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…Соединились кучки русских темных людей,
стали слушать, как толкуют Евангелие.

Фьодор Достоєвський

У 
середині ХІХ століття в українських селах з’явилися дивні люди: 
вночі вони читали Євангеліє і самі ж його тлумачили. Ці люди 
відкрили для себе істину, що її раніше «приховували» від них 
«попи»: виявляється, в Євангелії не написано про кам’яні та 

дерев’яні храми, хрещення дітей, православні таїнства, дзвони, ікони, 
священицькі бороди й єпитрахилі, матушок, псаломщиків, хресне зна-
мення, мощі святих, пости тощо. Вони вирішили, що має існувати лише 
те, про що написано, і що остання крапка на останній сторінці Біблії 
завершувала «священну історію». Церква права на історію не мала. 
Вона не могла виходити за межі євангельської «закваски». Новозавітній 
благодаті не можна було вливатися в національні культурні форми за 
кордонами Палестини і ставати традицією.

Різницю між апостольськими громадами і церковним життям 
ХІХ століття усвідомлювали не лише сектанти. Павєл Флоренський 
писав:

* Статтю написано в межах дослідницького проєкту, підтриманого ACLS (Аме-
риканською Радою Наукових Товариств). Автор висловлює теплу подяку своїй 
колезі Тетяні Портновій, яка уможливила використання низки малодоступних 
в Україні книжок і статтей.
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Действительно, у Христа — «блаженны нищие ду-
хом», а у нас сложная теософическая система, учение 
об ипостасях, естествах Бога, единстве, троичности 
и т. д.; в апостольской Церкви — нарушение закона, 
свобода от ритуала, обряда, правил, а у нас посты, 
поклоны, праздники, бесчисленные обряды; у Хри-
ста — «не говорите лишнего», а у нас шестичасовые 
богослужения, бесконечные акафисты, ектеньи, 
стихиры и т. д. 1.

Православні богослови зауважували, що 
Церква — живий організм, він дорослішає та 

росте, а Євангеліє кожен народ сприймає по-своєму. Проте таке по-
яснення задовольняло не всіх. Сектанти бачили лише один вихід із 
ситуації: буквально відтворити євангельські часи. Спосіб не був 
ориґіналь ним: обмежитися тільки Писанням. Перших дослідників 
сектантства було введено в оману таким гаслом, тож вони поспіхом 
асоціювали нічних читачів Євангелія з протестантами.

Зліплений зі штундистів образ російських протестантів — значною 
мірою винахід західної преси другої половини ХІХ століття. Поширені 
стереотипи, підкріплені розповідями революційних еміґрантів, прони-
кали в газетні статті, художні твори та наукові трактати. Як приклад 
можна згадати Сергія Степняка-Кравчинського: він надихнув англійську 
авторку Гесбу Стритон написати популярний роман про переслідування 
штундистів імперським урядом. З-під пера европейських ліберальних 
журналістів штундисти поставали передовими борцями за письменність, 
вищу освіту, тверезість, чесність, «жіноче питання» й охорону довкілля 2. 
Західні протестантські теологи, не маючи жодного (за їхнім власним зі-
знанням) уявлення про вчення штунди, вирішили вважати її російською 
Євангельською Церквою 3. Росію було представлено як східну деспотію, 
де живуть нещасні, забиті, забобонні люди, натомість штундизм — як 
аґент цивілізації, модернізації, культури та проґресу в царстві темряви 
й невігластва. Симптоматично, що засновником штунди европейська 
преса зробила Якова Дилякова — випускника американського коледжу 
з докторським ступенем. Він нібито приїхав до Росії з Америки і вжахнув-
ся, побачивши, як селяни вклонялися іконам. Він просвітив їх світлом 
істинної віри — навчив молитися «Духом». Частина «дикунів» усвідоми-

1 Флоренский П. Православие // Христианство и культура. Москва, 2001. С. 465.
2 Новые заграничные сочинения о русском сектантстве и их клевета на пра-

вославное духовенство и наше правительство // Миссионерское обозрение 
[МО]. 1896. Апрель. Кн. 1. С. 65.

3 Письмо профессора Ганса Эренберга прот. Сергию Булгакову о православии 
и протестантизме и ответ прот. С. Булгакова // Булгаков С., прот. Путь 
парижского богословия. Москва, 2007. С. 107–111.
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ла своє жалюгідне становище, перетворившись на затятих лібералів 4. 
Наразі не важить напівмітичність цієї історії, але впадає в око її типовість 
для тогочасного західного орієнталістського дискурсу 5. Европейська пре-
са, конструюючи образ проґресивного і гнаного ліберала-штундиста, 
ґрунтувалася на абстрактному архетипі інертної та забобонної «східної 
людини», яка заселяла неосяжний російський простір.

В орієнталістському дискурсі образ штундистів (і не лише їх) твори-
ли російські ліберальні журналісти, які вважали своїм обов’язком кри-
тикувати церкву та самодержавство. Відвідуючи сектантів, вони не лише 
співчували «народним стражданням», а й збирали компромат на «ре-
акційних гонителів» — священиків і місіонерів. Ознакою російського 
інтеліґента, як зауважив Алєксандр Еткінд, була готовність «знайти 
найвищу цінність у примітиві» 6. Ідеал вбачали у селянах, які паплюжи-
ли свої ікони та читали Євангеліє. В ліберальній пресі про сектантів 
писали як про

людей передовых, культурных пионерах, пробудившихся от той религи-
озной спячки, в которой пребывают православные, стремящихся к свету 
и устрояющих свою жизнь на евангельских началах равенства, любви 
и братства 7.

Газетні оцінки пустили коріння на сторінках солідних наукових 
монографій, статтей і підручників.

Позиція російської інтеліґенції мала свої відмінності. Ототожнення 
понять культурність, цивілізованість і европейськість було доволі 
усталеним серед «освічених людей». Сектантський соціюм інтеліґенція 
сприймала як «позакультурний» простір, що його належало опанову-
вати на основі знайомих класифікаційних схем 8. Тимчасом як церковні 
консерватори вирішили, що штунда — «худшее порождение протестан-
тизма», ліберали намагалися цей «протестантизм» спровокувати, ви-
плекати й використати з власною метою. Так чи так, спочатку сектантів 
утиснули в знайому систему координат, а потім почали досліджувати. 
Навіть антигерої ліберальної преси — єпархіяльні місіонери, контакту-
ючи з сектантами, мислили в термінах історії европейської Реформації. 
Лідер шалапутів «Ш-ко представлялся нам чем-то вроде русского 

4 Заграничная печать о русских штундистах // МО. 1896. Январь. Кн. 1. 
С. 89–91.

5 Див.: Саїд Е. Орієнталізм. Київ, 2001.
6 Эткинд А. Хлыст. Секты, литература и революция. Москва, 1998. С. 461.
7 Рец. на кн.: Терлецкий Вл. Н. Очерки, исследования и статья по сектантству. 

Вып. 1. Полтава, 1911 // Христианское чтение. 1912. № 9. С. 1052.
8 Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России  

// Ab Imperio. 2002. № 1 (http://abimperio.net/cgi-bin/aishow.pl?idlang=2&state=
shown&idnumb=15).
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Лютера», — згадував місіонер Іван Дємєнтьєв 9. Уявлення інтеліґенції 
настільки залежали від европейських історичних метафор, що перші 
історики сектантства не могли писати про свій об’єкт, не взоруючись на 
модель західної Реформації. Протестантську ідентичність сектантам 
нав’язали місіонери, етнографи та журналісти, які намагалися впора-
тися з розмаїттям сектантських учень і якось пояснити їх існування.

2004 року вийшла друком монографія Сергія Жука «Втрачена росій-
ська реформація. Селяни, міленаризм та радикальні секти в Південній 
Росії та Україні, 1830–1917». Ця книжка — справжня подія в історіографії. 
По-перше, вона повністю присвячена саме сектантам, що їх в інших сту-
діях представлено фраґментарно 10. По-друге, ідею реформаційно-єван-
гелічної природи українських сект доведено до довершености у формі 
стрункої концепції та привабливого наративу. За оцінкою Ярослава 
Грицака, праця Жука стала «стандартною монографією», і на неї «не-
минуче покликатиметься кожен дослідник релігійного життя Російської 
імперії зламу ХІХ і ХХ століть» 11. Дивно, що покликів на книжку, за не-
значними винятками, нам не довелося зустріти ані в монографіях, ані 
в статтях про міжконфесійні відносини на півдні України, що побачили 
світ останнім часом 12. Доробок Сергія Жука не помічають і автори ди-
сертаційних досліджень з історії Церкви та релігійних сект в Україні 13.

Із цієї монографії можна зробити висновок, що Реформація — уні-
версальний процес, закономірний щабель у розвитку европейського 
християнства.

Переважна більшість сект поділяла теологію та практики їхніх західних 
колеґ. Отже, є сенс трактувати ці групи радше як частину міжнародного 
християнського руху, ніж як екзотику російської релігійної історії 14.

  9 Дементьев И. Из дневника Екатеринославского епархиального миссионера  
// Екатеринославские епархиальные ведомости [ЕЕВ]. 1889. № 8. С. 208.

10 Буланова Н. М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої 
чверті ХVІІІ — початку ХХ ст. Дніпропетровськ, 2007; Лиман І. Російська пра-
вославна церква на півдні України ост. чверті ХVІІІ − сер. ХІХ ст. Запоріжжя, 
2004.

11 Грицак Я. Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. Peasants, Millennialism, and Radical 
Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830−1917. Washington, 2004 // Україна 
Модерна. 2007. № 12. С. 266.

12 Винятком є хіба що праці Оксани Безносової. Див., напр.: Евангельское движе-
ние в Российской империи (1850−1917 гг.): Екатеринославская губерния 
(Сборник документов и материалов) / Сост. и ред. О. В. Безносова. Днепро-
петровск, 2006. С. 3−13.

13 Див., напр.: Потоцький В. П. Релігійне сектантство в Харківській губернії 
(1861−1917 рр.). Харків, 2004; Бойков О. Ю. Церковно-релігійні структури в ду-
ховному і соціокультурному житті Півдня України кінця ХІХ — початку ХХ ст.: 
Автореф. …дис. канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2010.

14  Zhuk S. Ibid. P. 3.
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Автор вбачає так багато подібного в релігійних процесах південної 
Росії (України) та Европи, що вважає за потрібне аналізувати українське 
сектантство як «запізнілий складник Реформації»:

Російський релігійний євангельський рух був не аберацією в культурному 
розвитку Росії. Цей рух був інтеґральною частиною універсального розви-
тку Реформації, яка почалася в ХVІ столітті в Західній Европі і досягла 
південних провінцій Російської імперії у ХІХ столітті» 15 (курсив наш. — 
С. С.).

Cергій Жук критично оцінює праці попередників, особливо дорево-
люційних і радянських істориків. Їм він закидає хибну оцінку євангель-
ських рухів як «ненормальности» й «аберації». Ця ворожість автора «не 
дивує, оскільки російський імперський і радянський режими прагнули 
знищити євангелічні культури»16. Російська та радянська історіографія 
заперечувала Реформацію в російській історії, позаяк панувала думка, 
ніби Росія завжди відрізнялася від Европи 17. Отже, «російську радикаль-
ну реформацію» історики втратили і забули.

Крім того, що штундисти, штундо-баптисти, мальованці та шалапу-
ти постають як євангелісти-реформатори, їх названо носіями «про-
тестантської етики», що проголошувала соціяльну рівноправність, спра-
ведливість, ґендерну рівність, пацифізм, працелюбність тощо. Українські 
сектанти представляли власну версію модернізації суспільства: її роз-
витку буцімто завадили імперський уряд і Церква. Характеризуючи 
взаємини між Церквою та сектантами, Сергій Жук оперує поняттям 
«культурна війна», що її санкціонували православні священики, нама-
гаючись представити дисидентів як «культурних чужинців» 18. Така 
позиція визначала кут зору, під яким збирали «докази» на користь 
окресленої тези.

Змальований образ російських баптистів є проєкцією західного інте-
лектуала, якому конче потрібно знайти в дикій Росії аґентів европейсько-
го «цивілізаційного» впливу. Сектанти сприймаються як «свої» серед 
«чужих», їхній культурний та політичний вплив істотно перебільшено.

Франклін Анкерсміт, пишучи про різні наративні стратегії, слушно 
зазначив, що найкращим є той наратив, «у якому розуміння цілого 
виражено найчіткіше». Він є ризикованішим (вразливішим для кри-
тики), сміливішим, але й цікавішим за той наратив, що складається 
з одиничних істинних висловлювань 19. Текст Жука приваблює своєю 

15 Zhuk S.  P. 399.
16 Ibid. P. 5.
17 Ibid. P. 13.
18 Ibid. P. 3.
19 Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. 

Москва, 2003. С. 11.
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концептуальною цілісністю, кожен наведений факт є «адвокатом» 
авторського задуму, а не блукає у тексті без нагляду.

Ризик полягає в тому, що в добу тотальної недовіри до мегапонять 
останні, за словами Ніколая Копосова, «вже не видаються самоочевид-
ними… історики сумніваються в їхній реальності» 20. Якщо ревізії зазна-
ють такі засадничі категорії, як «проґрес», «цивілізація», «культура», 
«держава», «суспільство», «клас» і «нація», то «Реформація» навряд чи 
спроможна надалі безпроблемно «організовувати соціяльний досвід» 21. 
Крім того, теорію побудовано на обмеженому наборі фактів. За межами 
наративу лишилися «факти-конкуренти», що можуть свідчити про інше. 
Та й тлумачення наведених подій цілком залежить від початкової авто-
рової інтенції.

Викладені далі міркування є спробою розглянути деякі тези моно-
графії Сергія Жука, що мають дискусійний характер.

1. Викликає сумнів погляд на Реформацію як на закономірний 
всесвітньо-історичний процес, що століттями мандрував різними кра-
їнами і дійшов до пізньої Російської імперії у вигляді «радикальної 
Реформації». Це виглядає як декларація авторового европоцентризму 
й еволюціонізму. Термінологія, створена однією культурою в певний 
історичний період, нездатна адекватно відображати процеси та цін-
ності, що функціонують в іншій культурі іншої історичної епохи. 
Менталь ний інструментарій, як слушно зауважив Роже Шартьє, «не 
є цінним для вічности, чи для всього людства, чи навіть для локальних 
змін у межах однієї цивілізації». Він цінний лише для тієї цивілізації, 
«якій вдається його створити» 22. «Радикальну Реформацію» і «єван-
гелізм» серед селян України ХІХ — початку ХХ століття можна при-
йняти в кращому разі на правах метафоричних висловлювань, що 
пропонують нам певний погляд на реальність 23. Однак метафора 
«Реформації» методологічно підступна: вона мимоволі визначає па-
раметри сприйняття минулого 24.

2. Антицерковна позиція, іконоборство, сакраментофобія, подібність 
у технології релігійного екстазу між західними протестантами та укра-
їнськими сектантами — недостатня підстава для типологізації релігій-
ности останніх як «євангелічної» та «реформаційної»; реформаційна 
теорія не враховує сформованих релігійними спільнотами богословських 
критеріїв самоідентифікації.

20 Копосов Н. Хватит убивать кошек. Критика социальных наук. Москва, 2005. 
С. 135.

21 Там само.
22 Шартье Р. Post scriptum, или Двадцать лет спустя (ответы на вопросы редакции 

«НЛО») // http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/shart3.html
23 Анкерсмит Ф. Нарративная логика. С. 349.
24 Вжозек В. Историография как игра метафор: судьбы «новой исторической на-

уки» // Одиссей. Москва, 1991. С. 62.
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3. Ті риси релігійности українських сектантів, що їх зінтерпретовано 
як протестантські та євангелічні, доречніше трактувати в іншому до-
слідницькому ракурсі. Народна сектантська релігійність значною, а по-
декуди визначальною мірою була проявом архаїчно-мітологічних 
мотивів, властивих дохристиянським і позахристиянським традиціям. 
Коли Церква втрачала контроль над певною групою парафіян, останні 
намагалися утвердити свою ідентичність за рахунок використання куль-
турних шарів, котрі лежали за межами християнства. Сектанти не були 
спроможні відокремити християнство від православ’я, тому нерідко 
відкидали православ’я разом із християнством. «Істинне християнство» 
конструювали за принципом відштовхування не від реального догма-
тичного православ’я, а від його ґротескно зниженого, карикатурного 
образу, що виник внаслідок рефлексії селян над власним парафіяльним 
життям. Відмова від православ’я призводила до реґенерації язичницьких 
учень і практик, рекомбінації найістотніших елементів релігійного сві-
тогляду в бік явної поганізації за принципом антиповедінки25. Це дає 
змогу підважити тезу про модернізаційний характер українського сек-
тантства 26.

Першу частину статті присвячено з’ясуванню теологічних підстав 
називання українських сектантів «протестантами», «реформаторами» 
чи «євангелістами». У другій частині спробуємо обґрунтувати погляд 
на сектантські спільноти як на релігійні соціюми, що бачили світ крізь 
призму архаїко-мітологічних уявлень, керуючись ними у повсякденно-
му житті.

