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ПРОЦЕС РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙНОЇ ДУМКИ 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО

(Спостереження і роздуми)

Нова дисципліна українознавства -  грушевськознавство -  
являється багатющою доменою проблем духовної спадщини Михайла 
Грушевського, який з мультиперспективних позицій порушував різні 
питання історичного процесу соціоекономічного, психокультурного й 
політично-державного життя староукраїнської людини в індивідуаль
ному й колективному аспекті. Великий історик серед інших присвятив 
увагу також проблемам української Церкви візантійського і роман
ського стилю. Та різні аспекти церковної організації й обрядовосте в 
умовах державного і недержавного життя народу -  це одна, а сама 
складна проблема розвитку релігійної думки від протоісторичних часів 
до новітнього credo народу -  це друга сторінка медалі духовносте 
національного колективу.

Проблема розвитку релігійної думки ждала довгий час на своє 
безстороннє опрацювання зі сторони представників української істо
ріографії. І діждалася праці найбільшого нашого історика-прагматика 
соціологічного напряму, який не писав на замовлення в строго 
конфесійному дусі, а потрактував тему саме як історик-соціолог з 
позицій еволюційного процесу розвитку людської духовносте на 
давньоукраїнському ґрунті з узглядненням антропогеографічних і 
геополітичних факторів від примітивних релігійних уявлень до часів 
християнства й його розгалужень на різні культурні й ідеологічно- 
конфесійні напрями з узглядненням впливів еклезіологічної системи 
духовносте Орієнту й Окциденту та спартикуляризованого (якщо не 
затомізованого!) протестантизму.

Заторкнення згаданої теми у пов’язанні зі світоглядом великого 
історика являється не тільки цікавим, але й доповнюючим причинком 
до мультиперспективної інтерпретації духовної спадщини М. Грушев
ського на сучасному етапі розвитку грушевськознавства, однієї з
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провідних домен у широченних рамках української національно-дер
жавницької історіографії.

Після Другої світової війни появилося друге удосконалене, 
тобто з узглядненням мовної редакції, видання праці М. Грушевського, 
де він заторкнув питання історії релігійної думки в Україні . Сама тема 
світоглядового аспекту вимагає згідно з принципами методології 
наукових дослідів розгляду її на фоні культурно-ідеологічної атмос
фери доби, в якій перебував і творив автор. Михайло Грушевський був 
духовною дитиною свого часу з впливами течій французької революції 
і соціялізму. Характерним є те, що соціялізм як соціополітичний 
напрям органічно пов’язаний не лише з антиклерикалізмом, але також 
у дальшій, до-речі, хибній консеквенції стоїть в ідеологічній опозиції 
до релігії, особливо до християнізму, як культурних основ европеїзму. 
Такі проблематичної вартосте феномени історичного процесу як 
французька революція з її культом “богині мудросте”, жахлива 
східньо-европейська дійсність скарикатуризованого комунізму марк- 
систсько-ленінської редакції й сталінської практики з войовничим 
атеїзмом та німецький націонал-соціялізм з ґермано-расистськими 
тенденціями модерного атеїзму підтверджують висловлений погляд.

Доба XIX ст. на Сході Европи в умовах абсолютизму Рома- 
нових в Росії являла собою ідеологічний конгломерат різних течій і 
напрямів світоглядного аспекту. Рудиментарний релігійний формалізм 
казенного московсько-російського православ’я, немов данина без
просвітному російському мотлохові зі сторони “просвіченої” верстви 
аристократичних, інтелектуальних кругів з інтелігенцією включно, 
нігілізм вищих слоїв суспільства, що позначувалося й на терені 
“Малоросії*” -  це була “благодать” зі сторони фіно-монголо-мос- 
ковської Півночі. А зі Заходу наступали на європейський Схід спізнені 
впливи доби енциклопедистів, вольтеріянізму та ультраліберальних 
течій з наполеонівських часів, відгомоном чого був рух декабристів не 
без впливів і на наших кирило-методіївських братчиків. До того 
долучувалися впливи ультрараціоналістичних представників інтелек
туально-академічних середовищ західнього світу, які заперечували 
історичність постаті Великого Учителя з Назарету2. А “помірковані”, 
типу А. Ренана, приймали самий біографічний скелет євангелій,

