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ДО ПРОБЛЕМИ АПОСТОЛЬСЬКИХ ПОЧАТКІВ ЦЕРКВИ 
В УКРАЇНІ

У зв’язку з унікальним Ювілеєм Тисячоліття офіційного христи
янства на території України й у контексті порушуваних з приводу 
Міленніюм проблем релігійного та історично-церковно-культурного 
аспекту виринає також питанні можливих найстарших історично-ек- 
лезіястичних коренів української Церкви та її можливого пов’язання
з первісною Церквою апостольської доби, бо ж найстарші сліди хрис
тиянства на українському грунті сягають до початкових століть нашої 
ери. Геополітичне положення території України з її культурним ґра- 
вітуванням у напрямі чорноморсько-середземноморського Півдня при
близно від Гомерової доби, а опісля ще сильніше від доби грецької 
колонізації північного побережжя Чорного моря, немов предестину- 
вало протоукраїнське, автохтонно-хліборобське населення, особливо 
південної, причорноморської полоси, до вищого рівня духовости, що 
виказують археологічні нахідки й дані античної історіографії при на
явносте цікавих констеляцій малоазійських і грецьких мітів, пов’яза
них своїми численними варіянтами з територією України. Східня 
полоса середземноморського басейну, а також південне й північне 
побережжя Понту в І-И ст. нашої ери, характерні від давен давна 
своїми водно-комунікаційними можливостями між грецьким матери
ком і островами егейського моря та з другої сторони малоазійським 
побережжям Ионії й дальше на північ «втоптаним» шляхом фенікійсь- 
ких, а опісля грецьких кораблів у напрямі Понту й його північного 
побережжя «Скитії» при торговельних відносинах між гелленським 
світом і «варварами» в розумінні греків. Якщо брати до уваги тери
торію України в тому часі як південно-східньо-европейську полосу 
перехрещування різних цивілізаційно-культурних впливів, то якраз з 
південної сторони, тобто чорноморсько-середземноморського басейну 
згадані впливи були особливо значні й благодатні. В тому аспекті 
можна говорити про сталі торговельно-культурні контакти між сві
том античної Еллади й територією України.

Якраз на тлі тих історичних даних і економічно-культурних від
носин розглядає шановний автор рецензованої нами публікації пи
тання можливих апостольських початків Церкви в Україні.*

* Petro B. T. Bilaniuk, The Apostolic Origin o f the Ukrainian Church, 
Parma, Ohio-Toronto, Ont., 1988, pag. XVII + 208.
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Після Вступного слова й подання бібліографічних скорочень 
автор обговорює у першому розділі питання самого поняття апос
тольства й апостольської Церкви. Аналізуючи поняття й компетен
ції Трьох Осіб тринітарного поняття Божества в теологічно-екле- 
зіологічному аспекті при узгляднюванні нікейсько-константинополь- 
ського credo, автор покликується на Листа до Жидів (3:1), де Гос
подь Ісус Христос названий Апостолом і Первосвящеником. Хрис
тос — Логос як Апостол (Післанець Отця і заразом Реалізатор 
доброї вістки спасіння) передав свої компетенції апостольства своїм 
ученикам-апостолам, які в свою чергу являються післанцями (апос
толами) Сина й Отця, який післав Сина. Таким дедукційним ме
тодом переходить автор від христологічного поняття апостольства 
до земського, еклезіологічного поняття, пов’язаного з Христовими 
учениками й згідно з наукою Католицької Церкви наслідниками 
апостолів — єпископами. Згадуючи нераз про Третю Особу Божу- 
Святого Духа, автор за мало конкретизує Його ролю в Христовій 
Церкві, хоч Христос виразно наголосив і спрецизував ролю Свя
того Духа в Церкві після свого Вознесення. З другої сторони тре
ба признати авторові тактовність і добру волю, що він не затор- 
кував у полемічному тоні теологічної проблеми Filioque, щоб у 
ювілейному році нашого Тисячоліття не роздувати полемічної ат
мосфери між українськими Церквами. Основні компетенції Святого 
Духа як активного фактора на фоні універсального життя Церкви 
виявляються у тому, що Він являється єдиним, дійсним і універ
сальним заступником Христа й Учителем (Дух Правди — Іван, 
розд. 14) Божої Правди. Коли ж мова про онтологічний аспект 
питання Третьої Особи Божої («субстанціяльне» поняття), то аб
страгування згаданого поняття в обмежуванні його до розуміння 
динаміки й енергії, чи навіть платонічного поняття життя, світла 
й любови не зовсім вистарчає. Святий Дух являється Особою у 
повному розумінні того слова, отже своєрідним персональним ком
понентом у площині тринітарного поняття Божества з усіма даль
шими консеквенціями онтологічного, дійового та ієрархічного по
няття.