Чи були українські сектанти «євангелістами»  
та «реформаторами» православ’я?

У книжці Жука міститься низка важливих тез, з якими дуже важко 
погодитися. Прибічники українських радикальних сект, поширених 
у Херсонській і Київській губерніях, розвивали

теологію, етос, ритуали, що нагадували Західну Протестантську Реформа-
цію; більша частина нових російських сект з південних провінцій поділяла 
базові фундаментальні ідеї Протестантської Реформації; подібно до захід-
них протестантів, нові секти заперечували авторитет офіційної церковної 
ієрархії та поділяли реформаційні принципи виправдання однією вірою, 
священства усіх вірних і примату Біблії як джерела віри 27.

25 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, 2002. 
С. 99.

26 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 265.
27 Ibid. P. 9.
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Якщо дати коментар до цієї цитати, перше, що привертає увагу, — це 
невиправдане розширення обсягу поняття «протестантизм». Річ навіть 
не в тім, що українські сектанти не могли поділяти богословські доктри-
ни тих, хто підписував «Протест» на Шпеєрському райхстазі 1529 року. 
Проблема в тому, що навряд чи існують релігієзнавчі підстави іденти-
фікувати теологію шалапутів і мальованців як християнську. Навіть 
у багатьох сільських штундистських громадах християнський складник 
далеко не очевидний. Певно, о. Сергій Булгаков мав підстави заявити: 
«Штундизм даже не христианство, каковым все же не переставала быть 
реформация, это — другая религия» 28. Цю думку він висловив у відпо-
відь на лист протестантського професора Ганса Еренберґа, який вбачав 
у штунді аналог европейських євангелічних течій, хоч і зізнавався, що 
майже нічого про неї не знає 29. Намагання втиснути у протестантизм 
усі ті релігійні групи, що виникли на европейському континенті від 
Британії до Кавказу після ХVІ століття, девальвує це поняття. Теза Сер-
гія Жука, що українські секти відстоювали принцип «виправдання од-
нією вірою» і вважали Біблію «єдиним джерелом віри», — модернізація 
реалій, спроба накинути протестантські доктрини тим, хто їх зовсім не 
знав або мав про них дуже своєрідне уявлення.

Частина штундистів наприкінці ХІХ століття знайшла себе в бап-
тистському русі, однак між штундизмом і баптизмом не можна ставити 
знак рівности, хоч це і має місце в апологетичній літературі та популяр-
ному сприйнятті 30.

Першими, хто проголосив штунду протестантизмом, були право-
славні місіонери та священики-публіцисти. Керуючись типово народ-
ницькими уявленнями, вони намагалися довести, що народ-богоносець, 
який віковічною «кривавою боротьбою» довів свою відданість право-
слав’ю, не міг зрадити свою віру без напучування з боку німецьких 
пастирів. Відтак штундизм — це і є баптизм 31.

Тезу про тотожність штундизму та баптизму поділяли також автори 
сектофільського, ліберального спрямування, наприклад, відома журна-
лістка Варвара Ясевич-Бородаєвська. Оскільки, згідно з роз’ясненням 
Сенату 1896 року, заборонялися лише «особливо шкідливі» для держа-

28 Письмо профессора Ганса Эренберга прот. Сергию Булгакову. С. 114.
29 Там само. С. 110.
30 Попов В. Христиане баптисты в России: история и современность // http://www.

baptist.org.ru/go/history; Савинский С. Возникновение баптизма в России  
// http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Bapt_Russia.php; 
Каретникова М. Русское богоискательство. Национальные корни евангельско-
баптистского движения // http://rusbaptist.boom.ru/Karetnik.html; Меша В. 
Розвиток протестантизму в Україні // http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/
Vsunud/2009-4E/09mvgipc.htm 

31 Лебединцев П. Материалы для истории возникновения и распространения 
штунды на Юге России // Киевская старина. 1884, октябрь. С. 305.
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ви і церкви штундисти, останні почали вимагати, щоб їх називали бап-
тистами, ставлення уряду до яких було поблажливішим 32. Тим не менш, 
сучасники помічали, що «сходство малорусской штунды с немецкой…
довольно ничтожно, и разница между ними, с развитием штунды, быстро 
увеличивается» 33. Йосиф  Юзов, доволі прихильний до штундистів автор 
книжки «Русские диссиденты», вважав, що місцеві молокани мали 
більший вплив на зародження штунди, ніж німецькі баптисти 34.

Питання про співвідношення та обсяг понять «штундизм» і «бап-
тизм» лишається відкритим. Історичний сенс існування першого не 
можна зводити тільки до того, що він, зрештою, розчинився у другому. 
Точно так само, той факт, що молокани вливалися в баптистський рух, 
ще не дає підстав розглядати молоканство як протобаптизм. Інакше 
кажучи, хочемо ми того чи ні, баптизм проголошується ідеальною мо-
деллю «історично прогресивної» віри, в якій завершуються усі неорто-
доксальні спроби «богошукання». Крім того, штунду значно цікавіше 
і продуктивніше вивчати не як сходинку до баптизму (тим більше, що 
теологічно він такою сходинкою і не був), а як самобутнє культурне та 
релігійне явище, як форму неортодоксальної народної релігійности. За 
спостереженнями православних місіонерів зламу ХІХ—ХХ століть, 
у кожній штундистській громаді фактично існувала своя «штундова 
віра». Штундизм — це сукупність народних культурних та релігійних 
практик, в яких різні тексти, цитати, книжкові фраґменти, уривки світо-
глядів, традицій та уявлень складали найрізноманітніші та найпарадок-
сальніші конфігурації. Таке визначення видається найбільш історично 
і богословськи коректним.

Сучасні автори не заглиблюються в ці питання, вважаючи кваліфі-
кацію штунди як протестантського руху фактом, що не потребує дове-
дення. Однак нам невідомі серйозні монографічні дослідження, які 
пропонували б богословський аналіз штундизму. Ніхто не вивчав про-
блему теологічної еволюції штундизму в баптизм. Більша частина студій 
ведеться за схемою пошуку готових, нормативних протестантських ідей 
у свідомості українських сектантів, накиданні західних релігійних (і на-
віть політичних) понять селянам, інтереси яких були дуже далекими не 
лише від протестантського богослов’я, а й від богослов’я взагалі.

Догматика баптистів початку ХХ століття істотно відрізнялася від 
релігійних уявлень і практик штундистів. Щоб у цьому переконатися, 
варто лише порівняти баптистські «символи віри» 35 з «теологуменами», 
що їх декларували штундисти у полеміці з церковними місіонерами. 

32 Левицкий О. О сектантах на Киевщине // Киевская старина. 1902. Т. 79. № 10. 
С. 2.

33 Юзов И. Русские диссиденты. Староверы и духовные христиане. Санкт-
Петербург, 1881. С. 128.

34 Там само.
35 Див.: Баптистское исповедание / Сост. пастор Н. Одинцов. Москва, 1928. 
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Позиції селян-штундистів та «інтеліґентів»-баптистів були різними 
з питань іконошанування, православних свят, евхаристії і навіть прин-
ципу «тільки Писання». Сергій Жук цілком слушно відмежовує штундо-
баптистів від «радикальних» штундистів, які не тільки виступали проти 
«православного ритуалізму», але й не визнавали нові баптистські об-
ряди 36. За словами історика, «в 1870–80 роки вони розвинули власну 
теологію і релігійні практики, які стали штундистською версією росій-
ської радикальної реформації» 37.

Баптисти усвідомлювали свою відмінність від штундистів не лише 
в «обрядах та формах служіння», а й у релігійному світогляді. Однак 
пояснювали це як типові інтеліґенти-просвітителі: «деревенские штун-
дисты были или безграмотны, или очень малограмотны и тупы…» 38. 
Траплялося, що соціяльна дистанція між міськими баптистами та сіль-
ськими штундистами доводила до конфліктів. Наприклад, до штундис-
тів села Кам’яні Броди Київської губернії приїхав петербурзький «брат», 
уповноважений хрестити своїх одновірців. Відвідавши їхні будинки, він 
не побачив жодного християнського символа. Пригрозивши не викона-
ти свою місію, він звелів, щоб у кожній хаті були зображення Христа, 
Діви Марії та Тайної Вечері. Місцеві іконоборці довго не погоджували-
ся. Зійшлися на компромісі: штундисти погодяться повернути зобра-
ження, але триматимуть їх у непомітних місцях 39.

Відмінності між баптистами і штундистами полягали не тільки 
в «селянськості», «неписьменності» й «тупості» останніх. Та сама бого-
словська категорія, циркулюючи в різних «інтерпретативних спільно-
тах» 40, могла мати доволі різні значення, детерміновані різним релі-
гійним досвідом і культурним контекстом. Той самий біблійний сюжет 
чи образ інтерпретовано з діяметрально протилежних позицій. До-
гматична нерозбірливість, аморфність і поліваріянтність штундистів 
виразно протистояла доктринерству баптистів. Відтак категорії «єван-
гельський рух» чи «євангельське пробудження», що їх нерідко засто-
совують до різних, а часом і просто несумісних релігійних феноменів 
(наприклад, псевдомесіянське мальованство, шалапутство та баптизм), 
є щонайменше спірними. На це потрібно зважати в студіях народної 
єретичної релігійности, не маркуючи її різноманітні прояви норматив-
ними поняттями, породженими досвідом іншої культурної ситуації.

36 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 181.
37 Ibid. 
38 Див.: Мазаев Д. В чем ложь баптизма? (http://rus-baptist.narod.ru/lozhb.html)
39 Бортовский Н. Штундобаптизм // Русские сектанты, их учение, культ и спосо- их учение, культ и спосо-

бы пропаганды. Братский труд членов 4-го Всероссийского миссионерского 
съезда. Одесса, 1911. С. 110.

40 Запозичуємо це поняття у Роже Шартьє. Див.: Шартье P. Интеллектуальная 
история и история ментальностей: двойная переоценка? // Новое литературное 
обозрение [НЛО]. 2004. № 66 (http://magazines.russ.ru/nlo/2004/66/).
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Варто звернути увагу, що «євангельське пробудження» не належить 
до науково нейтральних понять. Православна Церква перебувала в духо-
вній сплячці, не відаючи Євангелія; аж раптом (тут фіґурують різні при-
чини) з’явилися євангелісти, які відкрили людям Благу Вість, приховувану 
попами. І народ, відкинувши православні догмати, пробудився! Філопро-
тестантські категорії є сумнівним інструментарієм вивчення релігійної 
ситуації в Україні ХІХ — початку ХХ століття.

Штундизм вважають протестантським рухом тільки тому, що право-
славні селяни ухилялися від Церкви під впливом новоменонітських чи 
баптистських проповідників або внаслідок контактів з іноземними коло-
ністами. Однак той факт, що штундизм інспірували проповіді европей-
ських протестантів, ще не означає, ніби вдячні слухачі їхніх проповідей 
теж ставали протестантами. Між керигмою протестантів та її рецепцією 
з боку селян лежала інтелектуальна, освітня, культурна, ментальна, 
зрештою мовна дистанція, що визначала характер комунікації, докорін-
но трансформуючи вихідний текст41. Як точно зауважив Арсеній Рож-
дєствєнський, «штундисты не восприняли полностью ни одного из тех 
сектантских учений, с которыми они приходили в соприкосновение»42. 
Знання витоків явища, як відомо, ще не розкриває нам його суті. Щойно 
ідея знаходила фактичну реалізацію,

мала значення… уже не ідея, а інституція, яка володіє своїм власним місцем 
та часом і включає в себе складну та рухому мережу соціяльних фактів, 
продукуючи та зазнаючи тисячі різноманітних дій та тисячі реакцій 43.

Синкретизм протестантських ідей і селянської релігійности середини 
ХІХ століття складно окреслити однозначним терміном.

Ще раніше цю проблему сформулював Броніслав Маліновський:

Коли говоримо: «Католики вірять у непомильність Папи Римського», — ми 
маємо рацію лише почасти. Польський селянин-католик знає про цей до-
гмат стільки ж, скільки про обрахунок безкінечно малих величин. Вивчати 
християнську релігію треба не як доктрину, а як соціяльну реальність 44.

Цей коментар справедливий не лише щодо польських селян-като-
ликів, а й щодо українських селян. Коли ми кажемо: «православний 
селянин», —  це зовсім не означає, що він мав уявлення про православ-
ну теологію. Безумовно, щось про Бога, церкву, святих, ікони та кінець 

41 Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. Санкт-Петербург, 2002. 
С. 15–16.

42 Библиография: Южнорусский штундизм. Исследование свящ. Арсения Рож-
дественского. СПб., 1889 // ЕЕВ. 1889. № 24. С. 690.

43 Шартье Р. Интеллектуальная история и история ментальностей.
44 Малиновский Б. Магия, наука, религия. Москва, 1998. С. 252.
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світу цей селянин знав, але навряд чи варто ототожнювати його релі-
гійний світогляд з православ’ям без спеціяльних роз’яснень.

Те ж саме можна сказати і про селянина, який, вступивши до штун-
ди чи шалапутства і ставши нібито «протестантом», висловлював по-
гляди, далекі не лише від протестантизму, а й від християнства взагалі.

С наступлением ожидаемого сектантами штундового царства, земля от 
православных помещиков будет отобрана и разделена будет штундистами; 
тогда всему простонародью, которое поступит в святые штундисты 
и анабаптисты, будет великое добро: свобода на все и роскошь; все будет 
общее: магазины с шелком и другими товарами будут открыты для всех, — 
так что кому понадобится, тот то и бери бесплатно; денег не будет, все будет 
производиться посредством обоюдного согласия и по-братски 45.

Висновки істориків про те, що «штундисти вірили у неземне Царство 
Боже» 46, потребують кориґування і конкретизацій: хто, де і коли так 
вірив? «Сакральна географія» штундистів була аморфною і теологічно 
неструктурованою. Подібна квазіесхатологія, до речі, неабияк тішила 
радянських сектознавців на зразок Ніколая Нікольського або Алєксан-
дра Клібанова, котрі вбачали у ній проблиски стихійного «народного 
комунізму» під «релігійними знаменами»47. Проте чи багато баптистів 
згодиться визнати штундистський ковбасно-шовковий рай своїм релі-
гійним ідеалом?

Є сумніви, що західні адвентисти впізнають свою віру у футуроло-
гічних мріях українських побратимів, навіяних популярною астрономі-
єю або художньою фантастикою ХІХ століття. Штундистська громада 
села Наталівка Катеринославської губернії, очолювана Романом Юркі-
ним, удруге «пробудилася». Нове «одкровення» полягало в тому, що 
замість неділі треба шанувати суботу, що кінець світу настане 1945 року, 
а судити грішників Христос довірить наталівським адвентистам 48.

Можна згадати і випадки богословських метаморфоз серед україн-
ських «реформаторів». Щоправда, це сталося вже в радянський період. 
У 1930-ті роки група баптистів з невеликого східноукраїнського села 
Дар’ївка, дослідивши Біблію, «вирахувала», що Христос уже прийшов 
на землю вдруге. Істинно вірні мають упізнати його за тим, що «месія» 
ходитиме по землі босий у самій спідній білизні. Почалися пошуки. 
«Христа» було розпізнано в особі Порфирія Корнійовича Іванова, котрий 
явив себе богошукачам під час ранкової пробіжки. Іванов зізнався, що 

45 Заозерский Н. А. Из церковной жизни: борьба с сектантством // Богословский 
вестник. 1893. Т. 1. № 1. С. 157.

46 Грицак Я. Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. С. 265.
47 Див.: Никольский Н. История русской Церкви. Москва, 1985. С. 386–387.
48 Цит.: Айвазов И. Состояние сектантства и раскола и деятельность православной 

миссии в Екатеринославской епархии за 1903 г. // ЕЕВ. 1904. № 5. С. 138. 
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він саме той, на кого чекає людство. Громада баптистів перетворилася 
на громаду івановців49. Випадок курйозний, але показовий як щодо ін-
клюзивних можливостей адогматичної народної релігійности, так і щодо 
наївности віри в принцип «тільки Писання».

Догматика штунди варіює від строго доктринального протестантиз-
му («оправдание личной верой в искупительные заслуги Иисуса Хрис-
та» 50) до «толстовских воззрений на личность Иисуса Христа 
и Божией Матери», які з християнством мають мало спільного 51. Щодо 
христології. Є підстави говорити якщо не про докетизм, то принаймні 
про адопціонізм у розумінні багатьма штундистами природи Христа. За 
висновком Алєксєя Дородніцина, для штундистів

…личность Христа имеет только нравственное значение, как высочайший 
пример добродетели… Штундисты в крайнем развитии своего учения при-
ходят к отрицанию божественного достоинства Иисуса Христа, т. е., отри-
цают Бога явльшагося плотию 52.

Якщо штундисти і декларували віру в Трійцю, вони не могли по-
яснити, що під цим розуміють.