1 Михайло Грушевський, 3 історії релігійної думки на Україні, Вінніпег, 
Мюнхен, Детройт: Ukrainian Evangelical Alliance of North America, 1962, 160 crop. 
Перше видання: Михайло Грушевський, 3 історії релігійної думки на Україні, Львів: 
Український Соціологічний Інститут, 1925, 160 стор. Суттєвої різниці між цими 
виданнями немає, крім незначних відмінностей у розміщенні матеріялу, нової мовної 
редакції й додання у тексті кількох портретів. В Україні працю було перевидано в кн.: 
М.С. Грушевський, Духовна Україна. Збірка творів, Київ: Либідь, 1994, стор.5-135. 
Наші примітки відносяться до другого видання.

2 Див.: Олександер Домбровський, “Євангелії під обстрілом критицизму”, 
Логос, т. XIII, ч. З, стор. 164-180.
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обтинаючи редакторськими ножицями “тільки” всі місця, що свідчать 
про Божеські атрибути Ісуса, отже, головно, реляції про подані 
надприродні чуда. Концепцію “міту про Христа” приймали і “вдос
коналювали” ідеологічним перцем марксизму-ленінізму представники 
совєтської псевдонауки3.1 все те відбувалося під гаслом “просвічення”. 
Звичайно, це було великою мірою зведення релігії до примітивізму й 
фолкльору шляхом релігійного формалізму зі сторони російського 
православ’я.

Михайло Грушевський не пішов по хиткій лінії ідеологічно 
дешевих і науково-проблематичної вартости пропагандистських 
концепцій модерного стилю у відношенні до релігійної тематики. Як 
історик з покликання, він підійшов до феномену релігійного життя в 
його теоретичному і практичному аспекті з позицій представника 
соціологічного прагматизму, шляхом поміркованого, чи толерантного 
раціонального трактування імперативів інтимних почувань і світо- 
глядно-ідеалістичних критеріїв віруючої людини. М. Грушевський не 
поборював релігії і не глузував з неї, він виказав пошану до релігійних 
почувань українців. Його праця написана хоч і в дусі раціоналізму, але 
в парі із соціологічними дослідами по лінії історичного матеріялізму. 
Він був істориком-соціологом, який вважав релігію важним соціяльним 
фактором і в даному випадку не вживав критеріїв метафізичних 
міркувань.

Якраз на тлі вищесказаного можна sine іга et studio підійти до 
проблеми інтерпретації культурної й еклезіологічно-релігійної тема
тики з духовної спадщини великого історика, зокрема його публікації З 
історії релігійної думки на України Як вказує самий наголовок, 
Грушевський не вважав свою працю останнім словом науки з крапкою 
над “і”, лише поглядом історика-соціолога на даному етапі дослідів. 
Поріг XX століття позначився особливим прогресом на полі історичної 
науки внаслідок перших стадій розвитку допоміжних історичних 
дисциплін, що мало вплив і на українську історіографію. Тому третє 
видання І тому Історії України-Руси автор починає вже від палеоліту. 
Свої досліди над історією релігійної думки на території України М. 
Грушевський починає також від протоісторичних часів. Початкові 
досягнення на полі дослідів археології, палеоетнографії і фолкльору 
давали можливість релятивно вірної реконструкції процесу розвитку 
релігійного світогляду праісторичної людини на території України не 
лише в самому концептуальному аспекті, але й в можливих варіянтах 
тереново-льокальних стилів під впливом антропогеограбічних фак
торів та екологічних норм людського життя на тлі природи . Реманенти

3 Див.: О. Dombrowsky, “Soviet Historians on Christianity and its Antecedents”, 
Religion in the USSR, Munich, 1960, pp.219-225.

4 Михайло Грушевський, Історія України-Руси, т. І, Київ, Наукова думка, 
1991, стор.315-339.
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пра- і ранньоісторичної духовности, змішані з віруваннями української 
людини після офіційного охрещення Київської України-Руси, творили 
ще століттями своєрідне двоєвір’я в широкій домені обрядовости й 
народних вірувань фолкльорного забарвлення5. Це й являється про
відним фактором в дослідах М. Грушевського в царині архаїчних і 
пізніших етапів розвитку української духовности.