З церковно-престижевих мотивів кожній Церкві тої чи іншої 
країни притаманні амбіції нав’язувати до традиційно найстарших 
коренів християнства, якщо можливо, то навіть до апостольської 
доби. Тому зовсім зрозуміло, що й у лоні української Церкви нур
тують такі, зрештою зовсім шляхотні тенденції. Легітимною виказ- 
кою такого пов’язання сучасної Церкви з Церквою апостольської 
доби, тобто в історично-традиційному й еклезіологічно-канонічному 
аспекті, являється концепція апостольської сукцесії з практичним 
узглядненням акту хіротонії, в наслідок чого сан єпископства пе
редається згаданим актом хіротонії від найдавніших часів, цебто 
від апостольської доби до сучасної.

До речі, на думку протестантської теології акт хіротонії не мо
же бути абсолютно певною харизмою, тобто легітимною виказ-
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кою в аспекті концепції апостольської послідовносте. Бо коли не
гідний представник єпископського сану рукопокладає в єпископи 
такого самого негідного, як він сам, то виринає питання, чи акт 
такої хіротонії дійсним в етично-моральному й у дальшій консек- 
венції еклезіологічно-канонічному аспекті. Протестантам закидають, 
що вони раціоналізують дану проблему, а вони в свою чергу по
дають арґументи Біблійного порядку. Звичайно, це делікатне пи
тання етично-морального й еклезіологічно-канонічного, а може й 
психологічного аспекту, далеке до історичної тематики, яка повин
на бути тенором нашої рецензійної статті. Зрештою сам автор по
дає, що згідно з протестантською доктриною Церква є апостоль
ського походження, коли вона Слово Боже проповідує згідно з 
навчанням апостолів (стор. 14). Отже, як подає сам автор, протес
тантський варіянт поняття апостольської послідовносте наголошує 
принцип ідеологічно-догматичного, а не хіротонічного аспекту. 
Автор, очевидно, ex officio свого звання католицького теолога 
(рецензована нами публікація має Imprimatur) виходить з позицій 
навчання Католицької Церкви.

Другий розділ — «Дохристиянська релігія східніх слов’ян» мож
на уважати «надпрограмовим додатком», бо його зміст не пов’я
зується тематично з наголовком даної публікації. А коли автор 
захотів уже подати картину дохристиянських релігійних вірувань, 
то повинен був обмежитися мешканцями території України, а не 
поширювати тему на територію Білорусі й Московщини, бо це 
витворило конґльомерат елементів різних стилів духовости. Та ж 
відомо, що в антропогеографічних, геополітичних і психокультур- 
них умовинах русько-українського Півдня і з другого боку фіно- 
московської Півночі східньоевропейського материка творилися різ
ні стилі духової структури з неоднаковими виявами релігійних ві
рувань. А шановний автор змішує усе те в спільний «котьолок» 
вправді не політичного, але психокультурного характеру, що зов
сім не відповідає історичній правді. Автор подає навіть деякі тер
міни наперед у московській (sic!), а опісля в українській вимові. 
Поширювати реляції Прокопія на фолкльор фіно-московської Пів
ночі (стор. 34-35) — це якесь непорозуміння. Пропонуємо вживати 
термін «індоєвропейський», а не «індогерманський», вживаний пред
ставниками німецької науки. Натяки в характері аналогізування 
маріологічної тематики й самого культу — маріолятрії з поган
ським культом «Великої Богині, Богині Землі» (культ малоазійської 
Кібели в пов’язанні з пізніми реманентами матріярхату?) в аспекті 
матро-центричного стилю релігійної системи може вразити релігій
ні почування практикуючого католика в його інтимно-девоційному 
прив’язанні до культу Марії (стор. 29). Погляд, що згаданий кон
ґльомерат елементів різних стилів релігійних вірувань був спіль
ним знамеником для Weltanschauung східніх слов’ян (українців, бі
лорусів і москалів) — це спрощування скомплікованої проблемати
ки духовної структури й світогляду східньоевропейської, слов’ян-
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ської ойкумени кінця античної епохи й початків середньовіччя. Не 
згадуємо вже про дальші століття при дальшому процесі розвитку 
диференціяції психокультурних структур і етнічної ментальности 
згаданих народів. Це в дальшій консеквенції заперечує концепцію 
процесу поступового, еволюційного ходу релігійного плюралізму й 
наростаючого синкретизму релігійних ідей у напрямі уніфікації 
(стор. 34), що висуває автор. Процес ішов у напрямі диференція
ції, а не уніфікації на фоні ранньоісторичного й пізнішого життя 
згаданих народів. Уніфікація проходила усередині даного народу, 
а в тому й українського при зростаючому процесі інтеграції по
одиноких українських племен.