Вот ты, Трофим, молился: «Отец Небесный! Как Лота ты взял из Гоморры, 
так и нас проведи своей прободенной рукой». Кого ты называешь Отцем 
Небесным? — Кого? Бога Отца! — Разве у Бога Отца были когда прободены 
руки? Ведь на кресте страдал один Сын Божий, а не Отец Его. — Ну что же, 
если я ошибся. Экая важность! 53

Про єретичну христологію свідчать матеріяли богословських бесід 
місіонерів з лідерами сектантів. «Мы, баптисты, верим, что Дева 
Мария родила Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, но не Бога, 
который был прежде ее» 54. Парадокси Боговтілення не вкладалися 

49 История Паршека. Воронеж, 1991. С. 12–13, 17–19.
50  Библиография: Южнорусский штундизм. Исследование свящ. Арсения Рож-Библиография: Южнорусский штундизм. Исследование свящ. Арсения Рож-

дественского. Санкт-Петербург, 1889. С. 701.
51 Айвазов И. Состояние сектантства и раскола и деятельность православной 

миссии в Екатеринославской епархии за 1903 г. // ЕЕВ. 1904. № 5. С. 139.
52 Дородницын А. Основные формы сектантских заблуждений // МО. 1902. Январь. 

С. 233.
53 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. Обоснование православ-

но-христианских истин, отвергаемых сектантами. Харьков, 1902. С. 401.
54 Назаревский Н. О почитании Богородицы (из бесед с баптистами) // ЕЕВ. 1912. 

№ 15. С. 736. Сучасні баптисти теж не можуть дати ради з діялектикою наро-
дження Бога від жінки. Деякі автори, уникаючи формули «народився», доходять 
до ідіотичних висловів: «Мария никак не могла родить Бога. Бог просто во-
плотился через нее Духом Святым… Он через Марию сошел на землю и об-
лекся во ее плоть…» Див.: Заплитько А. Матерь Господа моего. Б. м., б. д. С. 10.  
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у занадто прямолінійну логіку. Раціоналістична недовіра до сотеріоло-
гічно необхідного слова народився, до реальности народження Бога від 
жінки, мала цілком конкретні христологічні наслідки. На просторах 
усієї імперії місіонери фіксували існування штундистських громад, які 
«Сына Божия не считают Богом» 55. «Я хочу сказать, — відповідає баптист 
Кирило Солоп на запитання місіонера, — что если бы Иисус Христос 
был Бог, то как бы Он мог на кресте молиться Богу Отцу: Боже мой, 
Боже Мой! Для чего Ты меня оставил? (Мф. 27: 46)» 56. Протоієрей-
місіонер Іван Наумович під впливом штундистів Київської губернії 
прийшов до висновку, що «штунда уже глубже идет к отрицанию боже-
ства Христа» 57.

Отже, доктринально «офіційний» баптизм не збігався з віруван-
нями селян і міщан, котрі називали себе баптистами, але вірили так, 
як їм заманеться. По суті, кожна сектантська громада, за слабкости 
комунікації між адептами, перетворювалася на окрему мікрорелігію 
з власним віровизнанням, мартирологом «мучеників за віру», есхато-
логією та мітологією. Крім різних груп із власним віровченням, існу-
вали й індивідуальні «євангельські християни», котрі не належали до 
жодної громади і вкладали у поняття «християнство» якийсь власний 
сенс 58.

Проблему сектантського євангелізму слід вирішувати з урахуван-
ням семіотичної природи текстів, зокрема тієї обставини, що в народ-
ній культурі «запозичені з ученої та книжної культури фраґменти 
одержують таку систему репрезентації, яка надає їм іншого значен-
ня» 59. Тексти «не наділені значеннями, незалежними від прочитання, 
що їх конструює», — дещо категорично стверджує Роже Шартьє 60. 
Біблійні цитати, потрапляючи в сектантську інтерпретативну спіль-
ноту, поглиналися нею, а не визначали її якість і зміст. Наприклад, 
тамбовські хлисти-боголюби сконструювати свою ідентичність на од-
ній цитаті:

55 К истории расколосектантства и миссии в Саратовской епархии // Совре-
менный раскол (Повременные выпуски). Т. 1. Санкт-Петербург, 1903. С. 157.

56 Назаревский Н. О почитании Богородицы. C. 737.
57 Из писем прот. Иоанна Наумовича о противоштундовом миссионерстве (из 

частной переписки) // МО. 1896. Кн. 1. С. 44.
58 Див.: Державний архів Дніпропетровської области (ДАДО). Ф. 20. Оп. 1. Спр. 

52. — 42 арк.
59 Цит.: Шартье Р.  Интеллектуальная история и история ментальностей.
60 Там само. Ми наразі не маємо змоги порушувати вічне питання герменевтики, 

чи містить біблійний текст «об’єктивне повідомлення», незалежне від інтер-
претатора, чи він є лише суб’єктивною конструкцією того, хто його читає. Ін-
шими словами, чи маємо ми право поділяти інтерпретації на «правильні» 
й «неправильні»? Наважимося лише на тезу, що смислову єдність та ідентич- «неправильні»? Наважимося лише на тезу, що смислову єдність та ідентич-
ність тексту забезпечує традиція, що в її межах текст виник, він функціонує та 
взаємодіє з іншими текстами.
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Когда Иисус крестившись молился, отверзлось небо, и Дух святой нисшел 
на Него в телесном виде, как голубь и был глас с небес, глаголющий: Ты 
Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение (Лк., 3: 21–22).

Новим «Сином Божим» став Авакум Копилов, з яким нібито повто-
рилася ця історія: він піднявся на небо, де почув ці слова від Бога на свою 
адресу 61. Учення про множинність перевтілень Христа у «праведниках» 
сектанти теж базували на інтерпретації біблійних цитат. Наприклад:

Кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь… 
(Мк., 3: 35); Вселюсь в них и буду ходить в них и буду их Богом, и они Моим 
народом (2 Кор., 6:16) 62.

Писання розчинялося в неосяжному дискурсі народної релігійнос-
ти.  Винесена за межі первинного контексту, Біблія розпадалася на су-
купність алегорій, що застосовувались як «культурний код» сектантської 
громади, спосіб символічної самоідентифікації. Кожна релігійна спіль-
нота підтримувала свою ідентичність шляхом інтерпретації обмежено-
го набору текстів, навіть окремих цитат. Відтак висловлювання «штун-
дисти вважали Біблію єдиним джерелом свого віровчення» не більше 
ніж риторичне. Дійсність була складнішою. Штундисти с. Покровсько-
го на Херсонщині збиралися для читання книжки «Приношение пра-
вославным христианам», яка була дозволена духовною цензурою 63. 
Київська поліція 1885 року передала на експертизу Духовній консисто-
рії конфісковану в місцевих штундистів бібліотеку. Серед книжок, що 
ними користувалися сектанти, знайдено не тільки Біблію, а й зразки 
православної апокрифічної мітотворчости, зокрема зачитане знамени-
те заклинання «Сон Пресвятой Богородицы» у трьох примірниках 64. 
Цей випадок типовий для характеристики читацьких інтересів штун-
дистів.

Настанова Тільки Писання не є такою однозначною, як видається. 
Дмітрій Коновалов помітив, що сектанти під Писанням найчастіше 
розуміють взагалі книги релігійного змісту, а не лише Біблію. Порфирій 
Катасонов говорив: «В Писании сказано: пост родит пророка, а от про-
рока родится Христос». На думку хлиста Ніколая Копилова, «в Писании 

61 Коновалов Д. Г. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве // Бого-
словский вестник. 1908. Т. 2. № 7–8. С. 543.

62 Кутепов Н., прот. Разбор хлыстовского учения о воплотившемся Сыне Божи-
ем Иисусе Христе // МО. 1902. Январь. С. 321–322.

63 Лебединцев П. Материалы для истории возникновения и распространения 
штунды на юге России // Киевская старина. 1884. Т. Х. С. 504.

64 Центральний державний історичний архів України у Києві [ЦДІАУК]. Ф. 127. 
Оп. 686. Спр. 1492. Справа про надіслання київським губернатором брошур, 
вилучених у штундистів. — 7 арк.
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сказано: из воли спасен будешь, невольников нет». Коновалов також 
зауважив, що тамбовські хлисти Св. Писанням вважали книгу св. Тихо-
на Задонського «Наставление о собственных всякаго христианина 
должностях» 65.

Навіть якщо наводиться цитата з Біблії, це не робить людину єван-
гелістом. Взагалі не має значення, цитували сектанти Біблію чи ні. 
Принципово важить те, що саме вони знаходили у прочитаних чи по-
чутих текстах. Серед катеринославських селян початку ХХ століття 
ходили чутки, що в Біблії написано: «як піде китаєць, буде світові кі-
нець» 66. Згадані дар’ївські баптисти саме у пророка Ісаї «прочитали» 
про прихід «спасителя» Іванова (Іс. 53: 2) 67. А псевдомесія Кіндрат 
Мальований спілкувався з усіма, у тому числі зі своїми гонителями, 
євангельськими цитатами: «Я не осуждаю вас, но Дух Божий, который 
во Мне и обличает и судит вас ибо Он поставил меня защищать прав-
ду Божию и не по вашей воле Я нахожусь среди вас, а по воле Отца 
Моего, чтобы свидетельствовать об истине» 68. Проте цього не досить, 
щоб іменувати мальованський рух реформацією, навіть з наголосом 
на її радикальності.

Можна навести і зовсім одіозні приклади. Селянин Владімірської 
губернії Нікітін, прочитавши біблійну розповідь про жертвоприношен-
ня Авраамом свого сина Ісаака, вирішив жити «по Біблії» і теж принести 
в жертву своїх синів. Після цього, прочитавши євангельські слова про 
наслідування Христа, він сам себе розіп’яв у сільській каплиці. Свій 
останній вчинок він пояснив так: «Захотелось умереть, как умер Христос 
за людей» 69. Київський селянин-мальованець Кривенко 1884 року, пере-
йнявшись словами Христа: «когда я вознесен буду от земли, всех при-
влеку к себе» (Ін., 12: 32), вирішив теж вознестися. Він виліз на клуню 
і кинувся вниз 70. Хто скаже, що його розуміння принципу тільки Пи-
сання гірше або «неправильніше» за тлумачення баптистів чи менонітів?

Отже, інтерпретація Біблії вторинна стосовно релігійного і культур-
ного досвіду, залежна від нього і постійно ним корелюється. Місіонерів 
бентежила неймовірна мінливість штундистського учення. Вони готу-
валися полемізувати з одними ідеями, але ті змінювалися за лічені 
тижні і дні. Приїхавши на співбесіду, місіонери стикалися вже із зовсім 

65 Коновалов Д. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. С. 542–
543.

66 Про цю версію народної есхатології нам вдалося дізнатися з усних джерел.
67 История Паршека. Воронеж, 1991. С. 18, 21.
68 История жизни великого Учителя К. А. Малеванного (http://www.sunhome.

ru/religion/16055/p11).
69 Титов Ф., прот. О сущности русского сектантства и причинах происхождения 

его // МО. 1896. Кн. 1. Январь. С. 38–39.
70 Левицкий О. О сектантах на Киевщине // Киевская старина. 1902. Т. 79. № 10. 

С. 7.
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іншими, часто протилежними поглядами 71. Бувало, що під час бесід зі 
штундистами вони вказували своїм опонентам, що їхні думки розхо-
дяться зі штундистським ученням або з тим, що обстоювалося раніше, 
вимагаючи богословської послідовности 72. Якщо сектант був неспро-
можний вести полеміку з анонсованого богословського питання, він 
просто «розвертав» логіку православного опонента «навпаки» і завзято 
відстоював цю обернену позицію, не переймаючись її абсурдністю. На-
приклад, штундисти Бахмутського повіту у відповідь на православну 
тезу, що під виглядом вина віруючим подається Кров, а під виглядом 
хліба — Тіло Христове, заявили, що вони «в преломлении под видом 
Тела Христова принимают хлеб, а под видом Крови — вино» 73 (Так 
у джерелі. — С. С.). Натомість синельниківські штундисти дуже легко 
визнали правоту православних полемістів у питанні реальности Евха-
ристії, але їх не влаштовувало те, що православні причащалися вранці, 
а не увечері 74.

Повернімось до теми, порушеної в цитаті британського антрополо-
га: релігія існує, з одного боку, як система богословських тверджень 
(догматів та теологуменів), а з другого — як соціяльна реальність, що 
складається з плетива культурних фактів та індивідуальних релігійних 
уявлень. Надмірності типологізації (реформація, протестантизм) не 
дають можливости «наново відкрити вислизаючу від апріорного визна-
чення ориґінальність кожної системи мислення у всій її складності та 
суперечливості, позбавити історію штампів…» 75.

Пошук типологічної споріднености між українськими сектантами та 
західними протестантами привів Жука до висновків, що категорія «пізній 
протестантизм», «християнські радикали», «радикальна реформація» 
охоплює квакерів, анабаптистів, методистів, українських шалапутів. Їх 
об’єднує екстатична релігійність, ритуали, які «підкреслюють внутрішню 
божественну присутність», прагнення стати втіленням Св. Духа. Історик 
вважає шалапутство «першою масовою селянською спробою радикально 
реформувати російське православне християнство» 76.

Ця теорія має право бути способом пояснення релігійних явищ та 
процесів, як і будь-яка інша. Проте схожість між квакерами та шалапу-
тами могла бути породжена не належністю до радикальної реформації, 

71 Яковенко И., свящ. Жизнь как она есть // ЕЕВ. 1912. № 18. С. 820–826. 
72 Боголюбов Н., свящ. Беседа с сектантами о последних судьбах человека: послед-

нем суде Божием, всеобщности его и о степенях блаженства и мучения // ЕЕВ. 
1902. № 28. С. 712–719, 692–699. 

73 Из жизни миссии Екатеринославской епархии. Миссионерские курсы в с. Гри-
шино // ЕЕВ. 1912. № 6. С. 260.

74 Брунденберг М., свящ. Хроника епархиальной миссии. Сектантство в поселке 
при ст. Синельниково Екатерининской ж. д.  // ЕЕВ. 1904. № 15. С. 459–467.

75 Шартье Р. Двадцать лет спустя.
76 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 99.
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а всього лише використанням однакових психофізичних технік досяг-
нення трансперсональних станів. Ці універсальні техніки описані 
багатьма антропологами, релігієзнавцями, етнографами, зокрема 
Джеймсом Фрезером, Броніславом Маліновським, Дмітрієм Коновало-
вим 77, Мірча Еліяде, Євгенієм Торчиновим та ін. 78.

Феномен глосолалій, як відомо, був атрибутом релігійних ритуалів 
не лише п’ятдесят ників, радикальних штундистів чи мальованців, а й 
народів Сибіру, Далекого Сходу, Австралії чи Полінезії. Те саме можна 
сказати про екстатичні стрибання, кружляння та інші способи досяг-
нення трансових станів. У зв’язку з цим видається обґрунтованою дум-
ка Роберта Формена, що «трансформативний процес (психопрактики, 
психотехніки), який приводить до трансперсональних переживань 
і пікового досвіду, завжди і всюди має подібну структуру». Учений вва-
жає, що містичний досвід є не результатом запозичення чи соціокуль-
турного впливу, а наслідком «прояву певної іманентної людської 
здатности» 79. На початку ХХ століття Дмітрій Коновалов, дослідивши 
сектантські психотехніки, прийшов до аналогічного висновку: релігій-
ний екстаз, писав дослідник,

представляется мне не чем иным как своеобразным душевным волнением, 
разрядом нервно-психического возбуждения, вызываемого искусственными 
религиозными упражнениями, подготовляемого суровым аскетическим 
режимом… Чувство жалости изливается в обильных слезах и нередко сопро-
вождается приливом необычайно взаимной нежности и любвеобилия: 
сектанты начинают обниматься, целоваться, прижимают к груди «христа» 
и пророков, называют друг друга ласкательными, уменьшительными име-
нами, вытирают один одному слезы, облизывают лица... Восторженная ра-
дость, наростая, доводит наконец… до полного исступления… или экстаза 80.

У сектантів (Коновалов писав про хлистів та українських мальован-
ців) з’являються слухові, зорові та нюхові галюцинації. Вони бачать Бога 
та ангелів, насолоджуються райськими пахощами та чують «неизре-
ченные глаголы», їм здається, що в них вселяється Дух, промовляючи 
їхніми устами 81.

77 Коновалов Д. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве // Бого-русском мистическом сектантстве // Бого-
словский вестник. 1908. Т. 3. № 12. С. 628–638.

78 Элиаде М. Шаманизм: архаические техники экстаза. Киев, 1998; Торчинов Е. 
Религии мира: опыт запредельного. Психотехника и трансперсональные со-Психотехника и трансперсональные со-
стояния. Санкт-Петербург, 1998.

79 Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 368–369.

80 Коновалов Д. Религиозный экстаз в русском мистическом сектантстве. С. 629–
631.