Історик представляв синкретизм елементів передхристиянської 
духовної культури й фолкльору з пізнішою обрядовістю й віруваннями 
християнської доби в стилі академічного викладу, а не публіцистики. 
Розглядаючи питання староукраїнського фолкльору, ґенезу якого 
дослідники виводили з індоєвропейської мітології при підшукуванні 
відповідних аналогій у Ведах і Авесті, як можливих доказів, що наші 
предки принесли згадані мітологічні мотиви з прабатьківщини, М. 
Грушевський був обережніший, ніж наш видатний мовознавець О. 
Потебня, який такого погляду придержувався. Михайло Сергійович 
приймав цю концепцію, але при обережній інтерпретації згаданих 
мітологічних впливів індоєвропейського походження підходив до тієї 
проблеми радше з позицій історично-лінґвістичного методу6. Оче
видно, в процесі диференціяції лінгвістичного й культурного-фолк- 
льорного аспекту виринали варіянти льокальних типів, або зовсім 
незалежні один від другого феномени народньої творчости. Згідно з 
поглядом нашого історика, в давньоукраїнському фолкльорі можна 
зауважити також аналогії з переказами й культами семітів, у 
вавилонських і староєгипетських переказах, а також помітні північно- 
азійські впливи -  буддійські і китайські. Того роду погляди можна 
зрозуміти краще, коли візьмемо до уваги, що територія південно- 
східньої Европи, тобто України, являлась від прадавніх часів тереном, 
де схрещувалися різні впливи й течії з Заходу, Сходу (центрально- 
азійські й мало-азійські) та Півдня (чорноморсько-середземноморський 
басейн).

На порозі XIX -  XX століть виник в орієнталістичних кругах 
головно німецького наукового світу напрям панвавилонізму7, пред
ставники якого -  F. Delitzsch, H. Winckler, H. Gunkel, H. Zimmern, C.F. 
Lehmann й інші розглядали описи деяких подій в Genesis Мойсеевого 
П’ятикнижжя, історію потопу за Ноя як аналогію до вавилонського 
міту про Гільгамеша, а також інші описи як “копії*” вавилонських 
“оригіналів”. А це в дальшій консеквенції означало, що вавилонська 
духовність -  мітологія і фолкльор -  являються першоджерелами 
мітологій і фолкльору інших семітських, а то й не лише семітських 
народів. М. Грушевський міг бути й до деякої міри під впливом такої

5 Там же, стор.337-339, 517.
6 Там же, стор.65.
7 Alfred Jeremias, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, 4 Aufb., Leipzig,

1930.
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концепції, коли він знаходив якісь культурно-фолкльорні аналогії між 
староукраїнською духовністю і семітським, тобто вавилонським світом. 
Колись теорія панвавилонізму викликала багато шуму в науковому 
світі й навіть могло здаватися, що вона захитала авторитет 
Старозавітнього канону, особливо Мойсеевого П’ятикнижжя в аспекті 
метафізичного чинника інспірації. Сьогодні вона затратила гостроту 
своєї аргументації внаслідок прогресу на полі орієнталістичних 
досліджень, хоча і далі має своїх прихильників. А доба, в якій жив і 
творив М. Грушевський, була майже апогеєм розвитку й академічного 
престижу панвавилонізму. Соціологізуючи широченну проблематику 
духовносте праісторичної людини, історик присвятив менше уваги 
даному питанню з позицій психології релігії. В історії релігійної думки 
доречно присвятити увагу стадіям переходу від метафізично- 
абстрактних понять до антропоморфізування натуралістичних явищ чи 
то солярних і люнарних культів, чи інших сил природи8. Окремою 
являється проблема розвитку есхатологічних понять від культу предків 
і некромантії примітивних вірувань до вищих форм віри в “позагробове 
життя” заавансованих релігійних систем. Натуралістично-аграрні 
вірування з домішкою анімізму мали свої старші стадії розвитку, при 
чому анімістичні вірування були особливо важливим компонентом 
релігійного світогляду. Бо так, як для багатьох народів Африки 
фетишизм, для народів Північної Америки -  тотемізм, для населення 
Південно-Східньої Европи, в тому числі й території України, 
характерним феноменом духовносте були анімістичні вірування. 
Реманенти таких анімістичних вірувань находяться фрагментарно і в 
новітньому фолкльорі та народних обрядах9.

