розлетілася палацом чутка про тяжко божевільного, 
що береться за неможливе: мовляв, стане мені на заваді й вік, у якому вже 
не засвоїти того, чого вчать у дитинстві; не погодиться й імператор, щоб 
громадське служіння, яке він мені доручив, було на бозна-що проміняно; 
та й більшості друзів ледве чи сподобається, що вже не зможуть через 
мене впливати на імператора, коли займатимуся чимось іншим. А я, нав-
паки, вважав маячнею гадку, начебто не всяка пора годиться для ви вчен-
ня прекрасного, і нахваляв Сократа, який на старість подався до вчи теля 
музики10; тому й тримався свого рішення, розсудивши, що вдоско на лю-
вати себе – найправедніше з усіх діл.

Сам Бог показав, що труди не пішли намарне, і вже невдовзі дав мені 
скуштувати рясного й доброго плоду моїх старань: я не лише читав без 
за пинки, а й розумів, про що мова. Не було такого слова чи поняття, 
кот рого б я не тямив, – окрім небагатьох, які ледве чи відшукаєш на віть 
у вер шинних поетів і риторів; а як доводилося бесідувати мовою Іта лії11, 
то ски далося на те, що знаю її не гірше, ніж мову Еллади. Так мене оці-
ню ва ли найглибші знавці латини, для яких вона була рідною; най біль ше 
ж хва ли ли мою вимову: не таку, як у новоприбулих, котрі ламають собі 
язика, а наче з дитинства перейняту од батька-матері.

Бачив те все мій чудовий учитель і тішився, маючи успіхи свого учня 
за власний здобуток. Прагнучи примноження моїх знань і моєї слави, він 

передмісті Галата (Пера), яке 1267 р. офіційно набуло статусу генуезької колонії. Див.: 
R.-J. Loenertz. Les établissements dominicains de Péra-Constantinople // Échos d’Orient 34 (Paris 
1935) 332-349 (зокр. 336); Galata // ODB, т. 2, с. 815-816.

9 Йоан Кантакузин у своїх мемуарах принагідно зауважує, що з огляду на свої обов’язки 
месазона Димитрій Кидоніс «мусив завше – і вдень, і вночі – бути в розпорядженні ім-
ператора» (Йоан Кантакузин. «Історії» 4, 39, у виданні: Joannis Cantacuzeni eximperatoris 
Histo riarum libri IV: Graece et latine / ред. L. Schopenus. Bonnae 1831, т. 3, с. 285.

10 Пор.: Платон. «Евтидем» 272c.
11 Кидоніс часто вживає назву «італійці», «італійська мова» як синонім до назви «лати-

няни», «латина». Це можна пояснити і тим, що Італія є батьківщиною латинської мови; 
і тим, що в Італії розташований Рим – з погляду Кидоніса, столиця всього латинського 
світу; і тим, що латиняни, з якими візантійці найбільше спілкувалися в XIV ст., переважно 
були венеційцями або генуезцями, тобто походили з Італії.
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дав мені книжку, щоб я, скільки зможу, за нею вправлявся. Її написав 
муж, який у богослов’ї затьмарив усіх, хто будь-коли брався до цього 
предмету. А втім, хто ж не знає Томи, відомого навіть поза Геркулесовими 
стовпами численністю творів, злетом помислів і строгістю умовиводів, 
з якою він до всього підходить? Це ж була найдосконаліша з книжок того 
мужа, немовби цвіт його мудрости. Саме її мені звелів читати учитель, 
маючи на меті лише познайомити мене зі словами, – як ото граматики 
часто задають дітям декламувати найліпше з Гомера та Гесіода,12 – і геть 
не сподіваючись, що я осягну красу її думки та розмислу. Однак я сприй-
няв її як щось рідне, то й читав усе поспіль, нічого не минаючи. Не лише 
кожне слово було мені знайоме, а й щонайглибші доведення легко дава-
лися – такі вже були ретельні й переконливі; багатьом у цьому вбача лося 
диво й Божий промисел.

Зрештою я так розхрабрився, що вирішив спробувати сили в ще 
од но му ділі – а заодно й показати, на що здатний, друзям-невірам, які 
бра ли мене на глузи; до того ж хотів, за своїм звичаєм, пізнавши щось 
гарне, поділитися з ними. Отож я переклав по-грецьки чимало глав із 
тієї книги й на дозвіллі читав їх імператорові. А він, бувши вдячним слу-
хачем, насолоджувався дарунком, хвалив мене за труди й закликав не лі-
ну ватися, а докласти всіх сил і цілу ту книжку перекласти: провіщав од 
неї великий зиск грецькому суспільству.13

Я послухався й радо взяв на себе той труд, бажаючи й імператорові 
до годити, і тих, про кого він казав, задовольнити. За кігтем, як то кажуть, 
і лева пізнати: хоч із малого я почав, та врешті опрацював цілу книжку.14 

12 Гомер належав до найпопулярніших у Візантії античних авторів. Його поеми, зокрема 
«Іліада», посідали центральне місце в освітній програмі, починаючи від найперших кроків 
опанування грамоти. Подібну функцію, мабуть, виконували й твори Гесіода, які збереглися 
в численних рукописах, переважно пізньовізантійського та післявізантійського періоду. 
Див.: Hesiod // ODB, т. 2, с. 922-923; Homer // Там само, с. 943-944.

13 Імператор Йоан Кантакузин у роки свого правління був досить прихильно налаш то-
ва ний до ідеї відновлення єдности з Римом; щоправда, на відміну від свого наступника 
Йоа на V Палеолога, у переговорах із папськими послами послідовно ставив вимогу про-
ве ден ня собору, на якому мали б усунути розбіжності між Церквами. Див., до прикладу: 
R.-J. Loenertz. Ambassadeurs grecs auprès du pape Clément VI (1348) // Orientalia Chris tia na 
Рerio di ca 19 (Roma 1953) 178-196. Отож, з погляду Йоана Кантакузина, користь від пере кла ду 
Томи Ак він ського полягала, мабуть, у тому, щоб краще ознайомити освічені кола Ві зан тії із 
за хід ни ми богословськими підходами й цим підготувати ґрунт для міжцерковно го діялогу.

14 Переклад «Суми проти язичників» було завершено вже після того, як Йоан Кан-
такузин зрікся престолу, коли він та Димитрій Кидоніс перебували в монастирі св. Георгія 
(див. вступний нарис). З власноручного латиномовного запису Димитрія в рукописі, що 
містить переклад третьої та четвертої книг «Суми», знаємо не лише дату, а й точний час 
закінчення праці: «Хай завершення цієї книги буде на хвалу і славу Христові. Цю книгу 
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Мої старання було оцінено так високо, що імператор одразу взяв її пере-
пи са ти; так само вчинили багато достойників і тих, хто прагнув на вчи-
ти ся чо гось корисного. От і нині ходить по руках книга Томи «Проти 
язич ни ків», несучи хвалу тому, хто її написав, і великий пожиток тим, 
хто її читає.

Раз скуштувавши того лотоса, я вже не міг стриматись і жадібно всо-
тував мову Італії. Мені звідусіль охоче несли все, що мали нею на пи са-
ного; і то не лише наші, а й самі латиняни, яких щодня повно збиралося 
в моєму домі – надто ж тих, котрі належали до одного з Томою товариства15 

й обстоювали його богослов’я. Вони покладали великі надії на мій пере-
клад: ото вже виявиться, що не поступаються грекам мудрістю, ото да-
дуть відсіч задавакам, показавши, що й серед них є досвідчені в диспу тах 
мужі! Адже досі про це ніхто й не здогадувався: про цілий народ суджено 
лише з тих, хто сюди прибував. Кажучи «латинянин», усі мали на думці 
хіба вітрила, та весла, та з чим іще сухопутні пов’язують море.16 Отож 
це ще дужче спонукало латинян приносити мені власні книжки й ви-
ставляти напоказ свою мудрість.

Щодо мене, то я, сподіваючись набити руку в мові, водночас на соло-
джувався строгістю розмислів, яка, бачив, пронизувала кожен твір: ті 
книж ки направду були нею сповнені. Тому-то я з кожним днем дужче ста-
рався, щоб ознайомити наших із багатьма видатними, проте досі не відо-
мими, латинськими книгами17: цим я мудрих спонукав ставати ще муд-
рі шими, а заздрісних наклепників ущент розгромив, показавши, над чим 
вони так безсоромно глумилися. Збагатив я і тих, хто знався на письмі: 
тепер вони мали ще більше праці, адже імператор – великий книголюб – 
не помалу користав із писарського труду; переписані книжки він клав до 
скарб ниці й цінував їх понад усі згромаджені там коштовності.

До того ж, я сам усно роз’яснював читачам написане, і ті мої зусилля 
виливалися в цілі виступи: питання, що поставали з перекладів, день при 
дні вимагали довгої бесіди – а перекладено було чимало. Утім, ми мали 
би ще більше до обговорення, якби не відбирала часу імператорська 
служ ба та юрми люду, що плавом пливли до мене й не давали займатися 

переклав з латини на грецьку Димитрій з Тессалоніки, раб Ісуса Христа; трудився ж над 
перекладом один рік, а закінчив 1355 р., восьмого індикту, 24 грудня [тобто 24 грудня 
1354 р.], о третій годині пополудні» (F. Kianka. Demetrius Cydones, c. 91-92).

15 Йдеться про домініканців, адже саме до цього ордену належав Тома Аквінський; 
див. прим. 8.

16 Мабуть, маються на увазі передовсім венеційські та генуезькі купці й моряки, з якими 
постійно контактували візантійці.

17 Короткий огляд перекладацької діяльности Кидоніса див. у вступному нарисі.
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своїм; то-то й дива було, що чоловік, закручений у таку веремію, самотою 
впо рав ся з тим, чого інший не подужав би, навіть маючи повне дозвілля 
й тільки це до роботи.

Отож, дехто хвалив мою тодішню діяльність, ще й дякував, скорис-
тавшись із неї; проте були й ті, хто ганив: мовляв, усі ці старання, усу-
переч бажаному, обертаються грекам лише ганьбою. «Виставляти ла тин-
ське проти нашого, – казали вони, – привертати до нього молодь та ін-
ших знаттєлюбів, ще й вивищувати ті новації в довжелезних бесідах – оце 
якраз для тих, хто вже цілком засудив предківську “відсталість”, а ще 
трохи – і проголосить, що славу мудреця лиш тоді здобудеш, коли всього 
пра бать ків ського, наче мотлоху, збуватимешся, зате всього закордонного – 
три ма ти мешся». Вони не лише закидали це мені в розмовах віч-на-віч, 
а й по всіх усюдах пліткували, начебто я замислив проти спільної віри 
й за пов зяв ся похитнути усталене. Мовляв, постануть латиняни перед чи-
та чем щи ри ми та пригожими – то й їхня погана віра, мов та пошесть, 
легко до нас пере кинеться; і виберемо тоді поділ та розкол – не тому, що 
три ма є мось іс тини, а тому, що через нашу спраглу безглуздої перемоги 
гординю саха є мося тих, хто нас до істини тягне.

Отаке говорили – і не надто відбігали од правди; помилялися лиш 
у тому, що казали, начебто я заздалегідь собі все намітив. У мене такого 
й у гадці не було; просто все до цього йшло – от і сталося. Це ж наші 
першими вчепилися давнього поділу: розполовинивши людство на еллінів 
і варварів, усе, що «не по-нашому», вважали безумним і недолугим; усіх, 
крім себе, мали за ослів та биків. Туди ж і латинян зарахували, не бачачи 
в них нічого людського; самі собі взяли, наче законну частку, Платона 
з його учнем та всю еллінську мудрість, а латинянам жбурнули зброю, 
не шляхетну торгівлю й крамарство. Досі не було нікого, хто переконав 
би наших, що й тамті наділені розумом і мову здатні вести не лише про 
де шеві та ниці ремесла: надто довго протистояли народи, надто глибоке 
не відання між ними запало.18

18 Усвідомлення себе прямими спадкоємцями високої еллінської культури та уявлення 
про латинян як про неосвічених варварів, поширене серед візантійців у XIV ст., великою 
мірою було реакцією на хрестові походи, латинське панування на Сході, а також на того-
часні стосунки із західнохристиянськими державами, передовсім із Венецією та Генуєю. 
Ця реакція відчуження спричинилася до того, що освічені візантійці майже повністю 
ігнорували інте лектуальну потугу Заходу, яка дедалі зростала впродовж XII-XIII ст. Див.: 
D. Nicol. Th e Byzantine View of Western Europe // Greek, Roman and Byzantine Stu dies 8 
(Durham 1967) 315-339 (зокр. 329-332); F. Tinnefeld. Das Niveau der abendländishcen Wissen-
schaft  aus der Sicht gebildeter Byzantiner im 13. und 14. Jh. // Byzantinische Forschungen 6 
(Amster dam 1979) 241-280 (зокр. 260-261).
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Тоді-то й з’явилися книжки, що вабили та полонили насолодою кож-
ного, хто хотів чогось гарного навчитися: точність і стрункість їхніх до-
ведень діяли на слухачів, наче справжня пісня Сирен.19 Неуки й за здріс-
ники лютували на тих, хто цим славився й міг сказати щось путнє там, 
де самі вони плели нісенітниці. Занедбавши мудрість власних земляків, 
вони вважали, що міць умовиводів – то винахід латинян: позірно вбо лі-
ваючи за прабатьківське, свою ж таки заздрість приховували. Хто схо тів 
би пильніше приглянутися, хто спромігся б у незвичних словах вло вити 
думку, той збагнув би, що мужі, які цим займалися, рясним потом скро-
пили Арістотелеві й Платонові лабіринти, до яких нашим ні ко ли не було 
діла. Отож, почувши виступи латинян, наші вважали, що ті прав лять 
відсебеньки, – адже не знали, з яких джерел ті черпають, топ лячи спів-
бесідників у потоках доведень.20

Це – одна з тих провин, за які мене, я переконаний, без вини осу-
джували. Де ж таке видано – того ганити, хто вартий величання й про-
слави? Адже хвалимо купців за їхні труди в далеких виправах, за іно зем-
ний товар, який вони достачають, щоб наші ринки рясніли крамом; то 
на скільки ж гучнішою має бути хвала, коли хтось, назбиравши чу жин-
ських скарбів, збагачує нашу державу мудрістю!

До того ж, я давав ще один вагомий привід для заздрощів. Річ у тім, 
що мені не досить було видання книжок: я сам був відкритий до спіл-
ку вання з усіма: і з тими, які, маючи прогалини в знаннях, вирішу ва-
ли під учитися; і з тими, які напосідали на мене, бажаючи випробува ти 
мою вправність у розмислах. Хто просив мене – тих я навчав; хто дар-
ма при скіпувався – тим давав відсіч, спростовуючи їхні софізми; а всіх 
за га лом – переконував, що в тих писаннях кожне слово обґрунтоване, 
і то вельми на дійно. Отож дехто йшов геть, блідий від злости, а мене ви-
ну ва тив у зраді.

Що ж, хай звуть це, як хочуть; а я це називаю жагою істини, яку нам 
прищепив Той, хто від початку зволив обдарувати наше поріддя розумом. 
Кого вона не зворушує, хто її не цінує понад усе, – той, урешті-решт, не 
гідний і людиною зватися: хай шукає іншого, звірячого стада й животіє 

19 Кидоніс має на увазі твори західних схоластів, зокрема Томи Аквінського, чиїм філо-
софсько-богословським методом він захоплювався. На думку Димитрія, докази, побудовані 
за допомогою цього методу, так само важко заперечити, як мандрівникам – встояти перед 
мітичними Сиренами, які нібито приваблювали їх до свого острова солодким співом.

20 Платона та Арістотеля читали й вивчали у Візантії: на відміну від латинян, візантійцям 
твори цих філософів були завжди доступні. Кидонісові йдеться про те, що візан тій-
ські богослови недостатньо володіють спадщиною цих авторів або свідомо відкидають 
її, тим часом як західні схоласти віртуозно використовують її у своїх богословських до-
слідженнях.
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в ньому, слугуючи лише насолодам. А що сам я закоханий в істину, то 
й не дорікаю собі за цю жагу (а хтось скаже – кабалу) – навпаки, числю 
її серед своїх найліпших придбань, ще й інших до цього закликаю. На-
пучую їх, що нема нічого настільки цінного, щоб ним дорожити більше, 
ніж пошуком істини; адже людина лиш тоді є людиною, коли має за най-
більший пожиток прожити не без ума. Саме це свого часу не до зво лило 
мені легко піддатися й уступити бездумним сперечальникам.

Отак ми тоді між собою спілкувалися. А оповідаю це заради того, про 
що і на початку просив, і зараз прошу своїх слухачів: щоб не виносили 
вироку, доки не оцінять мого слова. Перше хай все розглянуть, а вже 
потім оголошують рішення.

Коли я щойно приступав до трудів над тією мовою, то попервах най-
більше уваги звертав на самі лише літери, склади, слова – на те, з чого 
в’яжеться мовлення: не знаючи їх, не зміг би й до подальшого братися. 
А коли вже це осягнув – своїм звичаєм, ґрунтовно й ретельно – і міг так 
непомильно висловитися на будь-яку тему, що навіть знавці граматики 
мене хвалили за правильність мови, то зацікавило мене, що ж то за дум-
ка міститься у сказаному, адже плодом усякого словесного викладу є саме 
вона. Як на мене, вдовольнятися лиш словами й не цікавитися, нащо їх 
склали докупи, – це все одно, що найматися копати золото, геть не вмі ю-
чи відрізнити золотого піску від глини.

Щодо поетів, письменників, риторів і всіх, хто красу словес мішав 
із ги дотою богів та мітів, то такі безумці були й у латинян – доки по-
між нас не оселилася Божа мудрість. До них я звертався хіба остільки, 
оскіль ки це сто сувалося сув’язі слів, висловів та всього, що належить до 
мов лення;21 нато мість уділяв багато уваги тим, хто сягнув премудрости 
в боже ст вен ному, і творам, які вони породили. Розкошуючи ними, я день 
при дні дякував цим мужам і за те, що самі дізналися, і за те, чого ін-
ших навчили.

Побачивши, що нашим народам докучає давня богословська супе реч-
ка, яку не розв’язати без достеменного вивчення думки вчителів і з того, 
і з того боку, я саме на це найдужче налягав, порівнюючи наше і їхнє. 
Тими, хто говорив щось нове, я радше нехтував; зате міцно тримався 
давніх учителів Церкви, бо був упевнений: коли вже вони в чомусь однієї 

21 Середньовічні християни насторожено ставилися до давньогрецьких і давньоримських 
письменників, які часто будували свої твори на матеріялі язичницької мітології; та водно-
час ці твори служили зразком мовностилістичної вишуканости. Кидоніс стверджує, що 
чи тав латинських нехристиянських авторів з тією самою метою, з якою у Візантії чи тали 
грець ких: щоб засвоїти граматику й класичний стиль на найліпших взірцях. Пор. прим. 12.
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гадки – то це і є істина. Отож, зіставивши наших учителів з їхніми, я ви-
явив, на моє переконання, дивовижну узгодженість між ними. Їхні су-
дження про віру не розбігалися навіть у найменшому: і ті, і ті – однієї 
думки, різниця ж – лише в словах. Причина цьому – спільне божественне 
Писання, з якого і ті, і ті, наче з джерела, черпали істину, щоб напувати 
спраглих; а навіть перше, ніж Писання, – Дух Бога й Істини. Злучившись 
із Ним у своїй чесноті, вони дізнавалися істину од Нього, і через Нього 
їхні слова збігалися – дарма, що їх розділяло стільки земель і морів; 
дарма, що ні не стрічалися ніколи, ні не змовлялися, щó їм казати. Звідси 
й геть неотесаним ясно, що всюдисущий Бог, перебуваючи і з тими, і з 
тими, об’єднав їхню мисль і так учинив, щоб виносили єдине судження 
про істину. Я радісно дякував за це єдиномисліє і Богові, і вчителям, чия 
думка, як з’ясувалося, має надійну основу.

Проте були й такі, що шанували тільки наших учителів і лише їм ра-
дили довіряти в божественних справах; а латинських відверто ганили, 
ви креслюючи їх, наче переможці – переможених, з-поміж отців Церкви. 
Вони добре знали, що Церква славословить латинських учителів так само, 
як наших; що називає їх спільними отцями й учителями; що сподобляє їх 
тих самих почестей та похвал,22 – і все ж забували про сором. А деякі, 
ще далі зайшовши в зухвалості, не стримувались і розв’язно лихословили 
тих, кого на зборі спільноти самі ж брали собі в заступники перед Богом 
і на зи вали мірилами істини; їм, аби цих мужів осудити, було досить того, 
що вони латинського походження, що мовлять латиною і нею пишуть 
свої твори: «По-латинськи говорить? Отже, на всі боки нездара!».

Уже й по майданах лунала їхня хула на них, а я все хвалив цих мужів, 
складав їм належну ціну та вказував, що зневажати їх – це відверто 
перечити Церкві, яка їх ушановує. Однак нутро наклепників буяло не-
вгамовною люттю, тож вони приписували латинянам блюзнірства Арія 
та Савелія. Мовляв, якби про щось інше йшлося, то ще була б надія на 
при ми рення; але за те, що кажуть, начебто Святий Дух ісходить від Отця 
і Сина, – нема їм прощення.

Їхня навіженість не спинялася на святих; вони й мене паплюжили 
останніми словами. Казали, що не тільки служу брехні, а й рідне зра-
джую – бач, не гавкаю гуртом із ними на спільних отців! Багато хто брав 
те все за чисту монету, ще й сам не лінувався підмовити проти мене кого 
тільки міг. Однак піддавалися тим намовам самі жалюгідні людці, озбро-
єні неуцтвом – проти істини, лицемірством – проти чесноти. На їхнє 

22 Візантійська Церква почитала, наприклад, Августина Гіппонського, Амвросія Медіо-
ланського, пап Лева I Великого й Григорія I Великого (у візантійській традиції – Двоєслова) 
та інших західних отців.
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вда ване благочестя купилися хіба що продажні жінки, до яких вони вча-
щали: ні в імператора, ні в тих, кого він поважав, ані в широ ко го загалу 
городян я не втратив звичної шани та слави – навпаки, день у день її 
при множував. Імператор не приховував своєї ненависти до тих, хто на-
ма гався потайки мене перед ним оклепати, і називав їх стука ча ми. Геть не 
так їм ставалося, як гадалося: приходили з осудом – та шви день ко пере-
біга ли в стрій захисників, а відходили з похвалою. Їхня під ступ ність була 
для імператора найліпшим свідченням моєї невинности, тож він дедалі 
під вищував моє становище й багатьом через мене зробив доб ро, пока зу-
ю чи, що всяк, хто береться мене перед ним оклепати, прос то марить.23

Утім, мені було не досить, що ті, які під мене копали, поверталися ні 
з чим: я й далі невтомно досліджував питання, яке поставив собі на по-
чатку, – на чий бік пристати щодо ісходження Святого Духа. Вважав-бо, 
що оскільки Церква розділилася надвоє, то треба погодитися з котроюсь 
зі сторін, а не покинути обидві й шукати якусь третю, щоб, ставши до її 
лав, воювати проти решти: це було б свавільним відривом од спільного 
тіла. Та з іншого боку, взявши все те діло на пробу, я збагнув, що рішення 
в ньому – не якийсь дріб’язок, щоб ним нехтувати й легковажити, адже 
воно стосувалося Святої Тройці, себто належало до речей, у яких вельми 
небезпечно помилятися. Що легковажність у цьому ділі недоречна, свід-
чили самі сперечальники з обох сторін, адже прирікали на вічні муки 
всякого, хто не годився з їхніми словами. Тому, остерігаючись скель 
з обох боків, я невідлучно тримався Бога й тих, хто був здатний чогось 
у цьому ділі навчити, і благав простягнути мені руку допомоги, а не ди-
ви тися байдуже, як мене кидає в буремному морі несталих помислів. До 
того ж, маючи на думці випробувати, чи ті, хто видавався чогось вар-
тим, зможуть мені сказати щось більше, ніж я вже чув, я шанобливо до 
них приступав і допитувався, що саме переконало їх так зневажати ла ти-
нян, і чому вони варті осуду, і де шукати спростувань на їхні гадки. Це 
ж так просто – переконати іншого в тому, у чому сам переконаний, як 
ото вчителі різних наук спонукають своїх учнів пристати на міркування, 
котрі для них самих раніше виявилися переконливими. Я обіцяв їм, що 
коли почую від них бодай щось переконливе, з великою охотою стану 
їхнім однодумцем та соратником, і всіляко показував, що не маю най-
мен шого наміру сперечатися. Вони ж говорили один те, другий се, але 
тим говорінням, здається, навіть самих себе не здатні були переконати, 
а лише намагалися показати, що й у їхніх спонуках є якийсь глузд.

23 Йоан Кантакузин давав відкоша запеклим антизахідникам, мабуть, не лише через 
свою приязнь до Кидоніса, а й тому, що сам прихильно ставився до вивчення латинського 
бого слов’я. Див. прим. 13.

«ПЕРША АПОЛОГІЯ» ДИМИТРІЯ КИДОНІСА



250

Один із них усе подивляв мури Нового Риму, заявляючи, що вони на-
багато довші, ніж мури Старого; розписував красу й багатство його храмів; 
казав, що гавань Нового Риму найбезпечніша у світі та перелічував, хто 
й звідкіля до неї прибуває. А ще додавав, що Новий Рим засновано в най-
гарнішому місці світу, що він – неначе око цілої вселенної24, і загалом ба-
гато розводився про переваги нашого града. А от Старий Рим, мовляв, 
у всьому поступається Новому: на нього не варто зважати, і навіть Ри-
мом його звати не варто, бо вже геть підупав від старости. Тому треба 
три матися Нового Риму, що в усьому сягнув розквіту, і його мати за вчи-
те ля в боже ственних речах: на це його вповноважили й імператори, які 
в ньо му ма ють осідок, і чотири патріярхи, перечити яким означає відвер-
то проти витися Богові й істині.25

Інший, підхопивши за першим, гнівно вказав на мене пальцем: «А хто 
ти такий, що смієш знову піднімати те, про що стільки часу мовчалося? 
Хто ти такий, що зневажаєш ті довгі літа, які давно вже затерли все, що 
в нас не годилося з істиною, і виявили все, що було істинного в гад ках 
латинян? Коли шануємо давнину й отців, які були перед нами, то три-
май мося того, що усталено, і не намагаймося своїми розумуваннями по-
ру шити непорушне; інакше незчуємося, як звинуватимо в блюзнірстві 
й батьків, і прабатьків. Божі закони велять шанувати й почитати вище за 
них хіба що самого Бога та в них велять питати, коли чогось не відаємо». 
Далі вони перелічували мужів, яких, хоч вони й мислили «по-нашому», 
Бог відзначив і винагородив, навіть більше – сподобив мучеництва саме 
за те, що боролися з ученням латинян, прирівнюючи його до ідоло по клон-
ства; згадували про їхні чудеса, пророцтва та інші дари, у яких вбачаємо 
нагороду Божим улюбленцям; казали, що ледве чи Бог так поцінував би 
їх, якби хоч щось із їхнього вчення було Йому немиле.26

24 Вселенною, або ж ойкуменою (οἰκουμένη), в античну, а згодом у середньовічну добу на-
зивали відомий тоді населений світ – землі Азії, Лівії (Північної Африки) та Европи, тобто 
приблизно ту територію, яку охоплювала Римська імперія в добу її найбільшої експансії; 
про віддаленіші землі й народи казали, що вони лежать «на краях» або навіть «за межами» 
вселенної. Уже в патристичній літературі трапляється вживання цього слова у вужчому 
ро зумінні – на позначення християнського світу. Див.: Oikoumene // ODB, т. 3, с. 1518.

25 Опонент Кидоніса натякає на 28-й канон Халкидонського собору (451), за яким пат-
ріяршому престолові Нового Риму надано такі ж привілеї (ἴσα πρεσβεῖα), як і престоло ві 
Старого Риму, з огляду на те, що в Константинополі має осідок імператор і сенат. Оскіль ки 
йдеться про рішення вселенського собору, то його схвалили всі чотири тодішні патріяр хи: 
Римський, Константинопольський, Александрійський, Антіохійський. Пор. також: Patri-
archates // ODB, т. 3, с. 1599-1600.

26 Одним із найяскравіших прикладів такого «антилатинського» святого може служити 
Фотій, патріярх Константинопольський у 858-867 та 877-886 рр., який виступив проти 
політики папства, а в ділянці віровчення – проти введення в Символ віри слів про ісхо-
дження Святого Духа «від Отця і Сина». У Візантійській Церкві Фотія вшановували як 
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Багато схожого вони мовили, громадячи докази на свою користь, 
і ки піли гнівом, вважаючи, що тим, хто їм перечить, смерть – занадто 
лег ка кара. Я ж їм на те відповів: 

«Друзі! І град, і прабатьки мали б дуже дя ку вати за вашу промову, 
бо так, як ви їх восхвалили, ще ніхто нікого не хвалив. Та чи завдяки 
цьому нам вдалася розмова? Те, що ви сказали, ні не доводить пра виль-
ности вашого вчення про Святого Духа, ні не спрос товує того, що ка-
жуть латиняни. Нехай град, чиїм городянином ти на ро див ся, має довгі 
мури – як це допоможе тобі в пошуку істини? Або те, що все в ньому 
як най ліпше влаштовано для пожитку й радости? Або те, що він, бувши 
столь ним градом імператора, править над багатьма ін ши ми? Ко ли вважа-
ти мемо, що великі міста варті більшої чести, ніж малі, то й Виф леєм візь-
мемо на сміх: знехтуємо тим, що вчинив у ньому Бог і че рез що про рок 
оддавна проголосив його нічим не меншим між міс та ми Юди27, а три ма-
ти ме мося фарисеїв і книжників, які в Єрусалимі на вча ли люд ських на-
казів28; не прислухатимемося до тих мудреців, які во Виф леє мі зна й шли 
Істину та їй поклонилися, а вихвалятимемо тих, які у ве ли ко му міс ті її 
розіп’яли, і підемо за сліпими поводирями сліпих29. Та на віть пе ред тим 
містом – з його таблицями, і священною скинією, і зако ном, і всім слу-
жінням – ми віддамо перевагу вавилонським ідолам та, оглу ше ні кіта-
ра ми, сопілками, флейтами, поклонимося золотій гидоті30; а ко ли хтось 
за  пи тає, що привело нас до такого нечестя, просто відповімо, що Ва ви-
лон – найбільше з усіх міст. Такі-то сміховинні гадки замість прав ди вих 
уро ї  мо собі, якщо каміння й цеглу матимемо за доказ істини.

Проте навіть коли надамо аж такого значення тому, скільки землі 
охоп люють міські мури (так, начебто більший обшир чийогось міста 
й сло  вá його робить ближчими до істини), то все одно над Новим Римом 
ма ти ме перевагу Старий, і то завдяки своїм розмірам: кожен, хто обійде 
дов кола й обміряє обидва міста, виявить, що першість треба віддати 

святого від середини X ст. Найґрунтовніше дослідження конфлікту патріярха Фотія з пап-
ством: F. Dvornik. Th e Photian Schism: History and Legend. Cambridge 1948; про початок куль-
ту Фотія як святого: там само, с. 385-389.

27 Міх. 5:1-2; Мт. 2:6.
28 Мт. 15:9.
29 Мт. 15:14.
30 Пор.: «Цар Навуходоносор звелів зробити золотого боввана, 60 ліктів заввишки 

й 6 лік тів завширшки, й наказав поставити його на рівнині Дура у Вавилонській області... 
Ко ли всі народи почули звук сурми, сопілки, цитри, гарфи, гусел, гудьби й усякого роду 
му зич них приладів, попадали всі народи, племена й язики й вклонилися золотому бов ва-
нові» (Дан. 3:1; 3:7).

«ПЕРША АПОЛОГІЯ» ДИМИТРІЯ КИДОНІСА



252

Старому Римові. Але ж і велич імператорської влади прийшла до нас звід-
ти: те, що імператори від початку звуться «римськими», що вони за воло-
діли всіма землями, які є під сонцем, і всім народам накинули своє ярмо, – 
ви няткова заслуга Старого Риму. Цей град за допомогою своїх полко вод-
ців шмагав усю вселенну, наче дитину, і оте своє самодержавство – разом 
із власним іменем – передав імператорам. Отож якщо й мовлять про Но-
вий Рим із благоговінням, то всі його почесті й усе пошанування – від 
Ста ро го Риму: од нього він перейняв й імператорство, і сенат, і величне 
ймен ня, тож і мав би сплачувати йому, серед інших боргів, ще й борг 
покори, наче поселення – городу-матері.31

Те саме можна сказати й про духовну владу обох міст. Адже якщо вла-
ді Нового Риму кориться значна частина Азії, якщо вона шириться аж до 
Меотиди й Босфору32 й навіть захоплює дещицю Европи, то Старий Рим 
є поводирем усіх народів і держав, як плисти від Малеї аж до Гадири33, та 
охоплює своїм владицтвом галлів, іберійців і германців на півночі, які, 
кажуть, чисельно перевищують сукупність решти християн; а ще сягає 
по тойбіч Західного Океану й установлює закони людові Великих островів, 
що з них один, твердять географи, урівноважує всю нашу вселенну, яка 
міс титься між Танаїсом і Геркулесовими стовпами34. Отож якби хтось ви-
рішив судити про гідність Церков за кількістю їхніх вірних, то виявив 
би, що Римська має велику перевагу. Я сам чув від одного чоловіка, 
який, словами Демостена, «аж ніяк не здатний брехати»35, що саме вона 

31 Серед справжніх чи уявних опонентів, яким дає відповідь Кидоніс, міг бути, скажі мо, 
антизахідний патріярх Філотей Коккін (1353-1354, 1364-1376), у творах якого трапляють-
ся дуже схожі мотиви: Константин Великий, перенісши імператорську владу з Італії на 
Схід, перетворив Візантій на величне місто; він збудував імператорський палац і переніс 
сенат зі Старого Риму, зробивши Новий Рим володарем над усіма іншими містами й таке 
ін. А втім, думку про те, що владний центр Римської імперії начебто було перенесено до 
Константинополя, уперше засвідчено ще в VI ст., а вже в X ст. вчення про «перенесення 
імперії» стало добре розробленим і загальноприйнятим елементом візантійської ім пер-
ської ідеології. Ця ідеологема була спрямована, зокрема, на заперечення легітимности ім-
пе ра тор ської влади на Заході й на закріплення образу візантійського імператора як глави 
всього християнського світу. Див.: D. Nicol. Th e Byzantine View, c. 323-325.

32 Меотида – нині Азовське море; Босфор – нині Керченська протока.
33 Малея – півострів на південному сході Пелопоннесу; Гадира – місто на південно-за-

хідному узбережжі Піренейського півострова (нині Кадіс).
34 Танаїс – нині ріка Дон; Геркулесові стовпи – нині протока Ґібралтар. Великі остро ви – 

йдеться про Британські острови. Візантійські географи, як і античні греки та римля ни, 
традиційно вважали Західний Океан рікою, яка оперізувала відомий їм світ (див. прим. 
24); на північному заході ця ріка нібито протікала між континентальною Европою і Бри-
танськими островами. Фантастична оцінка розміру цих островів зумовлена здебіль шого 
книжним характером візантійської географії. Пор.: Geography // ODB, т. 2, с. 833-834.

35 Демостен. «Друга олінтська промова» 17.
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наділила інші Церкви правлінням, доходами, санами, як і належало тій, 
яка успадкувала від Христа вселенську владу, і що це записано в актах 
римських архівів. Отож, казав той чоловік, хоч би яким хтось був дос-
тойником, хоч би скільки мав почестей – мусить віддавати належне Рим-
ській Церкві, од якої не лише почесті, а й усе, чим він править. Це ж бо 
Рим ська Церква нагородила всіх, наче імператор – своїх намісників, роз-
да ючи з того, що належало їй. Вона не просто багатша за інших тим, що 
в неї зосталося, а й те, що їм роздарувала, має за власне багатство; тож 
ви ходить, що все їхнє – також і її. Отак і стоїть вона віками, про всіх 
дба ючи, як і годиться тій, що перейняла від Христа турботу про кожного; 
до країв вселенної посилає вона вчителів правильного вчення про Бога, 
у наші дні наслідуючи діла апостолів; своїми посланнями встановлює 
за кони у справах божественних і людських; і того, хто тих законів до-
тримується, – огортає ласкою, а того, хто їм аж надто противиться, – не 
забуває присмирити задля безпеки інших. Для всіх вона оборонниця миру 
й мудрости, усім – матір і господиня. Тому, звісна річ, усі переконані, що 
зневажати її – означає відверто перечити Богові, і ніхто ніколи не за-
сумнівається в її верховенстві – як і в тому, що всесвітом править Бог.

А як поглянемо ще й на чесноти та успіхи тих, хто послушний Рим-
ській Церкві, то побачимо, що вона править справжніми християнами 
і що немає в них жодної домішки ворогів Христових; вони дотримуються 
за ко нів і справедливости, вони страшні для ворогів і приязні до друзів, 
вони ся ють багатством і всім тим, що прикрашає життя. До того ж, Рим-
ська Церк ва – то скарбниця мудрости, яку обступають загони філо софів, 
ото чують громади мужів-богословів, оздоблюють подвижники най роз-
маї ті ших чеснот: усі вони їй, немов господині, кланяються, усі, наче про 
матір, турбуються, усі готові за Христа й за неї померти, усі непримирен-
но воюють із тими, хто її зневажає. А от у нас патріярхові геть нема діла 
до пастви. Він пильнує одного: як би то вгодити імператорові, адже доб-
ре знає, що керує Церквою з його ласки та згоди: досить імператорові 
роз гні ватися – і патріярх полетить із престолу. Отож і мусить по-раб ськи 
уви ва тися коло імператора, коли хоче бодай недовго потішитися при-
мар ним верховенством. А наважиться сам подати голос: чи то комусь 
із кли ру дорікне, чи якогось крамаря приструнить, чи ще якусь дріб ни цю 
вчи нить без наказу імператора – «скривджені» одразу біжать до па ла цу. 
І, звісно, патріярх виявляється винуватішим за всіх, хоч би й по кли кав ся 
на Євангеліє, на апостолів і всі канони та закони. І якщо не впа де бла-
гально навколішки, то не лише випаде з патріяршого престолу, а й по па-
де до в’язниці, наче зрадник чи людиновбивця; до того ж, буде осудже-
ний за не честивість. Такої, бачимо, неволі й недолі зазнає в нас Христова 
Не віс та, якій до лиця бути відважною і цілковито свобідною.
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Оце наші внутрішні справи; що ж тоді казати про зовнішні? Скрізь 
заправляють невірні: їм тепер належать і почесті, і доходи; нас же – така 
мізерна горстка, що її навіть меншістю не назвеш, і служить ота дрібка 
найтяжчу й найганебнішу службу, живучи не для себе, а для господарів. 
Мимоволі здригаєшся, коли чуєш, що з кожним днем дедалі більше на-
ших «течуть не туди»36 – перебігають до невірних; і навіть та дещиця, 
яка, здається, ще тримається, підхопила досить зарази, щоб знайти вір-
ну погибель. Усі, хто був у нашому таборі, або явно перебігли до во рога, 
або, хоч душею залишилися в наших лавах, тілом несуть вороже ярмо. 
Що є достойного в нашому правлінні, коли ті, ким ми начебто пра вимо, 
служать не нам, а комусь іншому? Якщо і є декотрі, що частіше ози ра-
ються на нас, то це бідняки, а на додачу до свого рабства та злиднів – 
ще й невігласи; їм, як то кажуть, хіба кози пасти.37

Плачевні, отже, справи віддалік од нашого града; але хіба не те саме й 
поблизу нього, і всередині? Хай уже змовчу про ту рабську покору, з якою 
ми вволюємо варварів у всьому, що звелять. А де ж наша праведність? 
Де закон? Де судді? Де плекання наук? Де турбота про божественне? Де 
бо дай тінь чесноти? Хіба град, яким так величаємося, дає нам щось ліп-
ше, ніж сплюндровані міста? Позбавлений усього, задля чого хотілося 
б жити, він уже не є матір’ю городів, якими раніше правив, а є матір’ю 
вся кого нещастя й огиди. Хіба наші імператори не услуговують по-раб-
ськи варварам, хіба не змушені в усьому чекати їхнього схвалення? Хіба 
не вирушають задля їхніх забаганок у закордонні військові виправи, по-
довгу зазнаючи трудів і невигод? Хіба до тих небезпек не долучаються 
ще й податі, які спустошують скарбницю громади й вичерпують статки 
гро мадян, які або з багатих стають жебраками, або втікають із града, наче 
з в’язниці, шукаючи такого краю, де не будуть рабами? Годі й казати, як 
мало тих, хто зостався, і як вони бідують.38

36 Платон. «Держава» 485d.
37 Кидоніс веде мову про турків-османців, які ще до 1300 р. захопили майже всю Малу 

Азію, а наприкінці 60-х років почали завоювання Балкан; від колишніх територій Візан-
тійської імперії справді залишилася незначна частка. Натякає Димитрій і на політику ве-
ликої регіональної знаті, яка задля втілення власних планів, що далеко не завжди збігалися 
з інтересами імператорської влади, часто вдавалася до співпраці з турками й виявляла го-
товність визнати їхнє верховенство. Див.: Ґ. Остроґорський. Історія Візантії, с. 453-454, 
487-490; М. А. Поляковская. Димитрий Кидонис и Запад, с. 55.

38 Йоан V Палеолог офіційно визнав свою залежність від султана турків-османців, зобо-
в’я зав шись та кож платити йому данину й брати участь у султанових військових по ходах, 
у 1372 р., тоб то через кілька років після написання «Першої апології» (див. вступний на-
рис); од нак фак тичне виконання повинностей, якими обурюється Кидоніс, могло по чати ся 
й раніше.
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Гідність престолу – у його підданих. Триматися треба тих, хто числен-
ніший, а ще ліпше – тих, хто удатніший. Латиняни ж незрівнянно чис-
ленніші за інших, і навіть більшою мірою – удатніші; тому й мають змогу 
і власних правителів краще шанувати, й інших переконувати, щоб до них 
при єднувалися, – це ж бо дає стільки переваг! Усі латиняни вільні, не 
зна ють іншого пана, крім Бога, Церкви й законів; а ми (хай би спіткало 
во рогів і тих, через кого нам ця недоля!) можемо за таким лише зітхати.