81 Там само.
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На часі вкрай важливе питання про критерії християнства. Ми зви-
кли вважати християнством усе те, що хочемо так назвати. Християн-
ство перетворилося на бездонну семантичну прірву, яка поглинає все, 
що у неї потрапить.

Алєксандр Лєбєдєв, відомий на початку ХХ століття дослідник 
Церкви, зауважив, що трактувати одні спільноти як лжехристиянські, 
а інші як істинно християнські не належить до компетенції церковно-
історичної науки 82. Справді, історик не може судити про істинність чи 
хибність релігійного шляху, але може класифікувати релігійне вчення 
як християнське або нехристиянське за тим самим принципом, за яким 
класифікують будь-яку ідеологію чи філософську систему (марксизм, 
лібералізм, кантіянство, геґельянство, платонізм тощо).

Християнська ідентичність, за словами Сєрґея Авєрінцева, вирішу-
ється «сповіданням віри, правильним, точним, адекватним…» 83.  Бути 
християнином означає розділяти коло обов’язкових, нормативних су-
джень про Бога. «В христианстве, — писав Алєксєй Дородніцин, — все 
зависит от того, как человек относится к личности Искупителя, т. е., 
видит ли он в Нем единородного Сына Божия, единосущного Отцу, или 
нет. Кто не верит факту воплощения Бога, тот не христианин» 84. Хрис-
тологія та тріядологія — сотеріологічна основа християнства. Догмат 
про те, що Творець світу став частиною творіння, а після Воскресіння 
«на вершині Універсуму б’ється людське серце», складає всю парадок-
сальну новизну і весь сенс Нового Завіту 85. Богослов’я за межами цього 
догмату або всупереч йому не є богослов’ям християнським, оскільки 
не буває християнства поза Христом 86.

З поняттям протестантизм виникла та сама проблема. У нього по-
чали вкладати усе, що не нагадувало православ’я та католицизм. У резуль-
таті на протестантів перетворилися і шалапути, і скопці, і штундисти, 
і навіть Свідки Єгови, не кажучи вже про численних «християнських вчи-
телів» 87. Проте читання Євангелія замало для того, щоби бути євангелістом, 
а протест проти попів — недостатній привід називатися протестантом.

82 Див.: Лебедев А. П. Взгляд на условия развития церковно-исторической науки 
у нас // «Великий и в малом…» Исследования по истории Русской Церкви. 
Санкт-Петербург, 2005. С. 108, 113.

83 Аверинцев С. Христианство в истории европейской культуры // Аверин-
цев С. Другой Рим. Санкт-Петербург, 2005. С. 289–290.

84 Дородницын А. Основные формы сектантских заблуждений // МО. 1902. Январь. 
С. 228.

85 Цит.: Кураев А., диакон. Наследие Христа. Что не вошло в Евангелия? Б. м., 
б. д. С. 56.

86 За висловом Ганса Урса фон Бальтазара, «Воскресіння — вихідна точка всього 
церковного богослов’я, і лише в ньому все земне буття Ісуса та Його хрест діс-
тають своє істинне значення». Див.: Ганс Урс фон Бальтазар. Пасхальная 
тайна. Богословие трех дней. Москва, 2006. С. 165, 203.

87  Лиман І. Російська Православна Церква. С. 308
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Єдиним шляхом виходу з цієї ситуації є аналіз індивідуальних 
релігійних уявлень членів сектантських громад, звільнений від об-
разу абстрактного протестантизму чи радикальної реформації;  вра-
хування доктринальних положень, які кожна конфесія вважає 
визначальними для власної ідентифікації; і зрештою — пошук для 
українських «євангелістів-реформаторів» адекватних культурно-ре-
лігійних контекстів.

* * *
На початку статті йшла мова про формування ідеального образу ро-

сійських сектантів у ліберальній журналістиці ХІХ століття. Концептуа-
лізовані тоді оцінки непомітно різними шляхами перекочували 
в історіографію. Неприйняття православних догматів різними про-
шарками суспільства наочно доводили зростання вимог до релігійного 
вчення з боку мирян, — пише авторка однієї з найновіших монографій 
про міжконфесійні відносини на півдні України 88. Фраза не має сенсу від 
початку до кінця. Передусім виникають сумніви, що авторка усвідомлює 
значення поняття догмати. Сумнівно також, що «різні прошарки сус-
пільства» знали православні догмати. Мало віриться, що селянин, який 
«на знак протесту» проти «православного ідолопоклонства» викидав свою 
ікону на смітник, читав догматичний трактат преп. Іоанна Дамаскина 
«Проти тих, хто заперечує святі ікони» або знав іконологічні ороси 7-го 
Вселенського собору. Виступ селян проти догматів погано вписується 
в картину тотального релігійного невігластва серед простолюду, яка так 
лякала тогочасних «просвітителів». І чи справді рівень духовности мирян 
варто вимірювати рівнем їхньої антицерковности?

Мову сучасного історика Церкви сформувала фразеологія «Словни-
ка атеїста». Православна, лютеранська та католицька Церкви не забез-
печували повною мірою нові духовні прагнення людей 89; відхід від 
православ’я в цей час принаймні частково пояснювався незадоволен-
ням казенщиною офіційної Церкви 90; роль Церкви як «ідеологічного 
знаряддя» у руках самодержавства розбещувала православне духо-
венство91. Церква сприймається як пережиток феодальної системи, що, 
відповідно до «всесвітньо-історичних закономірностей», має бути за-
мінений проґресивнішою надбудовою у вигляді «протестантських» сект.

Характерною рисою, яка вирізняє штундистів, є засудження ряду 
основних догматів Православної Церкви та недоброзичливе ставлен-
ня до православного духовенства, — так вважає вже православна 

88 Буланова Н. Історія християнських конфесій Катеринославщини. С. 178.
89 Там само. С. 99. 
90 Лиман І. Російська Православна Церква. С. 311.
91 Хитровська Ю. В. Еволюція відносин української інтеліґенції та православної 

церкви. С. 25.
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авторка, яка штундистів далеко не ідеалізує 92. Логічно припустити, що 
засудження догматів селянами вимагало б наявности хоча б якогось 
уявлення про них. Проте селянами «богословські основи сповідуваної 
релігії мало усвідомлювалися. Вони не прагнуть вникнути в суть хрис-
тиянських догм і дуже мало ними цікавляться» 93. Єпархіяльні  архієреї 
скаржаться до Синоду на неповноцінність релігійного життя своєї 
пастви: «Простой народ… недостаточно проникает в сущность 
религиозных истин и не сознает, в чем именно должна проявляться 
его вера в жизни…» 94. Повітові цензори, які стежили за станом пара-
фіяльних проповідей, зауважували, що багато хто із селян не зміг від-
повісти на запитання: «знаешь ли ты, кто Богородица, кто — Иисус 
Христос?» 95. Повне релігійне невігластво селян, їхня «малокультур-
ность и узость умственного кругозора» ставали предметом нарікань 
губернської адміністрації, яка на місіонерів та сільських пастирів по-
кладала відповідальність за стрімке поширення сектантських учень 96.

Така ситуація влаштовувала хіба обер-прокурора Синоду Констан-
тіна Побєдоносцева, який мав свою теорію з цього приводу 97. Про до-
гматику Церкви парафіяни могли довідатися від священика, але 
храмові проповіді (якщо взагалі виголошувалися) 98 і «книжки для на-
роду» орієнтувалися на проблематику морального («нравственного»), 
а не догматичного богослов’я. Церква давала селянам ті знання про 
християнство, які вважала за потрібне дати: боротьба з пияцтвом, міцна 
патріярхальна родина, лояльність до влади і любов до царя, боротьба 
з «безбожием» інтеліґенції та «лжеучениями сектантов» — провідні 

92 Хроненко І. Виникнення і розповсюдження штундизму як релігійного вчення 
в Україні (друга половина ХІХ століття) // Труди Київської  духовної академії. 
2008. № 8. С. 247.

93 Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. 
(1900–1922): Соціокультурні трансформації. Дис. … д-ра іст. наук. Дніпропе-–1922): Соціокультурні трансформації. Дис. … д-ра іст. наук. Дніпропе-1922): Соціокультурні трансформації. Дис. … д-ра іст. наук. Дніпропе-
тровськ, 2009. С. 86.

94 Апанасенок А. В. «Если б не раскольники, мы бы и в церковь ходить переста-
ли…» Влияние старообрядчества на церковную жизнь «никонианских» при-» Влияние старообрядчества на церковную жизнь «никонианских» при-
ходов в конце ХІХ — начале ХХ в. // Липоване: история и культура русских 
старообрядцев. Одесса, 2009. Вып. 6. С. 96.

95 О внебогослужебных собеседованиях в приходах Екатеринославской епархии 
в 1888 г. // ЕЕВ. 1889. № 21. С. 616.

96 Обзор Екатеринославской епархии за 1909 г. Екатеринослав, 1910. С. 36.
97 «Победоносцев продолжает свою политику, сущность которой состоит в том, 

чтобы духовенство не выделялось образованием и ученостью, а коснело бы 
в формализме и суеверии, дабы не отделяться от народа», — писав генерал 
А. Кірєєв. Цит. за: Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х— 
1918 гг.) Санкт-Петербург, 2002. С. 30.

98 Не один парафіяльний священик, починаючи служити після семінарії, на-
тхненно готувався до слави гомілета. Проте вже незабаром кидав цю «безна-«безна-безна-
дійну» справу. Див.: Соколов П. К вопросу об упадке нашей церковной 
проповеди // ЕЕВ. 1904. № 21. С. 639–643.
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теми літератури для виховання простого люду 99. Церковна проповідь 
сформувала образ православ’я для народу як моралістичного учення, 
що складається із заборон і приписів. Перший обов’язок пастиря — 
«возвещать народу страшные истины суда, неизреченные блага рая и 
бесконечные муки ада…» 100. Налякана паства краща за паству, що бого-
словствує. А проповідь про шкідливість солоної риби, роботу акушерок, 
збирання врожаю деякі пастирі вважали кориснішою за слова про 
Христа 101.

Автори парафіяльних гомілій були невисокої думки про своїх слу-
хачів, котрі «не дозріли» до засвоєння складних догматичних істин «по 
причине крайне низменного уровня умственного развития и способнос-
ти понимания людей без образования» 102. Селянство вважалося «до-
машнім дикуном»: 103 простим, грубим, неписьменним, добрим у гли бині 
душі, але неспроможним зрозуміти нічого, крім прямих інструктивних 
настанов 104. «Не всегда раскрашивай и глубокомудрствуй, но говори 
настолько просто, открыто, твердо и благодушно, насколько проста, 
откровенна, тверда и добросердечна истинно русская душа — только 
при этом ты будешь в своем церковном наставлении народен по-
русски», — радять «Епархиальные ведомости» молодим священикам 105. 
Загалом, уявлення місіонерів та священиків про «народ-богоносець» 
мало відрізнялися від бачення селянства «освіченими» людьми ХІХ — 
початку ХХ століття 106.

Від проповідників вимагалися не богословські глибини, а простота 
і ясність, що розумно межували з примітивністю 107. Доречним вважа-
лося розбавляти моралістичну проповідь прикладами з історії 108. Як 
свідчить єпархіяльна статистика, виголошувати проповідь, навіть за 

  99 Козубовский С., свящ. Что читать православно-русскому народу? // ЕЕВ. 1911. 
№ 3. С. 79–81.

100 Книги, наиболее необходимые для сельских пастырей при проповедании ими 
Слова Божия с церковной кафедры // ЕЕВ. 1889. № 4. С. 174.

101 Книги, наиболее необходимые для сельских пастырей  // ЕЕВ. 1889. № 9. 
С. 227–242.

102 Барсов Н. И. О возможных улучшениях в современной нашей церковной про- в современной нашей церковной про-
поведи // Христианское чтение. 1894. № 1–2. С. 173–174.

103 На цю тему див. блискучу студію: Эткинд А. Бремя бритого человека или вну-Бремя бритого человека или вну-
тренняя колонизация России // Ab imperio. 2002. № 1 (http://abimperio.net/
cgi-bin/aishow.pl?state) 

104 Див., напр.: Затворницкий П. Пастырский голос. Полтава, 1901.
105 Книги, наиболее необходимые для сельских пастырей. № 4. С. 177.
106 Див.: Портнова Т. Селянство в уявленнях української інтелігенції 60-80 років 

ХІХ століття. Дис… канд. іст. наук. Дніпропетровськ, 2008.
107 Православному простолюдину о православной христианской вере по учению 

Слова Божия. Против молокан, баптистов и штундистов. Казань, 1886 
[рецензия] // МО. 1896. Апрель. Кн. 1. С. 71.

108 Книги, наиболее необходимые для сельских пастырей. № 4. С. 174.
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писаними вказівками, половина священиків не мала або бажання, або 
інтелектуальної спроможности 109. Лише після 1905 року автори публі-
цистичних статтей у церковній пресі почали усвідомлювати ненормаль-
ність ситуації, коли сільська паства нічого не знає ані з догматики, ані 
з церковної історії, в той час як «за глухо запертыми ставнями 
малограмотный сектант развращает семью, водя пальцами по открытой 
Библии» 110.

Богословська освіченість сільських батюшок не була високою. 
А багато хто вважав, що виконавцеві треб та діловоду метричних за-
писів знати богослов’я не обов’язково 111. Всупереч стереотипам, більша 
частина священнослужителів не перебувала на бюджетному фінансу-
ванні, існуючи за рахунок пожертвувань парафіян та плат за треби 112. 
Священик не мав змоги формувати бібліотеку з дорогих святоотецьких 
трактатів, задовольняючись дешевими або безкоштовними виданнями 
на зразок «Русского паломника», «Кормчего» чи «Руководства для 
сельских пастырей» 113. Та й семінарська наука у парафіяльних та гос-
подарчих клопотах швидко забувалася 114. При цьому проповідь пасти-
ря була чи не єдиним джерелом богословських знань для пересічних 
парафіян.

Що ж селяни-сектанти могли знати про церкву, догмати якої вони 
нібито «відкидали»? Місіонери, які проводили бесіди з шалапутами 
Павлоградського повіту, з подивом зауважували, що «понятие сектантов 
о православной Церкви не идет далее стен храмового здания» 115. Один 
з них спростовував десь почутий вислів св. Кипріяна Карфагенського 
Кому Церква не мати — тому Бог не Отець у такий спосіб: «Когда 
я сторожил православный храм, то по ночам часто ударял палкой в ал-
тарную часть его, взывая: Ану, мать, отзовись, и она никогда не 
отзывалась» 116. Евхаристію шалапути також не визнавали саме через 
непомітність її практичної, магічної дієвости. Евхаристія не давала фі-
зично відчутного ефекту «вселення божества», що досягалося шляхом 
екстатичних стрибань та кружлянь. «Если бы вино действительно пре-
творялось в кровь Христову, то я, когда пила его, не была бы такою 
грешницею», — пояснювала шалапутка місіонерові 117.

109 Краснокутский О. Обзор проповеднической деятельности духовенства Екате-
ринославской епархии за 1888 г. // ЕЕВ, 1889. № 12. С. 319–339.

110 Чехранов П. Негативы // ЕЕВ. 1912. № 8. С. 352.
111 Фирсов С. Русская Церковь накануне перемен. С. 26.
112 Там само. 
113 Об издании святоотеческой библиотеки // ЕЕВ. 1911. № 3. С. 81–82.
114 Миссионер (на злобу дня) // ЕЕВ. 1907. № 33. С. 748.
115 Дементьев И. Из дневника Екатеринославского епархиального миссионера  

// ЕЕВ. 1889. № 7. С. 191.
116 Там само. С. 212.
117 Там само. С. 191.
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Маркером нової сектантської ідентичности була не «критика до-
гматів православ’я», не Sola Fide і не Sola Scriptura, а усвідомлення того, 
що у Церкві — ікони, священики, обряди та пияцтво, а серед «Божих 
людей» цього немає.