Процес кристалізації диференціяції на зовні в відношенні до ін
ших народів і рівночасно уніфікації всередині русько-українського 
суспільства — це основні фактори в загальному процесі етногене- 
тичного аспекту на історичному шляху українського етнічного ко
лективу в протилежність до поглядів шановного автора. В одному 
місці виглядає, що автор сам собі перечить. З одного боку він 
каже, що в часах княгині Ольги «the whole of Ancient Ruś was 
already heavily Christianized» (стор. 43), а в підрозділі про «Слово
о полку Ігореві» говорить, що процес християнізації України про
ходив повільним шляхом духовної еволюції, доказом чого може 
послужити згаданий епос (написаний у другій половині XII ст, от
же два століття після офіційного введення християнства), скомпо
нований поетично в дусі поганського релігійного світогляду.

В кількох місцях автор непотрібно актуалізує порушувані про
блеми, нав’язуючи до наших часів у стилі публіцистики. Вправді 
шановний автор подав сумлінну аналізу світу релігійних вірувань 
східніх слов’ян дохристиянських часів, але не завершив її належ
ними висновками синтетичного порядку. Основним тенором світу 
релігійних понять південно-східніх слов’ян, отже протоукраїнських 
племен був натуралістично-аграрний стиль політеїстичної системи 
релігії зі значними виявами анімістичних вірувань. А питання фі- 
но-московської Півночі з її виявами шаманізму не вкладається в 
рамки нашої тематики. Це проблеми євразійської духовости й сві
тогляду, далеких від европеїзму.

В третьому розділі — «Біблійний свідок апостольського почат
ку української Церкви» — автор цитує І Листа Петра (1:1-2) — 
«Петро, апостол Ісуса Христа вибраним захожанам розсіяння по 
Понті, Галатії, Каппадокії, Азії і Вітинії...», ідентифікуючи помил
ково згадане Петром королівство в Малій Азії — Понт (в парі з 
іншими малоазійськими королівствами — Галатія, Каппадокія, Ві- 
тинія) з античною назвою Чорного моря — Понтос Евксейнос та 
розтягаючи ту назву на цілий чорноморський басейн включно з 
північним побережжям Чорного моря, отже територією південної 
України. Це ніби доказ, що на території південної України могли 
існувати християнські громади. Тим часом апостол Петро говорить 
про малоазійське королівство Понт, а не про терени північного
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побережжя Чорного моря-Понту. Згадка про інші королівства Ма
лої Азії крім Понту переконує нас, що тут іде про згадані коро
лівства. Автор в даному випадку помішав два різні поняття тої 
самої назви — малоазійське королівство Понт і з другої сторони 
античну назву Чорного моря, Понт.