А я ж іще не згадав Петра і того, що Спаситель мовив йому про пас-
тирство над вівцями, про ключі, про утвердження братів.39 Усе це пере-
ходить, як вічна спадщина, до Римського архиєрея, а тому кожен на ступ-
ний предстоятель Римської Церкви стає пастирем над пастирями. Про 
те, що він очолює всі священні чини, що до нього апелюють у всякому 
судо чинстві, що всі зобов’язані коритися його рішенням, свідчать і звичаї 
пра батьків, й ухвали соборів, й укази імператорів, яким ми аж ніяк не 
смі ємо перечити.

Тому, якщо з огляду на сказане йому належить першість, то ро зум-
ніше буде саме на його думку приставати в спірних питаннях, адже за ве-
дено коритися керівникові в тому, чим він керує, як-от керманичеві – на 
кораблі, полководцеві – на війні, а загалом у всякому чині – тому, хто 
ним завідує; до того ж, Римський архиєрей багато з ким радиться, і то 
з най кращими, тож його рішення оперті на часті та міцні підпори. Коли 
ж ска жемо, що він хибить, – а хибного треба цуратися, – то, передовсім, 
для цього немає доказів, а заздалегідь стверджувати те, що допіру треба 
до слі дити, – неправомірно; та й не знайдемо тих доказів, які б його зви-
ну ва тили, хоч як шукатимемо. А втім, його першість – не в державній 
владі: ця першість – священна, тож і звуть його первосвящеником над 
перво священиками; а назвемо його отцем над отцями – теж виявиться, 
що знайшли йому гоже наймення.

Тому, якщо він завідує священними справами й саме в цьому суть 
його першости, а віра – найсвятіша з усього священного, то хіба ж не го-
диться і в питаннях віри йти за його вченням, коли розсудимо, що най-
безпечніше годитися з тим, хто старший? Адже коли заявимо, що його 
богослов’я невиразне, а то й хибне, то незрозуміло, у чому він нам учи-
тель: не в ремеслі ж його нам дано наставником і не в лікарській справі! 
До того ж, коли припустити, що такий високий достойник помиляється, 
то чого сподіватися від нижчих за нього? Якщо навіть той, хто має 
численних радників, та ще й найкращих, помиляється у своєму судженні, 

39 Пор.: «І каже йому Ісус: “Паси мої вівці!”» (Йо. 21:17); «Я дам тобі ключі Небесного 
Царства, і що ти на землі зв’яжеш, те буде зв’язане на небі; і те, що ти на землі розв’яжеш, 
те буде розв’язане й на небі» (Мт. 16:19); «Я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, 
а ти колись, навернувшись, утверджуй своїх братів» (Лк. 22:32).
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то як довіряти рішенням отих наших хлопчиків на побігеньках, які, хоч за 
сво їм саном ідуть відразу після Римського архиєрея, не раз мо ви ли лю до ві 
не сосвітенні речі й таки на багатьох перекинули свою за ра зу? Доб ре зна-
єте, як часто оцей Новий Рим запроваджував новації у віро вчен ні; зна єте, 
що він би вже давно пропав у безодні, ще й інших за собою по тяг нув, 
якби його раз у раз не виправляв Старий Рим, що його нині лаємо.40

Отак, гляди, і на всіх владик народу впаде підозра, адже якщо до-
зволено таке говорити про першого серед них, то ще легше це закину-
ти тим, які йдуть після нього. Коли не зостанеться нікого, хто міг би 
під твердити правди віри, – як ухитритися, щоб вони не перетворили ся 
в за гадку? Якщо нікому не довірятимемо, то врешті-решт ні в чому не 
матимемо певности. Отоді вже конче буде не «одна віра», за Павлом41, 
а в кож ного своя, окрема; чи радше жодної не буде, бо кожен скоса диви-
ти меть ся на інших, кожен вибиратиме те, що йому видається істинним. 
Не мов би в нічному бою, наосліп битимемо своїх і вони нас битимуть; ста-
не мо посміховищем для невірних, нескінченно сперечаючись і ні в чому 
не до ходячи згоди. Тож і поширення Христової проповіді спиниться, бо 
ні хто не захоче вірити тим, які одне одному не вірять.

Скажіть, до яких учителів має податися невірний, коли б запрагнув 
увійти до Христового стада? До італійців і їхнього владики? Але ж візан-
тійці, які все тамтешнє вважають пропащим, радитимуть йому тікати від 
Риму, як від вогню. Тоді, може, до себе перетягнемо новонаверненого? То 
здіймуть крик латиняни, напоумлюючи його, щоб стерігся відступників 
і розкольників: вони кажуть, що ми воюємо проти Христа, бо відпали од 
Петра та його престолу, ще й сміємо навчати речей, йому супротивних. 
Хоч би хто був отой спраглий віри, він, певна річ, знехтує і тих, і тих, 
бо вважатиме догіднішим залишатись у прабатьківському невірстві, ніж 
покластися на одних, але стати ворогом для інших; а навіть як комусь 
і повірить, то не признається, злякавшись їхньої обопільної ворожнечі. 
Отак сперечаючись, ми не тільки себе доведемо до погибелі, а й інших за-
стережемо, щоб трималися від нас, християн, подалі, бо як наблизяться – 
під хоплять нашу хворобу; будемо наче ті фарисеї, які самі не ввійшли 
і тим, хто хотів увійти, заборонили42.

40 Кидоніс натякає на те, що під час доктринальних спорів, які розколювали вселенську 
Церкву, патріярхи Константинопольські не раз займали в питаннях віровчення позицію, 
яку згодом було осуджено як єретичну, тимчасом як Римська Церква виступала на захист 
православ’я. Це сталося, наприклад, під час так званої Акакіївської схизми (484-519), коли 
візантійські патріярх та імператор пішли на компроміс із монофізитами, а також у період 
іконоборства (726-843), коли патріярх був змушений коритися імператорові-єретику.

41 Еф. 4:5.
42 Мт. 23:13; Лк. 11:52.
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Якби, не доведи Боже, трапилося кесарійцям, чи піринтійцям, чи со-
лу нянам вступити в спір із Новим Римом, намисливши щось йому супро-
тивне, хіба ми всі не здійняли б лементу, не взивали б їх окаянними? 
А вина їхня була б у тому, що перечать ученню города-матері, що бе руться 
говорити мудріше, ніж патріярх та його почет, яким Церква з дав ніх-
давен заповіла коритися. Тому-то все, що (як нам здається) спра вед ливо 
ка жемо, роблячи закиди італійцям, маємо бути готові й від них вислуха-
ти – з дуже схожими обґрунтуваннями. Ми наполягаємо, щоб нижчі 
за нас нам корилися; от і вони вимагатимуть від нас покори, оскіль ки 
між нашими Церквами з давніх-давен заведено, що наша йде піс ля їх-
ньої.43 Цього вимагає порядок – благо, про яке так піклувався Той, хто 
через свої страсті зібрав та скріпив Церкву й обдарував її великими обіт-
ницями; адже, позбувшись порядку, всяке множество конче прямує до 
безладу, сум’яття, розпаду й інших бід. Ніде не знайдеш такої сукупности 
людей, як у Божій Церкві; і це не просто незчисленний люд, а багато 
народів, які різняться вдачею, звичаями, повадками, говірками. Коли б не 
було в ній порядку – як би зібралася воєдино, як би стала одним ті лом, 
гідним того Глави, який його вивершує та животворить? Але ж там, де 
є порядок, мусить бути і перший, і другий, і всі наступні; тому й се ред 
людей існує влада і підвладність. Люди, зібравшись разом, ніколи між со-
бою не ладять, якщо їх не замирює владар, а вони, підвладні, не пиль ну-
ють його указів.

Отож якщо скрізь і в усьому влада є порятунком цілости, то хіба не 
безумство, хіба не безбожність творити в Божій Церкві безвладдя, уне-
важ нюючи Христове об’явлення? Адже безпорядок, який завше веде за 
собою руїну, врешті-решт зруйнує і Церкву – хоча Той, хто не обманює, 
про вістив, що навіть ворота аду її не здолають44! Тому в Церкві треба 
вста новити якнайліпше правління, адже всяк, хто при умі, скаже, що 
Церк ва має бути впорядкована краще, ніж всесвіт: вона ж бо й сама за 
ньо го достойніша, і те, що містить, є достойніше за вміст цілого всесвіту, 
а те, що Церква обіцяє людям, – вище за небеса. Таке правління уникає 
множин ности і ставить над усім єдиного й найкращого владику, бо ж 
зла го да та якнайтісніше єднання багатьох членів найліпше твориться під 
єди ним начальством; а от те, що само є розділеним, не може стати для 

43 У 381 р. під час I Константинопольського собору до переліку давніх патріярхатів: Рим-
ського, Александрійського, Антіохійського – долучено Константинополь. Як патріярхові 
Нового Риму, єпископові Константинопольському було надано першість перед єпископа-
ми Александрійським та Антіохійським, але єпископ Римський і далі посідав чільне місце 
(Pat ri archates // ODB, т. 3, с. 1599-1600).

44 Мт. 16:18.
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інших началом єдности. Тим-то й у Церкві має бути один-єдиний урядник 
і роз по рядник, який творитиме єдність і злагоду між усіма; до нього ко-
жен звер татиметься у своїй потребі, а він подаватиме й уділятиме, що 
кому на ле житься. У цьому він братиме приклад із Глави цілого всесвіту, 
на вча ю чись у Нього й дотримуючись Його законів: той Глава передав вер-
хо вен ство над вселенною не багатьом, а лише одному – першому зі своїх 
уч нів, на звавши його – пастирем, а вселенну – паствою.45 Оцього блага 
Церк ва має триматися, аж поки не приведе своїх добрих і слухняних 
слуг до ін шої Церкви – Церкви первородних46. Колись, у малому гуртку 
Хрис то вих учнів, треба було Петра, щоб дбав про порядок і злагоду (чи 
й у цьо му сум ніватимемося, мовляв, усі вони мали від Христа одне по-
кликан ня?); то не вже нині, коли божественна лоза «розкинула своє гілля 
від моря й до моря, а паростки свої – до самих рік»47, можна сказати, що 
в Церк ві не має бути зверхника – або що їх має бути багато? Навпа ки, 
саме те пер, коли в стількох речах коїться стільки неподобств, коли тре-
ба стільки тру дів і клопотів, щоб надати хоч якогось порядку та єднос-
ти отому роз шар паному множеству, ми якнайбільше потребуємо добро го 
зверхника!

Отой єдиний зверхник каже, що його обрав Христос, Петро й сама 
природа речей. Якщо ж інший посягає на це достойне та величне прав-
ління, заявляючи, що його призначив хтось поважніший, то нехай вийде 
й назве та покаже тих, котрі його вибрали, або того, хто поставив його 
правителем і суддею над Церквою; тоді визнаємо, що він по праву до-
ма гається від нас послуху. Та якщо всі в один голос кажуть, що єдиним 
зверх ником є той, хто рядить у Римі, і стверджують, що він отримав пер-
шість від Христа й Петра, то хіба ж не замишляє зруйнувати ціле тіло 
Церк ви той, хто сперечається з Римським архиєреєм і відмовляє йому 
в по корі, бо він, нібито, паплюжить істинну віру? Досі йому ніхто цього 
не до вів, і жодне законне зібрання не звинуватило його в блюзнірстві та 
не по збавило сану. І якщо дехто й береться його обмовляти, то, ясна річ, 
не тому, що піклується вірою, а тому, що прагне влади, задля якої навіть 
іс тинну віру готовий знищити. Коли зверхника зневажено, то й спільну 
су в’язь розв’язано, а пропаде ця сув’язь – то й уся Церква розпадеться: 
ніхто не хоче лишатися у строю, коли поліг полководець.

45 Пор.: «Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари. Я і їх мушу привести, і вчують 
вони мій голос, – і буде одне стадо й один пастир!» (Йо. 10:16). Натякаючи на цей пасаж 
з Євангелія, Кидоніс принагідно інтерпретує вислів «інші вівці» як такий, що означає 
християн, які не перебувають у єдності з Римом.

46 Євр. 12:23.
47 Пс. 80 (79):12.
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Якщо ж казатимемо, що й тоді Церква не залишиться без керівництва, 
бо на місце першого відразу стане той, хто був другим, то не знаю, чи це 
виглядатиме переконливим комусь, крім нас самих: адже бути другим не 
досить для того, щоб здобути першість! Сини тирана, може, і вважали б, 
що то гарний закон, за яким після відходу старшого брата його становище 
переходить молодшому; але там, де на посади обирають, для того, щоб 
когось було названо першим, конче провести нові вибори. Про слушність 
сказаного свідчить те, що й у нас досі відбувається щось подібне: коли 
відходить той, хто був серед нас першим, то ми не вважаємо, що його сан 
має тут-таки прийняти наступний за гідністю; натомість часто оминаємо 
всіх, хто йде після нього, і поміж мирян знаходимо когось придатного 
для найвищого служіння.48

Звідкіля ж у нас першість? Хіба за неї не позмагались би з нами єгип-
тяни чи антіохійці, чиї Церкви ще раніше за нашу числилися наступними 
після першої?49 Ні довгих міських мурів, ні високого імператорського па-
лацу не досить для владицтва над всесвітом: державна потуга ще не да-
рує нам найвищого священства. Отож якщо той, хто з давніх-давен був 
пер шим, тепер ним не є, а божественні закони нікому іншому не да ру ва-
ли першости, то виходить, що нині в Церкві немає найвищого влади ки – 
бо немає першого. Хто перебуває в такому стані, тих годі назвати єди-
ною Церквою: це радше якийсь непевний і несталий натовп. «Наче ві тер, 
що гуляє по морю»50, – сказав хтось глузливо про таких, як ми. Най гір-
ше – оте безвладдя: у ньому причина всіх бід. Узявши гору, воно й міста 
плюндрує, і домівки руйнує, і все, що є доброго, знищує. От і в нас ни-
ні видно його наслідки, серед яких (про всі не згадуватиму) – нова-
ції у віро вченні51, чвари, те, що кожен живе, як йому заманеться. Нема 
кому при смирити невігласів, нема на кого покликатися в сумнівах, а тому 
скрізь панує сум’яття, всі обливаються брудом, усе змішалося до купи. 

48 Піднесення мирянина до сану патріярха у вельми стислі строки було звичною річчю 
в еклезіяльній практиці Візантії.

49 Кидоніс натякає на те, що початково в порядку патріярхатів Александрія та Антіохія 
йшли відразу після Риму, а коли 381 р. друге місце посів Константинопольський патріярхат, 
вони не раз оспорювали його передування (Patriarchates, с. 1599-1600).

50 Пор.: «Народ нестійкий, наче хвиля, що котиться морем: то надійде, то відійде» 
(Аппіан. «Громадянські війни» 3.2.20); «Народ – найнепостійніша й найнепевніша з усіх 
речей, наче нестримна хвиля, що котиться морем, як їй заманеться: то надійде, то відійде» 
(Демостен. «Про злочинне посольство» 136).

51 Правдоподібно, Кидоніс натякає на рух ісихастів, у богословській доктрині яких їхні 
супротивники вбачали небезпечні нововведення; насамперед це стосувалося ісихастської 
інтерпретації отців Церкви. Пор., наприклад: J. S. Nadal. La critique par Akindynos de 
l’herméneutique patristique de Palamas // Istina 19 (Paris 1974) 297-328 (зокр. 311-327).
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Найточніші доведення зазнають найгіршої хули, а за кмітливість слав лять 
того, хто найбезсоромніший. А вже коли хтось згадає про мірку ван ня на-
ших суперників, коли напоумлятиме, що проти них треба озбро ю ва ти ся 
до казами, – то він вже й поплічник їхній, і нахаба, якого треба не ли ше від 
Церкви одлучити, а й води та повітря позбавити. Як же це на вас схоже!

Кажемо, що наше – істинніше, бо його в нас заведено вже стільки літ; 
але, на Бога, хіба в італійців сонце відтоді не стільки ж разів обернулося? 
Невже Творець звелів йому над нами рухатися швидше, а там, у них – 
повільніше? Та й взагалі, що може змінюватися в істині з бігом часу, 
хай навіть дуже тривалого, щоби вона, як і решта речей, спочатку по-
стала, а згодом, постарівши, пропала? Вона ж бо не є тілесною, а отже, 
не улягає тому, що властиве тілу, як-от рух, час та все інше, що випадає 
на долю рухливим та мінливим речам. Навпаки, вона цілковито поза всім 
цим, а тому повік-віки пробуває в розквіті, надто якщо стосується Бога 
або чогось вишнього та божистого. Істина – найдавніша з усього; вона 
є новою лише для тих, які, бувши в ній неуками, приймають її як щось 
нове, на зміну своєму неуцтву.

І все ж припустімо, що істинність таки вимірюється віком, – а отже, 
коли щось довговічніше, то воно й істинніше. Нащо нам тоді здався 
Новий Завіт і те божественне, що міститься в ньому? Чому Новий Завіт 
конче мав скасувати Старий, якщо тим, хто сидить у тіні52, Старий Завіт 
здається істиннішим і достойнішим – саме через те, що передував у часі 
Новому? Якщо вік – мірило істинности, то навіть потоплених у часи Ноя 
за їхню нечестивість вважатимемо благочестивішими від тих, які були під 
законом, а нині є під благодаттю53.

Отож за цією міркою ми латинян не перевершуємо, а вони нам не 
поступаються; хочемо взяти над ними гору – то мусимо доказати свого 
в інший спосіб. Намагатися здобути перемогу, покликаючись на вік, – так 
само безглуздо, як у диспуті зважати на статки або вроду співбесідників 
і того, хто багатший або вродливіший, зараз же оголошувати ближчим до 
істини. І все ж навіть той, хто стверджує, що давнє – це істинне, а тому 
лише давнього прагне, чинить справедливо, коли все кидає і біжить до 
істини: вона ж бо давніша від усього, вона – ровесниця Бога, чи радше 
сама – Бог і найпрекрасніше з божественних імен. Тож нехай вона служить 
дороговказом для тих, хто завше стремить уперед і не спиняється, хоч би 
скільки довелося до неї йти.

52 Пор.: «Зглянулось на нас світло з висоти, щоб освітити тих, що сидять у темряві та 
в тіні смертній» (Лк. 1:79). Пор. також тінь як метафору юдейського закону: Кол. 2:16-17; 
Євр. 8:4-5; 10:1.

53 Пор.: Бут. 6:7; Рим. 6:14.
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Не думаймо, що наші предки геть усе знали: є й таке, чого не відали. 
У всьому треба їх шанувати, та коли йдеться про пошук істини, мусимо 
слухатися мудрішого. Будуючи корабель, думку корабелів цінуємо вище, 
ніж думку батьків, а пустившись у плавання, не батьківські, а керманичеві 
вказівки виконуємо, адже в усякому наказі треба насамперед зважати на 
обізнаність того, хто наказує. Отож і батькам не варто коритися в тому, 
чого вони не знають: треба намагатися успадкувати від них статки, але 
не гадки – хіба що виявляться істинними. А коли хтось вважає, що бо-
дай у чомусь не вподібнитися до батька значить ним погордувати, то я 
радо з тією людиною погоджуся – за умови, що й вона погодиться стати 
вбогою, чи кульгавою, чи безславною, якщо її батько має ці недоліки. 
На справді ж усяк вимолюватиме собі кращої долі – а батько хай плаче. 
Тому й варто дбати радше про подібність до істинного Отця, яким є Бог. 
Не розумно прагнучи аж надто скидатися на плотських батьків, відкида-
є мо по діб ність до Бога; непомірно виявляючи їм повагу, найважливі шим 
легко важимо – істиною. Якщо не хочемо переймати від батьків на віть 
дріб ні ших недоліків, то, будучи второпними, ледве чи стерпимо, щоб 
через пошану до них наші душі зазнали такої втрати; адже, гадаю, кожен 
мо литься, щоб успадкувати від предків добру, а не злу долю; ще й, бува, 
додає, щоб злую долю Бог послав супостатам.

Якщо ж ми тих предків аж так шануємо, що й у справах богопочитан-
ня тримаємося їхньої гадки, то чому б і латинянам не звертатися до своїх 
батьків, – чи, якщо хочете, прабатьків, – щоб у них шукати спростувань 
проти наших закидів? Хіба тільки наші предки були людьми, а їхні – 
постали з деревини, чи каменю, чи, може, із землі, як спартанці в міті? 
До того ж, якщо рідне – завжди краще, то кого ми, врешті-решт, пере-
конаємо навернутися до Євангелія за допомогою розмислів? Маю на 
увазі язичників, юдеїв і загалом тих, які поклоняються Богові не в дусі 
й правді54, а за батьківськими звичаями. Усі вони мають батьків, як і ми; 
тож коли хтось візьметься їх по-новому переконувати, справедливо обу-
ряться, з якого це дива їх намовляють нехтувати старших.

Хай вже не згадую про апостолів, мучеників і весь сонм святих, з яких 
більшість, хоч і народилися від недобрих батьків, визнали за краще зне-
важити батьківське вчення й бігти до Христа. А втім, каже Павло, коли 
ми мали батьків плотських як виховників і їх поважали, то чи не багато 
більше ми маємо коритися нашим духовним отцям – і будемо жити?55 

54 Пор.: «Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв 
бо й спасіння. Та надійде час, – ба, вже й тепер він, – що справжні поклонники Отцеві 
кланятимуться в дусі й правді» (Йо. 4:23-24).

55 Пор.: Євр. 12:9.
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Адже тих учителів, що в Церкві, Бог дав нам замість батьків; і вони є для 
нас батьками тим більшою мірою, чим цінніша за тіло наша душа, яку 
вони годують своїм словом, вирощують і приводять «до міри повного 
зрос ту повноти Христа»56; а Він – усього творитель і отець, через Нього 
до Отця восходимо57 й стаємо спадкоємцями Божими, Христовими ж 
спів спадкоємцями58. То чому ж ми не допитуємося й не довідуємося про 
те, що насамперед веде нас до цього спадкоємства, – про істинну віру, – 
у тих, які, навчені Богом, людей навчили? Чому їх не шануємо, а честь, 
на леж ну цим божистим мужам, віддаємо крамарям, купцям, землеробам, 
чи, ще урочистіше, намісникам та воєводам – тим, від кого більшість із 
нас ви водить свій рід? Чому, отже, носимося кожен зі своїми предками, 
а нех ту є мо тими отцями, які спільні для всіх?

Обурюєтеся, почувши це, і гнівно запитуєте: «Хто ж це нас обмовляє? 
Хіба ж ми не ставимо слово й думку спільних учителів вище за саму при-
роду й за все, що нам рідне?» Що ж, похвальним є ваше обурення, пра-
ведною – ваша повага й прихильність до вчителів; але треба, щоб ми їх 
усіх шанували однаково, не робили між ними різниці. Ми ж, натомість, 
до тих, які мовлять по-грецьки, ставимося приязно, як до своїх, а тих, 
що по-італійському говорять, – не хочемо й слухати! Та ж не до слів 
треба доскіпуватися, не на те дивитися, як хто говорить, – а на те, щó 
він говорить і чи його слова висвітлюють істину. Хіба камінь не буде ка-
менем, коли один назве його так, а інший – по-іншому вимовить? Адже 
бесідуємо про речі, а не про звуки; якщо ж словам віритимемо більше, 
ніж речам, то й на Євангеліє упаде підозра. Віримо написаному по-грець-
ки, а те, що написано мовою римлян, – відкидаємо? Така ж довіра буде 
й до Писання: як відомо, більшу його частину переклали з чужої мови 
не нависні юдеї!59

Інша річ, якби латинські вчителі разом із нашими не були вчи те-
лями однієї Церкви й не мали однакової гідности або коли б наші пер-
шими отримали це звання, а італійці щойно пізніше сягнули вчительства: 
тоді можна було б сказати, що таки не варто до всіх однаково ставитися, 
а треба старших учителів беззастережно шанувати, молодших же ви слу-
ховувати з осторогою. Якщо ж і там, і там однаково знаходимо й таких, 
котрі з давніх-давен вели перед у вченні, довкола якого нині стільки ба-
лачок і метушні, і таких, котрі тільки згодом до тамтих долучилися; якщо 

56 Еф. 4:13.
57 Пор.: Йо. 14:6.
58 Пор.: Рим. 8:17.
59 Грецький переклад Старого Завіту – Септуаґінту – здійснили представники єврейської 

діяспори в Александрії.
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вся Церква проголосила їх спільними вчителями віри, а закон по ста-
новив, щоб ніхто не смів ні тим, ні тим у справах віри заперечувати, – 
то чому ми погорджуємо отцями, відкидаючи тих, кого вони прийняли? 
Не вже отці не тямили, кому зодягають вінець і кого ставлять нам за вчи-
телів? Невже віритимемо лише Атанасієві, Василію, Григорієві, Йоану, 
Ки ри лові, а Іларія, Єроніма, Амвросія, Августина, Лева, Григорія,60 «перед 
тим змастивши їм пахощами голову й увінчавши пов’язкою з вовни»61, 
про же немо з Еллади як неспроможних стати нам у пригоді в наших бого-
слов ських диспутах – лише тому, що їхня мова не подібна до нашої? Бо 
я не бачу, з якої б то ще причини нам їх зневажати.

А втім, коли жадаєте, щоб вони конче промовляли до вас по-аттич-
ному, то маєте під боком перекладачів, які вам це забезпечать. Чи ви вже 
аж такі ліниві, що навіть не гукнете тих, хто допоможе зрозуміти ла ти-
нян? Адже й до мене були такі, що про це дбали: вони чимало пере клали 
ла тин ських учителів, зробивши їх доступними нащадкам еллінів;62 про 
влас ний труд, про те, як він спонукав мудрих ставати ще мудрішими, не 
зга ду ватиму. Багато творів латинян можна відшукати не просто в грець-
кій мові, а й у майстерній аттичній оздобі: беріть, хто хоче, читайте, лиш 
би було ба жання! Певен: прочитавши, побачите, що мало хто годен із 
ними тягатися.

Коли ж, читаючи, з’ясуєте, що геть усі вчителі між собою згідні, то 
саме відмінність у мові стане безперечним доказом істинности: виявить-
ся, що і ті, і ті, не змовляючись, у тій самій справі винесли той самий 
при суд. Якщо ж натомість ділитимете тих, хто до вас промовляє, так, як 
роз ділені їхні країни, і вважатимете їхні вчення такими ж далекими між 

60 Йдеться про найшанованіших отців і вчителів Візантійської (Атанасія Великого (Алек-
сандрійського), Василія Великого (Кесарійського), Григорія Богослова (Назіянзина), Ки ри-
ла Александрійського) та Римської (Іларія Піктавійського, Єроніма Стридонського, Ам-
вро сія Медіоланського, Августина Гіппонського, пап Лева I Великого та Григорія I Ве ли-
кого) Церков.

61 Платон. «Держава» 398a. У тексті Платона ця фраза стосується прибульця, якого, 
оскільки він не відповідає засадам ідеальної держави, треба з неї відіслати.

62 Найдавніші відомі нам переклади християнської літератури з латини на греку походять 
ще з першої половини III ст. Відтоді й до кінця першого тис. грецькою мовою було пере-
кладено окремі твори таких латинських отців, як Тертулліян, Єронім Стридонський, Ам-
вросій Медіоланський, Йоан Кассіян, папа Лев I Великий, папа Григорій I Великий та ін. 
Із зростанням відчуження між Візантією і Заходом у XI-XIII ст. переклад латинських творів 
різко пішов на спад; однак уже в другій половині XIII ст. візантійський учений Максим 
Планудіс переклав надзвичайно важливий для західного богослов’я трактат Августина 
Гіппонського «Про Тройцю». Це був перший цілісний переклад твору Августина грецькою 
мовою. Див.: E. Dekkers. Les traductions grecques des écrits patristiques latins // Sacris erudiri, 
т. 5. Turnhout 1953, с. 193-233.
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собою, «як далеко схід від заходу»63, – а тому доведеться тих, що із За-
ходу, гнати, а тих, що зі Сходу, прикликати, – то хіба не виявите разю-
чу не вдяч ність спільним виховникам, неоднаково ставлячись до тих, кого 
вам наказано однаково шанувати? Адже нашим, поряд із шаною від нас, 
на лежа тиме ще й слава від Бога та Церкви, а тим іншим ми не лише не 
до віря тимемо, а й, звинувативши в нечестивості, назвемо їх Божими су-
пос та тами; отже, цих буде подвійно вшановано, а тих – подвійно спа-
плю жено. Сміх та й годі: самі собі суперечимо! Спочатку почитаємо ко-
гось сукупними хвалебними співами та празниками, поручаємо йому 
за ступництво перед Богом на відпущення наших гріхів,64 – а потім, наче 
по каяв шись, його ж таки винуватимо в розкольництві! Сахаючись учнів, 
хіба не вважаємо вчителів ще гіршими? Закидаючи переконаним те, про 
що вони переконано мовлять, хіба не ненавидимо тих, хто їх переконав? 
Отож або спільно знімімо з латинян провину, якщо вважаємо, що в нас 
із ними – спільні вчителі; або, маючи їх за блюзнірів, назвімо пропащими 
й тих, хто довів їх до цього блюзнірства.

Друзі, кажу вам це не тому, що хочу латинське піднести, а наше – 
при низити: хоч би яка нагорода чекала мене за мої слова, я не поставлю 
її вище за батьківщину, родичів, друзів, за те виховання, яке від вас отри-
мав. Я це кажу, передовсім, аби вас напоумити, що коли розважаємо про 
найвеличніше, не такими розумуваннями треба переконувати чи то себе, 
чи то своїх друзів, не з такими дитячими гадками треба вистежувати іс-
тину, бо, згрішивши проти неї, конче згрішимо й проти Бога, і проти 
Спасіння. Хто, отже, цих розумувань сахається – присоромить кожного, 
який спробує через них щось довести. Самі бачите з уже мовленого, що 
ті самі докази діють однаково і за, і проти нас: хай що закинемо латиня-
нам – те вони нам відкинуть, ще й з надлишком.

Тому й кажу, що вам – мужам-мудрецям, які очолюють весь народ – 
у вашому намаганні переплисти море істини не годиться і себе, й інших 
доручати першому-ліпшому вутлому та розшарпаному суденцю, а годиться 
зійти на міцний і стійкий корабель віри, убезпечитися священними яко-
рями дарованого нам Писання та слухатися провідників, які раніше за 
нас ходили цим морем, – отців та вчителів. На них зважайте, вирушаючи 
в пла вання; запрошуйте й інших мовити, коли мають що додати стосовно 
цієї ви прави, але не для суперечки, не для того, щоб вийшов переможцем 
той, хто мудріше скаже: це ж бо хлоп’яцтво – шукати втіху в чварах, ба-
лач ках, дріб’язковості. У своїх мандрах завше майте перед очима істину – 
наче тиху пристань, де спочинемо від буремних помислів.

63 Пс. 103 (102):12.
64 Див. прим. 22.
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Я переконаний, що, отак приготувавшись, ми несхибно сягнемо іс ти-
ни – найбільшої, яка може бути, нагороди за наші премногі труди; а схи-
бимо – то бодай виведемо якнайнеспростовніше доведення, щоб ви прав-
датися на суді Христовому, де з нас за це спитають: виявивши, що ми 
до клали всіх сил, Христос нам пробачить, Він-бо ні не наказує людям, ні 
не ви магає від них чогось понад їхні сили65».

Отак я мовив до тих мужів – гадаю, доречно й достатньо, щоб пере-
конати всякого, хто не лише сперечатися знає; я бесідував з ними й до-
раджував їм як друг, не примішуючи до своїх слів ні грана сварки, до-
кору чи гіркоти. Кожен, хто це прочитає, погодиться: я зробив усе, що 
міг. Проте деякі з них не спромоглися навіть вислухати мене: здавалося, 
вони геть знавісніли, немовби їх бичовано; і вважали вони, що словесних 
бичувань їм завдає не сама істина, а той, хто ті слова промовляє. Інші ж 
наввипередки про латинян злословили, а про мене горлали, що я завинив 
перед цілим ромейським суспільством, бо замислив скасувати ті рішення, 
які стільки часу непорушними зоставалися, які стільки поважних мужів 
ви хваляли, які й донині усі подивляють; знову згадували про велич на-
шого града, про імператорську та патріяршу владу, про чотирьох пат рі-
ярхів, раз у раз повертаючись до того самого й показуючи, що все, ска-
зане перед тим, до них геть не дійшло. Такими були ті, які цілковито 
відбігли розуму й судили про істинне й праведне, покладаючись лише на 
звичай. А от поміркованіші, які й дещицю розуму застосовували, бе ручи 
речі на пробу, хвалили те, що я сказав. На словах вони зі мною по го-
джувалися – але, здається, лише тому, що соромилися йти проти явної 
істини. Скільки ж то труду було їх переконати! Ще й на лиці в них чи та-
лося, як їх гнітить, що не мають чим мені заперечити.

А втім, вони стверджували, що є й інші твори й інші мужі, з якими 
варто познайомитися. «Тоді ти збагнеш, – казали вони, – що ми не дарма 
обурюємося й недарма сперечаємося з латинянами. Набравшись муд-
рости з тих писань, зможеш і сам спростовувати латинян щоразу, коли 
го воритимуть те, за що ми їм дорікаємо. Годитимешся з думкою су спіль-
ства – то й до тебе всі будуть приязні!» Я ж їм на це: «Аби лише тво ри 
й мужі, про яких мовите, не грішили тим самим, що й партачі, яких я 
читав раніше; бо якщо вони вносять розбрат між отцями та вчи те ля ми 
з нашого і з латинського боку, протиставляючи їх, то для мене це пев-
ний знак, що вже не почую нічого притомного. Кажу вам: і ті, і ті вчи-
телі мусять між собою погоджуватися, і ви маєте вважати так само, якщо 

65 Пор.: «Бог вірний: Він не допустить, щоб вас спокушувано над вашу спроможність» 
(1 Кор. 10:13).
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не хочете перечити вченням, спільним для всієї Церкви, ані зі штов-
хувати ті вчення між собою». «Не бійся! – казали вони. – Ти й си лою 
розмислу будеш здивований, і почуєш дивовижне співзвуччя всіх учи те-
лів – немовби струн однієї ліри». Я про таке ніколи не чув, тож уті шив-
ся, сподіваючись, що нарешті звільнюся і від душевних метань, і від без-
плідних наклепів та ненависти. З цими помислами я взявся до книжок, 
які вони мені достачили, щоб, уздрівши там обіцяну істину, здобути 
й Божу ласку, і приязнь тих, хто нарікає на вчення латинян.

Отож звідусіль було зібрано силу-силенну книжок. Кожен, хто мав 
якісь праці стосовно цих речей, ніс їх мені в подарунок: усі ж бо гадали, 
що від цього буде користь, що я вже з ними не сперечатимуся. А я, беру-
чись до тих творів, очищував душу від усякого упередження, від усякої 
небезсторонности, від усякого прагнення суперечки – від усього, що за-
важає пошукові істини. Саме за істину я боровся – так, наче йшлося про 
її життя чи смерть.

Скажу й про те, що від багатьох було приховане. Я ненастанно мо-
лив Бога, щоб Він став мені, сліпцеві, за провідника в моїх пошуках, щоб 
просвітлив мою думку, щоб дав мені розуму, який промовляє зсе ре ди-
ни: не язиком промовляє, то й не вухом його почуєш. Я вдавався до за -
ступництва мужів, які прожили життя в чесноті, а тому, на моє пере ко-
нан ня, до них прислухається Бог. Я і сам молився, й усіх, кого знав, пере-
ко нував, що мусять молитовно долучитися до моєї справи й полег шити 
мені мандрівку до істини.

Отак приготувавшись, я засів за книжки й багато днів та ночей за 
ними провів, аж доки вирішив, що вже не оминув нічого – ні вишуканого, 
ні простакуватого – з того, що було написано за майже п’ятсот літ, від-
ко ли триває розбрат між обома народами66. І здалося мені, що всі наші 
по пе редники, хоч трохи оволодівши словом, вважали обов’язком бодай 
щось сказати проти латинян, – чи спростовуючи їхнє вчення, чи прос-
то лихо словлячи, – неначе прагнули залишити свідчення своєї рев нос-
ти для май бутніх життєписів. Узявшись до розгляду їхніх праць, я ви рі-
шив оми на ти ті закиди, які, знаю, не були причиною розбрату між на-

66 На той час минуло близько п’ятсот років від другої половини IX ст., тобто від часу 
конфлікту патріярха Фотія з папством (див. прим. 26). Під «розбратом» Кидоніс тут на-
самперед має на увазі розбіжності в ученні про ісходження Святого Духа: саме Фотій був 
одним із перших візантійських авторів, які писали проти Filioque. Проблема ісходження 
Святого Духа знову почала фігурувати в антилатинській полеміці від XI ст., а в XIII-XV ст. 
стала в ній однією з центральних тем. Пор.: T. Kolbaba. Byzantine Perceptions of Latin Re-
ligious ‘Errors’: Th emes and Changes from 850 to 1350 // Th e Crusades from the Perspective of 
Byzantium and the Muslim World / ред. A. E. Laiou, R. P. Mottahedeh. Washington 2001, с. 117-
145 (зокр. 120-121, 127-128, 130-132).
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ро  дами, а по  стали вже як наслідок їхньої незгоди (так воно здебільшого 
й трап ля єть ся поміж тими, які недолюблюють одне одного: спочатку чи-
мось од ним обурюються, а потім, розпалившись, дорікають одне од ному 
навіть за те, з чим доти все було гаразд); до того ж, вважав, що не буде 
користи ні тим, хто звинувачує, ні тим, хто виправдовується, коли ви-
явиться, що во ни переймалися дитячими забавками, до яких не треба 
великого розуму.

Тому-то я звернувся до славнозвісного спору, який розділив кон ти-
нен ти й посіяв у вселенній непримиренну ворожнечу, – про те, чи Святий 
Дух іс ходить лише від Отця (для наших це, мабуть, найважливіше у віро-
вчен ні), чи до ісходження від Отця треба додавати ще й ісходження від 
Сина та казати, що Святий Дух від Отця і Сина ісходить (тут уже лати-
няни за являють, що кожен, хто це заперечуватиме, хоч би й не хотів, 
а по ста вить під сумнів рівність Сина з Отцем). І наші, і латиняни по-
го джу ють ся, що Святий Дух ісходить від Отця: у цьому нікого не треба 
пере ко ну вати; розходяться ж вони в тому, що одні вважають джерелом 
Свя то го Духа лише Отця, а інші кажуть, що цим джерелом є сукупно 
Отець і Син.

Отож я став посередині, немовби між двома ворожими лавами. 
З обох боків на мене посипалися словесні стріли, а я, знай, пильнував, 
чиї постріли будуть влучніші, до котрого з суперників схилиться моя 
дум ка; цілковито не зважав, хто говорить, а лише зважував силу слова. 
Що разу я все брав на пробу, щоразу клав на терези; скільки часу на це 
ви тратив, скількома справами, які забезпечили б мені достаток до кін ця 
віку, через це знехтував! А скільки натерпівся глузувань – й у вічі, й позá-
очі; не лише від тих, які тільки й уміли, що лихословити, а й від тих, які 
справ ді могли нашкодити – чи самі, чи з допомогою приятелів, чи впли-
нув ши на імператора. Їхній порив не спинявся на балачках: вони явно 
готували проти мене підступ, відкрито вели проти мене війну – і таки 
за вда ли мені ран. Щоправда, ті рани були не такі глибокі, як їм хотілося, 
на сам перед завдяки Божому провидінню, яке завше боронить істину й за-
хи щає покривджених; а ще завдяки тому, що я ніколи не живив у собі 
вог ню ненависти: усім було відомо, що я – людина поміркована, а от во-
ни – трохи навіжені. В усякому разі, я не відступився від того, що пізнав. 
Нехай, думаю, воюють собі з тінями; досить їм і тієї кари, що, хоч би 
зі шкі ри лізли, нічого не доб’ються.

Сказано, моє діло – досліджувати. Чи ті книжки, які я читав, пере-
конали попередніх читачів, чи звільнили їх раз і назавше від турбот – 
ліп ше знати самим читачам: якщо переконалися в чомусь, то й інших 
пере конати зуміють. А я, нічого не приховуючи, висловлю свою думку.
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Мені здається, що творці тих писань виливають у своїх книжках ба-
гато гніву, багато пересердя, багато гіркоти й ненависти; щонайбільше 
дба ють, щоб полихословити, а про істину якимось дивом забувають. Їхні 
докази виглядають геть непридатними для доведення висунутих твер-
джень, бо вони навіть силогізму не вміють побудувати: або неправильно 
за стосовують фігури, або не можуть дійти обґрунтованого висновку через 
ома ну двозначности та через хибні засновки.67 І все ж вони беруться ви-
кри вати схожі неув’язки в опонентів; але з-поміж тих неув’язок одні не 
є жодними неув’язками, а цілковито істинними умовиводами, інші ж 
у них самих трапляються не рідше, ніж у супротивників.68 Серед начал 
і по ложень, з яких вони виходять у своїх розмислах, одні не витримують 
самоочевидних спростувань, а інші, ледве-ледь прийнятні, потребують 
багатослівних доведень, які б показали, що згадані начала таки ліпше 
відомі, ніж остаточний висновок. А втім, ці начала раз по раз виявляють-
ся звичайнісінькими припущеннями, до того ж геть сміховинними, без-
со ром ними, безтямними.69

Отак вони будують власні силогізми. А почнуть щось говорити проти 
своїх опонентів – то ще більше на яв виходить їхня цілковита неміч: не 
можуть ні в самих доведеннях до чогось доскіпатися, ні проти засновків 
чогось закинути. Коли ж їм самим наводять їхні неув’язки – не спроможні 
виправдатися, та й загалом нічого розумного не здатні протиставити 
нападкам опонентів. Як і слід було сподіватися, це ще більше розпалює 
їхню гординю; беззахисні у власному безсиллі, вони не мають що від-
мовити супротивникам, а тому беруться їх обмовляти. Найчастіше у їхніх 
творах спливає оце: «Латиняни – софісти, тож і на нас нападають, озбро-
ївшись софізмами: відбереш софізми – то й зостануться їм лише сміх та 
блюзнірство. Ми ж тримаємося “глупоти проповіді”70, глупоти рибалок71; 

67 Кидоніс нагадує про деякі зі стандартних арістотелівських вимог до побудови си-
логізму. Про фігури силогізму див.: Арістотель. «Перша аналітика» 1.4 і далі; про хибність 
висновку із хибних засновків – там само, 2.18; про хибність висновку через двозначність 
у засновках – Арістотель. «Про софістські спростування» 4.4.