У вас, православных, все в храмах не по Слову Божию. Христос не позволял 
чтобы кто пронес через храм какую-нибудь вещь (Мк., 11: 16), а у вас наобо-
рот: через храм в алтарь несут разные предметы: просфоры, вино, свечи 
и т. д. 118. Употребляется елей и у православных. Но что это за елей? Это 
нефть и жир. Вот как далеко от Слова Божия увели православных их попы… 
Такой елей лучше не употреблять, чтобы не быть истребленным. Я бы со-
ветовал познавать истину и обратиться к нам, живущим по Евангелию и не 
ходить в храмы, в которых оливковый елей заменили электричеством. 
Пусть укажут в Слове, где говорится про электричество! 119

Серед мотивів переходу селян та міщан у секту богословська моти-
вація рідко коли відігравала істотну роль. Один з баптистських лідерів 
с. Волоського Катеринославської губернії селянин Ткач мотивував своє 
навернення тим, що «возле Церкви продают бублики и другие съестные 
припасы, в Церкви староста продает свечи, священник берет на часточ-
ку деньги, диакон тоже, когда кадит по Церкви» 120. Селянин з Київщи-
ни Йосип Новосельський став штундистом, повіривши чуткам про те, 
що мощі святих у Печерській лаврі — насправді не мощі, а воскові фіґу-
ри 121. На Данила Школьного справило враження порівняння Яковом 
Ковалем православного храму з «ідольським капищем» 122. Ростовсько-
го селянина Єфима Бойка спокусили жалібними піснями, які він почув 
на баптистському зібранні 123. Деяких селян з хутора Рибалки Єлизавет-
градського повіту образило те, що під час причастя священик давав їм 
замало Тіла та Крові Христової. «Вот это и удаляет нас из вашей церк-
ви», — пояснювали вони своє відступництво 124. Жінки тягнули своїх 
чоловіків у секту, сподіваючись на антиалкогольний ефект 125. А робіт-

118 Афанасьев А. Беседа о рукотворенных храмах // ЕЕВ. 1911. № 2. С. 52.
119 Немолвин С., свящ. Можно ли допустить? // ЕЕВ. 1912. № 11. С. 570.
120 Вред для религиозной и общественной жизни. С. 592.
121 Штундист у гробницы святых нетленных мощей (отрывок из дневника 

миссионера иеромонаха Феофаниевской пустыни о. Леонида) // МО. 1896. 
Январь. Кн. 1. С. 79–80.  

122 Березницкий И. Двадцатилетняя борьба с приходскою штундою и троекратное 
одоление // МО. 1896. Июль–август. С. 48. 

123 Открытое письмо крестьянина Бойко к православным христианам о том, 
как он совратился в баптизм и познал потом ложь этого учения // ЕЕВ. 1912. 
№ 6. С. 263.

124 Первая моя беседа со штундистами и хитрые приемы вожаков этой секты 
(из записок миссионера) // МО. 1896. Кн. 1. Март. С. 32.

125 О мерах спасения православных от влияния сектантства // ЕЕВ. 1912. № 3. С. 122.
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ники хортицьких заводів приймали віру німецького роботодавця, роз-
раховуючи на підвищення платні та полегшення умов праці 126.

Місіонери звинувачували «темну селянську масу» сектантів у тому, 
в чому протестанти звикли звинувачувати православних — у дріб’язко-
вому обрядовірстві. Спростовуючи поширену думку щодо «протестант-
ства» штундистів, місіонер Іван Айвазов писав:

Сектант отнюдь не представляет собою алчущего «понимать» все виден-
ное и слышанное им. А в любви к уставности и особенно в служении 
«букве» он едва ли чем уступает раскольнику, хотя и кричит повсюду 
о служении «духом»… Достаточно вспомнить попытки сектантов создать 
у себя определенный чин богослужения и ряд нескончаемых вопросов, 
предлагаемых ими миссионерам, как, например, где в писании сказано: 
креститься тремя перстами, рисовать лики святых красками на досках, 
ходить с молитвой по полям и домам, звонить в колокола 127.

Аналізуючи працю прот. Дмітрія Боґолюбова «Миссионерские 
беседы с штундо-баптистами», Айвазов зауважив, що з темою другої 
бесіди Заблуждения сектантов в понимании учения апостола Павла 
об оправдании верой на практиці доводиться стикатися вкрай рідко 128. 
Про це пише і сам о. Дмітрій, зазначаючи, що «на беседах с миссионе-
рами сектанты не очень-то любят толковать об оправдании людей верою 
во Христа, сосредотачивая весь свой задор на более понятном для них 
православном догмате об иконопочитании» 129. Штундистів це мало 
цікавило. З більшим інтересом вони переймалися питанням, чому пра-
вославні хрестять людей у «кадушках», а не в річці 130.

Якщо поява штундизму — це відповідь на «зростаючі духовні вимоги» 
мирян, то в який спосіб штундистська теологія могла ці вимоги задоволь-
нити? Аналіз публічних богословських дебатів між штундистськими лі-
дерами та місіонерами, які реґулярно проводилися з кінця ХІХ століття, 
свідчить, що питання сотеріології у звичному розумінні майже не пору-
шувалися (свобода волі та Божий промисел, гріхопадіння та його наслід-
ки, трансцендентність та іманентність Бога, відкуплення чи обóження, 
значення воплочення, тварність та нетварність благодаті, спасіння вірою 
чи добрими ділами, Останній Суд та ін.). Спроби говорити про суть спа-
сіння здійснювали саме православні місіонери, але не завжди успішно.

Штундистські богослови ухилялися від обговорення істотних тео-
логічних проблем, спрямовуючи бесіди у площину моральних закидів, 

126 Дементьев И. Из дневника епархиального миссионера. С. 216.
127 Айвазов И. Донской епархиальный миссионерский съезд // ЕЕВ. 1902. № 34.  

С. 880.
128 Айвазов И. Критико-библиографическая заметка // ЕЕВ. 1902. № 20. С. 491.  
129 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. С. 34.
130 Брунденберг М. Новое гнездо сектантства в епархии // ЕЕВ. 1904. № 6. С. 177.
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у ліпшому разі — ритуальних суперечок. «Почитаете ли вы крест, как 
знамя нашего спасения? — Нет, не почитаем креста! — ответил Петр 
Данилович. — Ко кресту грехи наши прибиты, как же мы будем почитать 
его?» 131. Місіонер Міхаїл Брунденберг описує свої враження від одного 
з подібних диспутів:

Иван Р-сов… перевел беседу на внешнюю форму совершения таинства. 
Волей неволей пришлось оставить разбор вопроса о таинстве евхаристии 
по существу… Раскрыв Евангелие и прочитав историю тайной вечери, он 
начал выставлять немало «уклонений православной Церкви от заповеди 
Спасителя»… Тут он привел, что у нас нет омовения ног при совершении 
евхаристии, что у нас введена лжица, о которой не упоминается в Евангелии, 
что мы прободаем Иисуса Христа и как бы снова распинаем Его, что мы 
смешиваем в чаше хлеб и вино, что мы не преломляем хлеб, а разрезаем 
ножом, что у нас евхаристия совершается утром, а не после вечери… Сектант 
упорно повторял, что православная церковь нарушила заповедь Божию, 
потому что ввела нечто, о чем нет указаний в Слове Божием 132.

Коли штундистам не вдавалося ухилитися від богословської поле-
міки, вони воліли говорити про шанування ікон, почуваючись у цій 
царині впевненіше, ніж в інших 133. Аналогічною була позиція адвентис-
тів: вони погоджувалися на співбесіду з місіонером лише з таких питань, 
як свиняче сало, вино та субота 134. Для православних місіонерів, вихо-
ваних у номіналістичному дусі, це виглядало як суперечка за «букву» 
обряду, однак сектантські теологи не розрізняли форми і змісту. Вони 
не відмежовували догматику від того, що европейські реформатори на-
зивали адіяфорою, — дрібних обрядових питань. Мислення сектантів 
багато в чому було більш традиціоналістичним порівняно з мисленням 
православних «номіналістів».

Сотеріологічні проблеми, довкола яких здіймалися хвилі полеміки 
на Заході, мало цікавили українських штундистів. Якщо у діялозі з мі-
сіонерами вони і поставали, то не мали полемічної гостроти. Власне, і не 
могли мати. Ті елементи у теології та релігійній практиці католицизму, 
які спровокували західну Реформацію, православ’ю не були властиві. 
Наприклад, вважається, що протестанти наголошують на спасінні вірою, 
а православні (разом з католиками) наполягають на важливості спасін-
ня ділами. Однак насправді ця дилема надумана, штучна і поверхова. 

131 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. С. 364.
132 Брунденберг М. Хроника епархиальной миссии. Сектантство в поселке при 

станции Синельниково // ЕЕВ. 1904. № 15. С. 463.
133 Из жизни миссии Екатеринославской епархии. Миссионерские курсы в с. Гри-

шино Бахмутского уезда // ЕЕВ. 1912. № 6. С. 259.
134 Из жизни миссии Екатеринославской епархии. Миссионерские беседы // ЕЕВ. 

1911. № 11–12. С. 307.
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Спасіння особистою вірою — традиційний пункт учення Церкви, док-
трина святоотецького богослов’я, якою пронизано всю православну 
аскетику, богослужіння та молитовну практику 135. «Должно бдительно 
наблюдать за собой, — навчав систематизатор аскетики у ХІХ столітті 
єпископ Ігнатій (Брянчанінов), — чтоб не приписать себе какого-либо 
доброго дела, похвального качества или особенной природной спосо-
бности. Мы должники Богу. Долг наш неоплатим» 136. Православ’я не 
знає учення про переведення заслуг святих на рахунки грішників. Па-
тріярх Сергій (Страгородський) якось зауважив, що звичний у святих 
Отців вислів про спасіння однією вірою европейським християнам 
ХVІ століття здався таким незвичним, «что одни сочли его за ересь 
и разрушение всякой нравственности, а другие приняли его почти за 
какое-то новое откровение и вконец извратили его смысл» 137.

Критикуючи церкву, сектанти дуже приблизно уявляли предмет 
своєї критики, тому вона рідко влучала в ціль. Вони створили власною 
уявою карикатурний образ Церкви, а потім із завзяттям його спросто-
вували. Нерідко православні полемісти вказували своїм опонентам, що 
ті накидають Церкві доктрини, які вона не поділяє, і критикують її за 
те, чого вона насправді не вчить і не проповідує. «Сектанты наши, — 
писав професор Алєксандр Мартинов, — навязывают православным 
вовсе не принадлежащие им католические воззрения на добрые дела 
как на заслуги перед Богом» 138.

Загалом, коли умовно прийняти тезу про штундизм як попередни-
ка баптизму, ми стикаємося з однією трудністю: у діялогах православних 
місіонерів зі штундистами практично не відображається проблематика, 
артикульована у віросповідних документах баптистів та євангельських 
християн початку ХХ століття. Тріядологія 139, креаціонізм, антропологія, 

135 «…И паки, Спасе, спаси мя по благодати, молю Тя: аще бо от дел спасеши мя, 
несть се благодать и дар, но долг паче… Аще убо вера яже в Тя спасает от-
чаянныя, се верую, спаси мя, яко Бог мой еси и Создатель: вера же вместо 
дел да вменится мне, не обрящеши бо дел отнюд оправдающих мя. 
Но та вера моя да довлеет вместо всех, та да отвещает, та да 
оправдит мя…» Див.: Правило ко Божественному Причащению. Б. м., б. д. 
С. 304.  

136 Святитель Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. Т. 1. Спасо-Преоб-
раженский Мгарский монастырь, 2001. С. 279

137 Сергий Страгородский, патр. Православное учение о спасении // Хрестоматия 
по сравнительному богословию. Москва, 2005. С. 473.

138 Див.: Мартынов А. Разбор и опровержение догматических заблуждений паш-
ковцев // Богословский вестник. 1893. Т. 1. № 1. С. 79.

139 До речі, витримана в цілком ортодоксальному дусі: «Дух Святой исходит от 
Отца (Иоан. 15, 26) и посылается Отцом (Иоан. 14, 26) и Сыном (Иоан. 15, 
26)». Див.: Изложение евангельской веры, или вероучения евангельских 
христиан, составленное Иваном Прохановым (1910 г.) // (http://www.pcseba.
org/index.php?env=-in-news/articles/article_detail:m12-1-2-6-s-:n-44---).
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сотеріологія (із суперечкою теорій предестинації та передбачення), 
еклезіологія та есхатологія у викладі євангеліста Івана Проханова чи 
баптиста Ніколая Одінцова 140 ніяк доктринально не пов’язуються з по-
глядами штундистів Івченка, Нестеренка, Бабченка, Рожкова, Юркіна, 
Макаренка та інших народних теологів. Ці віросповідні документи не 
були продуктом еволюції штундистського учення, не були наслідком 
рефлексій над власним релігійним досвідом, а механічно переносилися 
із західних протестантських джерел при мінімальній переробці та адап-
тації 141. Так, прийняте «Союзом русских баптистов» 1884 року віроспо-
відання було лише перекладом тексту лідера німецьких баптистів 
(кальвіністського спрямування) Йогана Онкена. Згодом це віросповіда-
ння видав Дей Мазаєв 1906 року в Ростові-на-Дону під назвою «Веро-
учение русских евангельских христиан-баптистов» 142, а 1928 року 
з незначними корективами — Ніколай Одінцов у Москві.

Варто зауважити ще одну обставину. Відірване від святоотецького 
коріння, семінарське богослов’я ХІХ століття було пронизане західною 
схоластикою, відповідною манерою постановки богословських проблем. 
Старообрядницькі інтелектуали мали додатковий привід звинувачувати 
синодальну Церкву в апостасії. «Все богословие господствующей Церкви, 
его система, направление и дух проникнуты началами латинства, про-
тестантизма и даже атеизма», — писав Фьодор Мєльніков 143. Певною 
мірою парадоксальність ситуації полягала в тому, що православні місіо-
нери мислили по-протестантському (жертва умилостивления, оправ-
дание, заслуги Христа, чада гнева та ін.) або загалом у руслі західної 
схоластичної теології 144. Місіонер Дмітрій Боґолюбов, полемізуючи зі 
штундистами з приводу хрещення дітей, позиціонує себе прибічником 
західної теорії «співучасти» дітей у первородній «провині» Адама і Єви 145. 
Дітей, за його словами, не можна вважати «безусловно неповинными 
перед Богом» 146. Православне учення про спасіння о. Дмітрій Боґолюбов 
роз’яснював майже дослівно за Ансельмом Кентерберійським: «Правда 

140 Баптистское вероисповедание 1928 г., изданное в Москве баптистским па-
стором Н. В. Одинцовым // http://www.pcseba.org/index.php?env=-in-news/
articles/article_detail:m12-1-2-6-s-:n-45---

141 «Сповідання» Павлова (1906 рік), яке перевидав Одінцов, є перекладом німець-
кого тексту 1876 року.

142 Вероучение русских евангельских христиан-баптистов / Пер. В. Павлова. 
Ростов-на-Дону, 1906. 

143 Мельников Ф. Е. Блуждающее богословие. М., 1911 (http://starajavera.narod.ru/
bluzhd.html).

144 Інше питання, чи могли вони мислити інакше в умовах тотального домінуван-е питання, чи могли вони мислити інакше в умовах тотального домінуван- питання, чи могли вони мислити інакше в умовах тотального домінуван-
ня так званого шкільного богослов’я, що його переймали із семінарії за такими 
фундаментальними богословськими працями, як: Макарий (Булгаков), митр. 
Православно-догматическое богословие. Санкт-Петербург, 1883. Т. 1.  

145 Див.: Адамов И. И. Святитель Амвросий Медиоланский. Сергиев Посад, 2006.
146 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. С. 80, 98.
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Божия была оскорблена преступлением Адама. После прародительского 
преступления между Богом и людьми возникла как бы вражда. Эту враж-
ду и упразднил Христос, примирив нас с Богом посредством креста» 147. 
З аналогічних позицій вели дискусію зі штундистами інші місіонери 148, 
не переймаючись тим, що подібна сотеріологія дуже далека від святоо-
тецьких трактувань, зате близька до баптистських: «Бог мог избавить 
человека от следствия его падения не иначе как полным удовлетворени-
ем своей святой правде, по сему Он от вечности предопределил Своего 
Сына Иисуса Христа в жертву умилостивления…» 149.

Отже, православні місіонери богословствували в рамках західної 
юридичної схоластики, штундисти — відповідно до того рівня, який 
надавали інтелектуальні можливості народної культури. Якщо ака-
демічно вишколені церковні місіонери не завжди були здатні предста-
вити традиційно православну позицію, селяни-штундисти у цьому 
діялозі рідко відстоювали властиво протестантські погляди. Принаймні 
основна дилема протестантизму — якщо Христос приніс задоволення 
надмірне, то навіщо тоді заслуга з боку людини? 150 — перед штундист-
ськими богошукачами практично не поставала. Надто складна для се-
лянських теологів, вона народилася в рамках західної традиції, не 
маючи стосунку ані до духовних пошуків новоспечених єретиків, ані до 
інтересів православного богослов’я.

Судячи з постійної реакції штундистів на православ’я, найбільше їх 
турбував той факт, що існування Православної Церкви з її інституціями 
та традиціями не може бути пояснене простим покликом на біблійну 
цитату. «Апостол пишет: не самая ли природа учит вас, что если муж 
растит волосы, то это бесчестье для него (1 Кор. 11, 14); а у вас свя-
щенники все растят себе волосы. Написано также: муж не должен 
покрывать голову, а у вас пастыри надевают скуфьи, камилавки, 
митры… Это что-то сомнительно…» 151. Штундистське Тільки Писання 
насправді мало відрізнялося від фундаменталістських тлумачень старо-
обрядницьких «начетников».

Модерність чи релігійна архаїка?