Апостол Петро звертався до християнських громад в Малій 
Азії, що не має нічого спільного з територією південної України. 
Шановний автор допустився тут разючої помилки, яка дискредитує 
висунену ним концепцію. В Листі до Колосян (3:11) ап. Павло го
ворить в дусі універсалізму євангелізації народів і самої ідеї спа
сіння, що «... нема грека, ні жидовина, обрізаного й необрізаного, 
чужоземця і скита, невільника й вільного, а все й у всьому Хрис- 
тос». Павлову згадку про «скита» автор трактує як доказ єванге
лізації мешканців території такої ж назви (1 ст.). Поняття Скитії 
в античному світі переходило три фази свого еволюційного роз
витку: 1) етнічне поняття в пов’язанні території з етно-племінним 
колективом іранського походження 2) політичне поняття в пов’я
занні з державною організацією напівномадного стилю скитів 3) по
ширене географічне поняття після політичного занепаду скитів, ко
ли під поняттям «Скитії» античний світ розумів великий, погра- 
ничний євразійський географічний масив аналогічно до пізнішого 
географічного поняття «Сарматія», яке збереглося до середньовіччя. 
Збірне поняття «скит» в початках нашої ери було синонімом грець
кого «барбарос» у неозначеному ближче географічно-етно-цивіліза- 
ційному аспекті «великої Скитії» (географічне поняття з неозначе
ними ближче кордонами). Слова автора: «Сучасні українці повинні 
бути гордими з того, що їхні предки під назвою «скитів» згадані 
в Біблії» (стор. 66) є просто роззброюючі. Згадані слова ап. Пав
ла належить оцінювати як реторичний вислів з позицій гомілети
ки, а не ідентифікування в етнічному аспекті, бо такий погляд не 
підходить до гіпотези.

На підставі епіграфічного матеріялу довідуємося, що найправдо- 
подібніше вже в І ст. нашої ери існували в деяких місцях на те
риторії південної України жидівські громади, які придержувалися 
давньої традиції й духовости Синагоги (старозавітній монотеїзм) 
та рядилися власною юрисдикцією на взір жидівської громади в 
Римі. їх згадують під назвою — себоменой тон Теон Гіпсістон 
(визнавці Найвищого Бога). З джерельних даних виходить, що во
ни могли бути під впливом деяких реманентів пізно-гелленістичної 
культури, але в джерелах (епіграфіка) немає слідів чи натяків на 
те, щоби їх, або принайменше деяких з них, можна було вважати 
юдео-християнами, як це хоче шановний автор (Дивись мою стат
тю на цю тему — Quaedam ad historiam vitae religiosae in Ucraina. 
De conceptu sebomenoi ton Teon hipsiston eiusque interpretatione, 
Analecta OSBM, vol. Ill (IX), fasc. 1-2, Romae, 1958). Таке на за
гал становище займає наука в даній справі.

В четвертому розділі — «Археологічний доказ апостольського
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початку української Церкви» — автор відходить досить далеко від 
теми й змальовує картину грецької колонізації на північному по
бережжі Чорного моря, при чому зупиняється на археологічних 
нахідках залишків церкви на місці грецької колонії Танаїс (околи
ця ріки Дон) можливо з І-ІІ ст. (стор. 76). Згадані археологічні 
нахідки церковних залишків мали б свідчити про правильність пог
лядів автора щодо проблеми апостольського початку Церкви в 
Україні. У зв’язку з тим автор старається навіть реконструювати 
шлях місійної подорожі ап. Андрія до «Скитії». Доказовий мате- 
ріял автора археологічного порядку не виходить поза рамки гіпо
тетичних міркувань. Археологічний матеріял дуже цінний при опи
сі й подаванні характеристики матеріяльних культур на при порів
няльних студіях поодиноких культур (тобто аналогій і різниць) в 
аспекті типології виробництва й у зв’язку з дослідами на полі ет
нографії й етнології. Але ж з другого боку археологічний матеріял 
пов’язаний часто з проблемами в аспекті хронологічних уточнень. 
Тому оперування арґументами, опертими виключно на археологіч
них даних, на відтинку хронологічних уточнювань вимагає особли
вої обережности й відповідного наукового досвіду тим більше, ко
ли недостає писаних джерел з можливостями встановити хроноло
гічне тло даної події, явища чи факту.