68 Йдеться про прийом спростування, коли з тверджень опонента виводять неможливий 
наслідок – знаходять у них неув’язку (ἄτοπον, ἀτοπία).

69 За Арістотелем, для того, щоб силогізм вважався доведенням (ἀπόδειξις), він має від по-
відати певним критеріям. На деякі з них указує Кидоніс: засновки такого силогізму мають 
бути істинними; краще відомими, ніж висновок; не мають бути припущеннями (Аріс то-
тель. «Друга аналітика» 1.2).

70 1 Кор. 1:21.
71 «Рибалками» традиційно називали апостолів, адже Христос пообіцяв своїм першим 

учням – рибалкам Симонові-Петру та Андрієві, що зробить їх ловцями людей. Пор.: Мт. 
4:18-19.
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божественне вчення приймаємо та й інших його навчаємо “не в мудрості 
слова, щоб безсилим не став хрест Христа”72».

Так, немовби латиняни цілковито не знали рибалок, – коли ж вони 
все своє вчення зводять до першого ловця людей!73 Так, немовби не по-
кликалися на рибалок у своїх доведеннях, – коли ж вони про свою пер-
шість і слова не вимовлять, не навівши їхнього свідчення! Так, немовби 
не шанували глупоту проповіді понад усяку людську мудрість, – коли ж 
саме латиняни змушують ту другу услуговувати тій першій, як служниця 
услуговує господині!74 То вже й поготів вони хочуть возвеличити Хрис-
товий хрест, а не зробити його безсилим!

Отож вважаю, що тим, хто відмовляється вести диспут через до во-
ди, хто не вміє належно відповісти опонентові, хто не довіряє силі роз-
мислів, а всяке обґрунтоване слово має за брехню, – варто насамперед 
ви нуватити власну бездарність, яка спонукала їх прогнати розум із ро-
зум ної природи. Адже вміння будувати доведення та силогізми – це те, 
що відрізняє людину від нерозумних істот, те, що дає нам перевагу, – бо 
в усьому іншому над нами беруть гору тварини. Я про це кажу, бо бачу, 
що деякі, коли їх узято в кільце й закидано словесними стрілами, одра зу, 
наче та звірина, кидаються на самі доведення, намагаючись позбавити їх 
чин ности, коли йдеться про божественне.75 З доведеннями до таких і не 
підходь: дарма спростовувати тих, які, будучи спростованими, вва жа ють 
себе переможцями! Для них не зважати на спростування – то не мов  би 
знак божественної мудрости, яка, за їхніми ж словами, ворожа філо-
софії з її умовиводами та між якою і філософією ніколи не буде зго ди. 
У цій ворожнечі вони відкрито звинувачують Бога: мовляв, це Він, за-
провадивши подвійну істину та подвійну мудрість, одну істину та муд-
рість підбурив проти іншої, а людство збив із пантелику й схилив до 

72 1 Кор. 1:17.
73 Йдеться про апостола Петра; див. прим. 71.
74 Натяк на один із принципів Томи Аквінського – розглядати філософію як науку, під-

порядковану богослов’ю. Пор., наприклад: Тома Аквінський. «Коментар на книгу Боеція 
про Тройцю», q. 2, a. 3, resp.

75 Ціла низка візантійських мислителів XIV ст. заперечувала можливість застосування 
«язичницьких» (тобто здебільшого успадкованих від Платона й особливо – від Арістотеля) 
логічних методів у пізнанні Бога. Інакше кажучи, засоби людського розуму, придатні для 
пізнання сотворених речей, на думку цих філософів та богословів, є цілковито не від по від-
ними для пізнання трансцендентних істин про Творця. З-поміж найвідоміших постатей, які 
репрезентували цю тенденцію (щоправда, виходячи з цілковито відмінних філософсько-
бого словських позицій), варто назвати Никифора Григору, Варлаама Калаб рій ського та Гри-
горія Паламу. Див.: K. Ierodiakonou. Th e Anti-Logical Movement in the Four teenth Century // 
Byzantine Philosophy and Its Ancient Sources / ред. K. Ierodiakonou. Oxford 2002, с. 219-236.
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блюзнірства. За таку мову їх одразу ж карає сама Істина: коли, за пи шав-
шись, прорікають оті неймовірні та несусвітні речі, заслужено стають для 
всіх посміховищем.

Скільки я начитався тієї бундючної писанини, а нічого звідти не по-
черпнув – хіба що навчився різних зворотів, якими промовляє підлість 
і гординя, до яких вдаються ті, які, жадаючи перемоги, огуджують кож-
ного, хто спробує їх розвінчати й збити їхню пиху; цього там було вдос-
таль. Бачу єдину користь від своїх читань – що вже ніколи не звертатиму 
уваги на подібні твори, сподіваючись навчитися чогось доброго.

Залишалося перейти до тих, хто виступав з іншого боку, щоб і їхні 
свідчення розглянути. Мені вбачалося, що тут, наче на справжньому суді, 
не досить вислухати лише одну сторону, щоб винести вирок, а треба 
почути й відповідачів, які намагаються себе виправдати. Отож я звернувся 
до них і, як завше, мало дбав про те, хто говорить, а переймався лише 
тим, щó говориться.

Я знаю, що, почувши правду, дехто розсердиться. Та чи варто гні ва-
тися, що істину шаную більше за Сократа? Тим паче, що я нікого не зму-
шую сприймати мої слова наче остаточний вирок у справі між на шими 
і латинянами; хай це будуть просто висновки, яких я дійшов.

Мені здається, латиняни з величезним завзяттям підійшли до питань, 
про які йде мова, і що собі поклали – те, здебільшого, виконали. Їхні до ве-
ден ня, наче промені від огнища, ідуть від Святого Письма. Коли ж, до во-
дя чи їх до найвищої ясности, латиняни таки залучають щось із су що го76, 
то тільки найпрозоріше й для всіх прийнятне, щоб навіть су про тив ни ки не 
мали чого заперечити. Неув’язки, на які вони вказують су про тив никам, – 
таки є неув’язками, що неминуче випливають із їхніх же  (супро тив ників) 
слів.77 Латиняни не намагаються ввести слухача в оману, ховаючи суть за 
багато слів’ям і пустослів’ям, а подають нагу істину, віль ну від усьо го зай-
вого; кожному дають нагоду їх спростувати (звісно, якщо зможе) і сво єю 
хоробрістю кидають виклик протиборцям. У їхніх дис пу тах не знай деш 
ні в’їдливости, ні огуди, ні ще якогось злослів’я: вони віль ні від усі єї тієї 

76 «Із сущого» (ἐκ τῶν ὄντων) – технічний термін на позначення тих засновків у бого-
словському доведенні, які взято не зі Святого Письма, а із знань людини про сотворений 
світ. Саме у використанні цих засновків візантійські полемісти XIV ст. вбачали один із 
головних недоліків схоластичного, зокрема томістського, богослов’я. Пор., наприклад, 
пасаж на цю тему в «Антилатинських трактатах» Варлаама Калабрійського (B, V, 24), який 
починається словами: «Навіть якщо в силогізмі деякі засновки взято з божественного 
Писання, але інші – з людських помислів, то він для нас неприйнятний» (Barlaam Calabro. 
Opere contro i Latini / ред. A. Fyrigos, т. 2. Città del Vaticano 1998, с. 404).

77 Для того, щоб спростування було чинним, неув’язка має бути належно виведена 
з твер джень опонента. Пор.: Арістотель. «Перша аналітика» 2.17.
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гидоти, яка здебільшого супроводить диспути. Щодо об ґрун то ва нос ти їх-
ніх слів, то, як на мене, латиняни мовлять вельми переконливо.

І коли я бачив, що наші відступають у бою, я знову й знову взи-
вав до втікачів, щоб повернулись у стрій, і з усіх сил намагався їх під-
тримати – аж поки й сам не втримувався і змушений був разом із ними 
втікати від істини. Багато разів я це досвідчив: то поступався істині, 
то, своїм звичаєм, знову ставав до бою за батьківщину – і врешті-решт 
пере конався, що йти дорогою істини таки безпечніше. Це не означає, що 
я все зневажив і покинув, – навпаки, я доклав усіх сил до старанного по-
шуку, достоту як ті копачі, що невпинно риють, аж доки натраплять на 
золотий пісок. Я добре знав, що Бог завжди пособляє тим, хто в істині 
Його шукає; що саме Він спомагає шукачів істини, бо через неї до Себе – 
найвищої Істини – їх притягує.

Уже не сподіваючись, що з книжок почерпну щось придатне для моєї 
боротьби, я подався під двері до найбільших мудреців, як той нещасливо 
закоханий – під двері до дівчини: просив їх, якщо мають у сховку щось 
для мене помічне, не скупитися, а з власних уст мені це передати й, отак 
спорядивши, послати в запеклу битву за наше спільне вчення. Та, попри 
всю мою настирливість, вони навіть не дивилися в мій бік; сахалися спіл-
кування зі мною дужче, ніж із латинянами, ще й інших відраджували. 
А все тому, що я не надто вихваляв їхні доводи проти латинян, а казав, що 
треба було б придумати переконливіші, якщо хочемо їх присоромити.

Отож, виявившись у цьому ділі цілковитим невдахою, я вже гадав 
його покинути й зайнятися чимось кориснішим. Що ж було робити, коли 
в книжках нічого путнього не мовилося, учені мужі повторювали те, що 
в книжках, а іншої допомоги не було й не заповідалося? Здається, геть 
усе, що древні про цю справу писали й оповідали, навіть якщо воно десь 
по кутках ховалося, я вистежив, вишукав і вичитав. Але не було там ні-
чого такого, чого я б, кинувши йому виклик і ставши з ним на герць,  
одразу не побив, не оглушив і не повалив.

Кажу, я вже гадав облишити свої пошуки, але душу мені все гні ти-
ла турбота: то спаде на думку, що покажу себе слабкодухом, якщо, зля-
кавшись труднощів, занедбаю істину; то згадаю про страждання, які на 
мене чекають після кончини, якщо, розминувшись із правдою і впустивши 
в душу замість істинної – лживу гадку про Бога, буду приречений на віч-
ні муки. Отак день у день борючись із супротивними помислами, я не-
мов би спинився на роздоріжжі; тож і молився Богу, щоб освітив мені 
путь і вказав, куди маю повернути задля сповнення Його волі.

А був тоді в нас один муж, який, треба визнати, багато чим різ нив-
ся від інших. Нікому, хто на той час пишався мудрістю, він у муд рос ті 
не поступався; самою своєю вдачею до філософії надавався; тож і сла ви 
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немалої зажив, як і годиться такій видатній людині. На всі боки зна ме-
ни тий, він був у всіх на устах. Оцей-то муж від самої моєї юности так до 
мене прив’язався, наче прагнув своєю дружбою зі мною перевершити всіх 
уславлених та оспіваних друзів; а я, відчуваючи, як приязно до мене ста-
виться, старався на його приязнь не меншою приязню відповісти. Нашу 
дружбу та взаємну повагу ще й те підсилювало, що, коли я був геть но-
виком у науках, він вправляв мене в риториці, даючи різні завдання й за-
охочуючи до промов; а як я дійшов віку, то ми вже разом вправлялися та 
всіма науками займалися спільно.78

Хіба ж я міг не поділитися з ним своєю тодішньою безвихіддю? Роз-
повів йому про сум’яття в моїх думках; виклав почуте від згаданих му-
жів і дав йому знати, що їхні слова аж ніяк не вгамували того сум’яття, 
а в душі в мене й далі все ходить ходором; тож і попросив його, щоб він 
своїми ліками полікував мою хвору душу. Казав йому: «Такому мудреце-
ві, як ти, напевно не забракне розумних слів, щоб визволити мою душу 
з без виході»; і ще багато подібного примовляв, гадаючи витягнути з ньо-
го щось таке, чого доти не чув.

Спочатку мій друг сказав, що й сам стоїть посередині словесного бо-
йовища, не знаючи до пуття, на чий бік перейти, щоб не згрішити про ти 
істини; перелічив деякі міркування на користь кожної зі сторін, а та кож 
неув’язки, які в кожної з них можна відшукати. А ще він співав хва лу 
мудрості латинян, адже був до безтями закоханий у книги Томи, вва жа-
ю чи, що цей муж своїми розмислами далеко випереджає всіх інших учи-
телів. Ясна річ, мій друг почував до Томи те саме, що й я: багато з його 
вчення він почерпнув од мене, а дещо й сам вичитав із книжок.79 Та все ж 
він порадив мені утриматися від безглуздих диспутів і мовчки знати со-
бі своє, а нагородою за мовчанку провіщав найвищу шану від громадян 
і звіль нення від страхів та всіх прикрощів, які зазвичай товаришать су-
переч кам: «Ти ж сам бачиш, як небезпечно сваритися з імператорами, 
пат ріярхами і народом!».

Отаке мій друг день у день мені наспівував, мовляв, задля моєї ж ко-
ристи. Та коли побачив, що мене годі переконати, бо я передовсім дбаю 
про істину, а не про гадку більшости, то зненацька почав і грубіянити, 

78 Йдеться про одного з учителів Димитрія Кидоніса, Ніла Кавасилу. Див. прим. 3.
79 Кавасила був обізнаний з Димитрієвими перекладами «Суми проти язичників», «Суми 

теології» і трактату «Про обґрунтування віровчення проти сарацинів, греків і вірмен» 
(саме ними він послуговувався як джерелами томістського богослов’я під час написання 
свого великого антилатинського твору; див. прим. 82). Про це Кидоніс згадує й у своєму 
«Захисті святого Томи» (див. вступний нарис, прим. 25): «Я перший скуштував розмислів 
Томи, а згодом і він [Ніл], користаючи з мене як перекладача, немало почерпнув із його 
мудрости та богослов’я» (Vat. gr. 614, арк. 110, ряд. 23-24).
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і спе речатися, і відповідати словом на слово: боявся, щоб через нашу 
дружбу не видатися прихильником того, чим більшість погорджувала, 
і собі не наразитися на пересуди, які ходили про мене. Адже він водив 
друж бу з най визначнішими серед моїх супротивників, приваблений не їх-
ньою вче ніс тю, а священним одіянням і вдаваним, показним благочестям. 
Бу ду чи певним (наче отримавши якесь об’явлення!), що не без Божої волі 
ті люди так заповзялися на латинян, він вважав їхній указ сильнішим за 
вся кий доказ. Не помилимося, коли саме їх звинуватимо в остаточній 
пере міні мого друга, через яку він почав злословити на тих, кого раніше 
славо словив.80 Кажуть, він мав вроджену схильність до суперечок, але 
мені негоже про це розводитися, бо він і після кончини – мій друг, тож 
нехай переважить добра згадка про небіжчика.81

Отож він затаїв усе, що говорив раніше, і не лише прилюдно висту пав 
із промовами цілком протилежного змісту, а й писати взявся супротив-
не до того, що сам мені казав про латинян. Нині це довжелезне писання 
проти латинян вийшло у світ.82 Про те, чи в ньому досягнуто поставленої 
мети, і про таке інше – нехай судять обізнані в богословських науках; 
але я, натрапивши на цей твір (уже після смерти друга, бо за життя він 
мені його не давав, а тим, кому давав, велів у жодному разі мені не по ка-
зувати), знайшов у ньому, як мовиться, сміття замість скарбу.

80 Кидоніс стверджує, що Ніл Кавасила змінив свою публічну позицію щодо богослов’я 
Томи Аквінського з політичних міркувань – щоб не втратити прихильности церковного 
проводу. Кар’єрні мотиви справді виглядають вірогідними, адже Кавасила, ще будучи 
мирянином, відігравав важливу роль у церковній політиці: 1351 р. брав участь у при-
готуванні документів собору, на якому вчення ісихастів було остаточно затверджено як 
офіційну доктрину Церкви, а їхніх супротивників – осуджено; 1353 р. виступав одним із 
кандидатів на патріярший престол. Нарешті, 1361 р. Ніла Кавасилу, на той час уже монаха, 
обрали єпископом Тессалоніки. Див.: T. Kislas. Introduction, с. 48-55.

81 Ніл Кавасила помер навесні 1363 р. (див.: T. Kislas. Introduction, с. 55). На підставі цієї 
дати приблизно датують і написання «Першої апології» Димитрія Кидоніса – адже з тексту 
видно, що вона постала невдовзі після смерти Ніла. Пор.: F. Tinnefeld. Einleitung, с. 66; 
щоправда, Тіннефельд вважає, що Кавасила помер 1362 р.

82 Між 1358 р. і 1361 р. Ніл Кавасила написав грандіозну працю «Про ісходження Свя то-
го Духа проти латинян». У ній Кавасила зібрав практично всі антилатинські аргументи, що 
з’являлися в полеміці на цю тему від часів патріярха Фотія (див. прим. 66), та все ж твір 
має передовсім антитомістський характер: сам автор заявляє, що його праця спрямова-
на «проти латинських силогізмів». Метою першої з трьох частин, на які поділено трактат, 
було спростувати висновки, що їх роблять латиняни; другої – заперечити їхні засновки; 
тре тьої – показати неправомірність самих силогізмів, які начебто доводять подвійне ісхо-
джен ня Святого Духа. Видання цієї праці Ніла Кавасили: першої частини – Nil Cabasilas. 
Sur le Saint-Esprit / вступ, упор., пер., прим. T. Kislas. Paris 2001; дру гої частини – P.-T. Kislas. 
Nil Cabasilas et son traité sur le Saint-Esprit: Th èse pour... le grade de doc teur de l’Université de 
Strasbourg II, т. 2. Strasbourg 1998, с. 521-662; третьої частини – E. Can dal. Nilus Cabasilas et 
theologia S. Th omae de processione Spiritus Sancti. Città del Vaticano 1945.
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Гадаю, навіть дитині не завдало б великого труду розгромити всі 
до води мого друга. Він не подає нічого нового, а лише давнє повторює, 
перей маючи в спадок чужі сварки. Проти давнього нема що воювати – от 
і з ним сутичка недовга. Та він і сам, розуміючи, що як казатиме те саме, 
то й у відповідь те саме почує, намагається якнайрозмаїтішими спосо бами 
підсилити своє слово: і красою висловів, і довершеністю періодів, і мін-
ливістю фігур, і неймовірною чепурністю зворотів, і загалом аттичною 
май стерністю; незважаючи на брак мислі, старається додати цілому тво-
рові принадности, пересипаючи його іронією – чи, радше, хулою. А втім, 
нехай про це судять інші читачі; я ж зізнаюся, що мені вся ця красно-
мовність – чи, радше, пишномовність – нічого не дала: словеса гуділи 
у вухах, але жодне не запало в душу.

Думаю, що й на латинян мій друг не нажене страху, а радше викличе 
в них регіт, коли побачать у наших лавах чоловіка, який замість воюва-
ти – витанцьовує. Скидається на те, що він, цілковито поклавшись на 
слова та вважаючи, що їхній чар – це і є переконливість, вирішив мо-
вити майстерно замість того, щоб мовити істинно. А може, гадав, що ті, 
з ким буде змагатися, лише вухами наділені й усі є греками, яких мож на 
при чарувати аттичними словесами, наче гадюк – заклинаннями? По ки-
нув ши бити супротивників, він лестить і догоджає своїм, які радо слу-
ха ють його мудрування, – немовби виступав перед атенянами за атенян! 
Щоби зірвати оплески у своїх, цього досить; але змагаючись лише за те, 
щоби полонити слух, він аж ніяк не злякає суперників, і навіть великим 
хистом не прославиться. Що ж то за дивовижний подвиг – переконати 
в чомусь тих, які вже давно переконані або й самі є вчителями того, 
з чим перед ними виступаєш? Це те саме, що покинути змагатися з об-
ви ну вачем, а свій хист перед захисниками показувати й щоразу, як вони 
тобі підтакнуть, примовляти, що виграв справу.

Знає Бог, що не від зухвальства все це говорю: яке ж бо зухвальство 
в закоханого в істину, який шукає, хто б йому її відкрив, пильніше, ніж 
злидарі шукають багача? Та й хіба ж я зводив би наклеп на свого добро-
чинця, а до того ж друга й ласкавого вчителя? У чому ж річ? А в тім, 
що, як з’ясувалося, ні він, ні його попередники не дають обґрунтованих 
доведень того, що намагаються показати; болить мене, що нічого путнього 
не можу від них навчитися.

Одразу ж дам відкоша тим, які винуватять мене в безглуздій за тя-
тості: мовляв, не волію прийняти навіть доводів мого друга, перед якими 
й найупертіший поступився б. Я не знаю, чи є в його книзі бодай трохи 
тієї великої сили, про яку стільки всі говорять. Може, через свою тупість 
та неуцтво не вловлюю субтильности тих, хто намагається мене чогось 
навчити, а тому й не здатен подивляти справді хвалигідних речей?
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Я не беруся оцінювати всього, що будь-коли мовилося, наче якийсь 
най вищий суддя: добре усвідомлюю свою немічність не лише у вищих, 
а й у нижчих науках. Однак і моїм обвинувачам не варто аж надто хизу-
ватися своєю вченістю, гадаючи, що знайшли непереможну зброю проти 
всіх суперників: хай знають, що й на них у дечому може впасти підозра. 
А втім, навіть якби вони в усьому були бездоганні, все одно не вмовлять 
мене погодитися з тим, що, на мою думку, неправильно сказано, – хіба 
знайдуть підтвердження в Божих, пророчих чи апостольських словах, 
яким віримо більше, ніж думці найширшого загалу. Та й між тими, хто 
це ска зав, і нами, слухачами, не така вже й велика різниця, щоб ми зад-
ку ва ли перед незмірною величчю їхньої мудрости: ми, нинішні, мо же мо 
ба га  то в чому їх посоромити.

Тому якщо мої обвинувачі ані не можуть навести зазначених свід-
чень, ані самі не перевершують мене настільки, щоб годитися в учителі, – 
то хай не гніваються, що не здаюся на їхнє слово. Якщо вони хочуть лес-
тощів (бо це для них нагорода за вченість), то, вдаючи велемудрих і про 
все на світі просторікуючи, від когось іншого легко здобудуть ту милість, 
якої прагнуть; а мені хай дадуть спокій, бо не маю часу на брехню. Я б 
і міг відкупитися од їхнього невпинного злослів’я ціною маленької по-
хвали, хай і нещирої, – але знаю, що та похвала і Богові буде противна, 
і мені піде на шкоду.

Якщо ж винагородою для своєї вчености вони вважають користь слу-
хачів, то нехай або спробують укріпити свої слова мурами істини, або не 
зближаються до тих, хто не хоче бути послідовником підозрілих учень. 
Хай не руйнують їхньої безпеки своїм безсиллям – і саме там, де заходить 
підозра в блюзнірстві на божественну велич і під великою загрозою опи-
ня ється і тіло, і душа слухачів, а до всього додається спокуса братам, 
за яку її винуватцям божественний закон присуджує «млинове жорно» 
й «утоплення»83.

Кому ж охота проміняти добру славу на отаку згубу? Тож і мені було 
б цілком простимо поберегти себе й остерегтися небезпечних творів – не 
тому, що я комусь друг, а тому, що друг самому собі. Врешті-решт, я ніколи 
не казав, що ті люди явно брешуть або що їхні слова спотворюють віру: 
тому й не можуть мати за виправдання самозахист. Єдине, що їх роз-
лючує і на мене нацьковує, – це те, що я називаю їхні доводи проти ла-
тинян не вельми обґрунтованими. Справді, тими доводами вони їх ні не 
підловлять, ні не пересилять: латиняни досить меткі, щоб зауважити всі 

83 Пор.: «А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліп-
ше, якби млинове жорно повішено йому на шию, і він був утоплений у глибині моря» 
(Мт. 18:6).
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слабкі місця. Адже коли хтось по-справжньому воює за свою думку, то не 
вдовольняється похвалами від своїх, а глядить, щоб і суперники, всебічно 
випробувавши його доводи, ні до чого не могли присіктися: лише тоді 
покажуть спину, а він здобуде вінець, утікачів же оберне в рабство. Тому 
доки ті люди випробовуватимуть силу своїх доводів не на латинянах, а на 
самих собі та вважатимуть, що коли вони в чомусь певні, то й латиняни 
в цьому впевняться, – доти їм небезпечно кидатися в бій.

Отут, зауважу, і стає у великій пригоді моє «сперечання» чи, якщо 
ко мусь подобається, «опонування»: адже я, знаючи доводи латинян і ви-
су ваючи їх тим, хто бажає з ними змагатися, чітко їм повідомляю, як 
треба озброюватися. Чого не віддав би полководець, аби мати при собі 
лю дину, достеменно обізнану з ворожими замислами, і бути в змозі ді-
я ти на випередження! Я ж і є такою людиною для тих, хто готовий дис-
пу ту вати з латинянами, – аби лиш зуміли мною скористатися. Своєю 
мо вою я розкриваю підступи й задумки супротивників, показую, якою 
збро єю вони гадають нас побити, і дораджую, якою бронею від неї при-
кри ва тися. Це радше латиняни мали б на мене нарікати, що відкриваю 
їх нім су про тивникам засоби, якими давати їм відсіч, а наші – мали б 
мені дякувати.

Не для того я так відверто нападаю на наших, щоб зажити приязні 
в ла тинян, адже я ні проксеном84 їхнім не є, ні ще якоїсь почести від них 
не маю. Не тому вирішив говорити неприємні для всіх речі, щоби з влас-
ної волі стати ненависним батьківщині та співгромадянам: хіба збоже во-
лівши, волів би ганити стількох близьких мені людей, до чийого кола маю 
честь належати й на чиїй думці мені так залежить. Просто вважаю, що 
доб рий громадянин має не лише дбати, щоб його власні діяння державу 
про славили, а й пильнувати, щоб діяння інших її не ославили. У тому 
дру гому бачу й від себе користь – звісно, коли ширше глянути на мій ви-
бір, а не рюмсати, наче дитина, якій виховник не дає пустувати.

Якщо ж моя доброзичлива відвертість декого дратує, бо їм миліше, 
коли перед ними стеляться та в усьому ними захоплюються, то хіба це 
прямо не свідчить, що вони прагнуть лестощів і закликають нас вправ-
лятися в цьому рабському занятті? Зазнавши від своїх служок тимчасової 
втіхи, неждано-негадано будуть за це гучно осміяні. Такої ганьби, яку ма-

84 Цілком у дусі залежности візантійської риторики від класичних взірців, Кидоніс 
вво  дить у свою промову суто античну реалію: проксен (πρόξενος) – громадянин поліса, 
який офіційно представляв інтереси іншого поліса в себе на батьківщині. Інститут про-
ксе нії (προξενία) в античній Греції виконував функції своєрідного дипломатичного пред-
став ництва та вважався престижним з огляду на пов’язані з ним почесні права. Див.: 
Проксен // Словарь античности / ред. Й. Ирмшер, Р. Йоне; пер. В. И. Горбушин та ін. 
Моск ва 1989, с. 464.
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ють і підлабузники, і ті, кого вони улещують, нікому не побажаєш – хіба 
ворогові.

От і сказано те, що я від початку постановив вам розповісти, щоб 
ви, послухавши, винесли свій вирок. Сказано по чистій правді; певен, що 
й ви над усе поставите правду і справедливість. Але щоб пояснити вам, 
якої думки я сам і який закон собі встановив після довгої внутрішньої 
боротьби, ще й таке скажу, нічого не приховуючи:

Я вважаю, що християнин, гідний цього ймення, у своїй мандрівці до 
вишнього має покладатися, наче на двійко очей, на точну та непохитну 
віру в Бога й на зладжені за Його законами діяння; забракне одного – 
то й інше буде марним85. І все ж віра – навіть самотою, окремо від діл – 
важ ливіша для Спасіння. Вона – немовби підвалина, що на ній три ма єть-
ся споруда діл; споруда, якій ніколи не встояти без надійної опори у вірі. 
Як можуть діла провадити до Бога того, хто цілковито Його не знає, 
бо між ним і Богом стоїть невірство? Як чинити приємне Богові, бу ду-
чи Йому ненависним через хибні гадки про Нього? Як Його любити, як 
сподіватися від Нього нагороди за свої труди, не живлячи істинних мис-
лей про Нього?

Отож сама собою віра – навіть тоді, коли майже покинула віруючо-
го – не цілком позбавлена користи. А от коли вона зусібіч укріплена прав-
ними мислями, то невпинно розпалює у віруючому жагу до Того, у кого 
він вірує, і змушує його бігти до блага, у яке увірував. Про це свід чить 
сам Христос, мовлячи до своїх учнів: «Коли ви перебуватимете в мо їм 
сло ві, ви дійсно будете учнями моїми і спізнаєте істину, і істина ви зво-
лить вас»86. Він показує, що для свободи вистачатиме й істини – якщо та 
на дій но полонить душу.

Так воно і є. Чеснота звичаїв властива людині від народження, бо 
належить до її природи. Розум, який усередині нас, немов той учитель, 
веде нас до правильних діянь; і кожен, хто не є цілковито зіпсутим, – 
а то му не перечить розумові, – проживе в чесноті, ще й похвалу за неї 
здо буде. Про це свідчать і численні філософи «ззовні»87, і полководці, 
і ри тори, які не цілком нехтували порадами розуму, а тому й чеснотами 

85 Пор.: «Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл не має? Чи може 
його спасти віра?» (Як. 2:14).

86 Йо. 8:31-32.
87 Йдеться про язичницьких філософів. Використання терміна «ззовні», «зовнішні» 

(οἱ ἔξω) на позначення нехристиян ґрунтується на новозавітному слововжитку. Пор.: 1 Кор. 
5:12-13; Кол. 4:5; 1 Сол. 4:12. 
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свої ми неабияк прославилися. Коли ж ідеться про істинну віру, то тут 
люд ський розум безсилий. Тут людина потребує вишнього вчення, яке ми 
лише тому отримали, що сама Істина у своєму людинолюбстві об’явила 
себе світові; тож істину – божественну та вищу за нас – годиться понад 
діла шанувати. Віримо, що, здобувши її, матимемо від неї більшу користь, 
ніж від діл. Адже діла часто-густо є суто людськими, а чинить їх наша 
при рода; однак і те мусимо визнати, що без їхньої підмоги віра є мертва88 
і не здатна сягнути жаданої мети.

От і мені, покликаному Богом до величного та щасливого слу жін ня 
й удостоєному назви, яка понад усяке ймення, – адже і звуся, і є хрис-
тиянином, – не мало би бракувати нічого, притаманного хрис тия ни нові. 
Насамперед я мав би закласти непорушну підвалину точної віри в Бога; 
далі – припасувати до неї діяння, надбудовуючи осяйну красу чеснот із 
само цвітів, золота, срібла, а не громадячи безтямно й марно каміння, де-
рево, сіно, солому – немічну й негодящу матерію пороку, яка і тому, хто 
над нею трудиться, йде на шкоду, і сама улягає вогню та тліну.89

Коли б я злинав, опираючись на обидва крила, – легко сягнув би не-
бес і того безконечного веселія, котре, віримо, нас там чекає. Та оскільки 
я веду життя, позбавлене всякого подвигу, бо душу мою обсіли млявість, 
лінощі й пристрасті підступниці плоті, то стараюся зберегти собі хоча 
би віру в Бога, щоб не докласти до своїх гріхів ще й невірство та оста-
точ но не потягнути додолу свою шальку терезів; щоб не бути долу по-
верг нутим і не оселитись у проваллі, у темряві, звідки нема вороття; щоб 
не зневажити Бога й самому не бути зневаженим, почувши: «Я вас не 
знаю»90, – отой найсправедливіший вирок за наше незнання.

Маючи це на оці й стараючись зберегти точну та бездоганну віру 
в Бога, я встановив для себе такий закон. На мою думку, до віри не на-
вернеш ні розмислами, ні доведеннями, ні висновками диспутів: бачимо, 
що вона «не від людей і не через людей»91, ані через людський задум і мис-
тецтво, а лише через вишнє об’явлення приходить; тому всяке свід чен ня 
про неї та всяке в ній пересвідчення має бути споріднене з тим виш нім 

88 Пор.: «Віра, коли діл не має, мертва сама в собі» (Як. 2:17).
89 Пор.: «За благодаттю Божою, даною мені, я, мов мудрий будівничий, поклав основу, 

а інший на ній будує. Нехай же кожний вважає, як він будує. Іншої бо основи ніхто не 
може покласти, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли ж хтось на цій основі будує 
з золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, – кожного діло стане явне; день бо 
Господній зробить його явним; бо він відкривається в огні, і вогонь випробовує діло 
кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме на го-
роду; а коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди» (1 Кор. 3:10-15).

90 Мт. 25:15.
91 Пор.: Гал. 1:1.
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об’явленням. Коли ж є потреба спростувати якісь безсоромні та шах рай-
ські софізми, тоді, вважаю, і розумом не завадить помірятися з тими, хто 
власними розумуваннями нападає на віру, і тією зброєю їх розгромити, 
з якою вони проти неї посміли виступити: викрити недоречність їхніх 
слів, показавши, які неув’язки з тих-таки слів випливають. Саму ж іс ти ну 
треба доводити не розмислами, а тим, про що я допіру мовив, чи при-
найм ні тим, що звідти конче виводиться.

Знаючи, якими скарбами об’явлення сповнене Святе Письмо, я слу-
ха ю ся всього, що в ньому прямо стверджується, як слів самого Бога, і для 
мене воно достовірніше за найочевидніші речі. А якщо, бува, й виринає 
в думках щось супротивне, то сам себе картаю за необачний умовивід 
і стережуся таких мислей, наче пропасти, і лише того, що в Писанні, три-
маюся, бо вважаю, що швидше «перейде небо й земля»92, ніж у ньому 
щось буде хибно сказано. Отак я пильную благочестя й усього з ним по-
в’язаного – наче геометричної побудови, яка неминуче виводиться з пер-
ших начал.

Коли ж у віровченні виявляється те, чого ні не знайдеш у пророчих 
глаголах, ні явно з них не виведеш, і стає для декого приводом перечити 
віровченню, – то збираються уславлені чеснотами й мудрістю святі отці 
з усього загалу Церкви (тож і звемо це загальним собором) і спіль но 
виносять ухвалу, якою викривають збоченість і безумство спере чаль ни-
ків, а всіх інших навчають, як треба мислити про Бога, щоб не грішити 
проти істини; отих ухвал я дотримуюся так само вірно, як і мовленого 
в Писанні. Насамперед віддаю належне мудрості цих мужів, яка є за пору-
кою точности дослідження; однак і те вважаю немалою підмогою для від-
шукання істини, що вони сходяться разом: хіба можуть схибити, спільно 
розглядаючи те, у чому й поодинці ледве чи помилилися б? Хіба можливо, 
щоб між тими, які задля Бога зійшлися, та й не було Бога? Звіщається, 
що коли двоє чи троє в Ньому погодяться – не полишить їх; то хіба ж 
відступиться од стількох, які зібралися в Його ім’я, і не перебуватиме 
з ними?93 Хіба не пошле Святого Духа на підмогу тим, хто за Нього воює? 
Тому все, що вони ухвалили, я ношу в душі як непорушний закон.

Одначе й такі речі трапляються, яких ні в богонатхненних Писаннях 
не знайдеш, ні отак просто з Писань не виведеш; але й від загального 
собору вони жодного визначення не отримали. Часто-густо це новації та 
надмірності – поріддя честолюбства та чвар: через них, бува, і в Церкві 

92 Мт. 5:18.
93 Пор. «Коли двоє з вас згодиться на землі просити що б там не було, воно буде 

дано їм моїм Отцем Небесним; бо де двоє або троє зібрані в моє ім’я, там я серед них» 
(Мт. 18:19-20).
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розходяться думки, а прихильники однієї гадки докоряють прибічникам 
іншої. От і мені доводиться виступати за котрусь зі сторін – а саме за ту, 
до чиєї гадки мене схиляють краще обґрунтовані доводи. Проте в цих ре-
чах я відмовляюся від будь-якої поспішности суджень, бо не маю певнос-
ти, що пізнав істину, поки ретельно всього не перевірю. Отож утримуюся 
та розважаю, зіставляючи досліджуване з тими визнаними речами, про 
які вже мовлено; і якщо виявляю, що нове збігається із загальновизнаним, 
то й сам його приймаю, й іншим раджу до нього прислухатися, а тих, хто 
йому перечить, по змозі спростовую. Якщо ж, узявши нове на пробу, не 
можу примирити його зі старим, а вбачаю між ними непереборні проти-
річчя, то звинувачую нововведення в безсиллі, щиро жаліючи тих, хто 
його обстоює, а сам волію давнього та загальноприйнятого.

Коли ж я своїми дослідженнями не можу ні виявити, в чому нове і ста-
ре сходяться, ні з’ясувати, в чому вони розбігаються, то стаю посередині 
й наказую собі замовкнути, даючи змогу всмак почубитися тим, хто лю-
бить суперечку. Щоправда, тут може підсобити й вірогідність чиєїсь дум-
ки, переконуючи вибрати котрусь зі сторін, адже коли не помагає те, 
що визнане, вдаємося, наче до безпечної пристані, до вірогідного. Так 
і я чиню, коли не можу за щось надійніше вхопитися; але ж через це не 
злословлю про тих, які опинилися з іншого боку, ані не посилаю їх у пек-
ло. Я поблажливо ставлюся до них та їхніх розмислів, – так само, як і до 
себе, – коли нас не стає, щоб узяти вершину в дослідженні. Тоді я і собі, 
і їм дораджую кликати Бога за провідника по цьому сповненому круч 
і проваль бездоріжжі. Отакий закон став для мене прибіжищем, коли ме-
не розривали супротивні помисли: він утихомирив війну в моїй душі, до 
нього я і тепер волію вдаватися.

Оскільки ж у дослідженні про Духа доведення можливе лише на під-
ставі Писань і тих учителів, про яких уже мовлено, то і я в них шукаю 
певности. Коли розсуджую, де істина, мені байдуже, якого вони племени, 
бо як у Христі «немає ні чоловіка, ні жінки»94, «ні варвара, ні скита»95, так 
само між азійцем і европейцем не треба робити різниці, надто ж коли 
йдеть ся про істину: досить, щоб і той, і той були слугами Христовими, 
а ті, хто між собою воює, – щоб визнавали їх спільними вчителями Церк-
ви. Дос те менно з’ясувавши, що всі вони між собою згідні, хочу й собі до-
лу читися до їхнього єдиномислія.

Вірю, що їхнє богослов’я Духа в Дусі зростає, тож спокійно його три-
маюся, наче безпечної пристані, і не зважаю на різних шаленців. Ледве чи 
мене за це вихвалятимуть мастаки-богослови, але напевно знаю, що ні-

94 Гал. 3:28.
95 Кол. 3:11.
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хто мені за мою обережність не докорятиме. Хіба матиме хтось підстави 
про мене злословити, якщо тримаюся тих, кого він сам подивляє та чиїм 
учнем хотів би вважатися?

Однак моя горда батьківщина не терпить, коли хтось із громадян зва-
жується виступити проти її думки: вимагає, щоб за неї не лише тіло, а й 
душу ложити, та навіть істиною жертвувати. Отож і мене, громадянина, 
змушує підтакувати всім своїм гадкам, хоч і не здатна переконати в їх-
ній істинності. Не дозволяє мені навіть мовчки сидіти та, у всьому по-
клавшись на єдиного Бога, вимолювати для неї істину: якщо навіть жаб 
не перекричу, підносячи до небес її чесноти, – звинуватить мене в зраді 
й тією ж карою, що зрадників, буде готова скарати.

Я вважаю батьківщину ціннішою та святішою за все, крім Бога; її ша-
ную понад усе, що хоч якось до мене стосується; її маю за начало й ог-
нище – звісно, після Первоначала – всього, що моє, і мене самого. На бать-
ківщині мені солодше терпіти численні прикрощі, ніж вкушати най біль-
шу насолоду на чужині. І все ж через любов до неї я не наважуся ні Бога 
обра жати, ані лжу істиною облудно називати, ні власну душу бездумно 
в прір ву штовхати. Нижчим властям треба віддавати належне, але так, 
щоб у ви щих не відбирати того, що по праву їхнє; найвища ж влада – Бог 
та істи на, а далі – сотворена задля них душа. Отож, застерігши за ними те, 
що їхнє по праву, я в усьому іншому охоче служу батьківщині; та якщо їй 
за баг неться, щоб її шанували понад Бога й істину, то хай уже вибачить, 
коли не зможу вслужити їй такої служби – і для неї, і для мене шкідливої. 
Хіба ж не спіткає нас обох відплата: мене – за те, що вшанував її вище за 
Бога; її – за те, що зволила, щоб їй більше, ніж Богові, догоджали?

Я є справжнім тягарем для тих співгромадян, які недовчилися, але 
люблять посперечатися – саме тому, що серед мудріших і відданіших 
істині, які тайкома з ними не погоджуються, немає жодного, хто не радів 
би моїй старанності; хто не хотів би стати моїм спільником і, ра зом зі 
мною шукаючи, розділяти зі мною велику втіху від знайденого; хто не 
закликав би мене не відступати, а з доброю надією іти вперед – мовляв, 
за це сподоблюся від Бога і винагороди, і відзнаки. А от ті, хто над усе 
жадає перемоги, ті «оборонці», які віддано прислухаються, що бать ків-
щина скаже (та насправді підривають її непомірними лестощами), – обу-
рю ються і лютують, що не воюю разом із ними проти латинян, не роз-
но шу Італію в пух і прах хулою та огудою. Начебто для того, щоб спрос-
тувати чиюсь гадку, досить його полихословити!