Жук поділяє селян на дві групи: до першої входили православні 
селяни, «напівхристияни-напів’язичники», які практикували «магічні» 
ритуали, мали язичницький світогляд, належали до культури усного 

147 Там само. С. 365.
148 Див.: Из дневника священника. К вопросу о крещении младенцев (против 

штундистов) // ЕЕВ. 1904. № 12. С. 362–367.
149 Вероучение русских евангельских христиан-баптистов. С. 3.
150 Сергий Страгородский, патр. Православное учение о спасении. С. 488.  
151 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. С. 162.
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слова; до другої — духовно «пробуджені», вільні від ритуалізму, магізму, 
носії модерного світогляду та протестантської етики, репрезентанти куль-
тури писаного слова 152. «Їхня євангельська культура стала аґентом мо-
дернізації… місцевих культур російської провінції»153. «Нові секти 
створили альтернативну культуру сексуальних відносин, що ґрунтувала-
ся на євангельських принципах християнської любові і рівности статей» 154.

Подібна схема неймовірно спрощена та історично некоректна. По-
перше, в пізній Російській імперії виходило дуже багато православної 
літератури, адаптованої для парафіян сільських храмів, для «сімейного 
читання». Ця цензурно витримана література вдовольняла попит пись-
менних селян на друковане слово 155. Серед цієї категорії призначалися 
книгоноші — миряни, яким доручалася місія розповсюдження церков-
них книжок «для народу». По-друге, архаїко-мітологічні, дохристиян-
ські, магічні елементи були властиві релігійності сектантського соціюму 
не менше, а можливо, й більше, ніж тим селянам, що лишилися право-
славними парафіянами.

Ніколай Бєрдяєв зауважував, що в «русском сектантстве… личность 
не вполне еще вышла из первоначального натуралистического коллек-
тивизма» 156. Ця обставина була предметом захоплення лівих інтелекту-
алів. Вони вбачали у недостатній розділеності людини і соціюму ознаки 
притаманного народові соціялістичного світогляду. Попри міти щодо 
сектантського вільнодумства та індивідуалізму, нові релігійні структури 
були жорстким механізмом пригнічення особистости. Ставши членом 
сектантської громади, селянин не «звільнявся від диктату» общини та 
традиції. Він потрапляв в іншу общину з іншою традицією. Нове середо-
вище «обраних» було значно нетерпимішим до проявів індивідуальної 
релігійної поведінки, ніж громада православна; людина ставала одним 
із малозначущих елементів репресивно орієнтованого колективу, де 
морально-етичні, сімейні, економічні та світоглядні сторони життя за-
знавали найдріб’язковішого контролю.

Специфічна селянська антропологія мала конкретні богословські 
наслідки: сектанти, послуговуючись поняттям Алєксєя Лосєва, не мис-
лили людину в категоріях унікальної, «атомарно-ізольованої сутности». 
Штундисти, приміром, виступали проти хрещення дітей не тільки тому, 
що ті не могли покаятися і пообіцяти Богові «добру совість». Дитину не 
завжди сприймали як повноцінну людину. «Они ничего не понимают, 

152  Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 265.
153 Ibid. P. 399.
154 Ibid. P. 400.
155 Для прикладу можна назвати такі видання, як щомісячник «Трезвая жизнь», 

«Троицкие листки», «Христианская беседа», «Приходское чтение», «Почаев-
ский листок», «Кормчий» та багато інших.

156 Бердяев Н. Духовное христианство и сектантство в России // http://www.gumer.
info/bogoslov_Buks/sekta/Berdjaev_russ_sekt.php
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приступая к крещению. В это время они просто кусок мяса», — запев-
няли о. Дмітрія Боґолюбова його опоненти 157. Учення про Бога як Абсо-
лютну Персону та уявлення про абсолютну цінність, унікальність та 
неповторність людської особистости, розроблене християнським 
богослов’ям, не знаходило відгуку в «народному християнстві».

Але саме в надрах останнього цілком природно функціонували ар-
хаїчні уявлення про Бога як про певну надперсональну силу, що корис-
тується людськими тілами як матеріяльними оболонками. Шалапути, 
наприклад, «вірили, що Христос втілюється в кожному правдиво віру-
ючому» 158. «Шалапути вірили, — пише Жук, — до Його хрещення Ісус 
Христос був звичайною людиною. Коли Іван Хреститель хрестив Ісуса 
Христа, Св. Дух зійшов на нього і Він став Богом. Під час Його вознесін-
ня Св. Дух (чи Дух Христа) покинув Його, перейшовши на іншу «гідну» 
особу, і перетворив її на Христа. Зі смертю цього «Христа» Дух Святий 
переходить на іншого і т. д.» 159. Шалапутський антиперсоналізм мало 
пов’язується з патосом особистої відповідальности у православній, ка-
толицькій та особливо протестантській сотеріології 160. Наслідком цього 
було змішування, нівелювання моральних критеріїв, оскільки будь-який 
вчинок «втіленого божества» апріорі моральний. Це відбивалося в ето-
сі сектантського колективу, морально дезорієнтовувало звичайних 
членів 161.

Чимало шалапутів наприкінці ХІХ століття вірило в те, що двадцять 
другим «христом» є Порфирій Катасонов, «божественність» якого визнав 
нібито сам імператор. Від нього «старець» одержав владу наставляти 
людей на шляху до спасіння 162. За свідченням колишнього шалапута се-
лянина Павла Кулібки, «брати», які визнали месіянський статус Порфи-
рія, переставали читати Біблію, натомість у них з’являлося непереборне 
бажання вчити напам’ять шалапутські гімни і пісні 163. Читання Біблії 
старійшини не заохочували тому, що, «занимаясь чтением, они не могут 
быть усердными служителями живого Слова нашего Отца, могут сбивать-
ся с истинного пути и идти вслед мертвого Иисуса» 164.

Якщо у свідомості «духовних» штундистів образ історичного, єван-
гельського Христа був невиразним, то шалапути зовсім заперечували 
реальність євангельських подій. В їхньому уявленні Ісус не народжував-
ся від Марії. Останнє треба розуміти «духовно»: Марія просто навчила 

157 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. С. 81.
158 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 183.
159 Ibid. P. 101.
160 Трельч Э. Церковь и секта // Религия и общество. Хрестоматия по социологии 

религии. Москва, 1996. С. 226–237.
161 Краснокутский О. О шалопутстве // ЕЕВ. 1889. № 4.  С. 88–89.
162 Там само. С. 87.
163 Там само. С. 89.
164 Краснокутский О. О шалопутстве // ЕЕВ. 1889. № 6. С. 144.
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простого чоловіка Ісуса богоугодного життя, себто духовно народила. 
Розп’яття означає сорокаденний піст, після якого в Ісуса вселилося бо-
жество, яке перед цим вселялося в Моїсея та Ісуса Навина. Вселення 
божества — це і є Воскресіння. Розумійте «духовно», браття! — це лейт-
мотив шалапутської герменевтики. «Мария и Иисус Христос умерли, 
плоть их согнила, а Божество Его перешло в учеников Его, от которых… 
переходило в дальнейших последователей их. Так Божество в ХІХ в. 
переселилось в Порфирия Катасонова, крестьянина Тамбовской губер-
нии…» 165.

Чи належить така теологія до «базових фундаментальних ідей про-
тестантської Реформації 166 — питання спірне. Висновок Жука про ша-
лапутство як християнську реформацію здається релігієзнавчо та 
теологічно необґрунтованим.

Питання полягає не в тому, чи здатні носії архаїчного, аперсоналіс-
тичного світовідчуття виступати фактором модернізації суспільства, 
а в тому, чи є шалапутське учення підставою для «протестантської етики», 
«євангельського пробудження серед російських та українських селян» 167. 
Чи таки коректніше було би говорити про архаїко-мітологічне коріння 
подібного світогляду? Шалапутство в нейтральному світлі постає не як 
«прояв євангельських ідеалів», а як спрощена форма язичницької теургії, 
відома дослідникам архаїчних культів 168. Теургії, яка передбачала «при-
лучення до самої природи божества, коли людина сама стає деміургом 
і робить те, що робить тільки божество, тобто прямі чудеса» 169. «Христи» 
у шалапутів вважалися чудотворцями-воскресителями і пророками, що 
промовляють «словеса істини» від імені «божества», яке вселилося в лю-
дину. Феномен псевдомесіянства (Кіндрат Мальований, Порфирій Ката-
сонов, Петро Ліхачов та інші) був поєднанням язичницьких теургічних 
містерій з деякими образами та поняттями Старого Завіту. Шалапутська 
релігія не сприймала новозавітню реальність.

Мітологічний світогляд українських сектантів особливо яскраво 
проявив себе в герменевтиці Св. Писання. Вона випливала з дихотомі-
зації реальности, не лишаючи місця для нейтральної сфери та напів-
тонів. «Мы думаем, — говорили штундистські теологи, — что крестное 
знамение есть печать антихриста, которую он наложил на правую руку 
и чело людям» (!) 170. Історія, еволюція, розвиток не вкладалися у сек-
тантську свідомість; будь-які історичні зміни у Церкві трактувалися як 
апостасія, що наближає антихристові часи.

165 Краснокутский О. О шалопутстве // ЕЕВ. 1889. № 6. С. 130.
166 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 9.
167 Ibid. P. 141. 
168 Див.: Фрэзер Д. Золотая ветвь. Исследование магии и религии (http://www.klex.

ru/books/zolotaya_vetv.rar).
169 Лосев А. Ф. История античной эстетики. Харьков, 2000. Кн. 1. С. 314.
170 Назаревский Н. О кресте и крестном знамении // ЕЕВ. 1911. № 1. С. 26–27.
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Кліфорд Ґірц писав про метафізичну стурбованість, що виникала 
в людей через складність зрозуміти той чи інший життєвий факт171. Сек-
танти не могли збагнути, чому Церква не вміщувалася в Біблію. Відтак 
формувалося переконання, що вона — «вавилонська блудниця», свяще-
ники — «фарисеї», а історія починається заново, з обрання Богом «кращої 
і малої частини» до спасіння, а решти — до загибелі (Кол. 3: 12; Рим. 11: 
5, 7). Вказування на очевидну суперечність між «складною» Церквою та 
«простою» Біблією справляло сильне враження і на православних селян.

Активізація антицерковних єресей була пов’язана з поширенням 
апокрифічних версій есхатології 172, очікуванням кінця світу, його пре-
ображення та радикального оновлення. Почати історію з себе, з «чисто-
го аркуша», бути точкою відліку радикально оновленого Космосу, 
опинитися у своєрідному позаісторичному in illo tempore 173, очистити 
світ від матеріяльної оболонки, розчинити тілесність у пантеїстично 
інтерпретованій духовності — така ментальна настанова прочитується 
в штундо-шалапутській герменевтиці Св. Писання.

Мы плотской воды не примем; здесь вода не плотская, а духовная и озна-
чает Духа Святого; у меня внутри колокольный звон, а другого колокола 
мне не нужно; под крещением мы разумеем научение; нам плотских вина 
и хлеба не нужно, мы едим хлеб духовный и пьем вино духовное; нам нужен 
храм духовный, а не видимый, у нас храм внутри 174; под светильниками 
нужно разуметь добрые дела 175; тело означает дело, преломление хлеба — 
преломление своей воли, самоотвержение 176.

Така герменевтика гностична за своєю релігійною інтуїцією. Вона 
передбачає ототожнення святости з безтілесністю, а гріховности — з ма-
теріяльним началом, не даючи йому жодних надій на спасіння 177. Відтак 
святість Біблії логічно передбачала її «дематеріялізацію», позбавлення 
історичної буквальности.

171 Гирц К. Интерпретация культур (http://gumer.info/bibliotek_Buks/culture/girc/
index.php).

172 Див.: Heretz L. Russia On The Eve of  Modernity. Popular Religion and Traditional 
Culture Under The Last Tsars. New York, 2008. Р. 102–119.

173 Еліяде М. Священне і мирське // Еліяде М. Мефістофель і андрогін. Київ, 2001. 
С. 36.

174 Из дневника миссионера (миссионерская беседа в п. Горловка Бахмутского 
уезда) // ЕЕВ. 1904. № 4. С. 106–109.

175 Назаревский Н., свящ. Беседа о Церкви Христовой // ЕЕВ. 1904. № 23. С. 707.
176 Разногорский М., прот. О богоучрежденности святейшего Таинства Причаще-

ния и о безусловной Его необходимости для спасения // ЕЕВ. 1889. № 1. С. 1.
177 Православне богослов’я трактує ототожнення матерії зі злом як хулу на творін-

ня Боже, покликаючись на онтологічний оптимізм Книги Буття, де Бог милу-
ється своїм творінням: «И увидел Бог, что это хорошо» (Быт. 1: 18). Див.: 
Шмеман А., прот. Водою и духом. Москва, 2004. С. 57.  
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За переконанням сектантських богословів, історична фактичність 
біблійного наративу принижує Слово Боже, робить його занадто простим 
і очевидним. У найважливішій книзі людства смисли не можуть лежати 
на поверхні, вони езотеричні, закодовані від «невтаємничених». А «шиф-
ри» розуміння даються «Духом». Історична конкретика має нижчий 
гносеологічний статус порівняно з «алегоризуючою мітологією» 178. Іс-
тинне християнство езотеричне: Христос приховував істинний смисл 
свого учення під притчами, і лише «відроджені» можуть осягнути таємне 
учення Спасителя 179.

Миссионер:  Апостол Филипп сначала научил евнуха, затем сошли в воду 
и Филипп крестил в воде евнуха.  — Штундист: Здесь вода духовная. — 
Миссионер: Что же означает вода, которою Филипп крестил евнуха? — 
Штундист: Духа Святого! — Миссионер: Да чего же тут упорствовать, 
когда ясно в Писании указана вода речная и города названы и колесни-
ца… — Штундист: А разве колесница плотская? По-нашему она означает 
учение! 180

Біблія з книги історичної перетворюється на збірник мітологічних 
прецедентів та алегорій. Жити «за Писанням» означало відтворювати 
біблійні сюжети у власному соціяльному досвіді, перетворюючи про-
фанну повсякденність на священнодійство. Штундо-шалапутський 
Христос — не історичний, а радше мітологічний персонаж. Його Воскре-
сіння — не онтологічний факт, що змінив структуру Всесвіту, а алегорія, 
яку треба «духовно» розтлумачити. Він не стільки Боголюдина, скільки 
загальний принцип неперсоналістично потрактованої божественности, 
яка може проявлятися в чому і в кому завгодно. У світлі такого неогнос-
тичного богослов’я, за висловом Василія Болотова, «человеческая при-
рода Христа разрешается в фантом, в чистый призрак» 181. Ця настанова 
найбільш яскраво і очевидно проявила себе у віруваннях та практиках 
штундистів-мальованців.

Наприкінці ХІХ століття багато штундистських громад Київської 
губернії визнали таращанського міщанина Кіндрата Мальованого «пер-
венцем Божьим» 182. З приходом «месії» змінилися ритуали та віровчен-
ня штундистів.

178 Див.: Аверинцев С. Тема чудес в Евангелиях: чудо как деяние и чудотворчество 
как занятие // Аверинцев С. Связь времен. Киев, 2005. С. 138–139.

179 Дородницын А., архим. Социально-коммунистические чаяния штундизма пред 
судом священного Писания // МО. 1896. Кн. 1. Октябрь. С. 224.

180 Из дневника миссионера // ЕЕВ. 1904. № 4. С. 106–109.
181 См.: Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. ІІ. Санкт-Петербург, 

1910. С. 184.
182 Малеванный К. А. (1845–1913). Послания (http://www.sunhome.ru/religion/16055/

p11).
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Все сектанты с переходом в мистический новый толк отказались от обычного 
образа жизни и занятий и стали обнаруживать странные и вредные в об-
щественном и санитарном отношении поступки. Так, например, в ожидании 
имеющего будто бы наступить Страшного суда, уходили они целыми сотня-
ми в поля и в снежную ночь мылись в холодной воде, мужчины и женщины 
вместе, и также мыли и своих малых детей; на общих собраниях мужчины 
переодевались в женские костюмы и женщины бывали обнаженными. Не-
смотря на строгое запрещение полиции, к нему шли штундисты, чтобы 
повидать его, послушать, поклониться и принести ему дары 183.

Хоча штундистські громади, що прийняли Мальованого як «Живе 
Слово», переставали читати Біблію під час богослужінь, біблійний на-
ратив і далі надавав сектантам зразки-архетипи релігійної поведінки. 
Життя громади було зорієнтоване на втілення цілого комплексу біблій-
них парадигм, серед яких особливу роль, як справедливо зауважив Жук, 
відігравала парадигма «Виходу», але не лише 184. Наприклад, втеча 
в поля, подалі від поселень могла бути пов’язаною з євангельською ес-
хатологічною тематикою, яка в Новому Завіті багато разів ілюструється 
за допомогою символа поля (Мк., 13: 16; Мф., 24: 18, 40; Лк., 17: 36). 
В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи 
взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад (Лк., 17: 31). 
Поле могло асоціюватися і з пустинею, де в останні часи переховува-
лися ті, которых весь мир не был достоин (Евр., 11: 38), або тією пус-
тинею, де марно лунав глас вопиющего (Лк., 3: 4). Принесення дарів 
Мальованому — вельми прозорий жест, що імітував вчинок волхвів та 
пастухів, котрі принесли дари віфлеємському малюку (Мф., 2: 1, 2).