Автор покликається також на переказ про побут апостола Ан
дрія Первозванного в «Скитії». Тому до речі буде заторкнути бо
дай коротко це питання. Джерельні дані виказують існування най
старшої традиції з III-IY ст. про побут ап. Андрія у «Скитії», яку 
(цебто традицію) мусіла попередити старша усна традиція можли
во десь з кінця апостольських часів, або з II ст. На тлі оповідань 
і переказів про місійні подорожі апостолів, а в тому й ап. Андрія 
постала в перших віках християнства обширна апокрифічна літе
ратура, переповнена фантастичними мотивами й елементами. У 
зв’язку з цим до речі згадати про так звані «Андріївські акти», 
цебто про місійну діяльність ап. Андрія, подану в апокрифічній 
редакції з фантастичними мотивами. І так напр, ідеалізована й мі- 
тологізована представниками античної історіографії й письменства 
Скитія, екзотична країна, була вимріяним географічним тлом для 
фантастичної фабули апокрифу про діяльність ап. Андрія між лю
доїдами (нагадується Геродотова реляція про андрофагів у Ски
тії!). Та фантастичність фабули могла вплинути й на дібрання від
повідного географічного тла даного апокрифу. В апокрифічних пе
реказах про апостолів Андрія й Петра находимо спільні мотиви 
(Андрій був братом Петра). В тих апокрифічних матеріялах мож
ливі пізніші інтерполяції в ґльорифікаційному аспекті (Західня Цер
ква в відношенні до ап. Петра, а Східня Церква в відношенні до 
ап. Андрія). Антична традиція щодо побуту ап. Андрія у «Скитії» 
відбилася в первісному Літописі Нестора, який починає розповідь 
від найдавніших часів «откуду єсть пошла руская земля» та згадує 
про побут ап. Андрія на Київських горах у його подорожі до Ри
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му шляхом «у варяги», тобто Дніпром угору в напрямі Балтики. Не 
виключене, що ап. Андрій міг бути на північному побережжі Понту, 
але чи дійсно був і як далеко зайшов у глибину території України
— не знаємо. В кожному разі згаданий переказ у цілому своєму 
контексті не видержує наукової критики (Дивись: наша стаття про 
згаданий переказ у журналі «Київ», Філядельфія, 1956, ч. 5).

В п’ятому розділі — «Патристичний свідок апостольського по
чатку української Церкви» — автор подає деякі дані з патристич- 
ної традиції як доказ на свою тезу. Вони походять з ІІІ-У ст. і 
являються відгомоном апокрифічних мотивів з переказу про ап. 
Андрія. Шостий розділ — «Східньо-европейські єпископи на ран
ніх екуменічних (вселенських) Соборах» — не вносить нічого но
вого, що піддержувало б тезу шановного автора. Це вже пізніші 
часи, від IV ст. почавши й далі. Із сьомого розділу — «Гагіогра- 
фічні джерела до апостольського початку української Церкви» на 
увагу дослідника заслуговує постать св. Климента, але він був за
сланий імператором Траяном до Херсонезу, як і інші, а в даному 
випадку йде про місцевих християн-прозелітів, існування яких свід
чило б про апостольські корені Церкви в Україні, а не про імпор
тованих, засланих з Риму. Восьмий розділ — «Скитські монахи й 
християнський Захід» — також не вносить нічого суттєвого до ар
гументації на користь погляду автора. Це вже пізніші часи, відда
лені від апостольської доби. Подібно мається справа й з дев’ятим 
розділом — «Історичний доказ апостольського початку української 
Церкви». Десятий розділ — «Св’ята краса й релігійне мистецтво 
древних русичів-українців» — є лише додатком і не пов’язаний те
матично з наголовком даної публікації. Це важливіші питання, за- 
торкнені в дусі наукового об’єктивізму й дружніх завваг.

Праця нашого науковця, о. д-ра Біланюка характерна головно 
тим, що він порушує відважно проблеми, близькі серцю української 
людини, в площині не лише розумових, але й чуттєвих критеріїв 
мислення й почувань. Та принципи наукового об’єктивізму й пріо
ритет наукової правди невмолимі навіть у відношенні до таких шля- 
хотних і високих виявів, як релігійні й патріотичні почування.