Я ж на це отак відповідаю. Якби між нами й італійцями зайшли по-
ра хун ки в чомусь іншому, що спричиняє незгоду між державами, то всяк 
уздрів би, що я палкіше за всіх бороню батьківщину: тоді б я вже не до-
шукувався, хто правий, хто винуватий, а навіть тих, хто по справедливості 
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мовить, не вагаючись, бив би, тіснив би і валив би додолу. Не всі ме не 
за таке похвалили б: мовляв, сором навіть у найменшій дріб ниці пере-
ступати справедливість – тим паче, коли й зиск із цього не ве ли кий. Про-
те, кажу, я на все заплющив би очі, а лише про честь моєї дер жа ви пік-
лувався б, адже її, вважаю, треба всіляко захищати.

Коли ж на кін у словесному змаганні ставлять істину, – і не будь-
яку істину, а таку, що, погрішивши проти неї, відійдемо від Бога, без 
якого взагалі ніщо не може існувати, – то хіба ж я сам собі ворог, щоб 
у такому йти на поступки задля чиєїсь приязні й дружби? Хіба ж я та-
кий непритомний, щоб іти за тим, хто веде в прірву, і вірити словам, 
які віддаляють від істини? Ми ж не є споконвіку й від природи геть 
у всьо му розбіжні з латинянами; ми не отримали в спадщину обов’язку 
з ними воювати – як у давнину елліни воювали проти варварів, а нині 
ми во ю ємо проти всіх, хто блюзнить на Христа; тож і не мусимо будь-
що-будь триматися давньої ворожнечі. Навпаки, спочатку всі ми були 
не мовби городянами одного града – Церкви: уживали тих самих зако-
нів і звичаїв, слухалися тих самих правителів. Допіру згодом ми, хтозна 
чому, розділилися: сум’яття почалося з дрібниці (якщо можна вважати 
дріб ницею навіть найменше відхилення од віри), тож і нинішній роз брат 
більше скидається не на війну, а на якусь усобицю чи заколот. Коли град 
отак нездужає, городяни, певна річ, не вважають одні одних за гарб ни ка-
ми й ворогами батьківщини, а кожен пильнує спільної вигоди й має за 
честь сказати своє слово на благо громади; дорікати одне одному – до рі-
ка ють, але немає між ними ненависти, як між одвічними ворогами. На-
віть більше: заявляючи, що борються заради цілої громади й шукають 
спіль ної вигоди, неминуче визнають, що й супротивники залишаються 
їхніми друзями.

Отож і мене, громадянина Церкви й часточку спільного тіла, ніхто не 
має підстав ненавидіти, якщо під час заколоту я віддаю перевагу тим, які, 
на моє переконання, говорять справедливіші й корисніші для суспільства 
речі, і гадаю, що й решта скористає, мене послухавшись. Як що ж мої 
слова комусь не до смаку, то й тоді не по праву вважають мене ворогом 
спільноти: який же я ворог, коли дораджую те, що маю за ви гідне для всіх 
поспіль? Мою впертість справедливіше було би списати на не вігластво 
та неуцтво; тож усякому, хто при умі, годилося б навчити й на поумити 
нетямущого, а не брати його на кпини.

Якби ті, хто нині на мене кидається, отак зі мною повелися, то вчи-
нили би шляхетно, своїми доводами переконавши й навчивши того, хто 
мимовільно казав неправду. Тоді й від мене їм би належала подяка, гідна 
мудрих і справедливих мужів: за те, що змилувалися над моїм неуцтвом, 
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я б надалі ходив під їхньою рукою, а їхню перемогу зробив ще почеснішою 
визнанням своєї поразки.

Однак їм таке й на ум не спадає: мають мене за найлютішого во рога 
й кажуть, що я дію на збаламучення та зруйнування спільноти, ви-
даючи власні гадки за щось усіма визнане. Я ж ніколи не наважував ся 
отак безсоромно їх ганити. До того ж, я ніколи прямо не казав, що ті, 
хто хоче пізнати істину, мають нехтувати всім, що говорять наші, а ли-
ше до Старого Риму вдаватися – начебто я вже геть зневажив наш Но-
вий Рим!

Я лише одне кажу: небезпечно виходити на війну й рватися в бій, 
коли щит маєш паперовий, а спис – олов’яний; коли шолом зодягнув вос-
ковий, а панцир – льняний; коли й весь обладунок у тебе подібний. Саме 
так ви глядає те, що кажуть наші, супроти того, що мовлять латиняни: це 
під твердить усякий бувалець у словесних війнах. Отож, воюючи проти 
благо родних мужів, треба спочатку як слід убезпечитися від їхніх ударів, 
а вже тоді відважно ставати до бою. Хіба справедливо нарікати на таку 
по раду? Хіба не другом є той, хто її дораджує?

Скажуть – нісенітниці плету, не знаючи їхньої сили, адже зброя 
в них – міцніша за всяку крицю? То й тоді я не є негідником, бо вина 
моя – у невіданні; а це, потвердить кожен справедливий суддя, найлегше 
із зви нувачень. А вони, хоч і храбряться своєю зброєю, та перш ніж ви-
йдуть із нею на ворога, усе ж нехай удома її випробують. Якщо витри-
має – тоді хай кличуть сурмача й у щасливу годину виступають на поле 
бит ви. Якщо ж її недостатньо, – а іншої, здається, не достачиш, – то нехай 
ще віддалік од наметів противника висилають послів і просять миру: до 
цього й обставини спонукають, і сам Христос закликає.

Отепер уже сказано все, у чому я хотів би мати вас за суддів; тепер 
можете й вирок виносити.

Переклад і коментарі Ростислава Паранька

Rostyslav Paranko
A BYZANTINE INTELLECTUAL OF THE 14TH CENTURY 
AT THE CROSSROADS OF THEOLOGY AND POLITICS: 
«FIRST APOLOGY BY DEMETRIUS CYDONES

Demetrius Cydones (c. 1324–1397/1398) was one of the most prominent re pre sen-
tatives of the late Byzantine political and intellectual elite, who positioned himself 
as a stalwart supporter of political, ecclesiastical and cultural convergence with 
the Latin West. Th is position is refl ected in his writings, consisting of political and 
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propagandistic tracts, translations of western theologians and his own theological 
treatises based on the principles of scholasticism and aimed at defending doctrines 
of the Roman Church. Th e so-called “First Apology” is of a special interest, since 
it can be regarded as an ideological manifesto, covering a wide range of political 
and theological issues. Th e article includes introductory biographical notes and 
a Uk rai nian translation of the “First Apology” with commentary.
Keywords: Byzantine history, Latin West, Roman Catholic Church, Demet rius 
Cydones, bio, politics, theology, treatise.
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Олексій Вінниченко

ПАНИ РЕЛІГІЇ ГРЕЦЬКОЇ І ВИШЕНСЬКИЙ СЕЙМИК

ПЕРША ТРЕТИНА XVII ст.

Розглядається діяльність місцевої православної шляхти на гене раль но му 
сей мику Руського воєводства у Вишні в першій третині XVII ст. Від-
стою ючи свободу богослужіння, православний нобілітет дома гався вне-
сення до сей микових інструкцій послам на сейми Речі Поспо литої пос-
ту латів на за хист Православної Церкви. З огляду на мало замож ність 
православної шлях ти Руського воєводства, серед неї не виявилось ак-
тив них політиків за гально державного чи регіонального рівня. Це стало 
причиною си туа тив ної співпраці з протестантами під час безкоролів’я 
1632 року.

Ключові слова: сеймик, шляхта, Православна Церква, унія, Руське воє-
вод ство, Річ Посполита.

Час від Люблінської унії і до початків Хмельниччини у свідомос ті 
су часних українців постає здебільшого як період важкої боротьби ук ра-
їн ського народу проти полонізації та окатоличення. Не беручись за по-
яснення того, у який спосіб сформувався цей історіографічний кон структ 
і наскільки він відповідає реальній картині минулого, погодьмося, що рі-
шення Берестейського собору 1596 р. та подальший конфлікт між при-
хиль никами і противниками унії справді спричинилися до розколу русь-
кого соціуму, а відтак зумовили активізацію його громадського та по лі-
тичного життя. У духовних колах проявом такої активізації стала по ява 
полемічних богословських творів, у міщанському середовищі – стрім кий 
розвиток церковних братств і зростання їхньої ролі, а в шляхет сько му 
стані – політична боротьба на сеймах і сеймиках за пра ва «релігії грець-
кої». У центрі цієї боротьби опинилася шляхта Волинсько го воєвод-
ства: його сеймові представники активно відстоювали права й інтереси 
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Православної Церкви та її вірних, а луцький сей мик ре гулярно ухва лю вав 
рішення на користь «дизунітів». Зрештою, саме во лин ська шля хет ська 
корпорація дала найактивніших і найрішучіших при хиль ників право-
слав’я, таких як князь Костянтин Острозький, Адам Ки сіль чи Лаврентій 
Древинський.

Натомість православна шляхта сусіднього Руського воєводства – по-
рівняно з шляхтичами-єдиновірцями з Волині – опиняється на узбіччі цієї 
боротьби. Її слабка релігійна активність (а може, й цілковита байдужість 
до «релігії грецької»?) не мала б викликати подиву. Адже галицькі землі 
набагато раніше потрапили під безпосередню владу польських королів, 
і тут, згідно зі згаданим іс торіо графічним конструктом, процес полонізації 
й окато личення русь кої шляхти тривав уже кілька століть. Тому не дивно, 
що на початок XVII ст. більшість руської шляхти в Галичині полонізу-
ва лася та перейшла в «латинську віру», а представники тих, переважно 
дріб них, шляхетських ро дів, які зберегли вірність православ’ю, не мали 
суспільної ваги, були не ор га нізовані та не спроможні до якихось актив-
них дій. Однак, на нашу думку, таку логіку слід якщо й не відкинути 
кате горично, то принаймні під дати сумніву, а можливо, й скоригувати.

Отже, спробуймо відповісти на запитання: «Чи справді можна гово-
рити про пасивність православної шляхти Руського воєводства в ре-
лігій них справах протягом першої половини XVII ст.?», звернувшись до 
документації вишенського сеймика, на який збиралася шляхта Львів-
ської, Перемишльської та Сяноцької земель. Нагадаймо, що саме в по-
становах та інструкціях сеймикових зібрань віддзеркалювалися по гля-
ди й позиція учасників сеймиків стосовно різних аспектів полі тич но го 
й соціяльного життя Речі Посполитої,1 у тому числі й щодо ре лігій них 
питань (у випадку Волинського воєводства його сеймик ви раз но уна-
очнив ставлення міс це вої шляхти до православних та като ликів схід но-
го обряду).

Уперше на вишенському сеймику – наскільки дозволяє стверджувати 
стан збережености його документації – «люди релігії грецької, або русь-
кої» виступають зі своїми проханнями вже невдовзі після Берестейської 
унії: в інструкції на сейм 1597 р. застерігалося, що ці люди повинні за-
ли шатися при своєму обряді. Виняток становив лише нововведений гри-
го ріянський календар, за яким мали відбуватися місцеві ярмарки та ін ші 
чинності (oprócz kalendarza, na którym siła należy krajom ruskim dla pod da-

1 Див. докладніше: О. Вінниченко. Позиція шляхти Руського воєводства стосовно со-
ціально-економічного та політичного стану Речі Посполитої в другій чверті XVII ст. (за ма-
теріалами інструкцій вишенського сеймика послам на сейми 1632-1647 років) // Україна 
модерна, ч. 2-3. Львів 1999, с. 7-36.
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nych i jarmarków).2 Прикметно, що наступним пунктом у цій сеймиковій 
ін струкції було вміщено скаргу шляхти протестантських конфесій (bracia 
di ver sae religionis).3

У наступні роки православні шляхтичі продовжили практику вне-
сення відповідних скарг і прохань в інструкції послам Руського воє вод-
ства, але відсутність реальних результатів, зокрема на сеймовому рівні, 
зму сила їх шукати інші шляхи впливу на короля й політичну еліту Речі 
По спо литої. У січні 1603 р. 95 шляхтичів (представники 38 родів4), що зі-
бра лися до Перемишля на сесію місцевого земського суду, подали до його 
кан це лярії протестацію. У ній – від свого імени та від імени всієї право-
слав ної шляхти воєводства – протестувальники задекларували, що під час 
по передніх сеймиків неодноразово вносили скарги стосовно релігій них 
кривд (зокрема щодо порушення свободи богослужіння, посідан ня цер ков-
них маєтків і бенефіцій), доручаючи представити їх на сеймі своїм по слам. 
Аналогічну скаргу православні шляхтичі виголосили й на перед сей мо вому 
сеймику у Вишні,5 подавши її у вигляді артикулу в сеймико вій ін струкції, 
та задекларували, що відмовляються визнавати податкові й будь-які інші 
ухвали майбутнього сейму, якщо їхній артикул не буде за твер джений 
сей мовою конституцією. Вписану в актові книги протеста цію до ві дома 
учас ників сейму мали донести представники протесту валь ників.6 Зазна чі-
мо, що сейм 1603 р. ухвалив рішення про сплату податків, проте їх збір 
у Перемишльській землі зіткнувся з певними труднощами.7 Згоду шлях ти 
на збір додаткових податків король намагався отримати ще під час депу-
тат ських сеймиків у вересні того ж року, проте тоді сеймик у Вишні було 

2 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej polskiej z archiwum tak zwanego bernar-
dyńskiego we Lwowie (далі – AGZ), т. 20: Lauda sejmikowe, т. I: Lauda wiszeńskie 1572-1648 r. / 
упор. A. Prochaska. Lwów 1909, № 59 (p. 9-10), с. 100.

3 Там само, № 59 (p. 11), с. 100.
4 Протестацію підписали представники Блажовських, Боярських, Бориславських, Брат-

ков ських, Винницьких, Височанських, Гошовських, Гурків, Дубравських, Желибор ських, За-
твар ницьких, Кальнофойських, Комарницьких, Копистенських, Криницьких, Літин ських, 
Майтковських, Манастирських, Негребецьких, Новоселецьких, Ортинських, Попелів, Ради-
ловських, Ритаровських, Рогозинських, Скоруденських, Созанських, Старо мі ських, Тато-
мирів, Терлецьких, Тишковських, Турянських, Уруських, Устрицьких, Хло пець ких, Чер нець-
ких, Шептицьких, Яворських (там само, № 62, с. 105-106).

5 Про перебіг та ухвали вишенського сеймика перед сеймом 1603 р. інформації практично 
немає, див.: О. Вінниченко. Конфлікт політичний чи конфлікт особистий: Вишенський 
депутатський сеймик Руського воєводства 1603 року // Соціум: Альманах соціальної істо-
рії, вип. 7: Конфлікт та порозуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи. Київ 
2007, с. 124 (прим. 46).

6 Див.: AGZ, т. 20, № 62, с. 105-106.
7 Там само, № 63-64, с. 106-108.
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зірвано.8 Можна припустити, що такий перебіг подій у Русь кому воєвод стві, 
поряд з іншими чинниками, зумовила й позиція право славної шляхти.

Ситуація в Руському воєводстві, й зокрема на вишенському сеймику, 
загострилася від 1610 р., коли після смерти православного владики Михайла 
Копистенського на єпископську катедру в Перемишлі за підтримки міс-
це вого латинського єпископа Станіслава Сєцінського було номіновано 
при хильника унії з Римом Атанасія (Олександра) Крупецького. Виходець 
із Во ли ні,9 висвячений у Великому князівстві Литовському,10 чужий для 
пере мишль ської шляхти, він викликав украй негативну реакцію міс це вих 
ро дів «віри грецької» (новий владика, до того ж, відзначався без компро-
міс ною вда чею)11, у яких було чимало священиків і які звикли мати й оби-
рати єпископа зі свого середовища.12 Уже під час депутатського сей ми ка 
1609 р. місцеві шляхтичі брутально, погрожуючи життю, вигнали Ата насія 
з Вишні. Серед кривдників, яких єрарх пізніше позивав до суду, ба чи мо 
представників тих самих родів, що й дотепер відстоювали на сей ми ко-
вих зібраннях інтереси Православної Церкви: Хлопецьких, Ри та ров ських, 
Созан ських, Літинських, Копистенських, Терлецьких, Ради лов ських, Бла-
жов ських, Татомирів тощо.13 Відтак взаємовідносини між уній ним вла ди-
кою і міс цевим нобілітетом уже не виходили з площини конфлікту.14

8 Див.: О. Вінниченко. Конфлікт політичний чи конфлікт особистий, с. 111-142.
9 Прикметно, що королівський привілей на Перемишльське владицтво, наданий Олек-

сандрові Крупецькому 15 вересня 1609 р. в Орші, було внесено до книг Руської (Во лин-
ської) метрики, до якої вписували документи, адресовані мешканцям Волинського, Київ-
ського та Брацлавського воєводств, див.: Руська (Волинська) метрика. Регести документів 
Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське 
воєводства) 1569-1673. Київ 2002, с. 545.

10 Про цю історичну постать див.: H. Kowalska. Krupecki Aleksander Oleksowicz, imię za-
konne Atanazy (ok. 1570–1652) // Polski Słownik Biografi czny (далі – PSB), т. 15, кн. 3 (66). 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, с. 406-407; K. Chodynicki. Kościół prawosławny a Rzecz-
pospolita Polska: Zarys historyczny 1370-1632. Warszawa 1934, с. 404.

11 На сеймі 1623 р. Атанасія Крупецького – у контексті завданих православним кривд – 
згадував у своїй промові краківський каштелян Криштоф кн. Збаразький, див.: J. Łukasze-
wicz. Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie. Poznań 1842, т. 1, с. 170-171 (текст про-
мови); K. Chodynicki. Kościół prawosławny, с. 472-473 (датування).

12 Після смерти Михайла Копистенського перемишльська шляхта обирала єпископа 
з-поміж представників місцевих родів: кандидатами були Радиловський, Літинський, Ко-
пис тенський та Іван Хлопецький Шишка. Останній отримав від короля привілей на єпи-
скопство, але помер, повертаючись додому (див.: А. С. Петрушевичъ. Сводная галицко-
рус ская летопись съ 1600 по 1700 годъ // Литературный сборникъ издаваемый Галицко-
рус скою Матицею: 1872 и 1873. Львовъ 1874, с. 38-41).

13 Див.: AGZ, т. 20, № 93, с. 136-137.
14 Опис конфлікту (щоправда, тенденційний стосовно української шляхти), зокрема 

бо роть би за єпископську катедру в Перемишлі в 1630-1640-х роках., див.: W. Łoziński. 
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У 1610-1620-х роках «братія релігії грецької» регулярно декларувала 
свої скарги та прохання в сеймиковому колі у Вишні й домагалася впи-
сання їх в інструкції послам на сейми. Протягом другої половини прав-
ління Жиґимонта III (починаючи від 1610 р.) з двадцяти сеймиків у Виш-
ні, що передували сеймам, постулати православних внесли в інструкції 
своїм послам аж 12 передсеймових зібрань.15 Не виключено, що скарги 
«па нів релігії грецької» знайшли відбиток і в інструкціях послам на сей-
ми 1611, 1613 (звичайний), 1619 і 1620 рр., котрі не збереглися, адже 
в біль шості збережених інструкцій говориться про неодноразові виступи, 
скар ги й звернення на сеймиках і сеймах. Не згадуються петиції «братії 
ре лі гії грецької» лише в інструкціях на надзвичайні сейми 1626, 1628, 
1629 і 1632 рр., що є закономірним з огляду на мету їхнього скликання – 
ухва лення податків на воєнні потреби Речі Посполитої.

Основний зміст усіх сеймикових артикулів зводився до необхіднос ти 
«заспокоїти» в стародавніх правах, привілеях і вольностях «братію на шу 
ре лігії грецької» та гарантувати їй спокійне життя й свободу богослу жін ня, 
під твердивши це відповідною сеймовою конституцією. Конкретні вка зів-
ки послам варіювалися залежно від обставин. Зокрема, йшлося про спо сіб 
дій сеймових послів, коли король зі станами перевірятимуть на сей мі пра-
ва православних (інструкція на сейм 1615 р.); про те, що «за спо ко єн ня» не 
мало по рушувати прав Римо-Католицької Церкви (1616 р.); як що б по сли 
ін ших во є водств не бажали обговорювати питання, то русь кі по сли му си-
ли звер нутися безпосередньо до короля й сенато рів (1618 р.); про те, щоб 
про си ти са мо го короля про його ласку (1621 і 1623 рр.); розпочинати сей-
мо ві засідан ня з відкладених справ, зокрема із «за спо ко єння релігії грець-
кої» (1624 р.).

Додатково згадувалося про те, що «пани релігії грецької» незадово ле ні 
не тільки в «наших краях», а також у Київському та Волинському во є вод-
ствах (1621 р.), що вони вимагають призупинити судові процеси, роз по ча ті 
в трибуналі Атанасієм Крупецьким проти православних свя ще ни ків у ко-
ролівських і шляхетських маєтках (1613, 1615, 1616 і 1618 рр.). Во ни також 
висловили невдоволення щодо упослідженого, на їхній погляд, становища 

Prawem i lewem: Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, т. 1: Czasy i ludzie, 
Kraków 1960, с. 238-250.

15 Постулати православних містяться в інструкціях вишенського сеймика послам на сей-
ми (переважно звичайні): надзвичайний 1613 (AGZ, т. 20, № 95 (p. 10), с. 139), 1615 (там 
само, № 100 (р. 20), с. 147), 1616 (там само, № 105 (р. 21), с. 155), 1618 (там само, № 114 
(р. 25), с. 167), 1621 (там само, № 136 (р. 9), с. 195), 1623 (там само, № 142 (р. 7), с. 204), 
надзвичайний 1624 (там само, № 145 (р. 11), с. 211-212), 1625 (там само, № 147 (р. 8), 
с. 216), 1626 (там само, № 149 (р. 30), с. 224), 1627 (там само, № 158 (р. 22), с. 247), 1629 
(там само, № 163 (р. 11), с. 269), 1631 (там само, № 168 (р. 30), с. 289-290) років.
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православних панів у «подаванні церковних бенефіцій» (1629 і 1631 рр.). 
В інструкції на звичайний сейм 1629 року окремо йшлося про необхідність 
зменшення податків, які збирали з православних попів і церков.16

З огляду на представлені єпископом Львівським Єре мією Тиса ров-
ським скарги, учасники вишенського сеймика в ін струк ці ях на сейми 1625 
і 1626 рр. доручили своїм послам просити коро ля «за спо ко їти супе реч ки» 
між владикою і львівськими міщанами-като ли ка ми (ті, ні бито, не про пус-
кали через місто похоронні процесії «зі зви чай ни ми це ре моні я ми грець-
кої релігії»17, не допускали до хворих душпастирів зі Свя тим При час тям 
і запаленими свічками, замикали церкви, при зна чали од них свя щеників, 
а інших ув’язнювали). Вони також просили за боро нити мі ща нам Львова 
втручатися в юрисдикцію владики, зокрема при зна чати свяще ни ків на па-
ро хії та подавати скарги на духовних осіб у за двор ний суд.18

Православні шляхтичі виголошували аналогічні вимоги на вишен-
сько му сеймику й після смерти Жиґимонта III: в інструкції на кон вокацій-
ний сейм 1632 р. йдеться про скарги «братії релігії грецької» щодо по ру-
шень їхніх вольностей і привілеїв та позбавлення їх церковних бенефі-
ціїв. Учас ники сеймика висловили сподівання, що ці домагання розгляне 
елек ційний сейм, до часу проведення якого посли на конвокаційний сейм 
му си ли забезпечити, щоб за безкоролів’я православні не зазнавали кривд 
і пере бували в спокої.19 Натомість в інструкції на коронаційний сейм 
1633 р. зазначалося, що посли мають просити Володислава IV про за до во-
лен ня ви мог православних у pacta conventa, причому будь-які про тес та ції 
проти рі шення короля й депутатів стосовно прав Православної Церк ви 
мали вважатися позбавленими юридичної сили.20 Також в інструкції зга-

16 Див.: AGZ, т. 20, № 163 (p. 13), с. 269. Подібний постулат вміщено й у вишенській 
інструкції на коронаційний сейм 1633 р. (там само, № 182 (p. 18), с. 336).

17 У 1623 р. між римо-католицькою і руською громадами Львова виник конфлікт через 
проведення похоронної процесії зі співом і запаленими свічками через центр міста. Від-
повідачами в справі були позвані «старші руської нації» Миколай Добрянський та Андрій 
Білдага, які за вироком раєцького уряду сплатили 60 гривень штрафу. Див.: Архив Юго-
Западной России, издаваемый комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киев-
ском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе (далі – АЮЗР), ч. 1, т. 12: Акты, от но-
ся щиеся к истории Львовскаго Ставропигиальнаго братства (продолжение). Про то колы, 
деловыя бумаги и переписка Львовскаго Ставропигиальнаго братства (1586-1881 г.г.). Киев 
1904, № 15, с. 543-549; Д. Зубрицький. Хроніка міста Львова / пер. з польськ. І. Сварник; 
наук. комент. М. Капраль. Львів 2002, с. 235; М. Капраль. Національні громади Львова 
XVI-XVIII ст. (соціально-правові взаємини). Львів 2003, с. 128-129; W. Łoziński. Patrycyat i 
mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Lwów 1892, с. 339.

18 Див.: AGZ, т. 20, № 147 (p. 9), с. 216; № 149 (p. 31), с. 224.
19 Див.: Там само, № 175 (p. 190 ), с. 321.
20 Див.: Там само, № 182 (p. 17), с. 335.
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ду ва лося про якнайшвидше надання королівського привілею ново обра-
ному перемишльському владиці Іванові Хлопецькому.21

Однак у сеймикових актах вишенського сеймика цього періоду прак-
тично не трапляються вимоги щодо забезпечення прав католиків схід-
ного обряду (лише в інструкції на сейм 1623 року, у самому кінці, серед 
приватних прохань згадано про якісь інтереси перемишльського вла ди-
ки)22. Вочевидь серед місцевих шляхетських родів, котрі залишалися вір-
ни ми східному обрядові, прихильників унії тоді ще не було або ж число 
їх було таким незначним, що вони аж ніяк не могли конкурувати з право-
славним «лоббі» на сеймику у Вишні й жодним чином не були спроможні 
впли ну ти на його ухвали.

Основна частина учасників (римо-католицька більшість?) вишенсько-
го сеймика не залишила справи Східної Церкви поза увагою, але фактично 
зайняла щодо них стриману, а в багатьох випадках невизначену, позицію. 
Проте варто звернути увагу: практично в усіх згаданих сеймикових по-
становах йдеться про прохання та скарги панів «релігії грецької», котрі 
вони виголошували в сеймиковому колі. Вочевидь, перебуваючи на сей-
мику в меншості, вірні Православної Церкви, відповідно, не могли до-
мог тися внесення до ухвалених зібранням документів своїх вимог у такій 
формі, у якій їм хотілося б. Однак православна шляхта Руського воє вод-
ства була достатньо наполеглива, щоб її слова були почуті іншими учас-
никами сеймика й зафіксовані в сеймикових ухвалах.

При розгляді роботи сеймикових зібрань стикаємося з типовою, поза 
сумнівом, ситуацією: завдяки сеймиковим ухвалам, що збереглися до на-
шого часу, добре знаємо, які саме рішення ухвалили учасники сеймика, 
нато мість нічого не можемо сказати про обставини, в яких відбувалося 
ухва лення цих рішень. Про них можна довідатися лише з інших джерел: 
лис ту вання та протестів учасників, але таких документів збереглося знач-
но менше, аніж сеймикових постанов.

Можна лише припускати, що загалом учасники вишенського сейми-
ка – незалежно від їхньої конфесійної приналежности – не були налашто-
ва ні проти своїх православних «братів» і прагнули радше збереження 
миру в суспільстві, аніж переваги прихильників чи противників унії. 
При наймні випадки, коли б православні шляхтичі стикалися з опором 
католицької (потенційно налаштованої проунійно) більшости на сеймику, 
яка перешкоджала би внесенню їхніх прохань, у цей час ще не відомі. Так 

21 Там само, № 182 (p. 18) с. 335-336; див. також: М. Андрусяк. Іван Хлопецький, пере-
миський православний єпископ-номінат в 1632-1633 // Записки Наукового товариства 
ім. Шев ченка, т. 147: Праці Історично-фільософічної секції. Львів 1927, с. 131-140.

22 Див.: AGZ, т. 20, № 136 (p. 33), с. 207.
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само не відомо й про якісь скарги православних шляхтичів на маршал-
ка чи інших учасників вишенського сеймика. Такий випадок стався аж 
у 1638 р., коли сеймиковий маршалок, перемишльський підкоморій Якуб 
Мак си міліян Фредро, разом з іншими учасниками зібрання відмовився 
внести пункт про «заспокоєння релігії грецької» до інструкції послам на 
сейм23, натомість вписавши до неї пункт, згідно з яким Перемишльське 
вла диц тво мало бути повернене Атанасієві Крупецькому й у майбутньому 
на даватися лише унійним єрархам24.

Стан речей, коли сеймикове коло принаймні позірно підтримувало 
ви моги православної «братії» і вносило постулати на підтримку право-
славних до інструкцій своїм послам (хоч на сеймах ці постулати не зна-
хо дили підтримки), закономірно випливав із тогочасної сеймикової та 
пар ла ментської практики. Сеймикова інструкція, роль якої в першій по-
ло ви ні XVII ст. виразно зростає (свідченням чого стали її більші до клад-
ність та обсяг), помітно обмежувала законодавчу ініціятиву сей мо вих 
по слів. Однак безпосередня реалізація чи хоча б озвучення на сей мо вих 
за сіданнях якихось конкретних постулатів з-поміж кіль кох де сят ків або 
со тень, що були внесені до інструкції, ставали мож ли ви ми лише в тому 
разі, коли хтось із послів, які їхали з нею на сейм, був за ці кав ле ний в ак-
туа лізації тих чи тих її артикулів. Саме тому на сеймі пос ту ла тів право-
слав них шляхтичів Руського воєводства не було чути або ж вони залиша-
ли ся малопомітними на тлі гучних виступів на за хист право слав’я їхніх 
одно вірців із Волині. Послами на сейм зазви чай ста ва ли представни ки 
серед ньої шляхти, маг нати, тоді як загал пра во слав ної шлях ти Львів ської, 
Пере мишльської та Сяноцької земель скла дали дрібні й мало замож ні шля-
хет ські роди (пере важно з Пере мишль щи ни), у середовищі яких не було 
ані полі тичних лідерів, ані заможних земле влас ників, здатних до мог тися 
об ран ня послом і спро мож них вико ну ва ти його обов’язки на сеймі.

Отож для православних шляхтичів, які брали участь у вишенському 
сеймику, можливим виходом була співпраця з тими чи іншими су спіль-
ними діячами або політичними угрупованнями. Під цим кутом зору за-
слуговує на увагу лист перемишльського шляхтича Самуеля Святополка 
Болестрашицького, писаний 24 серпня 1632 р. до литовського польного 
гетьмана Криштофа Радзивілла25. С. Болестрашицький, виходець із се ред-
ньої шляхти, представник осілого з XV ст. на Перемишльщині роду, був 

23 Див.: АЮЗР, ч. 1, т. 6: Акты о церковно-религиозных отношениях в Юго-Западной Руси 
(1322-1648 гг.). Киев 1907, № CCXCVIII, с. 737-738.

24 Див.: AGZ, т. 20, № 204 (p. 48), с. 414.
25 Про К. Радзивілла та співпрацю православних і протестантів наприкінці правління 

Жи ґимонта III див.: T. Kempa. Współpraca protestantów i prawosławnych na sejmikach litew-
skich w czasie panowania Zygmunta III // Парламенцкія структуры ўлады ў сістэ ме дзяр-
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кальвіністом, одним із регіональних протестантських діячів. У 1627 р. 
за переклад праці «Геракліт» видатного фрацузького кальві ніст сько го 
бого слова-полеміста П’єра дю Молена С. Болестрашицького за судили до 
спла ти штрафу й ув’язнення, через що він виїхав за межі країни, а йо-
го справа набула в Речі Посполитій широкого розголосу. По вер нув шись 
1630 р. зі Семигороду з допомогою К. Радзивілла, він надалі діяв як його 
клієнт і політичний агент.26

У згаданому листі від 24 серпня 1632 р. С. Болестрашицький коротко 
повідомляв свого патрона про події цього й попереднього дня у Вишні, 
коли тут відбувався післяконвокаційний сеймик. На ньому обговорювали 
три питання, відкладені з конвокації, серед них і про «заспокоєння релігії 
грецької». Рішення щодо цього пункту учасники зібрання не ухвалили, 
натомість зазначили, що питання належить вирішувати не од ному сей-
микові, а «всім станам Речі Посполитої». Відтак, вислухавши «жа лісливі 
скарги панів братії наших згаданої релігії грецької», відклали їхню спра ву 
на розгляд елекційного сейму.27 З листа С. Болестрашицького довідує мо-
ся, що перебіг сеймика не був спокійним: мали місце гострі суперечки 
між римо-католиками і протестантами, а останніх ще й намагалися пере-
сварити з православними. Проте до цього не дійшло – навпаки, наступ-
ного дня відбулося альтернативне сеймиковому численне зібрання («се-
сія») православних священиків і шляхтичів у місцевій церкві. На ньо му 
С. Болестрашицький та інші протестанти виголосили листи К. Радзи-
вілла28 (очевидно, у них йшлося про вибори короля та спільне від стою-
ван ня прав некатоликів)29, чим заохотили зібрану шляхту до активних 
дій (дійшло навіть до збірки коштів для відправлення листів)30.

жаў нага кіравання Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у XV-XVIII ста годдзях. 
Мінск 2008, с. 172-174.

26 Про цю історичну постать див.: J. Wit Opatrny. Bolestraszycki-Świętopełk Samuel // PSB, 
т. 2. Kraków 1936, с. 285-286.

27 Див.: AGZ, т. 20, № 180 (p. 1), с. 330.
28 Про діяльність К. Радзивілла та його заангажування в релігійні справи під час без-

королів’я після смерти Жиґимонта III див.: W. Kaczorowski. Rola Krzysztofa II Radziwiłła na 
sejmach konwokacyjnym i elekcyjnym w okresie bezkrólewia 1632 roku // Miscellanea Historico-
Archivistica, т. 3: Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury. Warszawa – Łódź 
1989, с. 35-50.

29 Про ситуацію навколо боротьби протестантів і православних Речі Посполитої за свої 
права під час безкоролів’я після смерти Жиґимонта III див.: J. Dzięgielewski. O tolerancję 
dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV. 
War szawa 1986, с. 11-59; W. Kaczorowski. Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 
1632 r. Opole 1986, с. 58-60.

30 Див.: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, dział V, 
sygn. 1109, s. 45-47.
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Описана С. Болестрашицьким «сесія» протестантів та «панів ре лі-
гії грецької» і подібні акції в інших регіонах Речі Посполитої спри чи-
нилися не лише до визнання на елекційному сеймі новообраним королем 
Володиславом IV прав Православної Церкви. Безпосереднім наслідком ак-
тивізації вірної цій Церкві шляхти Руського воєводства стала, по-перше, 
помітна участь православної шляхти в елекції нового правителя (до чого 
її схиляли К. Радзивілл і С. Болестрашицький): у переліку елек торів із 
Руського воєводства фігурують Адам Хлопецький, Федір Кально фой-
ський, Василь і Ксенофонт Літинські, Станіслав Паславський, Пет ро Шеп-
тиць кий, Андрій Турянський та інші31. По-друге, результати ак тив нос ти 
право слав них у регіоні проявилися навесні наступного року. 26 березня 
1633 р. шлях та, зібрана під Медикою на перепис посполитого ру шен ня, 
обра ла єпи скопом Перемишльським луцького земського писаря Семе на 
Гуле вича-Воютинського, представника волинського шляхетського роду, 
чи мало членів якого активно виступали на захист православ’я в пер шій 
поло вині XVII ст.32 Окрім єрархів «грецької віри»33 – митрополита Київ-
сько го Петра Могили, єпископа Мстиславського Йосифа Бобриковича – 
та мо на хів столичних (київських і віленських) монастирів, акт виборів 
за свід чи ли 82 священики (чимало з них були шляхетського походжен ня) 
та 116 шлях тичів із Перемишльської та Сяноцької земель.34 (Прикмет-
но, що пер шим з-поміж світських учасників виборів підписався Василь 
Літин ський з Літина – як «обраний директор35 нашої перемишльської 
елек ції»: такий підпис виразно свідчить про нав’язування до сеймико вої 
прак  тики). Не викликає сумнівів, що саме ці особи були учасниками се сії 
в «русь кій церкві» у Вишні 24 серпня 1632 р.

* * *
У першій третині XVII ст. діяльність «па нів релігії грецької» на ви-

шенському сеймику зумовлювалася передовсім їхнім низьким (з огляду 

31 Див.: Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis 
stronników Augusta III / упор. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz // Rocznik Towarzystwa 
Heraldycznego we Lwowie, т. 1: Rok 1908/9. Lwów 1910, с. 26, 86, 120, 160, 227, 238.

32 Див.: М. Довбищенко. Гулевичі у суспільно-релігійному житті Православної церкви 
в кінці XVI – середині XVII століть // Вісник Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, серія: Українознавство, вип. 11. Київ 2007, с. 9-13.

33 Про обставини обрання єпископа та участь у ньому Петра Могили див.: М. Грушев-
ський. Історія України-Руси, т. 8: Роки 1626-1650, част. 1. Київ 1995, с. 181-183.

34 Див.: АЮЗР, ч. 1, т. 6, № CCLXX, с. 665-669.
35 «Директорами» іноді називали сеймикових маршалків. Див.: О. Вінниченко. Інститут 

сеймикового маршалка в Руському і Белзькому воєводствах останньої чверті XVI – першої 
половини XVII ст. // Вісник Львівського університету: Серія історична, вип. 34. Львів 
1999, с. 114.
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на малозаможність) суспільним статусом. Представлена переважно дріб-
ни ми й розгалуженими шляхетськими родами з Перемишльської землі, 
право славна шляхта саме завдяки своїй численності могла впливати на 
ви  шен ський сеймик, який регулярно включав її постулати у свої ін струк-
ції послам на сейми. Іншою можливістю висловити своє не вдо во лен ня 
становищем Церкви стала для місцевих «панів релігії грець кої» по дача 
від по відних протестацій. В обох випадках їхні дії викорис то ву ва ли право-
слав ні лідери з інших воєводств. Водночас, так само з огляду на мало-
замож ність, серед православної шляхти Руського воєводства не ви яви-
лося політика загальнодержавного рівня, здатного відстоювати її ін те ре си 
на сей мі, чи навіть активного сеймикового діяча. Ситуатив на спів пра ця 
з про тес тантами, зокрема під час безкоролів’я після смер ти Жи ґи мон та III, 
та кож не дала якихось вагомих результатів. Причи ною була по зи ція міс-
це вої православної шляхти в релігійному питанні, що мала ви раз но регіо-
нальний і, до певної міри, поміркований харак тер: «па ни ре лігії грецької» 
не домагалися скасування унії, а лобіювали захист прав Право славної 
Церк ви та її майнового становища, насамперед у Пере мишль ській землі, 
що й проявилося згодом у боротьбі за місцеву єпи скоп ську катедру.

ДОКУМЕНТ

Вишня, серпня 24, року 1632 
Лист Самуеля Святополка Боле стра шиць кого 

до литовського польного гетьмана Криштофа Радзивілла 
про події 

під час генерального сеймика Руського воєводства у Вишні 23 серпня 
та спільну сесію православних і протестантів наступного дня

Jasnie oswiecone m[iłos]ciwe xiązę
mnie wielce zawsze m[iłos]ciwÿ panie

Acz s pi[e]rwszÿch początkow moniti et exempli W.X.M. me[g]o mcie[g]o pa-
na dobrze bÿłem utwirdzonÿ ÿ zagrząnÿ w moiey ku oÿczÿznie powin nos ci, ale 
tan to magis addere raczÿles W.X.M. calcar sludze swemu. W prawdzie ze przÿ 
sa meÿ concluzÿ oddane nam sam listÿ od W.X.M., prawie kiedÿm sie ią sci rał 
z ied nem paniątkiem o honor wszÿstkich ewangelickich posłow ÿ wszÿst kich 
ewan geli kow na* niedawno przeszłeÿ convocacÿ bedacÿch, ktorÿch w masz karach 
in nost ro theatro p[ro]ducowano. Zaplaciłem suffi  cienter, ze z nas ignominiosas 
vestes iniustifi catione zdieto. A to bÿlo na to, ze nas na tÿm seÿ miku s panÿ religÿ 

* Слово na дописано над рядком.
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grec kieÿ zwadzic chciąno, isz nie dokazono, na co sie za wzieli, nabrawszÿ ia du 
w serce. Post pernoctatum tenze naszed[ł] mie na gospodę, bu zuiąc [i tesz?]* usta 
moie wrzodami przeklinaiąc, co iesli cavalerska, niech sie rachuię. Na  za iutrz tedÿ 
uczÿnilismy w cerkwi ruskieÿ ssessią s panÿ religÿ greckieÿ, staro zÿtneÿ bracią, 
ktorÿch tak wielki numerus, ze cerkiew niemogła ich capere, sa mÿch po pow 
kilkaset. Tam p[ro]ponowalismy gravissimas W.X.M. consideratio nes, per spicaci 
animo concipowane, ÿ przestrogi, czÿm barzosmÿ tÿch ludzi ukon  ten to  wali de 
candore et fi de // W.X.M. et erga R.P. upewnili. Za co oni wszÿscÿ tam ze W.X.M. 
przes nas dziekuią ÿ nam dziekowali, tak ich te pisma W.X.M. alac  res ku sluszbie 
R.P. uczÿniłÿ ÿ skrzÿdla prawie przÿprawiłÿ, ze omni studio et conatu wszÿscÿ 
do te[g]o sie upomnieli ÿ strictissimis ver bis obligowali, abÿ tam wszÿscÿ na te 
electia staneli, y pr[a]esentibus no bis in urnam skład kę pie niez ną de posuerunt, 
to iest sumpt na wÿprawe lis tow ÿ corresponden cey. Nad to przÿkła dem teÿ to 
od W.X.M. przÿsłaneÿ re pro tes tacÿ swoie za nies li p[ro]testa cią, nie kon tentuiąc 
sie tÿm, co in causa religionis Ich M[iłos]ci, prze mÿskieÿ ÿ sa noc kieÿ zwłaszcza 
ziemiom, na teÿ convocaceÿ sta neło. Tak cum am plexibus mu tuis roziechalismÿ 
sie albo raczeÿ roziezdzamÿ s te[g]o seÿmiku. A ia na ten czas iako zawsze od-
dawąm powolne a vnizone słusz bÿ moie w mi łos ciwą łaskę W.X.M. me[g]o wielie 
m[iłos]ciwe[g]o pana. Dan w Wisni 24 au gus ti A.D. 1632.