М. Грушевський цікаво змалював перебіг річного циклю 
обрядових святкувань від Корочуна через весняні й літні церемоніяльні 
відправи й свята аж до осінніх як своєрідну комбінацію християнізо
ваних передхристиянських релігійних понять і звичаїв з циклом свят 
християнського календаря. В тій церковно-народній обрядовості ви
разно виступає натуралістично-аграрний характер із компонентами 
анімістичних вірувань (пошана до померлих як прояв культу предків 
тощо), а далі відіграють особливу ролю магічно-ритуальні практики, 
заклинання, охоронні забеспечення перед “негативними культами”, 
очищення, освящення худоби та поля для доброго врожаю. Все те 
вказує на поетичну вдачу української людини, консерватизм селянської

8 О. Домбровський. “Релігійні вірування українських автохтонів”. Analecta 
OSBM, Romae, vol.VIII, Fasc.1-4, 1973, стор. 241-253.

9 Див. рецензії О. Домбровського на збірники Proceedings o f the International 
Congress Commemorating the Millennium o f Christianity in Rus' Ukraine в Harvard 
Ukrainian Studies, Cambridge (Mass.), 1988-1989, Vol. XII-XIII, p.894; Збірник Праць 
Ювілейного Конгресу. Науковий Конгрес у  1000-ліття хрищення Руси-України у  
співпраці з Українським Вільним Університетом, в Записках НТШ, Львів, 1993, т.225, 
стор.426-446.
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душі, але при тому й на синкретизм понять духовносте архаїчної, 
передхристиянської доби з християнським світоглядом шляхом 
процесу християнізації примітивних вірувань “дитячого віку” 
людського колективу. В інтерпретації історика-соціолога це мав би 
бути процес розвитку релігійної думки в розумінні релігії як 
соціяльного чинника в умовах перш за все економічно-соціяльних 
факторів згідно з принципами історичного матеріялізму. Звичайно, 
такий погляд може бути предметом дискусії при конфронтації з 
психоісторією ідеалістичного напряму. Цікаво, що М. Грушевський з 
позицій історика-соціолога, який вважає релігію соціяльним чинником, 
не звернув особливої уваги на такий феномен духовносте, як зміни в 
єрархії пантеону наших предків внаслідок переміни соціяльного 
порядку в умовах родового ладу протоісторичних фаз еволюційного 
розвитку релігійної думки. Ці зміни були пов’язані з переходом від 
матріярхального ладу з його скрайною формою ґінайкократії до 
патріярхального родового устрою. Викопані археологічною лопатою 
жіночі фігурки, деякі з яких зображувались у вагітному стані, а головно 
жіночі фігурки у сидячій позі, зраджували концепцію жіночого 
культу10. Крім того, жінка була жрекинею. З грецьких міст-колоній і з 
Малої Азії доходили впливи культу Деметери, чи богині-матері Кибелі, 
що не залишалося без впливів на автохтонне населення території 
України. У зв’язку з тим, варто зауважити особливе явище на тлі 
іранізму, а саме що Геродот у своєму описі релігії скитів згадує 
найбільш поважане божество -  опікунку домашнього огнища (чи не 
виразний соціологічний мотив?) Табіті, яку батько історії порівнює з 
грецькою богинею Гестією. Виникає питання -  чи це можливий 
культовий реманент з доби матріярхального ладу, який перетривав 
довше у савроматів-сарматів у зв’язку з існуванням амазонок, про яких 
оповідав Геродот. При тому Геродот особливо згадує про етноґене- 
тичний зв’язок савроматів (сарматів) зі скитами в границях іраномовної 
спорідненосте. Це якраз явища соціологічного порядку, які мали вплив 
на формування релігійних вірувань при флюктуації психокультурних 
течій, тереном чого була територія України зі своїм автохтонним 
населенням, серед якого були й протослов’янські племінно-етнічні 
групи. Правда, М. Грушевський не запускався в нетрі пра-протоісторії, 
лише обмежився добою раннього слов’янства й на тому хроноло
гічному відтинку представив процес розвитку релігійної думки. Зате 
він змалював ширшу картину пізніших століть, християнізації насе
лення в рамках державної організації Київської України-Руси з 
мультиперспективних позицій дальших процесуальних змін.