Від апостольської доби до наших часів небагато бракує до 
двадцятьох століть. За той час історія християнства проходила 
різні етапи духового прогресу й реґресу на фоні церковних орга
нізацій християнської ойкумени з різними постатями в церковній 
ієрархії. В таких умовах релігійно-церковного, а навіть і політич
ного життя, при кермі якого траплялися люди різного характеру 
й різного розуміння церковної політики, оперта на церковно-кано
нічному принципі й практикуванні хіротонії концепція апостольської 
послідовности може бути предметом дискусії теологів та істориків 
у аспекті безперервної тяглости історично-еклезіологічного поняття.

Постають питання, чи існують інші критерії підходу до про
блеми апостольської послідовности. Згідно з Біблійною реляцією 
після Зіслання Св’ятого Духа апостоли дійшли до повного розу



ДО ПРОБЛЕМИ АПОСТОЛЬСЬКИХ ПОЧАТКІВ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ 161

міння Христової Науки (scientia infusa), чого передтим не було, й 
замість попереднього страху виявили геройську відвагу й духа по
ев’яти на полі євангелизації. Теологія й зокрема христологія пав- 
лінізму потверджують це, а місійні подорожі апостола in partibus 
infidelium виказують особливу активність на тому полі. Отже пра
вильне визнавання Христової Науки, тобто credo апостольської 
Церкви й її місійний дух — це основне її харізма ідеологічно- 
догматичного й психо-волюнтарного — місійного на практиці та 
месіяністичного в розумінні ідейного покликання — являється по 
суті духово-леґітимним знаком тяглости від апостольської Церкви, 
чи врешті нехай і доповненням до цілісного розуміння питання 
апостольської послідовности при практикуванні хіротонії. Такий 
підхід, здається, більш переконливий у питанні пов’язування укра
їнської Церкви з апостольською тим більше, що ми крім концеп
цій гіпотетичного характеру не диспонуємо безпосередніми джерель
ними даними, які промовляли б авторитетно переконливими аргу
ментами.

Все ж таки ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. Шанов
ний автор, відомий науковець-теолог, як патріот свого народу й 
своєї Церкви, старався підтягнути гіпотетичні дані про апостоль
ські початки української Церкви до авторитетно переконливої аргу
ментації й у тому якраз Ахіллева п’ята методологічного підходу 
до розв’язки даної проблеми. Ми аж ніяк не твердимо a priori, 
що така можливість пов’язання початків української Церкви з апос
тольською була неможлива. Ми лише стоїмо на позиціях, що по
дані шановним автором аргументи невистарчальні й як такі не ви
держують наукової критики. А згаданий погляд залишається лише 
у сфері гіпотез.

Post Scriptum

В науковому збірнику 1000-ліття хрищення Руси-України появи
лася стаття того ж автора на ту саму тему (о. Петро Б. Т. Біла- 
нюк, Апостольське походження Української Церкви, Науковий 
Конгрес у 1000-ліття хрищення Руси-України у співпраці з Укра
їнським Вільним Університетом, Збірник праць Ювілейного Кон
гресу, Мюнхен, 1988/1989, стор. 61-73). В даній статті автор вправ- 
ді вже каже, що згаданий в Діяніях Апостолів (2 розд.) Понт це 
країна чи провінція вздовж південно-східнього побережжя Чорного 
моря в Малій Азії, але все ж таки інтерпретує ту назву (Понт) «у 
ширшому розумінні» як ціле побережжя довкруги Чорного моря, 
а тим самим теж і територію України, особливо її південну по
лосу, що прилягала до Чорного моря. Таке «генералізування» по
няття малоазійської країни Понт і таке географічне розтягання її 
на тодішні землі «Скитії», тобто територію південної України (стор. 
62) ближче до licentia poetica.
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На стор. 66 автор каже, що сармати, роксоляни й аляни були 
предками старих русичів, а тим самим сучасних українців (?!). За
ходить акутне питання, як іранські племена (сармати, роксоляни, 
аляни — це ж іраномовні племена) могли бути предками південно- 
східніх слов’ян, тобто протоукраїнських племен. Такий революцій
ний погляд не має ніяких об’єктивно-наукових підстав і тим са
мим не може одержати права громадянства в науковому світі. 
Якщо іранські племена (сармати, роксоляни, аляни) були нашими 
предками, то тим самим українці є іранцями, а не слов’янами. А 
якщо ми слов’яни, а не іранці, то сармати, роксоляни й аляни як 
наші предки мусіли бути також слов’янами. Тим часом ані згадані 
вище сармати, роксоляни й аляни не були слов’яни, а іранці, ані 
ми українці не маємо етно-іранських коренів, а етно-слов’янські. 
Тому згадані іранські племена не могли бути нашими предками.