W.X.M. pana mego m[i]ł[os]ciwe[g]o zÿczliwÿ zawsze ÿ unizonÿ sługa
Samuel Swatopełk Bolestraszycki mp.

(адреса на звороті):
Jasnie oswieconemu S.R.I. xiązeciu Je[g]o M[iłos]ci, Krzÿsztophowi Radziwiłowi 
na Birzach ÿ Dubinkach, hetmanowi W. Xiestwa Litewskie[g]o, do rąk wlasnÿch 
je[g]o xiązecÿ m[iłos]ci panu memu m[i]ł[os]ciwemu.

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Radziwiłłów, dział V, sygn. 1109, 
s. 45–47.

ПЕРЕКЛАД:

Найясніший м[илос]тивий княже
мені дуже завжди м[илос]тивий пане

Хоча від самих початків нагадуванням та прикладом В[ашої]К[ня зів-
ської]М[илости] мого милостивого пана добре був зміцнений і за охо че-
ний у моєму до вітчизни обов’язку, але тим більше додати зволив В.К.М. 
спонуки своєму слузі. Щоправда, при самому завершенні [сеймика] від да ні 
нам тут листи від В.К.М., якраз коли я зітнувся в суперечці з одним па нят-
ком за честь усіх євангелицьких послів і всіх євангеликів, що на не дав но 

* Нерозбірливо виправлене слово.
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минулій конвокації були, котрих у машкарах у нашому театрі пред став ля-
ють. Заплатив я достатньо, що[би] з нас ганебні шати неспра вед ли вос ти 
[було] знято. А це було тому, що нас на цьому сеймику з панами ре лі гії 
грецької привести до незгоди хотіли, але не досягнули [того], до чого праг-
нули, набравши отрути в серце. Під час ночівлі той самий знай шов мене 
в помешканні, лаючись [і також] уста мої виразками прокли на ю чи, що 
якщо [це була справа] лицарська, [то] нехай рахується. Тоді на ступ  ного дня 
вчи нили ми в руській церкві сесію з панами релігії грецької, старо жит ньою 
братією, котрих таке велике число [зібралося], що церква не могла їх вміс-
тити, самих священиків кількасот. Там представили ми най важ ли ві ші В.К.М. 
погляди, розсудливим розумом обмірковані, і пере сто роги, дуже цих людей 
втішивши щирістю і вірою В.К.М. і сто совно Речі Поспо литої впевнивши. 
За що вони всі там В.К.М. через нас дякують і нам дя кували, [і] так їх ці 
листи В.К.М. охочими до служби Речі По спо литій зробили й ніби крила 
надали, що з усією старанністю й підприєм ливіс тю всі до того зголосилися 
та найдокладнішими словами зобов’язали ся, щоб там усім на цю елекцію 
стати, і невідкладно нам в урну гро шову склад ку зібрали, тобто кошт на 
відправку листів і кореспонден ції. Крім того, за прикладом тієї присланої 
від В.К.М. репротеста ції, подали свою протес та цію, не задовольняючись 
тим, що в справі віри Їх М[ило]сті, зокрема Пере мишльській і Сяноцькій 
зем лям, на тій кон вокації ухвалено. Так, обій нявшись навзаєм, роз’їхалися, 
або радше роз’їзджаємося, з цьо [го] сеймика. А я тим часом, як завжди, 
від даю покірні та смиренні служіння мої в милостиву ласку В.К.М. мо[го] 
дуже м[ило]стивого пана. Дано у Вишні 24 серпня Року Божого 1632.

В.К.М. пана мого м[и]л[ос]тиво[го] зичливий завжди і покірний слуга

Самуель Святополк Болестрашицький рукою власною.

(адреса на звороті):
Найяснішому Священої Римської імперії князю Йо[го] М[илос]ті, Криш-
тофові Радзивіллу на Біржах і Дубинках, гетьманові Великого Князівства 
Литовсько[го], до рук власних йо[го] князівській м[илос]ті панові моєму 
м[и]л[ос]тивому.

Oleksiy Vinnychenko
ORTHODOX NOBILITY AND THE SEJMIK IN SUDOVA VYSHNIA
FIRST THIRD OF THE 17TH CENTURY

Th e author investigates actions undertaken during the fi rst third of the 17th cen -
tury by the local Orthodox nobility during sessions of the general Sejmik (As-
sembly) of the Ruthenian Voivodeship in Sudova Vyshnia in defence of the 
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freedom of religion. Th e Orthodox nobility demanded that instructions be given 
to envoys to sejms of the Polish-Lithuanian Commonwealth aimed at protecting 
the Orthodox Church. Given the fact that most of the Ruthenian Orthodox no bi-
lity was relatively impecunious, no leaders emerged who could infl uence political 
de ci sions at the state or regional level. Th is situation, in turn, led to ad hoc co-
ope ra tion with Protestants during the interregnum of 1632.
Keywords: sejmik, nobility, Orthodox Church, union, Ruthenian Voivodeship, 
Po lish-Lithuanian Commonwealth.
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Вадим Ададуров

СВІТ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ АНТОНІЯ АНГЕЛОВИЧА

ДОКУМЕНТИ ДО ВИВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ ІМПЕРСЬКОЇ 
ІДЕНТИЧНОСТИ СЕРЕД ДУХОВЕНСТВА ГАЛИЧИНИ 

НАПРИКІНЦІ XVIII  НА ПОЧАТКУ XIX ст.

Мікросвіт політичних поглядів відомого єрарха Греко-Католицької Церкви 
Антонія Ангеловича досліджується через призму соціяльного процесу се-
ред нього масштабу, яким було залучення духовенства Галичини в полі-
тич ну систему імперії Габсбурґів, на тлі боротьби Австрійської корони 
з ре во люцією у Франції та поширенням її ідей в Европі. У науковий обіг 
впро ваджується низка документальних свідчень, які надають мож ли-
вість типологізувати суспільно-політичні погляди Ангеловича як такі, 
що по єднали в собі два дискурсивних пласти – становий та імперський. 
У пло щині ідей ці погляди заперечували модерне розуміння нації та грома-
дян ського суспільства, а в площині політики складали шану традиційним 
цін ностям монархічного легітимізму.

Ключові слова: політика, суспільні стани, духовенство, дискурс, іден тич-
ність, традиція, революція, Греко-Католицька Церква, імперія Габсбурґів.

Задум цього дослідження з’явився ще 2006 р., коли в Головному архіві 
давніх актів у Варшаві нам пощастило розшукати невідомі документи до 
біографії першого греко-католицького митрополита Галицького Антонія 
Ан геловича. Мова йде про протоколи, у яких зафіксовано обговорення 
Ра дою міністрів Варшавського герцогства можливих політичних наслідків 
від мови митрополита скласти присягу на вірність Наполеонові в той мо-
мент австрійсько-французької війни 1809 р., коли війська згаданого гер-
цог ства зайняли Львів. Цю відмову варшавські урядовці витлумачили 
як виразно антипольський демарш «руського митрополита Ангеловича», 

УДК 271.4-725:321.01(477.83/86)˝17/18˝А.Ангелович
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який «ненавидить поляків і видає твори проти французького уряду»1. 
Вва жаючи нижчим своєї шляхетської гідности бодай спробувати зро зу мі-
ти мотиви вчинку унійного митрополита, а отже a priori відмовивши «об-
ви ну ваченому» (нехай навіть у площині уяви, а не права) виголосити ос-
тан нє слово на свій захист, «обвинувачі» (діячі польського патріотичного 
руху) фактично засудили того на віки вічні лише на підставі відомого 
прин ципу «хто не з нами – той проти нас». Зафіксований у протоколах 
Ради міністрів Варшавського герцогства текст цього заочного політичного 
«при суду» став немов ідеологічним дороговказом для польської історіо-
графії, котра, розвиваючись як дискурс у реаліях українсько-польського 
національного конфлікту пізнішого часу, оцінила поведінку Ангеловича 
як таку, що звістувала народження ворожого ставлення галицьких ру си-
нів до поляків.2 Свого часу ми поставили під сумнів істинність цієї кон-
цепції, вказавши, що події 1809 р. жодним чином не вписуються в рам-
ки конфлікту між націями, оскільки ані в русинів, ані навіть у поляків 
ко лек тивна свідомість тоді ще не пробудилися до національного жит тя.3 
Ви сновки наших досліджень були згодом використані при опрацюван-
ні за галь ної схеми такого специфічного історичного явища, яким було 
австро русинство – політична течія, що сподівалася досягнути істотного 
по кра щен ня становища руської громади в Галичині шляхом лояльного 
став лен ня до австрійського уряду.4

1 Archiwum Główne Akt Dawnych (далі – AGAD), akta Rady Ministrów Księstwa Warszaw-
skiego, sygn. 66, k. 141.

2 У момент відзначення столітнього ювілею подій 1809 р. Вацлав Мейбаум зауважив, 
що ці події збудували підвалини «руської контрреволюції 1848 р.» (W. Mejbaum. Rządy 
Austriackie w Galicji pomiędzy wojną 1809 a 1812 // Biblioteka Warszawska, т. 4. Warszawa 1910, 
с. 26), а Броніслав Павловський наголошував, що в поведінці «першого тирольця сходу – 
Ангеловича» слід вбачати ознаки характерного для русинів під час революції 1848 р. 
«ультралоялізму» (B. Pawłowski. Lwów w 1809 // Biblioteka Lwowska, т. 3. Lwów 1909, с. 60). 
У дещо поміркованішому вигляді подібні оцінки збереглися в польській історіографії піз-
нішого часу. Наприклад, Казімеж Кжос у спеціяльній роботі, присвяченій польському по-
встанню 1809 р. у Галичині, відзначав, що «зусилля австрійської влади в справі здобуття 
підтримки греко-католицького клиру [...] відіграли в 1809 р. виразно антипольську роль» 
(K. Krzos. Z księciem Józefem w Galicji w 1809 roku. Rząd Centralny obojga Galicji. Warszawa 
1967, с. 45).

3 Див.: В. Ададуров. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 
1805-1812 років (до постановки питання) // Україна в минулому, вип. 9. Київ – Львів 1996, 
с. 38-60; його ж. Львів у наполеонівську епоху // Вісник Львівського університету: Серія 
історична, спеціальний випуск: Львів: Місто – суспільство – культура, т. 3. Львів 1999, 
с. 209-231.

4 Див.: М. Мудрий. Австрорусинство в Галичині: Спроба окреслення проблеми // Вісник 
Львівського університету: Серія історична, вип. 35-36. Львів 2000, с. 571-604.
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У 2008 р. у Центральному державному історичному архіві України 
у Льво ві нами було виявлено документ5, який свідчив про значно ра нішу, 
аніж дослідники висновували досі на основі опублікованих під час війн 
1805 р. і 1809 р. творів Ангеловича, заангажованість тоді ще не митро-
полита, а лишень єпископа Перемишльського у вир політичних подій. 
Саме тоді виникла ідея проаналізувати всі твори політичного ха рак теру 
цього архиєрея як єдину текстову реальність, що постала не одно момент-
но, а ви зрі вала й розвивалася протягом досить тривалого про міжку часу, 
кот рий охоп лює не лише події початку XIX ст., а й перші десятиліття 
авст рій сько го па ну вання у Галичині. Обриси дослідження про політичні 
уяв лен ня та ді яль ність Ангеловича окреслилися під час плідного на нові 
ідеї спіл ку ван ня зі студентами історичної програми Українського като-
лиць ко го уні вер си тету у Львові, що відбувалося восени 2009 р. у рамках 
на шо го спец кур су «Галичина в міжнародній політиці доби наполео нів-
ських війн».

Головною метою дослідження є типологізація політичних поглядів 
Ан геловича. Необхідною умовою реалізації такого дослідження є з’ясу-
ван ня суспільного контексту виникнення цих поглядів, а також впливу 
зга да ного контексту на світоглядні настанови й ідейні переконання цього 
цер ков ного достойника. Ключем до зрозуміння останніх є та обставина, 
що людина через свою приналежність до певного покоління та суспільного 
ото чення стає наче «в’язнем» ідей і стереотипних уявлень, які були влас-
тиві її се ре довищу. Отож наш задум полягає в тому, щоб проникнути 
в мікро косм політичних переконань обраного нами історичного пер со-
нажа через достатньо широкий «отвір» погляду на його соціяльне ото-
чен ня. Антоній Ан ге лович, який народився 1756 р. у родині пароха й по-
мер 1814 р. гре ко-ка то лицьким митрополитом, від дитинства й до самої 
смерти був щонайтіс ні ше пов’язаний з духовним станом. Протягом його 
від нос но нетри валого життя становище соціяльної групи, до якої він на-
ле жав, за зна ло суттєвих внутрішніх і зовнішніх трансформацій. Тому 
пер шо чер говим завданням цієї статті вважаємо ретельну реконструкцію 
ме ха ніз мів, дія яких визначальним чином вплинула на зміну суспільної 
кон сте ляції, у рамках якої жив і діяв наш герой.

* * *
У сучасному світі відокремлення Церкви від держави стало вже таким 

звичним елементом суспільного пейзажу, що може здаватися, ніби воно 
існує споконвіку. Тим часом, ситуація, коли «ми підпорядковуємося владі 

5 Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ), ф. 201 
(Греко-католицька митрополича консисторія), оп. 1, спр. 1480, арк. 2.
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чиновника, а не священика»6, є відносно нещодавнім продуктом еволюції 
европейської цивілізації і завдячує своїм існуванням масштабним ідео-
логічним і соціяльним змінам останніх ста – ста п’ятдесяти років. Хоч 
іс то рія знала чимало конфліктів політичного характеру між державою 
і Церк вою, ще донедавна вони повсюдно взаємодіяли в царині здійснення 
функ цій контролю над суспільством.7 У добу раннього Середньовіччя пер-
шість у цій синергетиці влади безумовно належала Церкві, яка не лише ві-
ді гра вала роль державної інституції, а й стала моделлю для наслі ду ван ня 
в роз будові світської держави централізованого типу. Попри те, що, по чи-
на ю чи з XIII ст. – спочатку в найбільш інноваційних у соціяльному та по-
лі тич ному вимірах країнах латинської Европи, а кількома століттями піз ні-
ше й в ін ших регіонах континенту – окреслилася тенденція до підпо ряд ку-
ван ня цер ковних інституцій світській владі, остання активно запозичу  вала 
цер ков ні ритуали, використовуючи їх для власної сакраліза ції в колек тив-
ній уяві підданих.8 Дослідники слушно пов’язують цей процес із по сту по-
вою лаїцизацією колективних уявлень і практик, що призвела до втра ти 
духо венством суспільної монополії на сферу святих речей; із за лу ченням 
мирян до вирішення справ Церкви; із зменшенням впливу чер не чого та 
зростанням ролі світського духовенства.9 Зазначені зміни мали далеко сяж-
ні наслідки для самої Церкви, яка опинилася в безпосеред ній за лежності 
від держави і яку та все частіше використовувала як орган ідео логіч ного 
контролю над своїми підданими. У ранньомодерну добу ця тен денція при-
звела до створення так званих національних Церков, які, під по ряд кову ю-
чи свою діяльність державному інтересові (raison d’état), мог ли водно час 
або (1) зберігати інтегральну єдність з інституціями Все лен ської Церкви 
(гал ліканська модель Католицької Церкви латин сько го об ря ду у Фран-
ції), або (2) цілком розірвати такий зв’язок при збере жен ні догм та об ря-
до вости, запозичених із материнської Церкви (Англі кан ська Церк ва), або, 
вреш ті-решт, (3) розірвати згаданий зв’язок, ради каль но рефор му вав ши 
віро вчен ня та релігійні практики (протестантські Церкви).

Доволі пізно – тільки в другій половині XVIII ст. – згадані змі ни 
торкнулися спадкових володінь династії австрійських Габсбурґів. Ту теш-

6 Ф. Фукуяма. Конец Истории и последний человек / пер. з англ. М. Б. Левин. Москва 
2005, с. 14.

7 Див.: М. Фуко. Історія сексуальності / пер. з фр. І. Донченко, т. 1: Жага пізнання. Хар-
ків 1997, с. 79.

8 Див.: E. Kantorowicz. Les deux corps du roi // його ж. Œuvres. Paris 2000, с. 828; C. Beaune. 
Les sanctuaires royaux: De Saint-Denis à Saint-Michel et Saint-Léonard // Les lieux de mé moire /
ред. P. Nora, 2-ге вид., т. 1. Paris 1997, с. 625-649.

9 Див.: J.-C. Schmitt. Les traditions folkloriques dans la culture médiévale // його ж. Le corps, 
les rites, les rêves, le temps: Essais d’anthropologie médiévale. Paris 2001, с. 147.
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ні християнські конфесії стали об’єктами широкомасштабних ре форм, 
які отримали, за іменем їхнього провідника імператора Йосифа II, назву 
«по лі тики йосифінізму» (утім, не зовсім точну, оскільки хронологічні 
рам ки реформ виходять за межі відносно короткого самостійного во ло-
да рю вання Йосифа (1780-1790), сягаючи корінням у досвід його спіль-
но го прав ління з матір’ю, імператрицею Марією Терезією (1765-1780)). 
Влас не, полі тика йосифінізму була частиною ширших реформ у дусі 
«осві ченого абсо лютизму», які істотно вплинули не лише на цер ков ні 
ін сти ту ції, а й на статус дворянства, селянства та мі щан ства, змі нив ши 
тра ди цій ну констеляцію їхніх стосунків із держа вою на ко ристь остан-
ньої. У тому, що стосувалося духовенства, рефор ми Йо си фа II мали 
на меті не лише позбавити Церкву статусу «держави в дер жа ві» шля-
хом сут тє вого об ме  ження чисельности та впливів черне чих ор денів, а й 
по ста вити чима лий суспільний авторитет Церкви на служ бу державі, 
під нісши при цьому роль світського клиру як спо луч ної ланки між 
дер жавними орга нами і віруючими в паро хіях, які в цю епоху ще віді-
гра вали роль голов ної формотворної комір ки суспіль но го життя. Така 
зміна фактично набли жала статус духо вен ства до ста но вища держав них 
чиновників. З огляду на цю двоїс тість намірів ре фор ми мали не лише 
репресивний і регуля тив ний харак тер (об межен ня без по серед ніх сто-
сун ків духовенства з Рим ським престолом, запрова джен ня про це ду ри 
обо в’яз ко вого підтвер джен ня папських булл ім пера тор ським роз по ря-
джен ням про взят тя їх до ви конан ня (т. зв. Placetum regium), лікві да ція 
цер ков них братств, скорочення чи сель ности чернечих орде нів та ви лу-
чення їх нього майна (по всій імперії було закрито близько 400 мо нас-
тирів), за про ва дження квот на вступ у чер не чі спіль ноти, по збавлен ня 
згро ма джень права надавати середню та ви щу освіту тощо)10, а й були 
спря мо вані на підняття рівня освічености та поліпшення ма те рі яль но-
го ста но вища духовенства, головним чи ном па ро хіяль них свя ще ни ків.11 
За харак тером впливу на відносини між дер жа вою і Церк вою полі тика 
йоси фі нізму, яка таки призвела до під по ряд ку  ван ня клиру ім пе рато-
рові при одночасному збереженні осново полож ного зв’яз ку цер ков них 
ін сти ту цій з очолюваною папою Римським Ла тин ською Церк вою, на ле-
жала, згідно з запропонованою нами вище класи  фі ка ці єю, до пер шого 
типу, характерного насамперед для країн з абсолютистським мо нар хіч-
ним устроєм і переважанням католицького віровизнання.

10 Див.: M.-E. Ducreux. Czechy i Węgry w monarchii Habsburskiej w XVIII-XIX wieku // 
Historia Europy Środkowo-Wschodniej / ред. J. Kłoczowski, част. 1. Lublin 2000, с. 359-360.

11 Див.: K. Vocelka. Glanz und Untergang der Höfi schen Welt: Repräsentation, Reform und 
Reaction im Habsburgischen Vielvölker Staat. Wien 2001, с. 313-315, 366-386.
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Реалізація та наслідки політики йосифінізму мали локальні особли-
вості в різних частинах імперії, а надто в нещодавно приєднаних до неї 
землях. Прикладом може слугувати Галичина, яку було долучено до спад-
кових володінь Габсбурґів щойно 1772 р., згідно з першим по ді лом Речі 
Посполитої.12 Якщо в масштабах усієї імперії заходи авст рій сько го уряду 
мали форму діялогу із су спіль ни ми ста нами: духовенством, дворянством, 
селянами та міщанами (а почасти й монологу, коли про мов ляв лише 
уряд, піддані ж мусили слухняно виконувати його вказівки), то в умо-
вах Галичини можливості такого діялогу були суттєво обмежені, оскільки 
при найм ні один із тутешніх станів, причому саме той, який зо се ре джу вав 
у своїх руках головний масив земельної власности та грошових над хо-
джень, був носієм опозиційної щодо Австрії політичної культури. Га лиць-
ка шляхта, що в часи Речі Посполитої була єдиним суспільним ста ном, 
який користався повнотою громадянських прав і свобод, не бажала при-
ми ри тися з раптовою втратою своєї панівної політичної ролі внаслі док 
пере ходу провінції під владу австрійських Габсбурґів. Офіційний Ві день 
не мав достатніх підстав довіряти нобілітетові, в якому вбачав загрозу для 
свого прав ління в Галичині, тому в адмініструванні провінцією спирався 
на бю ро кра тич ний апарат, який майже повністю був сформований з ви-
хідців із цент ральних регіонів імперії. Частина галицької аристократії, 
на чолі з князем Адамом Казимиром Чарторийським і графом Антонієм 
Лянц коронським, воліла, особливо після припинення існування Речі По-
спо литої (1795), налагодити тісніші стосунки з віденським двором, утво-
рив ши так звану «партію роялістів», яка, на відміну від «партії патріо-
тів», відмовилася від ідеї відновлення незалежности Польщі й сподіва ла-
ся натомість на значні поступки з боку австрійського уряду, зокре ма – на 
вільний доступ до керівних посад у крайовій адміністрації, а також на 
відновлення місцевої законодавчої палати (сейму).13 Представники шля-
хет ського стану в Галичині вважали своє становище чи не найгіршим 
з-поміж усіх частин колишньої Речі Посполитої. Отож вони намагалися 
впли нути на імператора, звертаючи його увагу – як це було зробле но, 
напри клад, у меморандумі від 11 березня 1809 р. – на нагальну по тре-
бу забез пе чити нобілітетові таке саме становище, яке спромігся нада ти 
йому уряд Росії, 

зберігши колишню форму судочинства, закони й рідну [польську] 
мо ву, дозволивши їм [шляхтичам] обирати суддів та уповноважених 
у про вінціях, здійс нювати перерозподіл податків, надавши їм мож ли-

12 Див.: L. Wolff . Inventing Galicia: Messianic Josephinism and the Recasting of Partitioned 
Poland // Slavic Review 63/4 (Chicago 2004) 818-840.

13 ЦДІАЛ, ф. 181 (Родинний фонд графів Лянцкоронських), оп. 1, спр. 92, арк. 18-26.
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вість від чут ного впливу на за гально імперські справи, допустивши їх 
до сенату, на давши першо рядні посади в цивільній адміністрації та 
навіть в уряді, полегшивши чис ленні та значні просування по вій-
ськовій службі, [одним сло вом] – залучивши їх до участи в тих самих 
милостях і відзнаках, що ними користується вся знать імперії.14

Однак усі такі й подібні звернення не приносили конкретних ре зуль-
татів, оскільки надання нобілітетові в Галичині навіть обмеженого по лі-
тичного впливу суперечило курсові імператорів на консолідацію та цент-
ралізацію їхніх володінь. Набагато привабливішим партнером у дія лозі 
Відня з га лицьким суспільством від самого початку здавалося ту теш нє 
духо вен ство. На відміну від незгуртованої та слабко контрольованої шлях-
ти, яка легко піддавалася впливові небезпечних політичних ідей, духовен-
ство ста но вило консервативну за поглядами, завжди лояльну щодо влади 
й дис цип ліновану структуру, усі ланки якої звикли коритися вказівкам ви-
щої єрархії. Створивши дієву систему контролю з боку держави над при-
зна ченням єпископів і вилучивши цю функцію з компетенції церков них 
інституцій, можна було отримати суттєвий важіль впливу на поведінку 
всього духовенства, незалежно від походження чи особистих симпатій 
його ок ремих членів. На заваді цьому процесові стояли чернечі ордени, 
які ко рис тувалися привілеєм висунення кандидатів на церковні посади, 
володіли значними матеріяльними ресурсами й освітянськими кадрами, 
а та кож, незважаючи на нові державні кордони, підтримували єдність 
через зв’язок зі спільнотами своїх згромаджень, які опинились у володін-
нях інших держав, у т. ч. на території все ще існуючої Речі Посполитої. 
Перший крок до встанов лення контролю держави над Церквою в Гали чи-
ні, як і на решті тери торії імперії Габсбурґів, було здійснено вже 1773 р., 
а саме – заборо нено Товариство Ісуса та конфісковано його статки.

Важливо, що політика йосифінізму в Галичині поширювалася на ду-
хо венство всіх християнських конфесій, які, відповідно до принципів 
ого лошеного 1781 р. так званого «Толеранційного патенту», уперше було 
по трактовано як рівні перед державою щодо прав та обов’язків. Це фак-
тично поставило на один щабель різні за соціяльним і політич ним по-
тенціялом Церкви, які діяли в цій провінції. Католицька Церква ла тин-
ського обряду, яка за часів Речі Посполитої єдина ко рис тувалася ста ту сом 
державної, отож і була найбільш розвиненою в ін сти туційному ви мірі, 
стала головним об’єктом секуляризаційних за хо дів з боку уряду, за знав-
ши наймасштабніших матеріяльних втрат (по чи на ю чи з 1784 р., закрито 
низку монастирів, конфісковано їхні приміщення, бібліотеки й архіви, 

14 Haus-, Hof- und Staats-Archiv in Wien (далі – HHStA), Kabinettsarchiv, Kaiser Franz-
Akten, Faszikel 50.
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описано нерухому власність і гро шо ві фонди). Водночас репресивні за-
ходи політики йосифінізму мало за че пи ли не менш чисельну за кіль кіс тю 
вірних, але слабше струк туровану інституційно Унійну Церкву, за торк-
нув ши її лишень у двох аспектах: ад міні стративної та освітньої ді яль нос-
ти єдиного її монашого чину – Святого Василія Великого (так званого 
«Русь кого чину»)15 – та ліквідації церковних братств, хоч щодо останніх 
заходи уряду виявилися відносно м’якими (наприклад, Ставро пігійське 
брат ство у Львові було лише пере йменовано 1788 р. на Ставро пігійський 
ін ститут, зі збереженням опіки над Успенською церк вою, школою та бур-
сою, і формально підпорядковано урядовій ад мініст рації з обов’язком 
що річно звітувати про майнові спра ви)16. Натомість від здійснення цих 
се ку лярних за своєю суттю реформ Унійна Церква виграла таки чимало. 
З 1788 р. її духовенство було звіль нене від обтяжливого обов’язку спла-
чу вати катедральний податок, що значно по ліпшило становище загалом 
незаможних парохів. Також уряд чітко визначив перелік і розміри виплат 
священикам за виконання їх ніх обо в’язків (служіння літургій, здійснення 
обрядів, забезпечення треб тощо). А турбота офіційного Відня про під-
несення рівня освічености уній них парохів могла б здатися геть-чисто 
бать ківською, якщо не брати до ува ги ре ального стану занепаду цієї ді-
лян ки діяльности Руської Церкви. На справ ді ж заснування Марією Тере-
зією 1775 р. невеликої семінарії при церкві св. Варвари у Відні (так зва-
ний «Барбареум»), яка проіснувала до 1784 р.,17 і фун дація Йосифом II 
у 1783 р. більшої семінарії у Львові (1786 р. її на звано «генеральною»), 
запровадження 1787 р. теологічних студій цер ковно слов’ян ською мовою 
при філософському факультеті Львівського уні вер си те ту (з метою по-
легшити підготовку кандидатам на священиків) бу ли тіль ки міні маль-
ними заходами, спроможними наблизити рівень осві ти уній ного клиру 
до рівня, який уже мало латинське духовенство. Попри те, гре ко-ка то-
лиць ке духовенство надзвичайно високо оцінювало наслідки полі ти ки йо-
си фі нізму. Висловлюючи настрої парохіяльних священиків, крилошанин 
катед ри св. Юра о. Михайло Гарасевич під час Львівського єпархіяльного 
собо ру 1806 р. кон статував: 

Наше світське духовенство було в найбільшій темноті, парохи ледве 
вміли читати і писати та жили в загальнім пониженню. І дійсно, яку 

15 Див.: J.-P. Himka. Th e Greek Catholic Church and Nation-Building in Galicia, 1772-1918 // 
Harvard Ukrainian Studies 8/3-4 (Cambridge, Mass. 1984) 428.

16 Див.: І. Орлевич. Ставропігійський інститут у Львові (кінець XVIII – 60-і рр. XIX ст.). 
Львів 2000, с. 16-17.

17 Див.: W. M. Plöchl. St. Barbara zu Wien: Die Geschichte der griechisch-katholische Kirche und 
Zentralpfarre St. Barbara. Wien 1975, с. 40-43.
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пошану могло мати священство у світських людей вищих верстов, ко-
ли воно ледве одягом різнилося від простонароддя? Який вплив воно 
могло мати на нього, коли само ледви знало перші основи релігії? [...] 
А подивімся на теперішнє положення священства! Переконаємося, 
що воно ніколи не стояло так високо. А звідки це походить? З ласки 
найлагіднішого австрійського уряду. Бо відколи ми прийшли під 
розумний, справедливий і лагідний австрійський уряд, що кермується 
ліберальними думками, відтоді з нами поводяться по-батьківськи на-
рівні з іншими; ми вільні від усякого гнету, признана рівність нашого 
обряду з іншими, признані наші привілеї та права, зроблено все, що 
потрібно для відповідної освіти і нашого удержання.18

Істотне поліпшення свого становища греко-католицьке духовен ство 
кон статувало шляхом зіставлення не лише з попередньою ситуацією, 
а й із тогочасним станом Унійної Церкви у володіннях інших учасників 
по ділів Польщі – Росії та Пруссії. У 1796 р. новопризначений владика 
Пе ре мишльський Антоній Ангелович у посланні до деканів своєї єпар-
хії пере лічив серед «знаків особливих і немалих милостей», наданих 
уній ному ду ховенству імператорами, «заснування генеральної семіна-
рії, надан ня гід ного прибутку парохам, пристойну платню за виконан-
ня душ пастир ських обов’язків, звільнення від сплати катедрального 

[по дат ку]», ствер див ши при цьому, що таких милостей «ні в давні часи 
на ші Брати, що в ін ших країнах перебувають, не зазнали, ані тепер не 
за знають» (док. № 1).

Порівнюючи тональність відгуків представників шляхти (загалом не-
га тивну) і духовенства (загалом позитивну) про зміни, які відбулися піс-
ля переходу Галичини під владу Австрії, зауважуємо, поза всяким сум-
нівом, що Відень обрав своїм привілейованим партнером у діялозі з ту-
теш ньою суспільністю сáме клир, причому вибір цей стосу вав ся стану 
в ці лому, без огляду на його конфесійно-обрядову розділе ність. Важ-
ли вою ланкою в координації взаємодії між світською і духов ною вла-
да ми став відділ у релігійних справах при створеній 1786 р. кан це ля рії 
Га лиць кого віце-губернатора, у постійному контакті з яким пере бу ва ли 
єрар хи всіх тутешніх Церков. Підпорядкування духовенства латин сько го 
обряду державному інтересові було здійснено шляхом об ме жен ня ді яль-
ности чернечих згромаджень, встановлення контролю з боку держав них 
органів над його майновими та фінансовими спра ва ми, за кріп лен ня за 
імператором права призначення (номінації) єрархів, включ но з митро-
политом Галицьким, який водночас був архиєпископом Львів ським (по-
перед ній відбір кандидатів здійснював референт канцелярії Галицького 

18 Цит. за: М. Мудрий. Австрорусинство в Галичині, с. 576-577.
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губернаторства, а затверджувала – Президія)19. Ство рен ня Галицької 
уній ної митрополії, проголошене декретом ім пе ра то ра Фран ца I 1806 р., 
та на дання їй зручного для спілкування з губер на тор ською канцелярією 
осід ку завершили процес залучення греко-като лиць кої єрархії до системи 
управ ління, до якої на той час уже нале жа ло ла тин ське духовенство на 
чолі з митрополитом, осідок якого теж був у Льво ві. Цей останній акорд 
по лі тики йосифінізму в Галичині мав для самої Уній ної Церкви по двій не 
зна чення. З одного боку, її було оста точно зрів ня но в статусі з Римо-Ка-
то лиць кою Церквою, що під суму вало понад трид цяти річні захо ди унія тів, 
спря мо вані на довершення своєї цер ков ної струк ту ри посадою пред стоя-
те ля, на діленого всіма кано ніч ними правами ви свя чувати та здійс нюва ти 
на гляд за єрархією; з іншого боку, австрійську час тину дав ньої Києво-Га-
лиць кої митрополії було оста точ но відокрем лено від територій, які за ли-
ши лись у володіннях Росії та Прус сії. Таким чи ном, Унійна Церква стала 
од нією з Церков Австрій ської імперії, адміністративна та єрархічна орга-
ні за ція яких була обмежена державними кор до нами, а діяльність по став -
лена на службу державі.20 Її новий статус під крес лила назва «Гре ко-Като-
лиць ка Церква» (Griechisch-Katholische Kirche), поширена на ка то ли ків 
сло в’ян сько-ві зан тійського обряду в Галичині декретом ім пе ратриці Марії 
Терезії від 15 жовт ня 1775 р. (про створення семі нарії та парохії при 
церкві св. Вар ва ри у Відні).21

Вищезгадані заходи Відня мали на меті створення в Галичині дієвої 
суспільної противаги тій частині шляхетського стану, яка могла шкідливо 
впливати на благонадійність нижчих верств – міщан та, особливо, еко-
но мічно й особисто залежних селян, які становили величезну більшість 
на селення провінції. Важко заперечити раціональність цих заходів, зва-
жа ю чи на те, що більшу частину селянства в Галичині складали уніяти. 
Су час ники окреслювали Греко-Католицьку Церкву як майже позбавлену 
шля хет ського прошарку, полоні зованого протягом попередніх століть. 
Фак тич но вона охоплювала два суспільні стани – «попів і хлопів» (на-
справ ді до неї належала також невелика група міщан, яка традиційно анга-
жу ва лася в ре лігійні справи громади у формі братств, замінюючи таким 
чином на ниві релігійної активности національне дворянство). Рівень 

19 Див. докладніше: J. Krętosz. Archidiecezja Lwowska obrządku lacińskiego w okresie Józe-
fi nizmu (1772-1815). Katowice 1996.

20 Докладніше це питання висвітлюється в підготованому нами в співпраці з колективом 
перекладачів та істориків збірнику документів про створення Галицької греко-католицької 
митрополії, який незабаром з’явиться друком у видавництві Українського католицького 
університету.

21 Див.: W. M. Plöchl. St. Barbara zu Wien, с. 15, 40.
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споль щення був таким високим, що навіть унійні священики воліли лис-
ту ватися між собою польською мовою і лише під час богослужінь по слу-
го вувалися цер ковно слов’янською, на відміну від римо-католицьких, які 
корис ту валися ла ти ною. Не тільки наприкінці XVIII ст., а й значно піз-
ні ше сáме віро сповідання залишалося єдиним чітким критерієм при на-
леж ности лю ди ни до руської громади. Для того, щоб зрозуміти спів від но-
шення ре лігій ного і національного критеріїв у тогочасній руській іден тич-
ності, звер німося до прикладу відомого греко-католицького діяча другої 
тре тини XIX ст. Антонія Добрянського. Народжений пам’ятного 1809 р. 
і на зва ний на честь митрополита Антонія Ангеловича, Добрянський, як 
і герой на шо го дослідження, був скерований на навчання до Відня. Там, 
у за сно ва но му 1803 р. заходами імператора Франца I конвікті отців піарів, 
спіл кую чись зі студентами латинського обряду з Галичини, що були ра ди-
ка лі зовані подіями польського повстання 1830 р., він таки мусив застано-
ви тися над тим, ким себе вважати:

Дійшло вже до того, що і наш юний конвіктор Антоній, приїхавши 
до Відня, не знав ясно сказати про себе: чи він поляк, чи русин, 
а тіль ки знав ще напевно то одне, що з роду він належав і належить 
до русь кої церкви. Се значить: був він русином вже не по народності 
і по бе сіді, а лише по своєму питоменному руському обряду.22

Попри те, що нерідкими були приклади так званих «ротюр’є» (людей 
з розмитою ідентичністю, що перебувають на межі двох спільнот; у ви-
падку русинів головно йшлося про дрібну шляхту, яка ще зберігала бать-
ківську «руську» віру)23, це неписане правило діяло з майже цілковитою 
точністю. Недаремно в тогочасному листуванні австрійського уряду зі 
Свя тим Престолом натрапляємо на формулювання «греко-унійна русь-
ка нація» (la nation Ruthène grec unie)24, що само по собі вказує на зна чу-
щість релігійного критерію в ставленні офіційного Відня до своїх русь ких 
підданих. Зрозуміло, що тісна співпраця з греко-католицькими парохами 

22 Б. Дидицькій. Антоній Добрянскій, его жизнь и деятельность в Галицкой Руси. Львов 
1881, с. 14.

23 Характерним прикладом такої «розмитої ідентичности» в досліджувану епоху може 
послужити світоглядна позиція Дениса Зубрицького: під час подій 1809 р. він робить 
протилежний, ніж А. Ангелович, політичний вибір, ставши активним учас ни ком по встан-
ня в Галичині як секретар повітового Перемишльського управління «Тим часо во го цент-
раль ного уряду обох частин Галичини під протекторатом Наполеона», а черз два роки на-
пи ше позначену духом шляхетського патріотизму «Хроніку Французької револю ції» (до-
клад ніше див.: М. Рожик, В Ададуров. «Хроніка Французької революції» Дениса Зуб риць-
ко го як історичне джерело наполеонівської епохи // Записки Наукового товарист ва імені 
Шев чен ка, т. 231: Праці секції спеціальних (допоміжних) дисциплін. Львів 1996, с. 495-506).

24 HHStA, Staatskanzlei, Rom. Karton 3, th. 2 (alt. 1): Berichte 1807, S. 39v.
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через посередництво новопризначеної єрархії ставала для уряду необ хід-
ною передумовою забезпечення лояльности селянських мас, а це робило 
роль унійного духовенства в створюваній Віднем у Галичині новій кон-
сте ляції соціяльних і політичних відносин справді непересічною. 

Своєю чергою, залучення греко-католицького клиру до системи управ-
ління краєм, що відбулося наприкінці XVIII – на початку XIX ст., фак-
тич но надало йому можливість позиціонувати себе на рівні полі тич ної 
куль ту ри як репрезентанта всієї своєї конфесійної спільноти, а отже – 
не ли ше влас ного стану, а й селян та міщан. Зваживши на цей при ві лей, 
а го лов но на від носне поліпшення матеріяльного становища та зміц-
нен ня су спіль ної ро лі світського унійного духовенства, останнє отри-
ма ло мож ли вість ви слов лювати своє захоплення австрійським уря дом 
від іме ни всі єї гро ма ди. Цей суто становий за своїм характером, хоч 
і зодяг ну тий в оман ли ві ша ти національного, дискурс (оскільки, по стій-
но згадуючи факт іс ну ван ня ін ших ста нів, що належали до унійної кон-
фе сії, він жодним чином не вка зу вав на те, що їхні інтереси хоч яки-
мось чином могли відрізняти ся від ін те ре сів ду хо венства) був спов не ний 
справжнього пієте ту, го лов ним об’єк том котрого виступала на віть не так 
монархія Габсбур ґів, як сама свя щен на особа імператора. Її ре пре зен-
тували в типовому для уяв лень доби фео да лізму образі мудрого, любля-
чого й щедрого до сво го ва са ла сю зе рена-по кровителя, якому васал, сво-
єю чергою, віддя чує щи ри  ми по слу хом і вірністю. У вже цитованій про-
мові о. Гарасеви ча на соборі 1806 р. бачимо майже вичерпний перелік 
цих вірно під дан ських обов’язків:

Наші обов’язки це: незломна вірність, прив’язаність і любов до най-
ліпшого монарха [...] Отже будьмо, дорогі браття, вірні [...] та при 
кожній нагоді впоюймо в наш народ, що послух найвищим приказам 
і бажанням [...] конче потрібний.25

Двома роками пізніше той самий святоюрський крилошанин, відслу-
живши літургію на честь «покровителя греко-католицьких під даних в обох 
час тинах Галичини найяснішого імператора Франца» з на го ди ін тро нізації 
Антонія Ангеловича на митрополичий престол, не за був при на гідно зга-
дати про «особливу турботу, яку виявляє щодо на се лення уряд», і за-
кли ка ти ста ни Галичини до «непохитної вірности та підтрим ки монарха-
добро дія, який неусипно опікується добробутом своїх підданих»26.