Сам Кіндрат до кінця життя бавився в біблійні алюзії, відверто упо-
дібнюючи себе до Христа, навіть виробив своєрідний квазібіблійний 
сленґ, яким писав свої спогади: «Много раз, когда я жил в Малороссии, 
убивали меня и несколько раз проливали мою невинную кровь, ломали 
кости мои и рвали жилы мои — и я не жаловался, никому не мстил за 
себя» 185. Він вважав, що Євангеліє — це  не виклад подій життя Ісуса 
Христа, а лише пророчі прообрази пришестя Кіндрата Мальованого 186. 
Коли чиновники та місіонери не визнали таращанського самозванця 
«спасителем», його відправили на примусове лікування до психіятричної 
лікарні, що викликало вибух обурення серед «проґресивної» інтеліґенції. 
Одного разу, лежачи на лікарняному ліжку, Кіндрат дивився у вікно і по-
бачив, як «на форточку села голубка. И я увидел ее, безмолвную, и счел 

183 Див.: Булгаков С. Православие. Расколы, ереси, секты. Москва, 1994. С. 104.
184 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 183.
185 «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих: как 

овца, веден был на заклание и как агнец пред стригущим его безгласен, так 
и Он не отверзал уст Своих» (Ис., 53: 7).

186 Малеванный К. А. Послания.
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своим Духом». Кожен найдрібніший факт свого життя Мальований тлума-
чив як знак свого месіянства, реалізацію «пророцтв». Журналістка Варва-
ра Ясевич-Бородаєвська постає зі спогадів Мальованого вірною ученицею 
(«марією магдалиною»), що розпізнала у страждальцеві свого Творця 187.

У ритуалах штундистів-мальованців простежується не лише мотив 
відтворення мітологічних архетипів, але й елементи сакральної антипо-
ведінки, якою підкреслюється «неправда грішного світу» і декларується 
належність громади до іншого рівня буття — трансцендентної реальнос-
ти, де все «навпаки». Алогічний вчинок у цьому світі (миття у полі серед 
ночі у крижаній воді, перевдягання чоловіків у жіночий одяг) набував 
протилежного статусу у світі потойбічному. Анулювання верхнього шару 
традиції в сектантських соціюмах реанімувало шари, що перебували під 
ним, пригнічені цивілізуючим впливом церковного християнства. Йдеть-
ся про комплекс універсальних архетипів первісної релігії.

За словами мальованського пророка Івана Лисенка, Христове цар-
ство вже прийшло, відтак істинні християни повинні «відкинути усі 
умовні норми, включаючи лояльність до держави і повагу до право-
славних шлюбів» 188. У такому ключі ці пророки тлумачили і Євангеліє, 
наприклад, трактуючи євангельську метафору «живої води» як «боже-
ственну сперму» 189.

Жук дуже яскраво описує сексуальний аспект взаємин у шалапут-
ській та мальованській громадах. Ось лише кілька штрихів. «Одна се-
лянська вдова, яка здійснила паломництво до Катасонова у Тамбовську 
губернію, розповідала згодом місіонерові, що Катасонов ґвалтував її 
і «кусав її руки, поки займався сексом з нею». Спокусник православних 
черниць Федір Луценко «пояснював своїм послідовникам, що Боже 
Царство розташоване у його тілі і може бути відкрите для інших тільки 
через статевий акт. Його пеніс був священним ключем до дверей Божо-
го Царства… Він навчав, що секс із ним має набагато більше значення 
для встановлення близьких стосунків віруючих зі Св. Духом, ніж будь-які 
церковні ритуали чи церемонії» 190.

Селяни-мальованці, сприйнявши Кіндрата Мальованого за «отця», 
Івана Лисенка за «сина», а Митрофана Мудрика за «святого духа», ви-
рішили, що «трійця» зійшла на землю, історія скінчилася: вони про-
давали своє майно, увесь час співали, відмовилися від будь-якої роботи, 
жили лише радісним очікуванням радикальних змін у Всесвіті 191.

187 История жизни великого Учителя Кондратия Малеванного // http://www.
sunhome.ru/religion/16055/p11

188 Zhuk S. Ibid. Р. 296.
189 Ibid. Р. 288.
190 Ibid. Р. 287, 289.
191 Потехин С. Малеванство // Русские сектанты, их учение, культ и способ 

пропаганды. Братский труд членов ІV Всероссийского миссионерского съезда. 
Одесса, 1911. С. 227.
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Ці моменти в релігійних практиках українських сектантів спорід-
нюють їх не з протестантизмом (яким би радикальним він не був), 
а з культами так званого есхатологічного нудизму, поширеного в ар-
хаїчних спільнотах. Він пов’язаний з відчуттям наближення кінця 
цього світу і космічного оновлення, що приведе до встановлення ново-
го порядку. Під час переходу до нової есхатологічної реальности усі 
соціяльні норми мають бути скасовані, а відносини в громаді, у тому 
числі сексуальні, — показово обернені навпаки 192.

Знаючи усе це, Жук все-таки вважає, що «рух шалапутів демонстру-
вав нові, західніші риси християнської реформації», «духовні пошуки 
та релігійні експерименти шалапутів… стали частиною народної єван-
гелічної культури дореволюційної Росії» 193, а скопці серед таврійських 
шалапутів зробили значний внесок у «євангельське пробудження серед 
православних селян». Питання, що християнського в ученні про «свя-
щенний пеніс», «божественну сперму» чи кастрацію, просто зависає 
у повітрі.

Отже, радикальна Реформація чи есхатологічний нудизм? Яка мова 
опису сектантських практик є більш адекватною? Питання дискусійне, 
але безальтернативність першого варіянта не є очевидною.

У деяких працях стверджується, що сектанти (штундисти і шалапу-
ти) підвищували роль жінки в громаді, практикували ґендерну рівно-
правність. На думку Жука, у сектантських сім’ях не було традиційної 
ієрархії, де домінував чоловік, оскільки «шалапути та штундисти зруй-
нували патріярхальну систему сексуальних відносин та організацію 
ґендерних ролей в селянській громаді» 194. Однак з ґендерним питанням 
не все було так просто. Алєксандр Еткінд висловив припущення, що теза 
про ґендерну рівноправність серед сектантів — це мітологема російських 
соціялістів середини ХІХ століття, «які проєктували ідеї европейського 
соціялізму на народ» 195. Нам здається, що у народних сектах ґендерна 
рівність пов’язана не з модерним феміністичним дискурсом і не з мрі-
ями европейських соціялістів, а з мітологічним мотивом подолання 

192 Подібні ритуали есхатологічного нудизму — повторюваний мотив народної 
оргаїстичної релігійности. «Люди більше не працюватимуть; їм уже не потрібні 
будуть знаряддя, домашні тварини, майно. Старий устрій буде знищено… Табу 
і звичаї, схвалені традицією, поступляться місцем абсолютній свободі, передусім 
свободі сексуальній, оргії. Звільнитися від законів, заборон, звичаїв — це 
віднайти первісні свободу і блаженство, віднайти стан, що передував сучасному 
буттю людини, словом, віднайти Рай». Цит.: Еліаде М. Мефістофель і андрогін. 
С. 397.

193 Жук С. Радикальная Реформация в степях Украины: культурный диалог мен-
нонитов и шалапутов, 60-е гг.19 в. // Гуманітарний журнал. Дніпропетровськ, 
2005. № 1–2. С. 7.

194 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 400.
195 Эткинд А. Русские секты все еще кажутся obscure // Эткинд А. Non-fiction по-

русски правда. Книга отзывов. Москва, 2007. С. 91–107.  
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роздвоєности людства за статевою ознакою, «тоталізації», приведення 
творіння до змішаного, гомогенізованого, нерозділеного стану первіс-
ного райського блаженства. Вже згадуваний нами есхатологічний ну-
дизм, на думку Мірча Еліяде, полягає у прагненні «природним чином 
вийти за межі людського існування і повернутися до божественного 
способу буття» 196. Приміром, мальованські чоловіки і жінки ритуально 
милися разом, оскільки сором, пов’язаний зі статевою диференціяці-
єю, — це риса людства після гріхопадіння. У той час як сектантська 
громада, перебуваючи за рамками всіх умовностей, породжених гріхом, 
відтворює стан людства до гріхопадіння — життя в первісному раю: 
И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились (Быт. 2: 25). Імітація 
мальованцями біблійних архетипів у повсякденному релігійному до-
свіді не свідчить про їхній євангелізм. Відтворюючи новозавітні пара-
дигми, мальованці не мислили себе в реальності Нового Завіту, для них 
він ще не настав.

Сектанти уявляли свій мікросоціюм не лише реконструкцією іде-
ального райського минулого, але й новою есхатологічною реальністю, 
що вийшла за межі історичного часу. «Профанна» історія прийшла до 
завершення, почалося буття «Нового Ізраїлю», де люди не будут ни 
жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах (Мк., 
12: 25). Цій же меті — статевій «тоталізації» — слугувала і практика ри-
туального трансвестизму, помічена сучасниками в ритуалах мальован-
ців. У такий спосіб громада ритуально повертала ті часи, коли будь-яка, 
в тому числі сексуальна, дихотомічність була лише потенційною.

Помітною була роль жінки у шалапутських громадах, які за «вка-
зівкою духа» практикували ритуальний груповий секс із метою єднання 
у «братській любові»197. Зрозуміло, без жінок цей спосіб досягнення 
трансперсональних станів був би неможливим або мав би іншу якість. 
Однак було б великою натяжкою інтерпретувати цю суто жіночу функ-
цію у сенсі ґендерної рівности.

У поміркованих штундистських та баптистських громадах інтелек-
туально та організаційно домінували чоловіки: вони брали участь у де-
батах з місіонерами, проповідували, формулювали теологічні доктрини, 
видавали журнали та перекладали тексти. Революція у ґендерних сто-
сунках — не більше, ніж черговий пропаґандистський міт із серії про 
сектантів-лібералів.

Створений Сергієм Жуком образ штундистського «протестантсько-
го етосу» видається аж надто ідеальним, щоб бути реалістичним. Сек-
танти читали Біблію та іншу літературу «самостійно», сприяли 
закриттю шинків, «були чесними та тримали слово», були миролюбни-

196 Элиаде М. Трактат по истории религий. Т. 2. Санкт-Петербург, 1999. С. 277.
197 Дементьев И. Из дневника екатеринославского епархиального миссионера  

// ЕЕВ. 1889. № 7. С. 183.
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ми і привітними, сповідували євангельську любов до ближнього, не 
практикували сімейне насильство, мали більші досягнення в сільському 
господарстві, крім того, «штундизм особливо приваблював жінок». Од-
ним словом, вони відрізнялися від православних селян «способом жит-
тя», і відрізнялися в кращий бік 198. Міт про «українських протестантів», 
світогляд яких «заснований на ідеях релігійної свободи, ненасиллі та 
принципової моральної оцінки суспільних реалій», повторюється в ін-
ших студіях 199. Навіть коли якісь факти явно не вписуються в ідеальний 
опис миролюбних сектантів, філопротестантські автори знаходять спо-
сіб їх «правильного» розтлумачення. Наприклад, харківські «непроти-
вленці», відомі в історіографії як «павлівці», збурені проповідями 
мальованця Тодосієнка, 16 вересня 1905 року заходилися будувати 
«царство Боже на землі» без «царів, попів та панів» за допомогою вил 
та сокир 200. Звісно ж, насильство борців із заскорузлими православними 
ритуалами тлумачиться як реакція на нестерпні «умови життя», які 
створили для сектантів Побєдоносцев та священики 201.

Якою б не була теорія протестантської етики, вона не заважала чо-
ловікам-штундистам позбавляти матеріяльної підтримки свою родину, 
що не «усвідомила істину» та не покинула православне «єгипетське 
рабство» 202. Безліч прикладів насильства у сектантських сім’ях, релігій-
ного примусу сектантів-працедавців щодо православних працівників, 
напади на православні храми та їх пограбування 203, освистування хрес-
них ходів, паплюження церковних сакраментів, побиття священиків, 
кримінальні злочини, пияцтво, бійки на молитовних зібраннях — фак-
ти, які не були витвором фантазії «нетерпимих» місіонерів 204. Серед 
катеринославських баптистів ширилися обнадійливі чутки, що в Петер-
бурзі готують Указ про знищення православних храмів і будівництво на 
їхньому місці будинків молитви 205. Шалапути мріяли про ті часи, коли 
вони зможуть викинути з церков вівтарі, а попів посадити в «острог» 206. 

198 Zhuk S. Ibid. Р. 215–222.
199 Див.: праці В. Меші, Т. Ковальчук, Н. Буланової, Ю. Хитровської та ін. 
200  Христианское чтение. 1912. № 9. С. 1055.
201 Потехин С. Малеванство. С. 222–237; Camfild G. P. The Pavlovtsy of Kharkov 

Province, 1886–1905: Harmless Sectarians or Dangerous Rebels // The Slavonic and 
East European Review. 1990. Vol. 68. № 4. P. 713. 

202 Айвазов И. Состояние сектантства и раскола и деятельность православной 
миссии в Екатеринославской епархии за 1903 г. // ЕЕВ. 1904. № 7. С. 216, 
220–221.

203 1911 р. баптисти села Богословка Маріупольського повіту пограбували місцевий 
православний храм. Цей факт було встановлено у судовому порядку. Див.: Со-
стояние сектантства и раскола и деятельность православной миссии 
в Екатеринославской епархии в 1911 г. // ЕЕВ. 1912. № 8. С. 437. 

204 Боголюбов Д., прот. Миссионерские беседы… С. 88.
205 ЕЕВ. 1889. № 20. С. 593.
206 Дементьев И. Из дневника… № 8. С. 211.
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Власник заводу на Хортиці забив до смерти двох робітників за відмову 
прийняти баптизм 207. Хортицькі баптисти погрожували своїм опонен-
там, що «когда они восторжествуют над православными, то будут са-
жать их на раскаленного до красна железного коня» 208. У квітні 1892 р. 
у с. Табурівка на Київщині мальованка задушила свою доньку, яка не 
погоджувалася визнати Мальованого «спасителем» 209. 8 березня 
1898 року у Курському соборному храмі місцеві сектанти-іконоборці 
намагалися підірвати вибухівкою богородичну ікону «Знамення» 210. 
Архівні дані свідчать про те, що поліція цікавилася сектантами не лише 
у зв’язку з їхнім «реформаційним» світоглядом 211. А баптистські пре-
світери, проповідуючи тверезість та утримання, дозволяли собі веселе 
ресторанне життя та позашлюбні зв’язки, що бентежило пересічних 
членів громади 212.

Будь-яка абстрактна схема спроможна дати несуперечливий, зла-
годжений опис, універсалізувати спосіб пояснення реальности, однак 
сама реальність завжди складніша, діялектичніша за її опис. Безумовно, 
існували працелюбні селяни, які, ставши сектантами, дістали додат-
кову мотивацію до праці. Цього, власне, не приховували і православні 
місіонери, зауважуючи, що «заповеди о труде и трезвости… особенно 
уважаются штундистами» 213. Але були й інші селяни, на яких ці «за-
кономірності» не поширювалися:

207 Дементьев И. Из дневника… № 8. С. 217.
208 Там само. С. 215.
209 Див.: МО. 1896. Кн. 1. Март. С. 40.
210 Скворцов В. М. Курское иконоборческое злодеяние и чудесное знамение во 

свидетельство истинности и святости православной веры // МО. 1898. Апрель. 
С. 517–538.

211 Державний архів Дніпропетровської області (ДАДО). Ф. 134. Оп.1. Спр. 601. 
Справа про звинувачення менонітів Хортицької колонії в розкраданні лісо-
матеріялів з розбитої баржі, що належала Бондарьову; Спр. 609. Справа про 
звинувачення меноніта Бранда Йогана в образі та побитті офіцера Федорова; 
Спр. 610. Справа про звинувачення молочанського колоніста Сніжевського 
в незаконному продажу спиртних напоїв; Спр. 611. Справа про звинувачення 
колоніста Шнейдера Якова в крадіжці дітей; Спр. 560. Справа про звинувачен-. Справа про звинувачен-Справа про звинувачен-
ня молочанського колоніста Мелема у крадіжці корови у єлизаветградського 
міщанина Кушніренка; Спр. 580. Рапорти наглядача Йозефстальської колонії 
і листування з Катеринославським судом щодо побутових злочинів колоністів. 
Це лише кілька справ з фонду під назвою «Контора опікунства Новоросійських 
іноземних поселенців», які вказують на те, що «факт», нібито, «на відміну від 
інших етнічно-релігійних груп, німецькі колоністи не слугували збудником 
суспільного неспокою — ані як злочинці, ані як їх жертви», є радше бажаним, 
ніж дійсним. Див.: Грицак Я. Sergei I. Zhuk, Russia’s Lost Reformation… С. 263.