Подібна історія мається також і зі скитами, які також належа
ли до іранського світу. Дехто з аматорів протоісторії України за
числяє також і скитів помилково до наших предків. Того роду по
милки можна простити аматорам, але інакша справа з науковця
ми, які виступають і публікують праці як фахові дослідники. Крім 
того ідентифікувати географічне поняття «Скитії» кінця античної 
доби з територією сучасної України (стор. 67) — це неповне ро
зуміння понять географічних термінів тодішньої доби. Тоді геогра
фічне поняття «Скитії» було розтягнене на цілу східню Европу 
включно з пограниччям Евразії. Згадки пізніших століть про єван- 
гелизацію «Скитії» були під впливом з одної сторони розтягнено
го поняття «Скитії», а з другої під впливом різних апокрифічних 
варіянтів, серед яких апостол Петро домінував на Заході, а апос
тол Андрій на Сході. Підсумовуючи свою аргументацію, автор ка
же: «Сучасна Українська Церква — це Церква апостольського по
ходження, або Церква св. Апостола Андрея Первозванного, і від 
нього до наших часів християнство існувало без перерви» (стор. 
70). Але ж традиція про апостола Андрія є характерна радше 
своєю орієнтальною редакцією у протилежність до окцидентальної 
редакції традиції про апостола Петра. Як бачимо, два брати відо- 
грали особливу ролю на фоні християнських традицій і апокри
фічного матеріялу християнського Орієнту-Окциденту.

Шановний автор шляхом гегелівського методу творить з окци
дентальної тези (апокрифічний пріоритет апостола Петра) і орієн
тальної антитези (апокрифічний пріоритет апостола Андрія) своє
рідну, компромісову синтезу українського окцидентально-екклезіо- 
логічного стилю: Вважаючи, що «без сумніву найсильнішу і без
перервну апостольську традицію можна знайти у Римській та Ан- 
тіохійській Церквах» (стор. 70), він закінчує свою статтю: «Тому 
наша рідна Українська Церква — це св’ята Церква св. Андрея 
Первозванного і св. Климента Папи, учня і послідовника св. Пер- 
воверховного Апостола Петра» (стор. 71). Можливо, що це явля
ється певним симптомом спроб поєднання християнського Орієнту
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й Окциденту на українському екклезіологічному ґрунті. В даному 
випадку теологічно-екклезіологічна концепція, емоційна риторика й 
об’єктивно-науковий прагматизм стараються найти компромісове 
погодження, тим більше на етно-психологічному фоні духово-куль- 
турних відносин народу з його територією, положеною на грані 
двох світів, де схрещувалися від прадавніх часів впливи різних 
культур і духово-світоглядових течій. В калейдоскопі синкретизму 
варіянтів таких ідей майже неможливо звільнитися зовсім з гіпо
тетичних міркувань.

Один з розділів рецензованої нами праці (книжки) шановний 
автор помістив дослівно без ніяких змін у іншому виданні, пов’я
заному з ювілеєм Тисячоліття (Petro В. Т. Bilaniuk, “Scythian 
Monks and the Christian West,” Millennium o f Christianity in Ukraine, 
988-1988. Edited by Oleh W. Gerus and Olexander Baran, Winnipeg, 
The Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 1989).

І на кінці ще одна заввага: боїмося, що подана шановним авто
ром досить обширна бібліографія (автор, на жаль, не використав 
деяких праць, опублікованих на сторінках «Українського Історика») 
має радше декоративний характер, бо якби він солідно перестудію- 
вав подані в примітках праці, то дуже можливо не дійшов би до 
деяких смілих висновків, що їх подав у своїх публікаціях. Було б 
дуже побажаним, щоб шановний автор у другому, справленому ви
данні своєї праці узгляднив подані вище завваги (ми подали лише 
важніші питання, залишаючи на марґінесі дрібніші й речі дискусій
ного порядку), що вийде лише на здоров’я порушеної ним тематики.