Модель патріярхального типу відносин між монархом і станами, при-
таманну середньовічним уявленням про суспільне тіло як про широку гру-

25 Цит. за: М. Мудрий. Австрорусинство в Галичині, с. 577.
26 Gazeta Krakowska (1809/11 stycznia) 37.
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пу родичів (ліньяж), з турботливим батьком на чолі та із зобов’язаними 
йо му послухом дітьми, знаходимо в уже цитованому посланні самого 
Ангеловича до деканів Перемишльської єпархії (1796 р.):

Найласкавіший монарх наш, який справедливо міг би в такому разі 
накласти нові податки на [свої] спадкові краї, охоплений такою бать-
ківською добротою і маючи повну довіру до істинности почуттів 
з боку своїх вірнопідданих, листом, що його підписав власною рукою, 
зво лив закликати духовенство й усі інші стани до добровільної, але 
ва го мої збірки коштів на підтримку війни [...] (док. № 1).

При цьому духовенство має такий самий обов’язок коритися автори-
тетній владі шанованого батька: 

[...] а оскільки інші стани вже пожертвою своїх синів для військової 
служби, вже грошовими та іншими свідченнями дієво докладаються 
до порятунку своєї Вітчизни, якій загрожує небезпека, то й нашим 
свя тим обов’язком є, щоби ми, досвідчуючи від Найласкавішого 
авст рійського уряду не тільки спільних з іншими громадянами без-
пе ки та спокою, а й, понад це, особливих і немалих милостей […]; 
і тому навіть з огляду на скріплення спільного добра є зрозумілим, 
що в цих критичних обставинах дієвою обороною такої добродійної 
Віт чиз ни маємо дати докази нашої вдячности та прив’язаности до 
Най яс ні шого монарха (док. № 1).

Принесення дарів володареві здійснюється згідно з принципами роз-
по ділу владних повноважень у класичній «феодальній драбині»: приписом 
ва сала вищого рангу (єпископа) васалові середнього рангу (деканові) по-
став лено завдання вказати рядовим васалам (парохам) спонукати нижчі 
стани (селян і міщан) до збірки коштів, призначених для імператора:

З тих самих причин зобов’язую тебе, В[ельможний] Пане, щоб, пред-
ставивши духовенству свого деканату всі ці спонуки ревними ви-
сло вами й сам першим подавши приклад, заохотив усіх до збірки 
гро шей, якщо не значної, тоді принаймні хоч [в обсязі] катедратика; 
а також [заохотив] до спонукування парохіян, щоб і вони зі свого 
боку здійснили подібну збірку коштів, на яку будуть спроможні, 
і все це – окремо суми, зібрані від тебе і від твоїх парохіян – разом 
із підписами парохів щоб якнайшвидше до мене прислав для по даль-
шого переказу цієї суми до державної скарбниці (док. № 1).

У цитованому тексті джерело політичного суверенітету розуміється 
як таке, що перебуває на вершині «суспільної піраміди». Цим джерелом 
є, безперечно, миропомазаний імператор, від якого влада, що є даром 
Божим, «стікає» зверху вниз, а зовсім не «йде» від низу суспільного ті-
ла до його вершини, як у концепції суверенітету нації, репрезентованій 
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у площині ідей просвітницькою філософією, а в площині політики – 
Фран цузь кою революцією. У світлі цієї концепції стає вповні зрозумілим 
су во рий припис Ангеловича деканам у жодному разі не об’єд ну ва ти зі-
брані суми воєдино, а прислати їх окремо – від духовенства і від па ро  хі-
ян (які таким чином розуміються як окремі стани, а не як єдина релігій-
на громада, не кажучи вже про національне тіло). Об’єднати фінансо ві 
вне ски станів, які є уособленням їхньої особливої суспільної кон сте ля ції: 
привілейованої – для духовенства, підпорядкованої – для се лян і мі щан, 
означало б діяти в дусі знаменитої «клятви в залі для гри в м’яч», яка 
у 1789 р. стала символом єднання трьох розділених від доби Се редньо-
віччя прошарків суспільства Франції: духовенства, дворянства і тре тьо го 
стану – в єдину націю з рівними правами для всіх її громадян, не за леж-
но від їхнього походження. Така концепція суспільства була не зро зу мі-
лою навіть найосвіченішому представникові духовного стану, яким був 
у цей конкретний період його історичного існування Антоній Ангелович, 
а отже – по нех ту ваною ним. Звідсіля стає очевидною зумовлена причина-
ми світо гляд но го характеру неспроможність першого греко-католицького 
галиць ко го митро поли та бодай уявити, не кажучи вже про те, щоб пере-
вес ти в реаль ний ви мір, політичну окремішність руської нації від поль-
ської чи будь-якої іншої.

В епоху наполеонівських війн (1796-1814 рр.) австрійський імпера тор-
ський дім, опинившись під загрозою припинення свого існування, відчув 
по требу згуртувати вкрай строкате з погляду станових, конфесійних, на-
ціо наль них відмінностей населення імперії навколо зрозумілої ідеї, якою 
ста ла концепція офіційного австрійського патріотизму, що піднесла на 
не до сяжний для решти підданих п’єдестал суспільного поклоніння осо-
бу ім пе ратора. На противагу проголошеному Французькою революцією 
прин ципові вищости нації над приватними й становими інтересами, бу-
ти пат ріо том Австрії означало виступати не так захисником свого краю 
чи ім пе рії в цілому, як покірним і водночас захопленим прихильником 
особи «най яс ні шого монарха». Недаремно імператор Франц I, почувши 
одного разу про патріота Австрії, роздратовано прокоментував: «Але чи 
є він пат ріо том мене?»27 В імперії Габсбурґів поняття «держава» дійсно 
ото тож ню ва ло ся з вінценосною особою, а тому до обов’язку кожного 
вірно під да ного на ле жа ло виявляти лояльне ставлення до монарха. Цього 
ідеа лу намагав ся до три муватися у своїй суспільній діяльності, наскільки 
це було в його силах і мож ливостях, Ангелович, який був найуспішнішим, 
але таки ти по  вим пред ставником нового типу священика – поставленого 

27 Цит. за: А. Дж. П. Тейлор. Габсбурзька монархія 1809-1918: Історія Австрійської імперії 
та Австро-Угорщини / пер. з англ. А. Портнов та С. Савченко. Львів 2002, с. 24.
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на служ бу полі тич ним інтересам Габсбурзької монархії. Недаремно час 
політич ної актив нос ти унійного єрарха (на підставі документальних свід-
чень від лік її почина є мо від моменту написання 1796 р. послання до де-
канів його єпархії, об’єк  тивною причиною появи якого стали блис кучі 
перемо ги молодого гене рала Бонапарта над австрійцями в Італії, а за-
вер шу є мо 1813 р., коли у ви дан ні «Ґазета Львовска» з’явився укла де  ний 
владикою Антонієм Ан гело ви чем у дусі полі тич ної теології опис пере-
моги над Наполео ном у «бит ві на ро дів» під Лейп ціґом28) припав саме на 
період концептуа лі за ції офіцій ного авст рій ського патріо тизму як ідейної 
відповіді на ви кли ки націо наль но го патріо тизму, про бу дже ного до жит-
тя Французькою революцією.

* * *
Перший етап біографії Антонія Ангеловича закінчується тоді, коли 

Єзу їт ський колегіум у Львові, у якому навчався 17-річний син парохіяль-
но го священика зі с. Гринів (тутешня церква належала до Бібрського дека-
на ту Львівської єпархії) було розпущено згідно з розпорядженням авст-
рій сько го уряду.29 Так само, як пізніше Добрянський, що мешкав у кон-
вік ті отців піарів у Відні разом із дітьми шляхтичів, Ангелович, пере бу ва-
ю чи в конвікті єзуїтів разом із шляхетськими нащадками та спіл ку ю чись 
із ними та вчителями переважно польською мовою і латиною, у той час 
не мав іншої свідомости своєї окремішности, ніж приналежність до Уній-
ної Церкви грецького обряду. На початку 1775 р. львівський вла дика Лев 
Шеп тиць кий відправив до Відня о. Івана Ґудза, доручивши йому пред ста-
ви ти но вому урядові ситуацію унійного духовенства в Гали чині й озву-
чити про хання, серед яких були побажання мати власного митро по ли та 
та за клади для вишколу парохіяльного клиру. Розваживши, що остан нє 
прохання відповідало державному інтересові, імператриця Марія Тере-
зія милостиво зволила заснувати при церкві св. Варвари у Відні семі-
нарію для п’ятнадцяти обдарованих дітей унійної конфесії з метою їх під-
готовки до отримання духовного сану.30 Якби не доленосне для спраг ло го 
наук юнака рішення Лева Шептицького вклю чити Антонія Ангеловича 
до числа цих студентів, то невідомо, чи біографія останнього була б аж 
таким репрезентативним відображенням соціяльних змін, яких унійне 

28 Gazeta Lwowska 94-95 (1813/22-24 list.) 802.
29 Тут і далі біографічні дані А. Ангеловича подано за: Чин поставлення єпископа у Льво-

ві 1796 р. // Національний музей ім. митрополита Андрея Шептицького у Львові, відділ 
рукописної та стародрукованої книги, Сдк-272.

30 M. Harasiewicz. Annales Ecclesiae Ruthenae, gratiam et communionem s. Sede Romana ha-
bentis, ritumque Graeco-Slavicum observantis, cum singulari respectu ad dioeceses ruthenus Leo-
polien sem, Premisliensem et Chelmensem. Leopoli 1862, с. 565-571, 615.
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духовенство зазнало під австрійським пануванням. Без переч но, що саме 
роки навчання Ангеловича у Відні (1775-1780) ма ли ви зна чаль ний вплив 
на формування його суспільно-політичного світогляду.

Імператорська столиця вразила уяву студента з провінції розміра-
ми (на той час населення Відня досягало 200 тисяч)31, порівняно з яки-
ми заледве 30-тисячний Львів мусив видатися юнакові містечком32. Кон-
траст між Львовом і Віднем відчувався насамперед у динамічності пуль су 
жит тя віденців, у їхній мові та звичаях, особливих педантичності й аку-
рат ності, яких так часто бракувало краянам Ангеловича, у реально на-
ма цаль ному блискові придворних кіл, наочними ознаками якого були 
де сят ки споруджених в італійському або французькому стилі пала ців 
арис то кратії, вервечки розкішних каретних екіпажів, пошиті за евро пей-
ською модою костюми. Виснувати про досить напружений графік за нять 
(не ка жу чи вже про інші обов’язки та повсякденні турботи) семі на рис та 
«Бар ба реу му» можемо хоча б на основі того, що за п’ять років пере бу-
ван ня у Від ні Ангелович так досконало опанував латину й німецьку мову, 
бого слов’я та риторику, що здобув підстави для успішного за хисту док-
тор ської дисертації. Отож прогулянки студента містом трап ля лися, ма-
буть, не часто. Однак, зваживши на розташування «Барбареуму» в ме жах 
се ред міс тя, можемо уявити собі, яке враження справляв Відень на семі-
на рис та Ангеловича, котрий мав змогу подивляти архітектуру чис лен них 
сак раль них споруд: насамперед, гордо знесеної посеред міста масив ної 
«скелі» го тичного собору св. Стефана, монастирських храмів авгус тин  ців, 
мі но ри тів, салезіян, домініканців, спорудженої нещодавно мону мен таль -
ної Карлс кірхе. Про улюблені маршрути проходів руських студен тів-тео-
ло гів у Від ні, головним чином передмістям, можемо ви сну ва ти з пане гі-
ри ка Йо си фа Левицького (тоді студента 4-го року конвікту отців піарів) 
на честь Пере мишльського єпископа Івана Снігурського, ко лиш ньо го 
(у 1804-1808 рр.) вихованця згаданого конвікту: «Сад Йосифа, Дунай-
ріка, Бас ті он, класи, […] Пратер, […] прекрасний Бельведер»33.

Звісно, непросто визначити момент, коли вся ця палітра вражень, 
які зовсім не промовляли на користь колишнього, галицького світу юна-

31 Див.: J. Carpentier, F. Lebrun. Historia Europy / перекл. з фр. T. Szafrański. Warszawa 1994, 
с. 430.

32 Див.: Г. Петришин, У. Іваночко. Територіально-планувальні перетворення Львова 
в австрійський період (1772-1914) // Вісник Львівського університету: Серія історична, 
спеціальний випуск: Львів: Місто – суспільство – культура, т. 3, с. 206.

33 о. Й. Левицький. Оказанє іскреннійших желаній з глубочайшим благоговінієм [...] гос-
по дину Йоану Снігурскому // Memoria перемишлян: Єпископ Іван Снігурський в літе ра ту-
рі перемиського бідермаєру / упор. В. Пилипович. Перемишль 2009, с. 37. Щоправда, твір 
на пи сано через пів століття після того, як Антоній Ангелович навчався у Відні.
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ка, помножена на реноме Відня як освітнього центру, переросла у свідо-
ме бажання семінариста стати вірнопідданим імперії Габсбурґів. Правдо-
подібно, цей момент настав саме тоді, коли 20 жовтня 1775 р., під час ім-
пе раторської авдієнції для студентів-богословів «Барбареуму», подивля-
ючи схожий на райські сади прекрасний парк і величний палац Шенбрун, 
сидячи за обіднім столом разом з імператрицею Марією Терезією та ім-
ператором Йосифом, він збагнув державну велич і незламну міць цієї 
ім пе рії та зродив у своєму серці клятву вірности її «благодійним мо нар-
хам»34. У той самий момент із переліку його ціннісних настанов назавжди 
зни кає поняття шляхетської вольности, котру він починає сприймати як 
анар хіч ний і деструктивний для існування суспільного порядку чинник. 
Оче вид но, що це нове почуття міцніло мірою того, як студент теології за-
сво ю вав і подивляв «код» імперської культури, яким була німецька мова.

Вплив навчання в «Барбареумі» на політичну свідомість його ви хо-
ванців полягав у плеканні почуття відданости імперії Габсбурґів. До ка-
зи цього знаходимо в щоденнику анонімного греко-католицького семі на-
риста (allumina), який разом зі своїми товаришами пережив фран цузь ку 
окупацію Відня 1809 р. У цьому тексті, написаному в критичний мо мент 
життя автора щоденника, що й зумовило необхідність політичної само-
іден ти фікації, окреслення «нашого» як австрійського і «чужого» як фран-
цузь кого є напрочуд чітким. Стривожено вслухаючись у перший день Зе-
ле них свят (21 травня) у гарматну канонаду під Асперном, автор що ден-
ника намагається спрогнозувати подальший хід подій, під сві до мо ба жа ю чи 
поразки «чужим»: «Французи з першого дня їхнього вступу у Відень на-
магалися в різних точках форсувати Дунай, а оскільки наші [курсив наш – 
В. А.] їм перешкоджали, постановили здійснити переправу біля Зім ме рін-
ґу»35. Студент-семінарист з особливою прискіпливістю перелічив усі відо-
мі йому звірства «чужих» (розстріли патріотів Австрії, як-от віден сько го 
сто ляра, котрий убив французького солдата, та виданого французам слу-
гою-зрадником міщанина Седлежа, який переховував австрійські гар ма-
ти), натомість інтелектуально відсторонився від продемонстрованих час-
ти ною галицької діяспори жестів від імени «вдячних поляків» (grati po lo-
ni) з нагоди святкування тезоіменин Наполеона.

Та повернімося на три десятиліття назад, у той час, коли героєві на-
шо го дослідження, Антонію Ангеловичу, судилося стати не лише першим 
в іс то рії унійної Галицької митрополії доктором богослов’я, а й одним 
із пер ших носіїв нового типу світогляду, який у поглядах на розуміння 

34 Див.: W. M. Plöchl. St. Barbara zu Wien, с. 40.
35 Львівська національна наукова бібліотека України ім. Василя Стефаника НАН України, 

відділ рукописів (далі – ЛННБ ВР), ф. 77 (А. С. Петрушевича), спр. 933, арк. 1.
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влади та обов’язків суспільних станів щодо неї докорінно відрізняв ся від 
тих, що були притаманні добі Речі Посполитої. Маючи вагомі під ста ви 
для осо бистої відданости австрійській владі, яка посприяла за до во лен-
ню по тре би юнака в здобутті ґрунтовної богословської осві ти, Ан ге ло-
вич, до того ж, належним чином зрозумів характер очіку вань, які ця 
влада по кла дала на галицьке суспільство. Цим пояснюється те, що піс-
ля по вер нен ня до Льво ва в 1781 р. та рукоположення в свя ще ни чий сан 
(1782) він зробив успішну кар’єру, відносно швид ко по до лав ши схо дин-
ки до єпи скопського престолу. На відміну від того час них єрар хів його 
Церк ви, які в нових політичних реаліях продов жу ва ли жити згід но зі 
стари ми уяв леннями, скоряючись Австрії радше з кон фор міст ської не-
обхід нос ти, ніж зі свідомого служіння їй, Антоній Ангелович був від-
да ним адеп том Відня, послідовно обстоював його державні інте ре си. 
Власне, ді яль ність Анге ло вича на посадах ректора створеної греко-ка-
то лицької семі нарії (1783-1784; 1787-1795), професора догматики (1784-
1796) і рек то ра Львів сько го університету (1795-1796) мала не тіль ки 
вузь кий, кон фе сій ний ви мір, яким була поступова заміна мало гра мот-
них свя ще ни ків-«псал тир ників» на осві чених парохів, а й ширше – мож-
на сказати, дер жав не – значення, яке по лягало у вихованні в Гали чи ні 
но вої гене рації від да ного владі світ сько го духовенства шляхом пере не-
сен ня на міс це вий ґрунт освітньої моде лі, успішно апробованої в 1770-
х роках у ві ден сько му «Бар ба реу мі». По-ні мець кому педантичний під хід 
рек  тора до «зрос тання учнів семі нарії в цер ков ній дисципліні» (alum no-
rum se mi narii in dis cip lina eccle sias tica per fec tus) видався настільки новим у 
ту теш ньому краї яви щем, що навіть єрар хи інших Церков, як-от вір мен-
ський архи єпи скоп Якуб Тума но вич у власно руч підписаній 17 лю то го 
1794 р. по хваль ній грамоті, від зна чали уче ність (scientia) і розум (pru den-
tia) Анге лови ча.36 Знаками довіри до Анге ло вича з боку влади було за лу-
чен ня його як радника до складу філії Коро лів ської церков ної ко мі  сії (in 
Regia fi liali commissioni eccle sias tica con si lia rii), яка протя гом 1784-1787 рр. 
опі кува лася ліквідацією монас тирів у Гали чині. Врешті-решт, услід за 
всім цим, 1795 р. було зроблено без пре це дент ну ім пе ра тор ську но мі-
на цію при двор ного радника Антонія Анге ло вича на вакант ний після 
смер ти Мак си мі лі яна Рилла (1793) єпи скоп ський престол у Пере миш лі. 
Сам факт при зна чення владикою не монаха, а світ ського свя ще ни ка чіт-
ко від обра зив зміни у відносинах між Церк вою і дер жа вою (на ко ристь 
ос тан ньої) і не лише засвідчив від хід від за твер дженої па пою Рим ським 
1724 р. по ста нови Замойського собору про висуван ня уній них єрар хів 

36 ЦДІАЛ, ф. 201, оп. 1, спр. 311, арк. 1.
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лише з Ва си ліянського чину37, а й вказував на здобуття секу ляр ним духо-
вен ством стриж невої ролі всередині свого стану, – ролі, яка була визна-
че на для нього державою.38 У 1798 р. почин Ангеловича продов жив ін-
ший ви пуск ник «Барбареуму», Миколай Скородинський, якого імпе ра тор 
Франц номінував єпископом Львівським.39

Своє служіння в єпископському сані Антоній Ангелович, правдоподіб-
но, розглядав у двох аспектах: насамперед – як провідника єпархіяльного 
ду ховенства, а також, у міру своєї компетенції, як посередника у від но-
си нах між державними органами, з одного боку, і священиками та паро-
хія нами, з іншого боку. Одночасно, ставши єпископом, Анге ло вич на був 
статусу власника маєтку: у його власності опинилося село Стра ше вичі 
Сам бірського циркулу. Отож його суспільна роль як ре презен танта при-
віле йованого суспільного стану стала ще виразнішою.

* * *
Уже в момент призначення Ангеловича на єпископський престол 

у Пере мишлі його внутрішній мікрокосм був неабияк збурений подіями, 
які, хоч і не зачіпали його повсякденного існування, вступали у цілко-
ви ту су перечність з уявленням церковного достойника про справедливий 
устрій дер жави і суспільства. Йшлося про «найнесправедливішу війну»,

що до неї примусив Найяснішого монарха нашого неприятель на гін-
ками на релігію та загрозою знищення всякого суспільного по ряд ку 
і яка триває безперервно ось уже чотири роки, [і якою] було спус то-
ше но теж державну скарбницю так, що без застосування над зви чай-
них за собів подальший захист Вітчизни стає неможливим (док. № 1).

37 Див.: Руський провінційний синод, дано у місті Замості з благословення Святого Отця 
нашого Бенедикта XII, 2-ге вид. Івано-Франківськ 2006, с. 207 (6-й титул).

38 Підозріле й неприязне ставлення до монашого чину отців василіян, які, попри поділи 
Поль щі, не мали наміру обмежуватися у своїй діяльності державними кордонами Австрії, 
ще довго зберігатиметься в політиці австрійського уряду. У 1807 р. офіційний Відень від-
верто обвинувачуватиме Василіянський чин у протидії призначенню митрополита Га лиць-
кого, переслідуватиме й відштовхуватиме від участи у справах Греко-Католицької Церк ви 
(HHStA, Staatskanzlei, Rom. Karton 9 (alt. 8): Weisungen 1807-1815, S. 46-47v., 71-72). Став-
лення А. Ангеловича до отців василіян також було позначене певною стриманістю. Зо кре-
ма, в укладеному влітку 1807 р. за дорученням Придворної канцелярії меморандумі він 
від зна чав, що труднощі, які виникли із затвердженням папою Римським подання імпе-
ра тора Австрії про створення митрополії, є, «правдоподібно, наслідком вигадок монахів-
васи лі ян, які, здається, забули, що це вони самі просили в Його Величности в 1805 році 
про від новлення давньої Галицької митрополії» (ibid., S. 92-92v.). Див. також: Annales Eccle-
siae Ruthenae, с. 782-783.

39 Див.: W. M. Plöchl. St. Barbara zu Wien, с. 41.
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Тож розіслане Ангеловичем 4 листопада 1796 р. пастирське послан-
ня до деканів Перемишльської греко-католицької єпархії із закликом про 
добро вільну збірку серед парохіян матеріяльних коштів для допомоги 
«Най ласкавішому монархові» аж ніяк не було формальною вка зів кою 
про виконання відповідного розпорядження державної адміні ст ра ції. 
Воно містило досить розгорнутий і систематичний виклад су спіль-
но-по лі тич них переконань єпископа й за суттю нагадувало радше твір 
поле міч ного характеру, ніж лист церковного єрарха до своєї пастви. При 
ана лі зі цього документа відразу ж впадає в око неприязнь єпи скопа до 
Фран цузь кої революції, яка проявляється в засудженні таких її аспек тів, 
як: 1) на гінки на християнську релігію та знищення Католицької Церкви; 
2) змі на суспільного устрою, яка полягала в знищенні монархії та стра-
ті миро помазаного монарха й установленні «богоненависної» республі ки; 
3) праг нення перенести встановлений у Франції суспільно-політич ний 
устрій на всю Европу шляхом «найнесправедливішої війни». Як антитезу 
цій за грозі Ангелович обґрунтовує справедливу та священну війну на за-
хист віт чизни – як усієї імперії Габсбурґів (великої вітчизни), так і Гали -
чи ни як її складової частини (малої вітчизни). Зрозуміло, що така вій на, 
яка ве деться не тільки в площині бойових дій, а й у площині ідей, по тре-
бує жертв і зречень від усіх суспільних станів, їхнього єднання на вко ло 
трону та релігії. 

Ту ж саму, тільки рішучішу й обґрунтованішу політичну позицію ба-
чимо в двох об’ємистих полемічних творах владики Антонія, які з’являться 
друком через дев’ять років, 25 жовтня і 2 листопада 1805 р. На той час ім-
перія Габсбурґів опинилася в справжній облозі держав, створених Фран-
цією в Італії, Швейцарії, Німеччині, а серед галицької шляхти помітно 
по жва вішали надії на відновлення польської держави за підтримки Фран-
ції. Твори Ангеловича «Хто є стороною-нападником: Австрія чи Фран-
ція?» та «Хто є причиною війни: Австрія? чи Франція?» мали на меті 
об ґрунтування інтегральности й невідчужуваности частин імперії Габс-
бур ґів перед загрозою французької агресії.40 На основі докладного ана лі-
зу австро-французьких суперечностей в Італії (с. 13), Німеччині (с. 14), 
Бель гії (с. 18), Швейцарії (с. 20-21), а також умов миру 1801 p., Анге ло-
вич до ходить висновку, що безпосередньою причиною нової війни ста-
ла за гарб ницька політика Франції, яка «зґвалтувала Люневільський мир 
у всіх пунк тах, що були вигідними для Австрії» (с. 34).41 Саме тому, за 
його сло вами, Австрія розпочала справедливу війну проти «нікчемних, 

40 A. Angełłowicz. Kto jest stroną zaczepiaiącą: Austrya czy Francya? Lwów 1805. 36 с.; його ж. 
Kto jest powodem woyny: Austria? czyli Francya? Lwów 1805. 56 с.

41 A. Angełłowicz. Kto jest powodem woyny?
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ґвал том здійснених вчинків Бонапарта, який за одним помахом знищив 
цілі ко ро лів ства й попривласнював одну за одною цілі держави» (с. 47). 
Мета Авст рії в цій війні є, таким чином, близькою та зрозумілою кож-
ній лю ди ні, яка «прив’язана серцем до своєї вітчизни» (с. 49). Тому єпи -
скоп пате тич но закликав галицьке суспільство «протистояти неприяте-
леві в пере ко нан ні в необхідності й важливості цієї війни, у непохитній 
єд нос ті, з вірою в справедливість нашої справи», «довести ворогові зі 
збро єю в ру ках, що славу й незалежність наших земель, непорушність 
на ших кор до  нів ми зуміємо зберегти та що не маємо наміру слухатися 
фран цузь ких наказів» (с. 56). Відповідно до задуму Ангеловича, його твір 
мусив стати ідейною зброєю проти «численних у Галичині прихильників 
Бо на пар та» (с. 53), розрахованою на те, щоб схилити на бік австрійської 
влади тих галичан, котрі ще вагалися у виборі політичної орієнтації. Саме 
тому його твір було написано польською мовою. Згідно з повідомленням, 
яке пап ський нунцій при Віденському дворі Антоніо Ґабріеле Североллі 
від пра вив у Рим 20 липня 1805 р., на той момент у придворних колах 
Відня єпи скопа Антонія вже розглядали як найімовірнішого кандидата на 
гре ко-като лицький митрополичий престол у Галичині.42 Активна полі тич-
на пози ція єпископа Перемишльського під час війни з Францією 1805 р. 
оста точ но схилила шальки вибору Відня на його користь: 21 лю то го 
1806 р. Президія Галицького губернаторства ухвалила постанову за про по-
ну ва ти на розгляд Придворної канцелярії кандидатуру Ангелови ча, об  го -
во рен ня якої відбулося 17 липня в релігійному департаменті При двор ної 
канце ля рії, і Антонія Ангеловича було рекомендовано імператоро ві для 
номінації митро поли том Галицьким «греко-руського обряду»43. Проєкт 
від повідного рішення був затверджений Францом I 11 ве ресня 1806 р. 
й ого ло шений до публіч ного відома в урядовому видан ні «Вінер Цай-
тунґ» 8 лис то пада того-таки року.44

Помітним явищем суспільно-політичного життя галицької провінції 
стала публікація в березні 1809 р. – за фінансової підтримки уряду, накла-
дом по 50 примірників німецькою та французькою мовами й, паралель но, 
у Льво ві тиражем у 100 примірників польською – антинаполеонів ської про-
по ві ді митрополита Ангеловича «Зауваги австрійського патріота з при воду 
деяких статей у закордонних газетах»45. Новим ідеологічним елементом 

42 Див.: Monumenta Ucrainae Historica. Collegit Metrop. Andreas Septyckij, edidit Metrop. 
Josephus Slipyj, т. 7: (1774-1807). Romae 1969, док. № 131, с. 286-287.

43 Annales Ecclesiae Ruthenae, с. 776.
44 Österreich-Kaiserliche Priviligirte Wiener Zeitung 90 (1806/8 Nov.) 5545.
45 A. Angełłowicz. Uwagi patrioty austriackiego nad niektóremi artykułami gazet zagranicznych. 

Lwów etc. 1809. 22 с.
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у політичному письменстві Ангеловича було винесене в на зву його твору 
поняття «патріотизм», яке він витлумачував як лояльне став лення до 
імператора й розглядав як політичну альтернативу до про фран цузь кої 
орієнтації діячів польського патріотичного руху (с. 3-4). У Відні зна ли про 
те, що серед провідних верств населення Галичини й на далі за ли ша лася 
численна група тих, хто з різних причин ще вагався в остаточному виборі 
політичної орієнтації. Саме на цих людей і був роз рахований пам флет 
Ангеловича, який видавали, по-перше, німецькою та французькою мо вами, 
зрозумілими лише в суспільних верхах, а по-друге, польською мовою, що 
досі панувала в повсякденному житті Льво ва. Можливість по ши рен ня 
«Зауваг» серед селян була, на наш по гляд, обмеженою з огляду на масо-
ву неписьменність цього се ре довища. Звертаючись до сумління та вірно-
підданських по чут тів поль ської шляхти, греко-католицький митрополит 
за кликав її за свід чити при  хильність до династії, яка ось уже кілька віків 
муд ро пра вить веле тен ською імперією. Австрія, за словами Ангеловича, не 
праг не вій ни, од нак, у разі необхідности, здатна постояти за себе всу переч 
спо ді ван ням ворогів, котрі прагнуть «поділити нашу суспільну думку [...], 
хит ро натякаючи, що цей поділ між нами буцімто вже існує». «Австрій-
ська ім перія, – наголошував він, – є тепер сильною, як ще ніколи до цього 
часу, оскільки війни останніх років згуртували навколо трону Габсбурґів 
усі народи їхньої держави» (с. 13).

Події австрійсько-французької війни 1809 р., під час яких Галичина 
та Львів були окуповані союзними щодо Франції військами Варшавського 
герцогства, поставили митрополита Антонія перед нелегким вибором, 
ймовірні наслідки якого були оповиті імлою невідомого як для нього самого, 
так і для очолюваної ним Церкви. З одного боку, можна було довести свою 
відданість політичним пере конанням, які він неодноразово висловлював 
публічно, але при цьому ризикувати своїм саном і навіть, можливо, на-
ражати на небезпеку життя; з іншого боку, можна було кон’юнктурно, аби 
тільки перечекати скрутну годину, погодитися на співробітництво з оку-
паційними військами, але в цьому разі піддатися ризикові втратити до віру 
австрійського уряду й спровокувати його негативне ставлення до всьо го 
греко-католицького духовенства. На наш погляд, історичний факт ви бо ру 
Ан геловичем першого зі згаданих варіянтів поведінки до во дить не ли ше 
щи рість раніше висловлених ним суспільно-політичних пере ко нань, а й 
ро зу міння єрархом відповідальности за долю всієї релігійної спільноти.

* * *
Свій політичний вибір митрополит Ангелович засвідчив уже другого 

дня польської окупації Львова (29 травня 1809 р.), коли демонстративно 
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не з’явився на прийом для депутацій від «усіх станів і прошарків міста», 
організований у приміщенні Галицького губернаторства генералом Алек-
санд ром Рожнецьким. Під час згаданого прийому по черзі отримали авді-
єн цію представники апеляційного суду, адміністративних установ (від 
гу бернаторства до магістрату), а також єврейського кагалу та двох архи-
єпископів: латинського й вірменського. «Усіх він прийняв якнайзич ливі-
ше, і їм було наказано, щоб кожен продовжував виконувати обов’язки, 
належні його посаді», – коментувала події того дня пані Карпінська, від-
значаючи водночас у своєму листі до сина, що тільки одна відома львів-
ська особистість не засвідчила прилюдно поваги до нової влади, а саме – 
греко-католицький митрополит Ангелович:

Але було послано за ним спеціяльно каноніка та одного з радників. 
Тож мусив приїхати, але після прибуття на місце зазнав нападу 
на тов пу, що юрмився там: «А! Це шпигун! Це німецька душа! Це 
той, хто дозволяв собі друкувати сатири на Наполеона». Словом, 
уві йшов у найбільшому страху до генерала. Розповідають, що той 
прийняв його досить прохолодно й порадив вийти іншими две-
рима, аби уникнути переслідування з боку справжніх польських 
патріотів.46

Згідно з іншими свідченнями, Рожнецький вимагав від Ангеловича, 
як доказу лояльности щодо нової влади, наказати духовенству не згаду-
ва ти під час богослужінь імени австрійського монарха та скласти прися-
гу на вір ність імператорові французів. Аби уникнути негайної розправи, 
митро полит мусив виконати перше домагання, але друге, вочевидь, так 
силь но суперечило його світоглядові, а надто релігійному сумлінню, що 
він зва жився на втечу. Можемо лише припускати, що це рішення дало-
ся Ан ге ловичу таки непросто, оскільки від моменту вищезгаданого при-
йому в Рожнецького до часу втечі минуло аж десять днів. Правдо подіб но, 
що воно остаточно визріло тільки тоді, коли відтягувати далі скла дан  ня 
при сяги Наполеонові було вже неможливо. 9 червня, виїхавши з міста 
в су про воді крилошанина Гарасевича під приводом візиту до ла тин сько-
го архиєпископа в його маєтку в Оброшині, Ангелович не повернувся 
назад і спро бував на свій страх і ризик добратися до Угорщини.47

Виходячи з аналізу творів владики Антонія, ми переконані, що, в ос-
таточному підсумку, він не зміг прийняти «Тимчасовий центральний уряд 
обох частин Галичини під протекторатом Великого Наполеона» саме тому, 

46 ЦДІАЛ, ф. 146 (Галицьке губернаторство у Львові), оп. 6, спр. 15, арк. 3643-3643зв.
47 Див.: Н. Устиянович. Антоній Ангелович, митрополіт Галицкій во время 1809 г. Пере-

мышль 1859, с. 8; М. Стахів. Західна Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772-
1918), т. 1. Скрентон 1958, с. 44.
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що його існування легітимізував Наполеон, якого, своєю чергою, зробила 
монархом «ненависна Богові» Французька революція. Для людини гли бо-
кої християнської традиції було очевидним, що влада, яка походить не 
від Бога, є владою від диявола, а тому, попри позірний успіх, не зможе 
довго протриматися й приречена на загибель. У дилемі вибору між хрис-
ти янським монархом (імператором Австрії) і монархом-антихристом (ім-
пе ратором французів) вибір Ангеловича був очевидний – зрештою, як 
і для більшости інших церковних єрархів не лише у володіннях Авст рії, 
а й на всій території колишньої Речі Посполитої. Таким самим у 1809 р. 
був вибір львівського митрополита Каетана Іґнаци Кіць кого, який у мо-
мент вступу військ Варшавського герцогства до Львова за боро нив під за-
гро зою відлучення дзвонити з дзвіниць, щоб не про слав ляти Напо лео на, 
і не дозволив, попри візит чемности до Рожнецького та незважаючи на 
осуд цієї не по ступ ливої позиції значною частиною шляхти, зга ду вати ім’я 
французького імператора під час богослужінь. Такими сами ми, оче вид-
но, були потаємні думки очільника Католицької Церкви у Вар шав сько му 
герцогстві архиєпископа Ґнєзненського Іґнаци Рачинського, який, про-
слав ля ючи під час богослужінь ім’я Наполеона, водночас таємно «по ві-
дом ляв у одному з перших товариств міста [Варшави], що один свя щеник 
від крив йому своє видіння кінця світу через 12 років, додавши при цьо-
му, що Антихрист існує» і його ім’я відоме всім.48 Натякаючи в такий 
спо сіб на особу французького імператора, згаданий церковний єрарх 
озву чив стра хи традиціоналістської частини суспільности, для якої На по-
леон був уті ленням чужого їм світу революції. Таким чином, існують всі 
під ста ви вва жати політичну позицію Ангеловича відображенням загаль-
ної су спіль но-політичної свідомости його стану, без поділу на кон фе сії. 
У 1809 р. у Львові тільки єврейський кагал відкрито підтримав На по-
лео на, що ви кликало ще більшу відразу до французького монарха з боку 
ду хо вен ства християнських Церков. Без відповіді натомість за ли ша єть ся 
пи тан ня, чому ж тоді лише унійного митрополита було осу дже но як того, 
хто «не на ви дить поляків».

Таємна втеча митрополита справила неабияке враження на львів’ян 
і спричинила чимале занепокоєння окупаційної влади. Урядникам львів-
ської поліції було негайно надіслано наказ, «аби подали попередню ін-
фор ма цію [...] стосовно від’їзду А. Ангеловича», зазначивши, «хто після 
його від’їзду виконує обов’язки митрополита», а «також які таєм ні роз-
по рядження ним залишено, кому їх віддано» (док. № 2). Як по казало 
роз слі дування, підстави для занепокоєння були більш ніж ва го мими, 

48 Archives du Ministère des aff aires étrangères, série «Correspondance poli tique», sous-série 
«Pologne», vol. 326, f. 47-48.
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адже напередодні від’їзду митрополит своїм пастирським лис том не лише 
скасував видане ним раніше розпорядження згадувати під час бого-
служінь ім’я Наполеона, а й наказав духовенству, «щоб не під по ряд ко-
ву валися жодній іншій юрисдикції, окрім його, хоч де би він пере бу вав» 
(док. № 3). Тимчасовий центральний уряд обох частин Гали чини розі слав 
наказ про затримання митрополита, пообіцявши за це ви на го роду в 1 000 
злотих. Невдовзі Ангеловича та Гарасевича було затри мано й доставлено 
в місто Стрий,49 де вони, на підставі декрету Тим часо вого уряду від 
13 червня про затримання вищих чиновників авст рій ської ад мініст рації 
як заручників, перебували під арештом аж до момен ту не споді ва ного 
звільнення внаслідок наступу військ австрійського генерала Егер мана 
наприкінці червня.50

Показовим є сам факт, що до церковного владики було застосова но 
такі ж карні заходи, як до австрійських урядовців, як-от, наприклад, до 
директора львівської поліції Роґера51. Це доводить, якою важливою фі гу-
рою у створеній Австрією в Галичині адміністративній системі ви да ва ла-
ся особа руського митрополита його політичним опонентам, які прос то 
не могли дозволити Ангеловичу діяти згідно з його сумлінням. Нав паки, 
вони від самого початку намагалися використати його у сво їх полі тичних 
інтересах. Яскравим свідченням намагання окупаційної вла ди взяти під 
свій контроль єрархію Греко-Католицької Церкви ста ла номінація мит-
ро поли том Антонієм, за поданням Тимчасового уряду, яко гось о. На за-
ре вича адміністратором Холмської єпархії (док. № 4). По казо вим щодо 
цього призначення є те, що його зроблено протягом над зви чай но ко рот-
кого періоду перебування архиєрея під контролем окупа цій ної вла ди, 
і така поспішність різко контрастує з попередньою ситуаці єю, коли про-
тягом п’яти років після смерти в 1804 р. єпископа Порфирія Важин ського 
Холм ська єпархія залишалася вакантною, а від 1805 р. її адмініст рато ром 
був сам Ангелович. Отримавши знову свободу дій, митрополит скасує це 
рі шен ня, нав’язане йому, правдоподібно, з метою урізати сферу його пас-
тир ських прерогатив як очільника Церкви.

Втеча митрополита не лише перешкодила реалізації намірів окупа-
ційної влади, а й завдала цим намірам нищівного удару через легко перед-
бачуваний у тогочасній констеляції суспільних відносин ефект від цієї 
події: було фактично заблоковано спроби профранцузьки налаштованої 

49 Див. докладніше: Raport z przesłuchania Angełłowycza w Stryju // Временник Ставро-
пигийского института. Львов 1903, с. 177.

50 Див.: В. Ададуров. Львів у наполеонівську епоху, с. 224.
51 Див.: Die Stadt Lemberg in Jahre 1809 unter österreichischer, polnischer und russischer Regie-

rung: Tagebücher eine Augenzeugen. Lemberg 1862, с. 13.
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частини шляхти набрати з-поміж своїх селян достатнє число рекрутів 
до «Галицько-французької армії». Проповіді парохів, які, за прикладом 
свого митрополита, закликали зберігати вірність імператорові Австрії, 
таки негативно позначилися на планах окупаційної влади, яка на початку 
роз раховувала отримати в східній частині Галичини, населеній го лов ним 
чином уніятами, не менше двадцяти тисяч слухняних рекрутів, а оста-
точ но зібрала їх не більше семи тисяч.52 Подекуди ж селяни ви яви ли не 
прос то ухильне, а й відверто вороже ставлення до тимчасової влади. На-
при клад, у рукописній «Хроніці Улашківського монастиря» за зна ча лося, 
що в Заліщицькому циркулі «хлопи перестали слухатися своїх панів, 
ловили польських легіонерів і передавали австрійцям, щоб їх було по-
кара но смертю»53. Згідно з оцінкою французького історика, «руські се-
ляни, висловившись проти Наполеона, спричинилися до утримання цієї 
провінції під австрійським пануванням, від якого так прагнули звіль ни-
ти ся поляки»54.