Протоісторичні фази розвитку релігійної думки викликають 
особливе зацікавлення, вони наче провокують вдумливого дослідника

10 Наталія Полонська-Василенко, Історія України, т.1, Мюнхен, 1972, стор.50.
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до релятивно вірної реконструкції прадавніх етапів кристалізування 
релігійного світогляду наших предків. Наслані з Візантії до Руси духов- 
ники нищили шляхом “побожного” вандалізму всі можливі перед- 
християнські залишки народної словесности як сліди “поганської*” 
релігії. Якби згадані реманенти дійшли до наших часів, то це були б 
неоціненні матеріяли до студій над українською палеоетнографією і 
фолкльором. Досліди над дальшими етапами релігійної думки, чи 
радше християнізації населення України-Руси в умовах державної 
організації й церковного життя базуються на інтерпретації факто
логічного матеріялу в залежності від абсолютного, або релятивного 
наукового об’єктивізму та світогляду історика, пов’язаного з тою чи 
іншою конфесією або ...ізмом. В даному випадку М. Грушевський 
старався бути об’єктивним істориком і соціологом в одній особі, який, 
абстрагуючись від особистих духовних гравітацій до власного 
світогляду, чесно відстоював позиції історичної правди так, як розумів 
історичний процес на відтинку розвитку релігійної думки протоісто
ричних часів та дальших періодів християнізованої України-Руси. 
Звичайно, архаїчні стадії розвитку релігійної думки представляють для 
дослідника особливо складні проблеми, тому можливі різні припу
щення й гіпотетичні концепції.

З початком державної організації Київської України-Руси та її 
офіційного охрещення виступають проблеми організації Руської 
Церкви в умовах тихого, а згодом відкритого конфлікту та суперництва 
між Східньою і Західньою Церквою, а по суті між двома відмінними 
християнськими цивілізаціями візантійського і романського стилю при 
майже мінімальних догматичних розходженнях. Християнізація села 
мала компромісовий характер в можливому поєднанні старих звичаїв і 
практик передхристиянської доби з новими християнськими поняттями 
й календарем святкувань, що творило двовір’я зі значними елементами 
фолкльору. Царгородська церковна єрархія, а відтак царгородські й 
афонські манастирі були огнищем освіти, що мало вплив на льокальні 
чинники. В парі з тим діяли різні відосередні течії (“єресі”) в ідеоло
гічному конфлікті з офіційним релігійно-церковним життям. На тому 
тлі появилися впливи гуситського руху (Ян Гус), а дальше -  науки 
Лютера, Віклефа, Цвінґлі й Кальвіна. То був відгомін Реформації в 
Україні. Заторкнувши питання протестантських впливів на польсько- 
литовській території в добу Реформації й Контрреформації, М. 
Грушевський зауважив, що в третій четвертині XVI ст. євангельський 
рух раптово виріс, але й скоро підупав в першій четвертині XVII ст. 
внаслідок прокатолицької політики польських королів (Баторія і 
Жигмонта III -  приятеля й вірного учня єзуїтів). Але доречно буде тут 
додати, що однією з найголовніших причин занепаду протестантського 
руху на теренах тодішньої Польщі й Литви, куди входили й українські 
землі, була незгода між самими протестантами, які себе взаємно