У «Лекціях з історії Галицької Руси» відомий суспільно-політичний 
ді яч та історик середини XIX ст. Володимир Антонович зазначав, що 
сво єю поведінкою у 1809 р. митрополит прагнув «схилити свою паству 
при йняти владу Австрії, як кращу від польської»55. На наш погляд, до-
волі спонтанна втеча Ангеловича навряд чи мала висхідною точкою таку 
далеко сяжну й добре продуману стратегію дій. Найімовірніше, вона стала 
осо бис тим протестом архиєрея проти політичного тиску з боку оку па-
цій ної влади, який, утім, у системі тодішніх суспільних відносин на був 
зна чен ня політичного вибору всієї унійної спільноти. Подальше ув’яз-
нен ня митро полита перетворило його в очах підлеглого духовенства на 
му че ника, який зазнав переслідувань від безбожних революційних військ 
за свої християнські переконання. Згодом австрійський імпера тор високо 
оці нив вчинок Ангеловича й Гарасевича: зокрема, останньо го «за виявлені 
ним докази найпалкішого патріотизму» було піднесе но до шляхетського 
ти ту лу барона Австрійської імперії з титулом фон Нойштерн.56

52 ЛННБ ВР, ф. 5 (Князі Оссолінські), спр. 4312, арк. 93-96, 105. Див. також: J. Chłodecki-
Bialinia. Lwów w czasie wojen Napoleona Wielkiego w latach 1809-1814. Lwów 1927. 

53 Цит. за: В. Щурат. Відрух наполеонщини на Галицькім Поділлі // його ж. На досвітку 
нової доби: Студії й замітки до історії відродження Галицької України. Львів 1919, с. 7.

54 A. Leger. Wielkie Księstwo Warszawskie 1796-1813 // Napoleon w świetlie najnowszych ba-
dań / ред. E. Lavisse і A. Rambaud, част. 2. Warszawa 1901, с. 22.

55 Рукописний конспект згаданих лекцій зберігається в: ЛННБ, відділ україніки, № 29398, 
арк. 254-255.

56 Gazeta Lwowska 42 (1811/30 sierp.) 1037. Див. також: Ф. И. Св[истун]. Прикарпатская 
Русь под владением Австрии, част. 1: (1772-1848). Львов 1895, с. 124.
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Після повернення Львова під владу Австрії (що само по собі могло 
бути витлумачене митрополитом як рука Божественного провидіння та 
без перечний доказ правильности його вибору) і повернення Ангелови ча 
в митрополичі палати на Святоюрській горі уряд Варшавського герцог-
ства про довжував оцінювати діяльність архиєрея Греко-Католицької Церк-
ви в тому ж дусі нетерпимости. На упередження політичного та станово го 
ха рак теру наклалися істотні світоглядні розходження, адже більшість з-по-
між варшавських урядовців були масонами і з великою погордою ста  ви  ли-
ся до «фанатизму» духовенства, а надто – «руського обряду», котре у світ лі 
стереотипів уявлень річпосполитської доби здавалося їм особливо неосві-
че ним і забобонним. Цього разу «каменем спотикання» стало цілком зрозу-
мі ле бажання Ангеловича зберегти церковну юрисдикцію в при єд на ній до 
складу герцогства (згідно з умовами Шенбрунського миру від 14 жовт ня 
1809 р.) частині Галичини, на території якої опинилося Холмське єпи скоп-
ство. Згідно з формулюванням міністра поліції, митрополит «на віть за раз 
потаємно видає накази духовенству грецького обряду в краї, який було 
приєднано до Варшавського герцогства, називаючи уряд Вар шав ського гер-
цогства тимчасовим, недієздатним і приреченим на швидке па дін ня, за охо-
чуючи натомість до вірности й послуху авст рій сько му уря дові» (док. № 3). 
Для того, щоб «руське духовенство, звабле не таким під бурен ням, не втовк-
мачило в голови неосвіченого люду неприязних щодо уряду вражень і не 
дало приводу для якихось ілюзій, міністр видав від свого відомства на ка зи 
стежити за вчинками руських священиків, з метою запобігти цьому в ко-
ре ні» (док. № 3). Як доказ намагань Ангеловича перешкодити інтег рації 
Холмської єпархії у Варшавське герцогство на водилося здійсне не ним ще 
1809 р. без згоди Тимчасового уряду при зна чення її тимчасо вим ад мі ніст-
ратором представника світського духо вен ства, «декана на прізви ще Гра бов-
ський», з наданням тому всіх необ хід них повноважень (док. № 4).

Довго міністри вагалися вдаватися до радикального, неканонічного 
спо  собу розв’язання конфліктної ситуації, оскільки «з таким упе  ре дже-
ним і забобонним духовенством, яким є руські попи, належить із полі -
тич них міркувань дотримуватися всіх формальностей» (док. № 4). Утім, 
при значення 1811 р. герцогом Варшавським на вакантний єпи скоп ський 
престол у Холмі монаха-василіянина Фердинанда Цехановського таки 
було здійснено без погодження його кандидатури з митрополитом Ан ге-
ло вичем, якого тільки поінформували про це рішення (док. № 5). Вра-
хо ву ю чи досить непрості стосунки, які склались у святителя Антонія 
з Ва си лі ян ським чином, таке розв’язання не сприяло за ла го джен ню кон-
флік ту, а оскільки при цьому було знехтувано церковними канонами, то, 
через надто радикальний характер, не могло стати надійним підґрунтям 
для легі ти мі зації становища єпископа-номінанта в єрархії його Церкви.
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* * *
Настав час підвести підсумки нашого дослідження. Залишивши поза 

увагою аплікацію до тогочасних подій категорій національного конфлікту, 
яка стала наслідком перенесення на історіографічний ґрунт упереджених 
оцінок, що їх дали поведінці митрополита як його політичні опоненти, 
так і заангажовані в польсько-українське протистояння пізнішої доби до-
слід ники, бачимо, що в творах Антонія Ангеловича суспільно-політичного 
ха рак теру годі шукати якогось доведення прав руської нації на некористь 
нації польської. Натомість, розглянувши ці твори як частину суспільного 
дискур су відповідної епохи, з’ясовуємо, що за своїм призначенням і зміс-
тов ною частиною вони були основаною на засадах християнського світо-
гляду, а отже консервативною за своєю суттю відповіддю на про голо шені 
Французькою революцією принципи суверенітету нації та грома дян ської 
рівности. Ангелович, який наполягає на приматі освяченого традицією 
прин ципу легітимної влади австрійського монарха та розуміє суспільство 
як свя щенний, а отже такий, який не можна уневаж ни ти, договір станів 
(а не націй) з імператором, стає в один ідей ний ряд з такими відомими 
кри ти ками Французької революції та батьками сучасного кон серватизму, 
як Жо зеф де Местр, Едмунд Берк, Оґюстен де Баррюель, хоча літературна 
спад щина митрополита не вражає ані блискучим стилем, ані гли бокими 
уза галь неннями. Мета творів унійного єрарха полягала не в тому, щоб 
захи ща ти руську націю від повернення польського панування, а в тому, 
щоб за стерегти численних у Галичині прихильників Бонапарта від учи-
нен ня гріха проти визначеного Богом суспільного порядку, який га ран ту-
вав привілеї шляхти, духовенства й селян як окремих суспільних ста нів. 
Сформульований у ранньомодерних за суттю категоріях станової від да-
нос ти престолові, австрійський патріотизм владики Антонія постає перед 
нами як антитеза ідеї нації, котру уособлює Французька революція, отож 
немає підстав вважати, що він мав на меті ствердження прав русь кої 
нації в Галичині. Накладені на це підґрунтя суспільно-полі тичних уяв лень 
Анге ловича, факти його діяльности набувають на про чуд логіч ного ви тлу-
ма чен ня, оскільки постають як феномен, тісно пов’я заний з істо ричним 
кон текс том його епохи.
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ДОКУМЕНТ № 1

Перемишль, листопада 4, року 1796  
Пастирський лист єпископа Пере мишльського Антонія Ангеловича 

до деканів його єпархії

(2)          
Przewielebny Mości Xiąże Dziekanie, 

miły w Chrystusie bracie
Kiedy nayniesprawiedliwszą woyną od nieprziacielia wytępieniem religii 

i zniszczeniem wszelkiego porządku towarzyskiego zagrażayącego na Nayas-
niey szym Monarsze naszym wymuszoną, przez liat cztery ciągle dotąd trwaiąca, 
tak że skarb publiczny wycięzczyła, że bez użycia nadzwyczaynych srodków 
dal sza Oyczyzny obrona staie się niepodobna, Nayłaskawszy Monarcha nasz, 
któ ry by słusznie mógł w takowym razie nowe na kraie dziedziczne nałożyć 
po datki, uwodząc się atoli oycowską dobrocią i zupełnie pokładayąc zaufanie 
w prawdziwim ku sobie przywiązaniu wiernych poddanych swoich, pismem 
wlasną [ręką] podpisanim Duchowieństwo, wszystkie inne stany wzywać raczy 
do dobrowolnych, znakomitych iednak składek na poparcie niesioney woy-
ny; a tak stany inne iusz tą ofi arą synów własnych do służby wojskowej, jusz 
pieniężnymi, i innemi swiadectwami czynne się przykładayą do ocalienia Oy-
czyz ny niebezpiczeństwem zagrożoney, swiętym iest także naszym obo wiąz kiem, 
aby i my doznaiąc od Nayłaskawszego rządu Austryackiego nie tylko wspólnego 
z innemi obywateliami bezpieczeństwa i spokoyności, ale nadto szególnych 
niemałych łask, i takimi znakami iey są: ufundowanie semi na ri um generalnego, 
opatrzenie parochów przyzwoitemi dochodami, sprawo wa nych kapłanów im-
po nuyacą pensyą, uwolnienie od płacenia [droywatnią] kated ralnych, i inne, 
(2 verso) których ani dawney Braci naszi nie doznali, ani teraz w iakich innich 
kraiach będący nie doznayą, a zatem przez wzgląd nawet na połączenie dobra 
wspólnego nalezy się zrozumianego że skuteczną obroną tak dobroczynney 
Oy czyzny, dali dowody naszey wdzieczności, na szego przywiązania ku Nayas-
niey szemu Monarsze w tych krytycznych okolicznościach.

Z tych że powodów obowiazuię W. Pana, abyś wystawiwszy w gorliwych 
wyrazach te wszystkie pobudki ku duchowienstwu twoiego dekanatu, i sam 
pierw szy dawszy przykład zachęcił wszystkich tak do składki pienieżney, 
ieżeli nie w wielkiej, tedy przynaymniey w teyże samej sprawie iakiś kated ra-
tyk wymoźił; iako też do pobudzienia parochian, aby i oni ze strony swoiey 
po dobnie składkę pieniężną, na iaką ich stanie, uczinili, i to wszystko wraz 
z pod pisami parochów kwotę od Ciebie i od twoich parochian osobno wyrę-
czo nimi i aby naypędzey do mnie przysłał dla dalszego takowey kwoty oddania 
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do skarbu publicznego. Lącze Pasterskie błagosłowieństwo, zostaię W. Pana 
gor li wym Pasterzem i prziaznym Bratem Antoni Biskup.

Dnia 4. listopada 1796
w Przemyśliu    

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 201 (Греко-католицька митрополича консисторія), оп. 4, 
спр. 1480. Оригінал, призначений для копіювання.

ПЕРЕКЛАД:
(2)        

Всечесніший Мостивий Отче Декане,
милий у Христі брате1

Коли найнесправедливішою війною, що до неї примусив Найяснішого 
монарха нашого2 неприятель3 нагінками на релігію та загрозою зни щен-
ня всякого суспільного порядку4 і яка [війна] триває безперервно ось 
уже чотири роки5, було спустошено теж державну скарбницю так, що 
без застосування надзвичайних засобів подальший захист Вітчизни стає 
неможливим, Найласкавіший монарх наш, який справедливо міг би в та-
кому разі накласти нові податки на [свої] спадкові краї, охоплений такою 
батьківською добротою і маючи повну довіру до істинности почуттів 
з боку своїх вірнопідданих, листом, що його підписав власною рукою, 
зво лив закликати духовенство й усі інші стани до добровільної, але ваго-
мої збірки коштів на підтримку війни, що ведеться; а оскільки інші стани 
вже пожертвою своїх синів для військової служби, вже грошовими та ін-
ши ми свідченнями дієво докладаються до порятунку своєї Вітчизни, якій 
загрожує небезпека, то й нашим святим обов’язком є щоби ми, до свід-
чуючи від Найласкавішого австрійського уряду не тільки спільних з ін-
ши ми громадянами безпеки та спокою, а й, понад це, особливих і не-

1 До Перемишльської єпархії на зламі XVIII-XIX ст. належали такі деканати: Пере мишль-
ський, Горожанський, Жовківський, Куликівський, Мостиський, Белзький, Варязький, 
Со кальський, Потелицький, Угнівський, Самбірський, Добромильський, Сяноцький, Му-
шин ський, Горлицький, Грибівський, Дуклянський, Романівський, Буківський, Динів ський, 
Крос нянський.

2 Франц II (I) Габсбурґ (1768-1835), останній імператор Священної Римської імперії 
(з 1792 р.), перший імператор Австрії (з 1804 р.).

3 Французька республіка.
4 Йдеться про заходи проти Католицької Церкви та її духовенства, що їх здійснювали 

уряди революційної Франції, починаючи з 1789 р., та особливо якобінська політика де-
хрис тиянізації у 1793-1794 рр.

5 Франція оголосила війну королю Богемії й Угорщини 20 червня 1792 р.



329

СВІТ ПОЛІТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ АНТОНІЯ АНГЕЛОВИЧА

ма лих милостей, знаками яких є: заснування генеральної семінарії, на-
дан ня гідного прибутку парохам, пристойна платня за виконання душ-
пас тир ських обов’язків, звільнення від сплати катедрального6 [податку] 
й інших милостей, що їх ні в давні часи наші Брати, що в інших краї нах 
пере бувають,7 не зазнали, ані тепер не зазнають, і тому навіть з огля ду на 
скріп лення спільного добра є зрозумілим, що в цих критичних обста ви-
нах дієвою обороною такої добродійної Вітчизни маємо дати докази на-
шої вдячности та прив’язаности до Найяснішого монарха.

З тих самих причин зобов’язую тебе, В[ельможний] Пане, щоб, пред-
ставивши духовенству cвого деканату всі ці cпонуки ревними висловами 
й сам першим подавши приклад, заохотив усіх до збірки грошей, якщо не 
значної, тоді принаймні хоч [в обсязі] катедратика; а також [заохотив] до 
спонукування парохіян, щоб і вони зі свого боку здійснили подібну збірку 
коштів, на яку будуть спроможні, і все це – окремо суми, зібрані від тебе 
і від твоїх парохіян – разом із підписами парохів щоб якнайшвид ше до 
мене прислав для подальшого переказу цієї суми до державної скарб ниці. 
Додаю пастирське благословення, залишаюся В[ельможного] Пана тур-
ботливим пастирем і дружнім братом Антоній Єпископ.

Дня 4 листопада 1796
в Перемишлі

ДОКУМЕНТ № 2

Львів, червня 9, року 1809
Доручення Тимчасового центрального уряду обох частин Галичини 

урядникам Львівської поліції

(164) Zalecenie do urzędników policji Lwowskiej, 
aby prevideo dali wiadomość:

1o Względem wyjazdu A. Angełłowicza. 
2o Kto obowiązki Metropolity po wyjezdzie jego patruje. 
3o Oraz jakie w tajemnice przez niego zostawione rozporżądzenia, komu od-

dane.

Джерело: AGAD. Rząd Centralny Tymczasowy obojga Galicji. Sygnatura 1. Копія.

6 Звільнення від оподаткування.
7 Унійне духовенство в тих частинах Речі Посполитої, які відійшли, згідно з по ділами 

цієї держави, до Росії та Пруссії.
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ПЕРЕКЛАД:

(164) Наказ урядникам Львівської поліції,
аби подали попередню інформацію:

по-перше, стосовно від’їзду А. Ангеловича;
по-друге, хто після його від’їзду виконує обов’язки митрополита;
по-третє, також які таємні розпорядження ним залишено, кому їх від дано.

ДОКУМЕНТ № 3

Варшава, січня 20, року 1810
Уривок із протоколу засідання 

Ради міністрів Варшавського герцогства

(141) Sessja 97, dnia 20go stycznia 1810, w domu JW Prezesa Rady w przy-
tomności jego oraz ministrów spraw wewnętrznych, skarbu, policji.

[…] Minister policji podaje przedłożenie że Metropolita Ruski Ange ło wicz, 
nienawisny imieniowi Polaków, wydający pisma przeciwne Rządowi Fran cus-
kie mu, uciekszy ze Lwowa, ze zblizeniem się wojsk Polskich, i zosta wiw szy na 
piś mie zlecenia Duchowienstwu, aby żadnej innej, jak tylko jego, gdzie kolwiek 
znay dowac się bedzie, nie uliegali jurysdykcyi, teraz nawet potajemnie wydaje 
rozkazy do Duchowienstwa ritus greci w kraju do Xięstwa Warszawskiego przy-
łączonym, wystawiając rząd Xięstwa Warszawskiego za tym czasowy, nie zdat ny 
i ku blis kiemu upadkowi nachyliony, a zachęcajac do wier ności i ulieg losci Rzą-
do wi Au striac kiemu. Minister z obawy aby takowym pod syceniem uwie dzio ne 
Ruskie Du chowienstwo nie wpoiło w umysł nie oswięco nego liudu nie przy chyl-
nych dla Rządu wrazeń i nie dało powodu do jakiś złudzeń, wydał z urzędu 
swego roz kazy sledzenia postępków księży Rus kich, w celiu zapobiegania temu 
zaraz w po czątkach. Najskuteczniejszym jednak środ kem sądząć zupełne usu-
nien cie wpły wu obcego, wnosi aby Rada przed ło zyła Nayasniejszemu Panu po-
trze bę usta no wienia choć tymczasowej admi ni stra cji Duchownej ritus greci, 
któ ra by po skaso waniu zwierzchnosci metro polity Angełowicza zatrudniła się 
sze gól nie urzędni kami re ligijnimi. Albo tez żeby do nominacji nowego biskupa 
Rus kiego zwierzch nictwo to bylo pole cone Bis ku powi Wigierskiemu Golaszew-
skiemu miaiącemu też pod rządem w swojej Die cezji kilku Cerkiew Ruskich. 

(142) Uznano, iż jedynie liepszy sposób aby Nayasniejszy Pan raczył przy-
spieszyć nominacje na Biskupstwo Ruskie, wakujące po zmarłym Xiędzie Wa-
żyń skim Biskupu Chelmskim Ruskim, gdy chociaż Biskup Wigierski zarządza 
jusz kilku Cerkwiami Ruskiemi znajdującemi się w jego Diecezji, to tylko przez 
otrzymaną Delegatę od Biskupa Ruskiego w kraju Moskiewskim, a wiec i tu 
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bez podobnego pozwolienia przyzwoitej władzy duchownej Ruskiej nie mógł 
by objąć choć tymczasowego zwierzchnictwa. Rada, chcąc się w okoliczności 
powyszego przedłożenia dostateczniej objasnić i zastanowić, kommunikuje go 
ministrowi spraw wewnętrznych dla następnego przedstawienia.

Podpisano: Potocki, prezes 

Джерело: AGAD. Akta Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego. Sygnatura 66. Ори-
гінал.

ПЕРЕКЛАД:

(141) Сесія 97, дня 20го січня 1810 року, в будинку Ясновельможного 
президента Ради8 у присутності його та міністрів: внутрішніх справ, скар-
бу, поліції.

[…] Міністр поліції9 доповідає, що руський митрополит Ангелович, 
який ненавидить поляків і який видає твори проти французького уряду, 
утік ши зі Львова з наближенням польських військ і залишивши пись-
мові вказівки для духовенства, щоб не підпорядковувалися жодній іншій 
юрис дикції, окрім його, хоч де б він перебував, навіть зараз таємно ви-
дає на кази духовенству грецького обряду в краї, який було приєднано до 
Варшав ського герцогства, називаючи уряд Варшавського герцогства тим-
часовим, недієздатним і приреченим на швидке падіння, заохочуючи нато-
мість до вірности й послуху австрійському урядові. Занепокоєний тим, 
щоб русь ке духовенство, зваблене таким підбуренням, не втовкмачило 
в голови не освіченого люду неприязних щодо уряду вражень і не дало 
при воду для якихось ілюзій, міністр видав від свого відомства накази 
сте жити за вчинками руських священиків, з метою запобігти цьому в ко-
рені. Однак, вважаючи найдієвішим засобом цілковите усунення чужо го 
впливу, про понує, щоб Рада представила Найяснішому Панові по тре бу 
запроваджен ня бодай тимчасової адміністрації для духовенства грець-
кого обряду, яка після скасування влади митрополита Ангеловича зай-
ня лася б особ ливо [ретельно] релігійними урядниками. А також щоб до 
призначення но вого руського єпископа цю владу було доручено Віґер-
сько му єписко по ві Ґолашевському10, який має під управлінням у своїй 
діє це зії також кілька руських церков. 

8 Граф Станіслав Костка Потоцький (1755-1821) був президентом Ради міністрів Вар-
шавського герцогства з 23 березня 1809 р. до травня 1813 р.

9 Граф Александр Потоцький (1756-1812) був міністром поліції Варшавського герцогства 
з 5 жовтня 1807 р. до 24 листопада 1811 р.

10 Ян Клеменс Ґолашевський (1748-1820), перший і останній єпископ Віґерський (1805-
1818).
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(142) Визнано, що єдиним найкращим способом є те, щоб Найясніший 
Пан11 зволив прискорити призначення на руське єпископство, вакантне 
піс ля смерти отця Важинського, руського єпископа Холмського12, позаяк 
хоч єпископ Віґерський і здійснює управління кількома руськими церк ва-
ми, які знаходяться в його дієцезії, то [робить він це] тільки через деле-
гу вання повноважень, отримане від руського єпископа в Мос ков ському 
краї13, а отже й тут не зміг би отримати бодай тимчасової влади без по-
діб ного дозволу належної руської духовної влади. Бажаючи вивчити й об-
ду ма ти вищезгадану пропозицію, Рада скеровує її міністрові внутрішніх 
справ для подальшого представлення.

Підписано: Потоцький, президент [Ради міністрів]

ДОКУМЕНТ № 4

Варшава, січня 24, року 1810
Уривок із протоколу засідання 

Ради міністрів Варшавського герцогства

(142) Sessja 98, dnia 24go stycznia 1810, w domu JW Prezesa Rady w przy-
tomności jego oraz ministrów spraw wewnętrznych, skarbu, policji.

Minister spraw wewnętrznych z powodu kommunikowanego sobie z os tat-
niej sessji przedłożenia względem Metropolity Angełowicza oświadcza, iż nay-
liepiej zarądzyła by w tej mierze nominacya Biskupa Chełmskiego Greco Unic-
kiego, zachodzi tylko wątpliwość, czily to Biskupstwo nie zostało inkorporowane 
do Metropolji Lwowskiej, której Metropolitą jest Xiądz Angełowicz. Lubo nie-
które członki Rządu Centralnego (143) zapewnią, że tej inkorporacji niema, 
zda ło się jednak ministrowi zasięgnać dokładnejszego uwiadomienia, gdy idzie 
o przed stawienie do nominacji Najasniejszemu Panowi, napisał wizę do Biskupa 
Lu bel skiego, żeby mu przesłał urzędowe w tej mierze doniesienie. Zdaniem jest 
mi nistra, jeżeli inkorporacji niema, upraszając N.P. o nominację na Biskupstwo 
Chełm skie jednego z Zakonu Bazylianów zaleconego godnemi tego urzędu 
przed miotami, który zaraz by mógl objąć administrację, niżeliby breve Papieskie 
ex pe dyo wano było; jeżeliby zaś Biskupstwo Chełmskie było jusz inkorporowane, 
to po trze ba by kreacji nowego Biskupstwa, albo żądać od Stolicy Apostolskiej 

11 Фрідріх Авґуст (1750-1827), король Саксонії (1806-1827) та герцог Варшавський (1807-
1815).

12 Порфирій Скарбек-Важинський, ЧСВВ (1730-1804), греко-католицький єпископ Холм-
ський (1790-1804).

13 Від унійного єпископа Берестейського.
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wy znacze nia administracji, gdyż inaczej nie pozostało by, jak tylko wyrabiać 
odezwę do Xiędza Angełowicza, do którego było by naprużno czynić kroki, jeźeli 
słusz nym jest przeciwko niemu podejżenie o nieprzyjazność. Uważa nakoniec 
minis ter iż z Duchowieństwem tak uprzędzonym i zabobonnym, jakim są Popi 
Ruscy, wypada z polityki zachować wszystkie formy, do których są przywykli. 
Mini ster policji udzielia wiadomość powziętą z tego samego doniesienia, gdzie 
go ostrzezono o niebezpiecznych związkach w tym kraju Metropolity Rus-
kiego; iż ten miał nominować administratorem z udzielioną mu od siebie 
władzą dziekana nazwiskiem Grabowskiego bez wiedzy Centralnego Rządu, na 
którego podanie wprzód jusz wyznaczył był na ten urząd Xiędza Nazarewicza; 
względem tej wiadomości minister oczekuje jesze podtwierdzenia [...].

Podpisano: Potocki, prezes

Джерело: AGAD, Akta Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, sygnatura 66. Ори-
гінал.

ПЕРЕКЛАД:

(142) Сесія 98, дня 24го січня 1810 року, у будинку Ясновельможного 
президента Ради в присутності його та міністрів: внутрішніх справ, фі-
нан сів, поліції.

Що стосується скерованої йому під час останньої сесії пропозиції 
щодо митрополита Ангеловича, то міністр внутрішніх справ14 заявляє, що 
найкраще би в цій справі зарадило призначення Холмського греко-уній-
ного єпископа, існує тільки сумнів, чи це єпископство таки не інкор по-
ро ване до Львівській митрополії,  митрополитом якої є отець Ангелович. 
Хоч деякі члени Центрального уряду (143) переконують, що такої ін кор-
по рації не існує, усе ж міністрові здалося б провести детальніше роз слі-
дування, оскільки йдеться про представлення прохання щодо при зна чен-
ня [єпископа] Найяснішому Панові, [тому] міністр звернувся із за пи том 
до єпископа Люблінського15, щоб той прислав йому офіційне пові дом-
лення стосовно цього. На думку міністра, якщо [згаданої] інкорпо ра ції 
не існує, [то слід звернутися до] Найяснішого Пана, просячи його про 
призначення на єпископство Холмське когось із Василіянського чину16, 

14 Ян Павел Лушчевський (1764-1812) був міністром внутрішніх і релігійних справ Вар-
шав ського герцогства з 5 жовтня 1807 р. до 26 червня 1812 р.

15 Войцех Скаршевський (1742-1827), остатній римо-католицький єпископ Холмський 
(до 1805 р.) і перший архиєпископ Люблінський (1805-1824).

16 Скликаний з дозволу Святого Престолу в серпні – вересні 1720 р. в Замості з метою 
впорядкування справ управління й обрядовости Київської унійної митрополії, собор від-
бувався під головуванням папського нунція в Речі Посполитій. Постанови собору були 
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наділеного гідними для виконання цього [єпископського] уряду якос тя-
ми, який одразу ж, не очікуючи вислання папського бреве17, міг би при-
сту пити до адміністрування; якщо ж єпископство Холмське було вже ін -
кор по ро ване, то потрібно було б  створити нове єпископство або ж ви-
ма  га ти від Апостольської Столиці призначення адміністрації, оскільки 
інак ше не залишалося б нічого іншого, як тільки укладати відозву до 
отця Ангеловича, звертатися до якого було б марним, якщо слушною 
є пі доз ра про його неприязнь [до Варшавського герцогства]. Нарешті, мі-
ністр вважає, що з таким упередженим і забобонним духовенством, яким 
є руські попи, належить із політичних міркувань дотримуватися всіх 
фор мальностей, до яких вони звикли. Міністр поліції подає інформа цію, 
по черпнуту з того самого донесення, у якому його попередили про не без-
печ ні зв’язки руського митрополита в цьому краї; що той, мовляв, при-
зна чив адміністратором [Холмської єпархії] декана на прізвище Гра бов-
ський, надавши йому від себе владу, без відома Центрального уряду, на 
по дан ня якого він раніше вже визначив на цю посаду отця Назаревича; 
що сто сується цієї новини, то міністр ще очікує підтвердження […].

Підписано: Потоцький, президент [Ради міністрів]

ДОКУМЕНТ № 5

Варшава, березня 11, року 1811
Лист міністра внутрішніх і релігійних справ Варшавського герцогства 

Яна Павла Лушчевського 
до митрополита Галицького Антонія Ангеловича

(1) № 132/29. Wydział religiyny, w Warszawie dnia 11go Mca Marca roku 
1811.

Minister spraw wewnętrznych y religiynych, w uskutecznieniu wyrażnej 
woli Nayasnieyszego Pana pod dniem 21 zeszłego Mca Lutego sobie obiawoney, 
ma honor zawiadomić J.W. Jaśnie xiędza Angełłowicza Metropolitę Halickiego 
obrządku Greko-Uniackiego – iż Yego Królewska Mość chętnie i spiesznie 
przychylia się w przebraniu władzy swey duchowney w krayu do Xsięstwa War-

затверджені Святим Престолом 1724 р. Вони обрядово й організаційно наблизили Унійну 
Церкву до Римо-Католицької Церкви. На соборі важливу роль відіграли отці василіяни, 
які домоглися ухвалення правила про висунення кандидатів у єпископи тільки з-поміж 
членів їхнього чину.

17 Бреве (від лат. brevis – короткий) – різновид папського документа, який мав стислий 
зміст та укладався діловою мовою. У вигляді бреве зазвичай оформляли декрети, по ста-
нови, надання прав і привілеїв, відпусти Святого Престолу.
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szawskiego wcielionym, na czołę J.W. Yaśnie Ciechanowskiego Biskupa Сhełm-
skiego tegoż obrządku, sobie przyiąć raczył, przyczym załącza zapewnienie 
nay  wiraznieyszego dla niego uszanowania.

        J. Łuszczewsky
        NetrebskiDo J.W. J.Xa Angełłowicza
Metropolity Halickiego 
obrządku Grecko-Uniackiego
we Lwowie. 

Джерело: ЦДІАЛ, ф. 201 (Греко-католицька митрополича консисторія), оп. 4, спр. 
1772. Оригінал.

ПЕРЕКЛАД:

(1) № 132/29. Релігійний відділ, у Варшаві, дня 11го, місяця березня, 
року 1811.

Міністр внутрішніх і релігійних справ, виконуючи виразну волю Най-
яс нішого Пана, оголошену йому 21 дня минулого місяця лютого, має честь 
по відомити Ясновельможного отця Ангеловича, митрополита Га лиць ко го 
греко-унійного обряду, що Його Королівська Величність, охоче та як най-
швидше приймаючи на себе [право призначення] духовної влади в краї, 
при єднаному до Варшавського герцогства, на її чолі зволив поста ви ти Яс-
но вельможного Цехановського, єпископа Холмського того самого об ря ду18, 
до даючи при цьому запевнення в найглибшому пошануванні до нього.

Я. Лушчевський
[секретар] Нетребський

Його Велебності Ясновельможному отцю Ангеловичу,
митрополитові Галицькому
греко-унійного обряду
у Львові

Vadym Adadurov
THE POLITICAL VIEWS OF ANTONIY ANGELOVYCH SOURCES FOR 
INVESTIGATING THE PHENOMENON OF IMPERIAL IDENTITY 
AMONGST THE CLERGY OF GALICIA AT THE TURN OF THE 19TH CENTURY)

Th e political views of an important fi gure of the Greek Catholic Church Antoniy 
Angelovych are exa mined as a microcosm with reference to general process, i.e. 
the involvement of the Galician clergy in the Habsburg political system, taking 

18 Фердинанд Домброва-Цехановський, ЧСВВ (1759-1828). У лютому 1811 р. герцог Вар-
шавський Фрідріх Авґуст номінував його унійним єпископом Холмським.



ВАДИМ АДАДУРОВ

into account the Austrian Empire’s reaction to the French Revolution and basic 
opposition to its ideals. Having examined a number of do cu mentary sources, the 
author has been able to identify the social and political views of Angelovych as 
being an amalgam of two distinct  elements – those re lating to social status and 
those appertaining to a subject of the Habsburg Empire. His views were generally 
incompatible with modern notions of the nation-state and of civil society and 
refl ected a penchant for traditionalism and monarchical legitimization.
Keywords: politics, social status, clergy, discourse, identity, tradition, revolution, 
Greek Catholic Church, Habsburg Empire.
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Л. В. Мельникова. Армия и Православная Церковь Российской империи 
в эпоху наполеоновских войн. Москва: Издательство «Кучково поле» 
2007. 416 с.

Монографія московської дослідниці Любови Мельникової, у якій ви-
світлюється діяльність Російської Православної Церкви (РПЦ) у добу на-
по леонівських війн, стала помітним явищем у новітній історіографії вій ни 
1812 р.1 Оскільки в радянський період роль релігійного фактору в того-
часних подіях замовчувалася, а праці дореволюційного часу без надій но 
за старіли, відчувалася потреба написати дослідження на основі залу чення 
досі не відомих історикам документальних свідчень. Л. Мель нико ва за га-
лом успішно справилася з цим завданням, розшукавши та про аналізу вав-
ши широке коло документів із фондів Російського державного історично-
го та Російського державного військово-історичного архівів, Централь но-
го історичного архіву м. Москви. На основі цих джерельних матеріялів 
Ав торка монографії уклала статистичні таблиці про стан церков та мо-
настирів після нашестя Наполеона, охарактеризувала діяльність вій сько-
вих священиків, здійснила докладний підрахунок «патріотич них» пожертв 
духовенства тощо. Крім того, у додатках до моно графії опубліковано низку 
документів, які характеризують взаємо відносини Церкви і держави того 
періоду; щоправда, більшість із них – це твори Ав густина, архиєпископа 
Московського й Коломенського. Недоліком дже рельної та літературної 
бази монографії є те, що вона звертається лише до російськомовних ре-
сурсів, котрі, зважаючи на специфіку до слі джу ваних подій, можуть бути 
(і часто є) упередженими й односторонніми. У монографії бракує під-
твердження наведеної інформації альтернативними джерелами, зокрема 

1 Див. майже позбавлені критичних зауважень рецензії російських дослідників: В. М. Безо-
тос ный. Л. В. Мельникова. Армия и Православная Церковь Российской империи в эпо ху 
на полеоновских войн. М.: Кучково поле, 2007. 416 с. // Отечественная история (Моск ва 
2007/5) 204-205; В. А. Бессонов. Л. В. Мельникова. Армия и Православная Цер ковь Рос-
сий ской империи в эпоху наполеоновских войн. М.: Кучково поле, 2007. 416 с. // Во про сы 
ис то рии (Москва 2008/9) 167-170.
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зовсім ігноруються документи та праці, які були опубліковані у Франції. 
Як наслідок, чимало тверджень у науковому дослідженні набули вигляду 
емоційних звинувачень, без надання «супротивникові» права на захист.

У структурному плані монографію розділено на п’ять розділів, які 
ви світлюють різноманітні аспекти досліджуваної Авторкою теми. Зокре-
ма, у першому розділі розкривається ставлення РПЦ до такого явища, як 
вій на, та її розуміння в контексті біблійної заповіді «не вбий». Л. Мель ни-
ко ва наголошує, що коли йдеться про захист вітчизни, то Церква схва лює 
війну, яка в такому разі отримує статус священної (с. 34). Цей невелич-
кий екскурс допомагає краще зрозуміти ставлення РПЦ до подій 1812 р.

У другому розділі, у якому розглянуто стосунки між Церквою і дер-
жавою, центральним є твердження про те, що головною функцією ро сій-
ського синодального православ’я в цей період був захист інтересів Ро сій-
ської імперії (с. 37-55). Однак у висновках до розділу недостатньо уваги 
приділено з’ясуванню ставлення самої РПЦ до такого вагомого впливу на 
неї з боку державної влади.

У третьому розділі Л. Мельникова, намагаючись пояснити ставлення 
Наполеона до релігії та Церкви, звертається до абсолютно чужого для 
теми її дослідження сюжету про складні стосунки між імператором і па-
пою Римським Пієм VII. Ця частина монографії справляє враження най-
слаб кі шої як у фактографічному, так і в теоретичному плані. Спираючись 
на свід чення відверто ворожих щодо Наполеона осіб та російських 
авторів дореволюційної доби, а також інтерпретуючи загальновідомий 
факт про відлучення папою Наполеона від Церкви, Л. Мельникова подає 
однознач но заперечну відповідь на питання про те, «чи вірив Наполеон 
у Бога» (с. 82). При цьому демонстративно нехтується солідний доробок 
цілої низ ки французьких учених, жоден із яких так і не наважився 
назвати ім пе ратора, який відновив християнську релігію у Франції та ви-
знав римо-католицизм віросповіданням переважної більшости францу-
зів, безбожником та атеїстом.2 Адже якщо говорити про те, що справжні 
мотиви цього вчинку корінилися в полі тичному розрахункові Наполеона, 
то слід також визнати, що його від лучення від Церкви було спричинене 
політичними інтересами папи Пія, який у такий спосіб хотів перешкодити 
підпорядкуванню церковних ін сти ту цій державі (таке підпорядкування, 
до речі, існувало в Росії з ча сів Петра I) та висловити протест проти по-
глинання Папської области ім перією Наполеона.

2 Див.: H. Welschinger. Le Pâpe et l’Empereur 1804-1815. Paris 1905; A. Latreille. L’Eglise 
catholique et la Révolution française, т. 2: L’Ere Napoléonien et la crise européenne (1800-1815). 
Paris 1950; B. Melchior-Bonnet. Napoléon et le Pâpe. Paris 1958; J.-O. Boudon. Napoléon et les 
Cultes. Paris 2002.
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Загалом складається враження, що Авторка не здає собі справи з куль-
турних відмінностей, які ділили Західну і Східну Европу на зону про сві-
ченого в дусі філософії Вольтера католицизму (послідовником яко го й був 
Бонапарт) і зону непорушної церковної традиції, від якої, як ви сло вив ся 
сам Наполеон в епістолярній полеміці з папою Пієм, «тхне ти сячо літ ньою 
пилюкою»3. Замість того, щоб спробувати з’ясу вати став лен ня ім пе ратора 
французів до православ’я, яке він вважав іно вір ством, рівно знач ним му-
сульманству, Л. Мельникова причепила цьому модерному ре фор ма то рові 
католицизму ярлик атеїста.

Авторка також некритично поставилася до цитованого нею листа 
про фесора В. Ф. Гецеля військовому міністрові Михайлові Барклаю-де-
Тол лі, у якому на основі довільної інтерпретації Апокаліпсису доводилося, 
що в імені Наполеона зашифровано «число звіра – 666». Сфабрикованість 
складних кабалістичних викладок цього професора стає очевид ною, коли 
зважити на те, що він аналізував вигадану ним формулу титу лу вання 
Le Empereur Napoléon (с. 70), а не справжнє її написання, зі ско ро ченим 
артиклем (L’Empereur Napoléon).

Суперечливими за своєю суттю є численні вказівки на пограбування 
православних церков та зневажливе ставлення французів до них, адже 
Ав тор ка зовсім не розглядає мотивів цих вчинків. З храмів викрадали 
пере важно коштовні речі (ризи, хрести, церковне начиння, шати ікон) – 
тому що їх можна було продати або обміняти на їжу; часто церковні 
спо ру ди, котрі перетворювали на казарми для вояків і стайні для коней, 
вияв лялися єди ними придатними для цього будівлями: інші або були 
спа лені, або в них неможливо було перебувати. Мародерства фран-
цузь ке ко мандування жодним чином не заохочувало, а навпаки, докла-
дало зу силь, аби покарати зловмисників.4 Звичайно, в умовах бойо вих 
дій про конт ролювати всіх солдатів було неможливо. Важливим чин ни-
ком, що зу мов лював поведінку вояків Великої армії, було загальне уяв-
лен ня про православну віру. Адже для населення католицьких країн 

3 Цит. за: В. Ададуров. Пришестя Наполеона, або Есе про конфлікт релігійних світогля-
дів у Центрально-Східній Европі на початку ХІХ ст. (див. цей випуск Наукових записок 
УКУ, с. 67)

4 Це підтверджують документи з архіву Історичної служби Міністерства оборони Франції, 
зокрема обіжний лист начальника генерального штабу корпусу Йоахима Мюрата генерала 
Авґуста Бельяра від 4 липня 1812 р., у якому наголошувалося: «Священне начиння з церк-
ви й золоті речі кількох мешканців були вкрадені військами; король [Мюрат] наказує, аби 
було здійснено всі необхідні розслідування, щоб виявити й заарештувати винних. Якщо 
нічого не знайдуть у торбах чи мішках, то, можливо, знайдуть ці речі в торгашів, які за-
звичай спілкуються із солдатами. Якщо винні будуть заарештовані, король бажає, щоб 
вони постали перед судом» (Service Historique de la Défense, série «C2» (Correspondance de 
la Grande Armée), vol. 128, [le 4 Juillet 1812]).
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православні були схизматиками (віровідступниками), тому їхні звичаї та 
обряди в кра щому разі трактували як менш вартісні в очах Божих або ж 
узагалі вва жали марновірством. Зрештою, це було зіткнення двох різ них 
за своєю суттю культур, які ми назвали б християнськими ци ві лі за ці я-
ми Сходу і Заходу. Слід не забувати, що в рамках тогочасної кон цеп ції 
світобачення все, що розташоване на Сході, було відсталим і вар вар-
ським.5 Сприйняття ре лігій ности у французів суттєво відрізнялося від 
спри йнят тя релігій ности в росіян, а зрештою – у біль шости народів Цент-
раль ної та Східної Европи, зо кре ма під впливом Просвітництва та по дій 
Фран цузь кої ре волю ції. Для французів важливим елементом релігії була 
мо раль ність, яку трак тували як ознаку інтеріоризації віри, глибоке пере-
ос мис лен ня остан ньої розумом. Під цим кутом зору обрядовість хрис-
ти ян реш ти Европи ви глядала «варварською» і «фанатичною», зва жа ю чи 
на мі зер ний рівень усві домлення вірними етичних принципів хрис ти ян-
ства.6 Ро зу мін ня цих цивілізаційних відмінностей надзвичайно важ ли ве 
для з’я су ван ня по ведін ки французької армії на території Росії; водно час 
це спрос то вує і постійно повторюване в монографії твердження про те, 
що Ве ли ка армія була армією безбожників. Найімовірніше, таке уяв лен ня 
про фран цузь ку армію було вигідне російській владній еліті; його по ши-
рю ва ли всі ма мож ливими засобами, бо це надавало війні «свя щен ного» 
ха рак те ру, що було необхідно для організації опору.

Факти переходу окремих представників православного духовенства 
на бік французів, згадування такими священиками під час богослужінь 
іме ни Наполеона, виконання ними розпоряджень окупаційної адмініст ра-
ції Авторка трактує як «зраду», але зраду не в повному сенсі цього слова, 
оскільки констатує, що це був вимушений крок (с. 85). Скла да єть ся вра-
ження, що таким чином Л. Мельникова намагається підлаштувати всі 
фак ти під одну схему, а саме – беззаперечної відданости духовенства Ро-
сій ській державі. Єдиний випадок зради, який Авторка розглядає деталь-
ніше, стосується архиєпископа Могильовського Варлаама (Шишацького). 
Цю по дію висвітлено окремо, у підрозділі під назвою «Могильовська цер-
ковна смута». У випадку Варлаама поняття зради вже не можна брати 
в лапки, оскільки він, по-перше, був високопоставленим єрархом, а по-
дру ге, активно змушував своїх підлеглих до наслідування його кроку. По-
ка зо вим є те, що після закінчення війни нікого, окрім Варлаама, не було 
навіть понижено в сані, не те щоб покарано за складання присяги На по лео-
нові. Так само, як двісті років тому царська влада, сьогодні Л. Мельникова 

5 Див. докладніше: Л. Вульф. Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в со-
знании эпохи Просвещения / пер. з англ. И. Федюкина. Москва 2003.

6 Пор.: В. Ададуров. Пришестя Наполеона, с. 71-72.
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намагається показати, що це був єдиний випадок справжньої зради, і він 
не став успішним, зокрема тому, що розколов Могильовську єпархію на 
три частини: на тих, які склали присягу свідомо; тих, котрі склали, але 
в душі залишалися вірними цареві; і тих, які рішуче відмовились її скла-
дати (с. 99). Говорячи про «Могильовську смуту», слід не забувати, що 
йдеться про етнічні білоруські землі, де релігійна ситуація була відмінною 
від тієї, яка існувала в центральних губерніях Росії. Авторка, хоч і на-
мага єть ся зро би ти короткий екскурс у ситуацію, що склалася після по ді-
лів Речі По спо ли тої, чинить це не дуже вдало. Суттєвою помилкою є ото-
тож нен ня пра во слав ного населення з російським, а єдиним народом, про 
який у праці зга да но окремо, є польський (с. 89).

Глибший аналіз національного складу земель колишньої Речі По спо-
литої, що потрапили під владу Росії, міг би посприяти кращому ро зу-
мінню поведінки вже згаданого Варлаама, який був непересічною осо бис-
тістю свого часу. Детальніший погляд на біографію Шишацького зму шує 
сумніватися в тих версіях пояснення вчинку цього єрарха, які на водить 
Авторка, запозичивши їх із російської імперської історіографії. Зо-
крема, нічого не сказано про етнічну приналежність архиєпископа Мо-
гильовського, а про це було згадано навіть в офіційному звіті французької 
армії, у якому зазначалося, що єпископ «є українцем з походження»7. Також 
не розглядається участь єрарха в гуртку «автономістів» (метою якого було 
відродження української державности й національної культури), що мала 
великий вплив на формування політичних переконань Варлаама, оскіль-
ки сприяла зародженню ідеї автокефальної Руської (української та біло-
руської) Православної Церкви, надії на утворення якої він по в’я зував із 
Наполеоном. Український дослідник Олександр Оглоблин ствер джує, що 
в поведінці Варлаама (коли він присягав на вірність Напо леонові) домі-
нувала власне така мотивація: архиєпископ думав, що при йшла довго-
очікувана хвилина визволення Руської Церкви, а також праг нув за хис ти-
ти паству та церковні святині від сваволі завойовника.8

Авторка пояснює відсутність ополчення на новоприєднаних терито рі-
ях їхнім сильним окатоличенням, а також ополяченням. Населення ні бито 
пішло за поляками, котрі виявили прихильність до Наполеона як діяча, 
що міг відновити втрачену польську державність (с. 89). Проте силь ні-
шим аргументом стосовно небажання тутешнього населення вступати 
в опол чення є той факт, що за часів приєднання до Російської імперії 
ці те ри торії зазнали тиску непримиренної щодо інших християнських 

7 Цит. за: О. Оглоблин. Варлаам Шишацький // Його ж. Люди старої України. Мюн хен 
1959, с. 306.

8 Там само, с. 307.
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конфесій (особливо уніятів) державної церковної політики, спрямованої 
на їхнє на вернення в лоно РПЦ.9 Симпатії білоруських селян до Великої 
армії та кож були пов’язані не так із впливом польськомовної шляхти, як 
з ін фор мацією про те, що Наполеон мав намір скасувати кріпацтво на цій 
тери торії, як це вже відбулося на землях Варшавського герцогства.10

Певні сумніви викликає і твердження Л. Мельникової про те, що 
осквер нення французами православних святинь спричинило зростання 
не за до волення серед селянських мас і посилило рух опору. Річ у тому, що 
тра диційне селянське суспільство завжди вороже ставиться до будь-яких 
змін; у випадку Росії це було кріпосницьке суспільство, у якому се ля нин 
був мало того що неосвічений, а й зовсім безправний, і його станови ще 
було прирівняне до становища раба. У такій ситуації навряд чи мож на 
говорити про свідоме рішення боротися проти Наполеона чи його дій. 
Радше спрацював механізм кругової поруки, властивої для тради цій них 
суспільств, а також боротьби за власні цінності, котрими були не так дер-
жавність, Церква чи імператор, як звичний ритм життя та непо руш ність 
дідівських традицій. Це був конфлікт модерного і традиційного світо-
сприйняттів: архаїчна ментальність протистояла радикалізму мо дер ного 
(освяченого Французькою революцією) світогляду.11

Четвертий розділ характеризує дії духовенства, спрямовані на збе ре-
ження церковного майна та запобігання руйнуванню храмів. Заслуговує 
на увагу твердження Авторки про те, що окупаційна влада дозволяла 
право слав ним священикам здійснювати богослужіння, надавала варто вих, 
аби від лякувати мародерів (с. 148). Така поведінка вказує на те, що фран-
цузи не мали нічого проти здійснення релігійних обрядів. Л. Мельникова 
переконана, що представники Великої армії ставилися до ре лі гії байдуже, 
не розуміли її цінностей і традицій (с. 186). Як уже згада но вище, це було 
не зовсім так. Важко також не звернути увагу на те, з якою ретельністю 
Л. Мельникова підраховує збитки, завдані Церк ві. Однак самих лише 
чисел замало для пояснення ситуації, що склалася. На справ ді ба га то хра-
мів постраждали не тому, що французи ставили собі за мету їхнє ни-
щен ня, а тому, що потрапили в епіцентр бойових дій чи в роз ташу ван ня 
великої кількости військ. Не намагаючись применшити втрат, яких за-
знали православні церкви, важко повірити в те, що це робилося ціле спря-

9 Про це див. докладніше: В. Ададуров. Ситуація Греко-Католицької та Православної 
Цер ков у Правобережній Україні наприкінці XVIII – на початку XIX ст. очима інформа-
то рів уря ду Франції // Вісник Київського університету міжнародних відносин, вип. 5. Київ 
2007, с. 123.

10 Там само, с. 125.
11 Див.: В. Ададуров. Пришестя Наполеона, с. 70-41.
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мо вано. Дії наполеонівської армії суттєво відрізнялися від дій біль шо ви-
ків, метою яких було викорінення релігійности із суспільства. А якщо 
судити з цього розділу, то складається враження, що великої різ ниці між 
тими й іншими нема.

Останній розділ присвячено оглядові церковних пам’яток, спору дже-
них на пошанування перемоги у війні 1812 р. Таких Авторка виявила та 
до слі дила близько п’ятдесяти (с. 189).

Після прочитання книжки загалом та аналізу кожного розділу зокре-
ма складається враження, що її назва не відповідає змістові. У титулі за-
зна чено, що розглядатиметься взаємодія армії і Церкви в епоху на полео-
нів ських війн, а праця охоплює лише події 1812 р., зовсім не зга дую чи 
про закордонний похід російської армії та лише част ково ви світ люю чи 
те, що відбувалося до 1812 р. Звичайно ж, саме цей рік був ви зна чаль ним, 
але тоді не слід претендувати на висвітлення всієї наполеонів ської епохи. 
З іншого боку, у книжці немало уваги приділено взаємодії між армією 
і Церквою, висвітлено особливості церковної полі тики, втра ти, яких за-
знала РПЦ внаслідок воєнних дій, присутність свя ще ників в армії, але 
про саму армію не сказано фактично нічого.

Підведімо підсумки. Монографія Л. Мельникової містить численний 
фактичний матеріял, що може послужити підставою для подальших до-
сліджень цієї тематики. Вводяться в обіг нові документи, пов’язані з іс то-
рією РПЦ, на основі численних даних укладено таблиці, що допомагають 
систематизувати статистичний матеріял. Проте виклад значної кількости 
фактів часто не супроводжується достатньо обґрунтованими висновками. 
Акцентована Авторкою концепція Сергія Уварова «православ’я, само дер-
жавність, народність» є актуальною для характеристики не лише російської 
імперської доктрини, а й її книжки. Адже в ній Російську імперію того 
часу представлено як однорідну державу, населену російською людністю, 
що сповідує православну віру й готова боротися до останньої краплі 
кро ви за Церкву, державу та царя. Л. Мельникова стверджує, що Церква 
була посередником між станами, але про жодні інші стани, окрім селян, 
не ска зано нічого. Відповідно, формується враження, що тогочасна Росія 
не була становою, бо там проживав один народ, але загальновідомо, що 
таке твердження далеке від істини. Концепція «православний = росій-
ський = народний» не витримує критики, адже на зміну мітові про ро сій-
ські морози та відсутність доріг як причини поразки Великої армії вона 
пропонує міт про російську побожність, яка буцімто об’єднала всі су-
спільні стани в боротьбі проти «безбожного» Наполеона.

Зоряна Мельник
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Friedrich Heyer. Kirchengeschichte der Ukraine im 20. Jahrhundert. Von der 
Epoche des ersten Weltkriegs bis zu den Anfängen in einem unabhängigen uk-
rai nischen Staat. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003. 556 с.

Про автора: Фрідріх Гаєр (1908-2005) – колишній професор кон фе-
сіо знавства та екуменізму в університеті м. Гайдельберґа (Ні меч чи-
на). Після подорожі Балканськими державами та відвідин у 1932 р. 
св. го ри Афон християнський Схід став предметом його особ ли во го 
нау ко вого зацікавлення. Безпосереднє знайомство Автора з ук ра їн-
ськи ми Церквами та релігійною ситуацією в Україні відбулося під 
час Дру гої світової війни. Як солдатові німецької армії на оку по ва-
ній тери то рії радянської України Ф. Гаєру вдалося не лише відві да ти 
чи ма ло православних монастирів і єпархіяльних управлінь, зби ра-
ю чи необ хід ний джерельний матеріял для пізніших наукових до слі-
джень, а й осо бисто познайомитися з багатьма церковними дос той-
никами.
Власний досвід, довірливі контакти, передовсім із багатьма право-
слав ними єпископами, та доступ до численних архівів дали по штовх 
до на писання габілітаційної праці «Православна Церква в Україні, 
1917-1945» (Die orthodoxe Kirche in der Uk ra i ne von 1917 bis 1945), що 
ви йшла друком у 1953 р. в Кельні та Браунсфельді. У 1964 р. Ф. Га-
є ра призначено професором Гайдельберзького університету, де він 
про працював до 1976 р. Книжка «Історія Церкви в Україні у ХХ ст.: 
від Першої світової війни до початків у незалежній Україні», яка ви-
йшла друком у 2003 р., стала результатом його перманентного за ці-
кав лення історією Церкви на сході Европи.

Хронологічні рамки рецензованої праці охоплюють період від 1914 р. 
до 2001 р., тобто від змін в українському релігійному житті, які на ста-
ли з початком Першої світової війни, до сучасного стану хрис ти ян ських 
спільнот в Україні в першому десятилітті її державної не за леж нос ти. 
У першому розділі Автор знайомить читача зі становищем Пра во слав-
ної Церкви на підвладних царській Росії українських землях, а від-
так аналізує церковні й політичні передумови, які вплинули на жит тя 
і по дальшу долю українського християнства. Особливу ува гу при ді-
ле но ста новленню руху за автокефалію православ’я в Ук ра ї ні, що збіг-
ло ся з на ціо нальними ви зволь ними змаганнями ук ра їн ців (1917-1920) 
після роз паду царської імперії. Ф. Гаєр доволі ви черп но пред став ляє 
на ма ган ня частини клиру та ми рян, зумовлені пере пле тін ням церков-
них і на ціо нально-політичних інтере сів, створити Церк ву, яка була б 
не за леж ною від московських впли вів. На особливу увагу за слу го ву ють 
пере кла де ні німецькою мовою та опуб лі ко вані в книжці ак ти Пер шого 
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все укра їн ського церковного собору, котрі об ґрун товували ідею ек ле зі-
яль ної по місности й самоправности Ук ра їн ської Автокефаль ної Право-
слав ної Церкви (УАПЦ), визначали її струк турний розвиток та роль 
у неза леж ній Українській державі.

Автор не оминув увагою і ситуацію Греко-Католицької Церкви в Га-
ли чині під час Першої світової війни, описавши намагання Російської 
Пра во славної Церкви поширити свій вплив на цих теренах під час їх оку-
па ції царськими військами (1914-1915).

У наступних розділах проаналізовано відносини між Церквою і дер-
жавою в новоствореній Українській Радянській Соціялістичній Рес пуб-
ліці. Дослідник намагається детально представити генезу радянської 
цер ков ної політики, яка, керуючись принципом «розділяй і володарюй», 
при вела до остаточного розпаду монолітного православного церковного 
ор га нізму та появи розмаїтих деномінацій, що ворогували між собою. 
Се ред ново ство рених відгалужень увага Автора фокусується перш за все 
на УАПЦ, єрар хія якої була хіротонізована в нетрадиційний для право-
слав’я спо сіб – через свя ще ниче рукоположення з покликáнням на т. зв. 
«алек санд рій ський обряд»: не маючи прихильних до автокефальної ідеї 
єпи ско пів, го тових здійснити хіротонію нових єрархів, клир наважився 
зро би ти це самостійно.

Окремим пунктом у монографії представлено історію зародження 
та ді яльности ще однієї церковної групи, яка від’єдналася від Російської 
Пра во славної Церкви, – руху. Хоч ця течія сформувалася в Моск ві та 
Петрограді, її прихильники здобули неабиякий вплив і на ук ра їн ських 
землях. Саме впливові «обновленців» на українські церковні взаємини 
Ав тор приділяє особливу увагу, розглядаючи їх у контексті посилення 
ра дян ською владою релігійних переслідувань, аж до остаточного приду-
шен ня альтернативних церковних об’єднань у 1929-1930 рр.

Далі Автор подає відомості про історичну долю православної цер-
ков ної спільноти на західноукраїнських землях, які в міжвоєнний час 
уві йшли до складу відновленої Польської держави, висвітлюючи як внут-
рішньо православні конфлікти, так і польську церковну полі тику. З од но го 
боку, він широко представляє еклезіяльно-політичні перед умови здо бут-
тя Православною Церквою в Польщі автокефального ста ту су за зго дою 
Константинопольського патріярхату, що істотно впли нуло на внут ріш нє 
церковне життя; з іншого боку, характеризує й ті полі тичні обстави ни, 
внаслідок яких православні громади стали об’єк том здійс нен ня като лиць-
ких «уніоністичних» планів. На право їх реалізувати, привівши та ким 
чином православних вірних у тогочасній Речі Посполитій до унії з Ри-
мом, претендували обидві католицькі Церкви – Римо-Ка то лицька і Греко-



346

РЕЦЕНЗІЇ

Католицька, унійні концепції яких суттєво відрізнялися, а тому до волі 
час то ставали предметом не лише дискусій, а й внутрішньо като лиць ких 
конфліктів.

Наступний розділ – це дослідження історії Церков східної традиції 
в контексті подій під час і після Другої світової війни. Автор подає відо-
мості про спроби радянської влади ліквідувати унію в Галичині й на 
За кар патті, а також розглядає радянську релігійну політику щодо пра-
во славних Церков, частина яких спромоглася принаймні деякою мірою 
від новити свою діяльність під час окупації українських земель ні мець-
ки ми військами. Не пройшла повз увагу науковця ситуація, що скла ла ся 
в право слав’ї після війни. У дослідженні подано відомості про ста нов лен-
ня та роз будову православних церковних структур у Західній Европі та 
Пів  ніч  ній Америці, спричинені еміграцією.

Історії українських Церков у часовому проміжку між Другою сві то вою 
війною і початком горбачовських реформ («перебудовою») у Ра дян ському 
Союзі Автор при ді ляє значно менше уваги порівняно з міжвоєнним пе-
ріо дом. Подавши короткі відомості про стан християнських спіль нот під 
радянським режимом, він зосереджує увагу читача на проблемах між-
конфесійних конфліктів, пов’язаних із бурхливим відродженням ре лігій-
ного життя в Україні в 90-х роках минулого століття. Дослідження за-
вер шу ється аналізом екуменічної ситуації в українському християнстві. 
Ф. Гаєр намагається накреслити перспективи мирного співжиття та мож-
ли вої ефективної співпраці між традиційними Церквами візантійського 
обряду в незалежній Україні.

Підсумовуючи, можна ствердити, що Автор загалом справився з по -
став леною метою, у доступний спосіб представивши проблематику роз-
вит ку українських Церков у різних політичних контекстах. Вже у всту пі 
він зазначає, що стан сучасного українського християнства не мож ливо 
зрозуміти, не знаючи його історії. Використання великої кіль кос ти не-
опуб лікованих документів і добре розуміння цілісної картини іс то рії 
та су часного стану українських Церков вказують на те, що Автор мав 
на году не лише досвідчити на особистісному рівні церковну ситуацію 
на ук ра їн ських теренах, а й зібрати солідну джерельну базу для аналізу. 
Ціл ком оче видним є те, що в дослідженні увагу сфокусовано передусім 
на іс то рії УАПЦ та подіях, по в’я за них з її розвитком під час Другої 
світової війни. В останніх розді лах моно графії, за відсутности доступу 
до необхідних джерел, Автор об межу єть ся короткими узагальнюючими 
оглядами. Моно графія, на жаль, ви йшла друком без належного редак-
ційного опрацювання та з вели кою кіль кістю помилок (у датуванні та 
написанні власних назв), що спри чи нило навіть появу окремого списку 



РЕЦЕНЗІЇ

виправлень (його опрацював один із спів робітників Ф. Гаєра, Крістіян 
Вайзе).

Загалом же, попри висловлені в цій рецензії зауваги, треба віддати 
Ав торові належне за прагнення подати складну історію українських Цер-
ков у XX ст. в конфесійно незаангажований спосіб. Отож праця ре ко-
мендується всім науковцям, які цікавляться історією релігійних спільнот 
візантійської традиції в Україні, феноменом конфесійного плюралізму 
пост радянської епохи та екуменічними процесами. Вона має слугувати 
доб рим стимулом для подальших досліджень у царині новітньої історії 
ук ра їнського християнства.

Андрій Михалейко
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ІГОР IBAHOBИЧ ШЕВЧЕНКО 10.02.1922  26.12.2009

26 грудня 2009 року в Кембріджі, штат Массачусетс, о 17:30 за міс це-
вим часом, після важкої хвороби на 88-му році життя упокоївся в Госпо-
ді заслужений професор класичної філології Гарвардського університету, 
уче ний-візантиніст світової слави Ігор Шевченко.

Ігор Шевченко завжди був щирим приятелем Львівської богословської 
академії (ЛБА) і згодом Українського католицького університету (УКУ). Не 
тільки тому, що до відновлення цього закладу вирішально спричинився, 
а згодом очолив як ректор його колишній учень і вихованець, о. д-р Бо-
рис Ґудзяк. Професор Шевченко постійно заохочував серйозні на вчаль ні 
прог рами з класичних мов, які від моменту відродження ЛБА / УКУ ста ли 
ві зи тів кою цього закладу, і завжди наголошував, що лише класич но осві-
че ні люди можуть стати авангардом та елітою европейського су спіль ства. 
Уче ний щиро подивляв успіхи й швидкі темпи розвитку УКУ, охоче від ві-
ду вав цей університет, беручи участь у наукових конференціях, семі на рах 
та літ ніх школах, і завжди був для академічної спільноти УКУ най бажа-
ні шим гостем. Особливим виявом українських пріоритетів Ігоря Шев чен-
ка та зна ком дієвої підтримки УКУ з його боку є княжий дар осо бис тої 
бібліо теки, яку професор заповів закладові.

8 лютого 2010 року в УКУ відбулася панахида та вечір пам’яти по-
кій ного про фе сора Ігоря Шевченка. На цю подію зібралося близько 120 
осіб – пред став ників академічних, мистецьких і громадських кіл Львова, 
а також вла ди. Зокрема, завітали Мирослав Сеник, голова Львівської об-
лас ної ра ди, Павло Хобзей, начальник управління освіти Львівської облас-
ної дер жавної адміністрації, та Борис Возницький, директор Львівської 
кар тин ної галереї.

Акція розпочалася з панахиди, яку відправили троє священиків із чис-
ла працівників УКУ під проводом о. д-ра Бориса Ґудзяка. Бого слу жін ня 
супроводжував університетський хор, підсилений тенором о. д-ра Петра 
Ґаладзи з Оттави. Академія тривала майже три години. Пер шим слово взяв 
головний доповідач – проф. Франк Сисин, директор Цент ру досліджень 
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історії України ім. Петра Яцика Альбертського уні вер си те ту в Ед мон то ні, 
який зосередив увагу на 25-літній історії створен ня книж ки Ігоря Шев чен-
ка «Україна між Сходом і Заходом». Її текст бере по ча ток від курсу лекцій 
з української історії, який Шевченко читав у Гар вард ському університеті 
разом із проф. Омеляном Пріцаком. Також проф. Сисин наголосив на 
ролі Ігоря Шевченка в створенні та розвитку Ук ра їн сько го наукового ін-
сти туту Гарвардського університету, згадав опубліковані Інститутом праці 
Шевченка.

Академік Ярослав Ісаєвич, директор Інституту українознавства ім. Іва-
на Крип’якевича Національної академії наук України, який був пер шим 
львівським науковцем, що мав нагоду ще 1988 року як гостьовий про-
фесор відвідати Гарвард і запізнати там професора Шевченка, підготу вав 
промову, яку доручив виголосити своєму заступникові, проф. Миколі 
Лит вину. У дуже інформативному слові основний акцент було зроблено 
на блис кучій доповіді Ігоря Шевченка на ХІІІ Міжнародному конгресі 
іс то рич них наук у Москві (1970), у якій переконливо розвінчано один 
з усталених наукових стереотипів та аргументовано доведено, що одне 
з ні бито найдавніших джерел з історії південного пограниччя Руси – так 
зва ні «Записки ґотського топарха» – це насправді фальсифікат, ви готов-
ле ний у ХІХ столітті.

Марія Зубрицька, літературознавець і проректор Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка, розповіла про свої зустрічі з про-
фесором Шевченком, про його виступи в університеті й неоціненний 
вне сок, який він зробив у відродження гуманітарної освіти в Україні, 
а та кож про приклад, який він подавав молодим ученим.

Професор Ярослав Грицак, декан гуманітарного факультету УКУ, 
у сво їй промові вказав на основні риси світогляду великого вче ного, на-
ро дженого в довоєнній Центральній Европі, підкресливши ви со кі стан-
дар ти наукової діяльности професора Шевченка та характер йо го позиції 
щодо українства.

Уляна Гoловaч, яка створила унікальні для українського гуманітарного 
простору програми з класичних мов і була першою завідувачкою «кла-
сичної» кафедри в ЛБА / УКУ, наголосила на ролі Ігоря Шевченка в роз-
витку цих програм. У дуже шляхетний спосіб вона поділилася спогадами, 
зокрема про спільний обід із професором Шевченком y Гарвардському 
про фесорському клубі.

Андрій Ясіновський, редактор українського перекладу Шевченкової 
«Ук раїни між Сходом і Заходом», говорив про різноманітність наукових 
за цікавлень професора Шевченка, його доброзичливі настанови та чис-
лен ні рекомендації, які відкрили двері у світ досліджень багатьом мо ло-
дим ученим. Було підкреслено особливу роль Ігоря Шевченка в по пов-
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ненні бібліотечних фондів УКУ літературою з класичної філології та ві-
зантиністики, його відкрите, прихильне ставлення до УКУ та поширення 
ним позитивного іміджу закладу в різних академічних середовищах.

Наприкінці вечора учасники переглянули невелику медія-презентацію, 
яка проілюструвала чотири візити професора Шевченка до Львова. За-
вер шальним акордом прозвучав голос ученого з відеозапису інтерв’ю під 
час останніх відвідин УКУ 2007 року.

Пам’ять про професора Ігоря Шевченка – нашого Приятеля та Вчи-
теля, всесвітньо відомого Вченого, блискучого Інтелектуала й відданого 
Українця – назавжди залишиться в наших серцях.

Борис Ґудзяк
Андрій Ясіновський
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25 лютого 2010 року у своєму скромному помешканні на вул. Зеленій 
у Львові на 84-му році життя відійшов у вічність Ярослав Романович 
Дашкевич – видатний український учений та відомий громадський і куль-
турний діяч. Парастас за упокій його душі в приміщенні Товариства охо-
ро ни пам’яток історії та культури за участи священиків Української Греко-
Католицької та Вірменської Апостольської Церков, а особливо кілька ти сяч-
на похоронна процесія з храму Пресвятої Тройці на Личаківське кла до ви-
ще, у дуже промовистий спосіб увиразнили масштаб цієї Великої Лю ди ни, 
блискучого Вченого, жертовного Громадянина й великодушно го Учи те ля. 
Мабуть, найвлучнішу оцінку цій легендарній постаті дав Ярослав Грицак:

Він був українським – і то до мозку костей, щиро і твердо. Але про 
ньо го, як про Франка, хочеться сказати: він світив на всю Україну, 
а йо го світло променювало набагато далі […]. Він створив острівок 
влас ної інтелектуальної свободи, котрого його ніхто не міг позбави-
ти і який слугував предметом заздрости тих численних інших, кот-
рі ро били таку-сяку кар’єру за радянських умов, але ніколи не були 
віль ними. [Дашкевич] був одним з небагатьох українських істориків, 
про котрих знають у світі. [Тому] їх українство не було провінці-
аль не – воно було світове. Таке, яким і належить бути якісному ук-
раїнству.1

Свій яскравий і водночас тернистий шлях у науку майбутній про фе-
сор і доктор історичних наук розпочав на студентській лаві філо логіч ного 
факультету Львівського державного університету. Коли влітку 1944 року 
Червона армія наближалася до Львова, Я. Дашкевич разом із матір’ю, 
Оленою Степанів, мали змогу податися на емі грацію, однак свідомо поста-
но вили залишитися в рідному місті й в умовах радянського тоталітаризму 
відстоювати національну ідею. Таке рішення дорого їм коштувало, однак 
Я. Дашкевич ніколи про нього не шкодував, хоч неодноразово зазнавав 
арештів, необґрунтованих звільнень із роботи, переслідувань і бруталь-
них цькувань за свої політичні переконання та участь у дисидентському 
русі (зокрема в діяльності Української Гельсинської спілки). Тривалий 
час (1949-1956 рр.) він був в’язнем сумління радянських концтаборів, 
а зго дом – вимушено безробітним (1980-1990 рр.). Попри несприятливі 
жит тєві обставини, Ярослав Романович залишався відданим українській 
істо рич ній науці, пишучи тексти переважно «в шухляду»; він винахід ли-
во підтримував контакти із західним науковим світом і в такий спосіб 

1 Цит. за інтернет-публікацією: Я. Грицак. Пам’яті Великої Людини <http://www.zaxid.net/
blogentry/60324>(26.02.2010).
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пуб лікував численні статті в провідних американських та европейських 
журналах.

Лише в роки горбачовської перебудови та зі здобуттям Україною не-
за лежности Я. Дашкевич отримав можливість реалізувати як свій твор чий 
потенціял, так і хист організатора й будівничого української гума ні тар ної 
науки. У 1992 році він заснував Львівське відділення Інституту ук ра їн ської 
археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН Ук ра ї ни, став ши 
водночас незмінним заступником директора цього Ін сти туту. З іні ці я тиви 
вченого у Львові відновлено сходознавчі студії, зо кре ма з вір меністики та 
гебраїстики. Ярослав Романович брав діяльну участь у ро боті Інституту 
сходознавства ім. А. Кримського, Інституту східно евро пейських дослі джень 
(тепер – Інститут европейських досліджень), а з 1998 року очо лив кафед-
ру сходознавства Львівського національного уні вер си те ту ім. Івана Фран-
ка. Він стояв біля витоків відновленого у Львові 1990 року Нау кового то-
ва риства ім. Шевченка (дійсний член Товариства з 1990 р.), ке ру вав його 
істо рико-філософською секцією, а також очолював (з 1997 р.) Іс то ричне 
то ва риство Нестора Літописця в Києві й Експертну ко мі сію з іс  то рич них 
на ук Вищої атестаційної комісії України (1996-1997 рр.).

Ярослав Дашкевич залишив величезну наукову спадщину – понад 
1700 публікацій. Вони охоплюють не лише українознавчу тематику (від 
часів Київської Руси й Галицько-Волинського князівства до національно-
визвольних змагань ХХ ст.), а й сходознавчі студії, візантиністику, ук ра-
їнсько-єврейські та українсько-польські взаємини, дослідження в галузі 
спеціяльних історичних дисциплін, джерелознавства, історіографії, карто-
графії тощо. Його статті, есеї, нариси, розвідки, критичні реценції та огля-
ди розпорошені в сотнях наукових збірників, у часописах і матеріялах 
кон ференцій. Досі видано лише невелику частину інтелектуального до-
робку Я. Дашкевича, найважливішими в якому є праці: Армянские ко-
ло нии на Украине в источниках и литературе XV–XIX в. (Ереван 1969); 
Україна вчора і нині: Нариси, виступи, есе (Київ 1993); Вірменія і Україна / 
Ukraina and Armenia (Львів – Нью-Йорк 2001); Постаті: Нариси про дія-
чів історії, політики, культури (Львів 2006).

Іншою тривкою спадщиною Ярослава Романовича в науковій сфері 
є ви ховане ним покоління молодих дослідників, вільних від стереотипів 
радянської тоталітарної доби, а також захищені під його керівництвом 
де сятки кандидатських і докторських дисертацій та, особливо, за сно ва на 
вченим Львівська археографічна школа. Впродовж останнього двадцяти-
річчя до цього середовища належав і я, маючи унікальну можливість бути 
сопричасним з інтелектуальною національною традицією, яку сповідував 
і носієм якої був Дашкевич. Створена ним неповторна атмосфера творчої 
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свободи, почуття власної гідности, взаємоповаги й віри в молодих, шля-
хет не вміння бути «поміж нас» і водночас «над нами», відсутність у Львів -
ському відділенні корупції, «совєтизму» й пов’язаних із ним бюро кра тич-
них практик максимально сприяли тому, що я фактично «з чис того ар ку-
ша» освоював нову для незалежної України царину церковної історії.

У роки незалежности важливу роль у подоланні спадщини радянського 
періоду, за якого не могло бути й мови про фахове опрацювання тем із 
церковної історії, відіграла унікальна ініціятива Я. Дашкевича та його 
парт нерів із Музею історії релігії й Інституту філософії ім. Г. Ско во роди 
НАНУ – започаткування 1992 року у Львові традиції наукових кон ферен-
цій «Історія релігій в Україні». Цей щорічний форум, а також не змін на 
публікація його матеріялів створили відкритий інтелектуальний простір 
для вільного обміну досвідом серед науковців із різних регіонів України та 
з-за кордону, стимулювали координацію зусиль археологів, архі текторів, 
богословів, істориків і мистецтвознавців у вивченні най різно манітніших 
аспектів релігійного життя багатьох християнських та інших релігійних 
спільнот, а також сприяли введенню в науковий обіг нових джерельних 
матеріялів і фахових напрацювань.

Національно зорієнтована історіософія Я. Дашкевича, що суттєво 
впли вала й впливає на церковно-історичні студії в сучасній Україні, поєд -
нувалася з його щирою турботою про підготовку кваліфікованих нау  ко -
вих кадрів, рівень українського богослов’я, з тривогою через «заполі ти-
зо  ваність» християнських Церков, «фальшивий екуменізм», із занепо ко-
єн ням долею парохіяльних храмів. Він незмінно наголошував, що нове 
по коління українських богословів не має права жити «в якійсь не до ступ-
ній башті зі слонової кості», що вони мусять бути вірними «на шій Ук ра-
їн ській католицькій церкві, Українській державі – хоч би які вони були 
не досконалі – і повинні знати про різні важливі проблеми прав ду»2. Саме 
з такими словами Ярослав Романович звернувся до випускників Ук ра їн-
ського католицького університету та Львівської духовної семінарії Свя то го 
Духа 5 липня 2008 року на урочистостях з нагоди вручення їм дипломів.

Вічная йому пам’ять!
Ігор Скочиляс

2 Я. Дашкевич. Silva rerum: Виступ на урочистості з нагоди вручення дипломів ви пуск-
никам Українського католицького університету та Львівської духовної семінарії Св. Ду ха 
5 липня 2008 р. // «Катакомбна Церква» (Двадцятиліттю виходу Української Греко-Ка то-
лицької Церкви з підпілля присвячується): Статті і матеріали. Львів 2009, с. 114.
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СТОРІНКА СПОГАДІВ

З Ярославом Дмитровичем я познайомився десь близько 1967 року, 
коли під керівництвом Олександри Цалай-Якименко, яка була моїм ви-
кла дачем зі спеціяльности в консерваторії, розпочав збирати матеріяли 
й ви вчати музику давнього Львова. Пригадую, як уперше побував у йо го 
по мешканні на вул. Чернишевського (тепер Крушельницької), коли по-
вер тав йому книжку про братства. Відтоді я постійно навідувався в Ін-
сти тут суспільних наук на вул. Радянській (тепер Винниченка) й отри-
му вав різні поради, консультації, особливо щодо наукової літе ра ту ри та 
дже рел до історії культури й музики.

Пізніше, у 1970 році, Ярослав Ісаєвич звернув мою увагу на рукописні 
ірмологіони, сотні списків яких зберігалися у Львові, і відтоді вони стали 
головним предметом моїх наукових зацікавлень. Передовсім запропону вав 
скласти їх опис, і найперше його було зроблено для рукописів Львівської 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. У 1979 році завдяки старанням 
Яро слава Дмитровича каталог вийшов друком. Опікувався цим виданням 
справ ді всесторонньо: був редактором і рецензентом (Я. Ісаєвича тут 
впер ше зазначено як доктора історичних наук після успішного захисту 
ди сер тації), запросив до редагування відомого російського історика й ар-
хео графа Ярослава Щапова, подбав про видання каталогу через Това рист-
во охо рони пам’яток історії та культури.

Особливо цікавою була праця під керівництвом проф. Ісаєвича над 
другим томом п’ятитомової «Історії української культури»: він вияв ляв 
ди во вижні знання чи не в усіх ділянках української культури й мис тец-
тва. З великою терплячістю редагував тексти різних авторів, часто допов-
ню ю чи їх своїми міркуваннями та упущеними фактами. Чимало слуш них 
за уваг та доповнень зробив і до моїх текстів про музику.

Особливої ваги Ярослав Дмитрович надавав бібліографії, три ва  лий 
час очолював бібліографічну комісію Міжнародної асоціяції украї ніс  тів 
і започаткував видання спеціяльного бюлетеня «Бібліографія україно-
знав ства» (друге його число було підготоване за матеріялами музичної 
біб ліо графії).

Від осени 2005 року до весни 2006 року акад. Ісаєвич був керівником 
наукового семінару «Рукописна та стародрукована літургійна книга», орга-
нізованого Інститутом літургійних наук Українського католицького уні-
вер ситету (УКУ). Семінар працював у руслі фахових зацікавлень нау ков-
ця, і він щиро радів кожному такому засіданню, був особисто присутній 
чи передавав через мене свої коментарі до анонсованих тем.
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Саме під час цього семінару виникла думка перевидати каталог укра-
їнських стародруків, який вийшов у 1981-1984 роках у співпраці з Яки мом 
Запаском. Розроблявся план цього перевидання, 21 червня 2007 ро ку було 
укладено проєкт, який мав би стати першим томом створю ва ної На ціо-
наль ної бібліографії. Планувалося внести виправлення та уточ нен ня, до-
пов нити описи, особливо найдавніших книг, ширше роз кри ти їх ній зміст, 
подати особливості окремих примірників, повні титулярії, до пов нити не 
відомими раніше виданнями, розбудувати покажчики; плану ва ло ся також 
ство рити електронну версію в Інтернеті. На жаль, Націо наль на ака де мія 
наук не підтримала цієї ідеї, а пошуки відповідних ґран тів не дали резуль-
тату. Академік Ісаєвич дуже засмутився такою бай ду жіс тю, особ ли во ж 
після того, як без його згоди каталог було опубліко ва но в Інтер неті без ви-
прав лень та уточнень. Переживав, що в останні десяти ліття в Україні за не-
дбано вивчення давнього книговидання (наполягав саме на цьому тер міні, 
слово «книгодрукування» вважав російською каль кою) і зни ка ють ква лі фі-
ко вані кадри, а натомість з’являються неуки й ди ле танти, які ви пи су ють 
різні домисли про витоки книговидання в Ук раї ні. Обурювався, що остан-
німи роками дедалі частіше виходять друком роз кішні видання, які нерідко 
слабкі за змістом і нефахові, а на достойні книжки бракує грошей.

В останні два-три роки Ярослав Дмитрович намагався розосередити 
свою бібліотеку й архів та радився, куди краще віддати ту чи іншу книгу 
або якусь пам’ятку. До бібліотек УКУ й Святоуспенської Унівської лаври 
дарував книжки й журнали з богослов’я та історії Церкви; передавав 
книж ки до Львівського національного університету ім. Івана Франка та 
Львів ської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України; Музею 
істо рії міста Коломиї подарував шлюбну фотографію письменника й му-
зи кан та Івана Зубенка, який певний час жив і працював там.

Він щиро й по-дитячому тішився, коли отримував передані через ме-
не книжки та статті з кола його зацікавлень – чи то з німецького Вюрц-
бур ґа від проф. Крістіяна Ганніка, чи коломийські краєзнавчі ви дан ня, чи 
черговий том серії «Перемиська бібліотека». Швидко перегля дав книжку 
або статтю й одразу ж помічав цікавий факт, гарний виклад, сві жу думку.

Ярослав Ісаєвич завжди намагався розуміти національну культуру 
не лише в її «власних кольорах», а й як невід’ємну частку світової куль-
ту ри. Якось сказав, що йому ближчим і цікавішим є спілкування на ниві 
куль тури в синхронному вимірі, щоб бачити й розуміти своє в зі став лен ні 
з того часним загальноевропейським. Та при цьому твердо стояв на по зи ці ях 
тяг лос ти й спадкоємности різних етапів і періодів історії рідного народу.

Юрій Ясіновський



357

ПРО АВТОРІВ ВИПУСКУ

Ададуров Вадим, доктор історичних наук, майстер-дослідник у галузі істо-
рії ре лігій (DEA), завідувач кафедри світової істо рії нового і новітнього 
часу УКУ 

Бернадський Богдан, кандидат історичних наук, викладач кафедри між на-
род них відносин Українсько-арабського інституту міжнародних від но-
син та лінгвістики ім. Аверроеса

Будз Катерина, магістр історії, аспірант кафедри історії Національного 
уні верситету «Києво-Могилянська Академія»

Вінниченко Олексій, кандидат історичних наук, доцент кафедри давньої 
іс торії України та архівознавства Львівського національного уні вер си-
те ту ім. Івана Франка

Вінниченко Оксана, кандидат історичних наук, асистент кафедри істо рич-
но го краєзнавства Львівського національного університету ім. Івана 
Франка

Жук Ігор, кандидат мистецтвознавства, викладач кафедри нової і новітньої 
історії України УКУ

Зайцев Олександр, кандидат історичних наук, завідувач кафедри нової 
і но вітньої історії України УКУ

Лянґлуа Клод, доктор історії, професор Практичної школи вищих до слі-
джень, Сорбона (Французька Республіка)

Мельник Зоряна, магістр історії, асистент кафедри світової історії нового 
і но вітнього часу УКУ

Михалейко Андрій, о., доктор богослов’я, викладач кафедри церковної іс-
то рії УКУ

Паранько Ростислав, магістр історії, викладач кафедри класичних, візан-
тій ських і середньовічних студій УКУ

Питльована Лілія, кандидат історичних наук, викладач кафедри світової 
історії нового і новітнього часу УКУ



ПРО АВТОРІВ ВИПУСКУ

Скочиляс Ігор, кандидат історичних наук, декан гуманітарного факультету 
УКУ, старший науковий співробітник Львівського відділення Інститу-
ту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського 
НАН України

Стемпень Станіслав, доктор історії, директор Південно-східного науко-
во го інституту в м. Перемишлі (Республіка Польща)

Фрис Віра, кандидат історичних наук, доцент кафедри світової історії но-
во го і новітнього часу УКУ

Ясіновський Андрій, кандидат історичних наук, завідувач кафедри кла сич-
них, візантійських і середньовічних студій УКУ

Ясіновський Юрій, доктор мистецтвознавства, професор Львівської на-
ціо нальної музичної академії ім. Миколи Лисенка, професор кафедри 
кла сич них, візантійських і середньовічних студій УКУ
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