264 ОЛЕКСАНДЕР ДОМБРОВСЬКИЙ

поборювали11. В той час, коли між лютеранами і кальвіністами 
відносини не доходили до відкритих конфліктних ситуацій, то між 
лютеранами і кальвіністами з однієї сторони, і соцініянами або 
унітаріями (їх називали також антитринітаріями, бо вони не визнавали 
тринітарне поняття Божества) з другої, була безоглядна ворожнеча й 
конфлікти ідеологічно-догматичного порядку. Головною причиною 
боротьби була проблема христології. І це саме завершило остаточно 
справу занепаду протестантського руху на теренах Польщі й Литви. Як 
бачимо, М. Грушевський не звернув уваги на ті догматичні тонкощі 
тодішньої боротьби. Протестантські впливи досягли й українського 
суспільства, але, як каже історик, серед прихильників того руху не було 
таких, які відігравали б видатну ролю серед кругів українського 
громадянства12. На тлі тодішньої доби виступає постать князя 
Острозького, який, хоча й мав симпатії до протестантського руху, стояв 
на ґрунті національно-культурних позицій і українського православ’я. 
Він ставився ліберально до конфесійних різниць і змагав до тіснішого 
об’єднання протестантів з православними. Згідно зі словами М. 
Грушевського “Український корабель плив повними вітрилами під 
вітром реформації і спустив вітрила, коли цей вітер опав і не стало ні 
цих сміливих союзників, ні їх бадьорих прикладів”1 .

В процесі українського відродження XVI -  XVII ст. та 
послаблення впливів Реформації взяли напрям освітньо-культурні течії 
в парі з пошаною до Святого Письма та поверненням до традиційної 
Церкви при намаганнях відновити її в дусі тодішніх постулятів 
національно-духовного аспекту в умовах боротьби національної 
спільноти проти проголошення унії з Римом 1596 року. На тому тлі 
появляється література полемічного змісту, а дальше постать І. 
Вишенського, якого М. Грушевський вважає “предтечею Сковороди й 
Шевченка”14 головно в аспекті антиклерикальних виступів.

Характерним феноменом духовно-церковного життя являється 
Могилянська Церква, вірна догматично, але ще більше обрядово 
християнському Орієнтові, але з ідеологічною і культурною гравіта
цією до романського Окциденту, що М. Грушевський назвав 
“реакцією”. У XVII—XVIII ст. приходять до голосу, за словами М. 
Грушевського, поступові й реакційні течії в українській духовності в 
парі з ідеєю спільних інтересів православних і протестантів. З другої 
сторони зростають впливи Московської Церкви, коли київський 
митрополит опинився під владою московського патріярха.

В аспекті духовно-філософічної думки окреме місце в історії 
нашої духовносте належить сковородизмові, а в асоціяції з дальшим

11 М. Грушевський, 3 історії релігійної думки на Україніу стор.64-65.
12 Там же, стор.67.
13 Там же, стор.76.
14 Там же, стор.83.
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розвитком національно-духовних ідей -  Шевченкові й Кирило- 
Методіївцям з їхньою ідеологією в “Книгах битія”. Зрілим овочем тієї 
доби являється переклад Святого Письма (Куліш -  Левицький Пулюй). 
Українські протестантські кола стараються бачити в особах Шевченка, 
Куліша й Кирило-Методіївців напівпротестантів, що, звичайно, не 
відповідає дійсності. Це була швидше національно-культурна, частин
но духовна реакція антиклерикального відношення до казенного 
московсько-російського православ’я, яке помагало урядовим чинникам 
придушувати політично і культурно українство. Те саме відноситься і 
до Драгоманова. Михайло Грушевський має рацію, коли пише, що 
“Драгоманов, як завзятий ворог клерикалізму, думав використати бап
тизм, очевидно, для визволення народних мас з-під впливів духо
венства і церкви та для спрямування в бік більш радикально-соціяльних 
і політичних течій”15. Заторкуючи питання українського “штундизму”, 
М. Грушевський виявляє висловами академічної поблажливосте 
реакцію українських соціяльних низів на догматично-обрядові й 
етично-моральні проблеми офіційних Церков. Згаданий “штундизм” в 
початкових фазах свого розвитку в умовах прозелетизму й інте
лектуального убожества, але вірний основним принципам Святого 
Письма з дитячою вірою в Христа Спасителя та постулятами любови 
до Бога й ближнього, являвся духовно далеко сильнішим від сучасних 
змодернізованих протестантських течій.

Михайло Грушевський дав нам порівняльно мініятюрну спробу 
насвітлення психоісторії староукраїнської національної спільноти на 
відтинку її духовносте, простеживши процес розвитку релігійної думки 
від праісторичних часів до кінця XIX століття. Як історик-соціолог, він 
змалював таку картину, яку йому диктувала совість історика й 
принципи наукового об’єктивізму в парі з імперативами власного 
світогляду.

15 Там же, стор.158.