212 Открытое письмо крестьянина Бойко к православным христианам о том, 
как он совратился в баптизм и познал потом ложь этого учения // ЕЕВ. 1912. 
№ 6. С. 264.

213 Библиография: Южнорусский штундизм. Исследование свящ. Арсения Рож-
дественского. Санкт-Петербург, 1889 // ЕЕВ. 1889. № 24. С. 680.
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Терентий Книжник вообще отличался не особенным усердием к храму 
Божию и к сельскому трудолюбию, а постоянно занимался работами у бо-
гуславских евреев. Тесть его свидетельствует, что его зять постоянно про-
водит время в Богуславе между евреями… В праздности лежит, ничего не 
делая; в последнее время почти каждый вечер ходит к… штундистам, 
и возвратившись от них, начал бить иконы и бросать в печку… 214

Ростовський священик-місіонер звітується про справи із сектант-
ством на підлеглій території. Найчисленнішими сектами в Ростові-на-
Дону 215 виявилися баптисти і шалапути:

Заметно, что местные сектанты избегают занятий, требующих постоянно-
го труда, пробавляясь случайными работами и незначительной торговлей 
в разнос съестными припасами, керосином, детскими игрушками, и толь-
ко 2–3 семейства занимаются хлебопашеством. Живут сектанты крайне 
бедно, ютясь по 2–3 семейства в одной комнате… Взаимопомощи между 
сектантами не заметно 216.

Ці зауваження стосуються не лише штундистів, а автори польових 
спостережень — не лише вороже налаштовані місіонери. Вельми при-
хильна до харизматичного сектантства Варвара Ясевич-Бородаєвська 
відзначає, що стрибуни-новоменоніти втрачали інтерес до фізичної 
праці, «с большой небрежностью стали заниматься хлебопашеством» 217.

Багатьох православних приваблювала взаємодопомога у баптистсь-
ких громадах, а когось могла відштовхнути відмова у такій допомозі 
у найпотрібніший момент, як згаданого селянина Бойка. Пресвітер одесь-
ких баптистів Макаренко на прохання хворого «брата» Єфима позичити 
гроші на лікування відповів: «у меня не заемный банк». Допомогу охоче 
надали в одеському єпархіяльному управлінні, куди звернувся розчаро-
ваний баптист 218. Після цього він повернувся до Церкви.

Насамкінець коротко зупинимося на проблемі сектантського іконо-
борства. Зупинимося тільки тому, що в сучасних студіях (ідеться не 
тільки про працю Жука) думка  про те, що боротьба сектантів з іконами 
свідчила про їхній протестантизм, євангелізм та реформаційність, 
перетворилася на заяложену фразу. Вона завдячує своїм існуванням 

214 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 690. Спр. 1364. Арк. 4.
215 Ростов-на-Дону входив до складу Катеринославської губернії до 1887 року.
216 Молчанов К. Сектантство в городах Ростове-на-Дону и Нахичевани // ЕЕВ. 1904. 

№ 27. С. 818.
217 Из статьи В. И. Ясевич-Бородаевской «Очерки из истории сектантских 

движений в Екатеринославской губернии» // Евангельское движение в России 
(1850–1917). Екатеринославская губерния (Сборник документов и материалов).  
Днепропетровск, 2006. С. 22.

218 Открытое письмо крестьянина Бойко. С. 264.
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не якомусь конкретному дослідженню, а лише здатності істориків до 
асоціятивного мислення, чого замало для відповідальних тверджень.

Релігійні уявлення, за умови досить серйозного ставлення до них, 
мають властивість утілюватися в певний спосіб життя, «етос» та соці-
яльний досвід. Як слушно підкреслив Кліфорд Ґірц, завдання науко вого 
опису релігії якраз і полягає в тому, щоб «продемонструвати соціяльні 
та психологічні наслідки конкретних релігійних уявлень» 219. Боротьба 
українських штундистів з іконами не була мотивована «протестантиз-
мом», «євангелізмом», «антиритуалізмом» чи прагненням «реформу-
вати» Церкву. Вона не була результатом засвоєння протестантських 
доктрин Тільки Писання та Тільки вірою, як комусь може видаватися. 
Слід погодитися з думкою Єлєни Смілянської, що така поведінка не була 
і проявом народного безвір’я чи стихійного народного атеїзму, на чому 
наполягали радянські дослідники 220. Іконоборство — це лише засіб 
формування і маркування нової релігійної ідентичности в умовах до-
мінування номінальної православности.

Тим не менш, дослідники вбачають у паплюженні штундистами ікон 
прояви євангелічної реформаційности, протест проти «православного 
ритуалізму». Приміром, Жук у сюжеті про селянського теолога Якова 
Коваля пише: «Він був відомий своїм антиритуалізмом. Протестуючи 
проти православних звичаїв, він виколов очі на іконі святого Миколая 
і поставив ікону в саду замість опудала» 221. Інші автори, симпатизуючи 
штундистам, воліють говорити загальні фрази, що безпроблемно окрес-
люють останніх як протестантів: «стосовно Церкви йшлося про запере-
чення православ’я з його ритуалами та таїнствами та авторитету 
духовенства»; натомість «євангеліки наголошували на особистому 
спасінні тільки вірою» 222. На думку Хезер Коулмен, штундисти «роз-
глядали себе як модерний рух, заявляючи, що вони мають відповіді на 
виклики сучасности» 223. Напевно, знищення ікон треба розуміти як одну 
з таких відповідей.

Ненависть селян-штундистів до ікон привертала увагу своєю дивною 
патологічністю. В богословських бесідах єпархіяльних місіонерів з ліде-
рами штунди питання про ікони майже завжди ставилося на перше 
місце, при цьому в багатьох випадках сектанти погоджувалися на деба-

219 Гирц К. Интерпретация культур (www.gumer.info/bibliotek_Buks/culture/girc/
index.php) 

220 Смилянская Е. Волшебники. Богохульники. Еретики. Народная религиозность 
и «духовные преступления» в  России ХVІІІ в. Москва, 2003. С. 203–224.

221 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 212.
222 Camfild G. P. The Pavlovtsy of Kharkov Province, 1886–1905: Harmless Sectarians 

or Dangerous Rebels // The Slavonic and East European Review. 1990. Vol. 68. № 4. 
P. 694.

223 Coleman H. Russian Baptists and Spiritual Revolution 1905–1929. Minneapolis, 
2005. P. 4.



237

№ 6 (17) 2010 Україна Модерна 

ти лише за умови, що йтиметься про ікони 224. «Заранеее было извест-
но, — згадує о. Дмітрій Боґолюбов, — что штунды желают беседовать со 
мною о почитании святых икон. Я радовался говорить именно об этом 
предмете, который <…> служил настоящим “камнем преткновения”» 225. 
В цій темі штундисти вважали себе найбільш компетентними. Їм здава-
лося, що арґументи на їхню користь лежать на поверхні біблійних сто-
рінок. Бесіди про ікони збирали завжди найбільший натовп народу 226.

Штундисти, з якими православні місіонери найчастіше проводили 
дебати, по суті не дають богословськи мотивованої арґументації проти 
ікон, якщо не брати до уваги поклик на другу заповідь Моїсея (Исх. 20: 
14), слова Христа про «поклоніння в дусі та істині», та слова з апостоль-
ських Діянь, що Божество «не подобно золоту, или серебру, или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого» (Деян., 
17: 29). Утім, ці арґументи «от строки» в штундистському іконоборстві 
відігравали декоративну роль. Це було не богослов’я, а цитатництво, що 
мало вразити опонента своєю «самоочевидністю».

Важливішим було несприйняття ікони на ірраціональному рівні. 
Є підстави вести мову про актуалізацію архаїчного культу «висміюван-
ня та страмослів’я божества», своєрідного ритуального сміху 227. Адже 
в осліплюванні ікони «реформатором» Ковалем не було жодної прак-
тичної необхідности, а роль опудала, лавки чи ставень міг виконувати 
інший предмет. Ікони не просто зникали з будинків штундистських 
неофітів, як делікатно висловлюються деякі автори 228. Їхнє зникнення 
супроводжувалося ретельно виконаним обрядом ритуального спаплю-
ження, а в деяких випадках — майже карнавального «розвінчування» 229. 
Після переміщення ікони з «покутя» на город радикально змінюється 
її семіотична складова: предмет, що притягував молитовні погляди та 
благоговіння, стає засобом відлякування птахів чи місцем для сидіння. 
Через спаплюження ікони знищується її головна функція — бути сим-
волічним засобом сакральної комунікації. Акція проводилась як публіч-
на вистава. Блюзнірські ритуали штундистів варто пов’язувати не 
з євангелічною реформаційністю, а з формою антиповедінки в рамках 
архаїчної народної релігійности, з логікою магічної «зворотности» 230.

224 Из жизни миссии Екатеринославской епархии. Миссионерские курсы в с. Гри-
шино Бахмутского уезда // ЕЕВ. 1912. № 6. С. 259.

225 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. Харьков, 1902. С. 325.
226 Первая моя беседа со штундистами и хитрые приемы вожаков этой секты 

(из записок миссионера) // МО. 1896. Кн. 1. Март. С. 33.
227 Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 

и ренессанса. Москва, 1990.
228 Див.: Грицак Я. Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. С. 262–266. 
229 Хроненко І. Виникнення і розповсюдження штундизму. С. 248.
230 Див.: Лотман Ю. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до 

конца ХVІІІ в.) // Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. Санкт-
Петербург, 2002. С. 88–115.
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При зіткненні з фактами сектантського блюзнірства складається 
враження, що його градус перебував у прямій залежності від міри са-
кралізації тих чи інших предметів православного культу в народному 
благочесті. Дмітрій Боґолюбов згадував: «И что, — спросил меня Петр 
Данилович, — икон своих вы не зовете богами? — Как не зовут, — за-
кричали штундисты. — Постоянно говорят: “Вон идут богоносцы”. 
Кто подслеповат, входя в избу, спрашивает: “А где у вас бог?”» 231. На 
страсну п’ятницю, під час хресного ходу з плащаницею, штундисти ви-
ходили на вулицю зі шматками м’яса і демонстративно їли його перед 
очима шокованих учасників процесії 232. Хресне знамення штундисти 
трактували як «печать антихриста, которую он наложил на правую руку 
и чело людям» 233.

Мислення селян було вульґарно матеріялістичним, конкретно-
предметним та далеким від абстрактности 234. Економічний проґрес та 
соціяльна модернізація майже не торкнулися найінертнішої сфери — 
селянської ментальности. Селяни сприймали ікони за «богів», а тра-
диційне в народній побожності уявлення про існування багатьох 
«богородиць» здавна вражало іноземців 235. Дмітрію Боґолюбову ко-
штувало великих зусиль переконати штундистів у тому, що Церква не 
вважає, ніби ікони — «боги»: «Иконы православные — не боги, лишь 
изображения красками истинного Бога и святых Его. Иконам никто 
не служит как живым богам» 236. Втім, цей доказ виглядав неперекон-
ливо навіть в очах не дуже розумних сектантів, що мали власний досвід 
обожнювання ікон у недавньому минулому.

Якщо частина православних селян вважала ікони «богами», селя-
нин-сектант  ікону демонізував. Він був переконаний, що ікона нечиста 
до такої міри, що один лише дотик до неї оскверняє людину 237. Цим 
можна пояснити ритуальну антиповедінку: коли неофіт не міг знищити 
ікону, він молився спиною до неї або замість молитви застосовував лай-
ку 238. Своє ставлення до ікони штундисти переносили на зображених 
осіб. Київський місіонер о. Іван Наумович у селі Моринцях несподівано 
знайшов серед штундистів «прихильників» Арія, які полюбили видат-

231 Боголюбов Д. Миссионерские беседы… С. 336.
232 Писклявский М. Замыслы сектантов. Журнал «Христианин». 1911. № 1. Редак-

тор И. Проханов // ЕЕВ. 1911. № 9. С. 264.
233 Назаревский Н. О кресте и крестном знамении // 1911. № 1. С. 26–27.
234 Див.: Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття 

ХХ ст. С. 81–82.
235 Там само. С. 87. 
236 Боголюбов Д. И. Миссионерские беседы с сектантами. C. 334.
237 Вероучение сектантов Екатеринославской епархии и его опровержение (по про-

токолам Миссионерских комитетов и другим официальным документам)  
// ЕЕВ. 1889. № 13. С. 363–364.

238 Лебединцев П. Баптизм или штунда… С. 494; Писклявский М. Замыслы сектан-
тов. С. 264.
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ного єресіарха тільки за те, що той, за переказом, одержав ляпаса від 
ненависного їм святого Миколая 239.

«Не следует поклоняться иконам потому еще, — навчали ростовські 
штундисти, — что божеская святость может вселяться только в человека, 
к предметам же неодушевленным причастна быть не может» 240. Штундист 
Дунаєнко в полеміці з Василієм Скворцовим арґументував свою позицію 
тим, що «неподвижные вещи не могут быть святыми» 241. Згадані штундис-
ти Моринців відмовлялися цілувати хрест, оскільки нарешті усвідомили, 
що «крест деревянный — не божество» 242. Мова йде про відтворення мо-
тиву архаїчної релігійности, за якою божество «вселяется в предмет». 
Сектанти вважали, що в ікону вселяється якась жива і мисляча субстанція, 
яку православні помилково сприймають за «Божу святість», хоча насправ-
ді — це щось прямо протилежне, тому що православ’я протилежне «істин-
ному» християнству. Іконоборство сектантів не було реакцією на церковне 
вчення про ікону; йшлося про поборювання власних уявлень, заперечення 
релігійного досвіду свого «гріховного» минулого.

Щоб емоційно виправдати свій блюзнірський вчинок, який виглядав 
як відступництво, новий адепт секти мав постійно підтримувати у своїй 
уяві відразливий, карикатурний образ Церкви, перебільшуючи гріхов-
ність свого життя в статусі православного парафіянина. Критика Церк-
ви диктувалася не богословським опозиціонуванням, а потребою 
підтримувати нову ідентичність як протилежність старій, пов’язаній 
з православ’ям243. У свідомості сектантів язичництво мало однозначну 
конотацію: це не релігія, а спосіб життя, нормальний «етос» грішної 
людини. У світі, що «лежить у злі», немає нічого вартого спасіння. Іко-
на заперечується, як і решта атрибутів досектантського життя (одяг, 
зачіска, їжа, спосіб життя, мова).

Глум над іконою мав характер ініціяції в громаду «обраних»: свя-
тотатство спалювало емоційні мости з Церквою, поверненню до якої 
віднині перешкоджала прірва богохульного вчинку. Подібні акції були 
частиною вербувальної технології, фактором трансформації свідомос-
ти неофіта. Провокування святотатства мало на меті руйнацію буден-
ної свідомости, «базового стабільного стану» або «звичного тунелю 
реальности» 244. В результаті цього мала «духовно народитися» нова 

239 Из писем прот. Иоанна Наумовича… С. 44.
240 Белый М., свящ. Сектантство в хуторе Узеки Ростовского-на-Дону округа // ЕЕВ. 

1904. № 19. С. 629.
241 Дунаенко Ф. До конца претерпевший…
242 Березницкий И. Двадцатилетняя борьба с приходскою штундою… С. 50.
243 Из дневника екатеринославского епархиального миссионера // ЕЕВ. 1889. 

№ 6. С. 186.
244 Торчинов Е. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. 

Санкт-Петербург, 2005. С. 421; Лири Т., Стюарт М. Технологии изменения 
сознания в деструктивных культах / Под ред. И. Митрофановой. Санкт-
Петербург, 2002. С. 38–75.
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особистість, якій належало леґітимізувати блюзнірство новою релігій-
ною догмою.

В сектантській ініціяції важив саме елемент публічности, героїки 
блюзнірського акту, через це про всі випадки дізнавалася місцева вла-
да 245. Ікони та інші церковні атрибути неодмінно осквернялися та зни-
щувалися у присутності членів громади 246. Наприклад, чаплинський 
штундист Герасим Балабан на знак розриву з православ’ям розбив 
ікону святого Миколая у присутності односельців і представників сіль-
ської влади, супроводжуючи свій вчинок хулою на адресу святого247.  
Неофіт у такий спосіб намагався продемонструвати глядачам слабкість 
«православного Бога», засвідчити, що «икона за себя вступиться не 
может» 248. «Випробування Бога» було своєрідним неофітським обрядом. 
«Возьми икону, брось ее в грязь, и потом скажи: встань. Если она Бог, 
то встанет сама и очистится от грязи», — навчав штундист Сидоренко 
своїх односельців 249. Іноді штундисти доводили, що ікона — не Бог у та-
кий спосіб: клали на неї монету і заявляли присутнім православним: 
«Просите деньги, если он живой Бог, он даст вам их» 250. У відповідь на 
місіонерські напучування нерідко можна було почути такі арґументи: 
«пусть ваши образа докажут свою святость, я баба — спалила свою ико-
ну, а она огня не угасила и меня не поразила» 251. Селянин Бойко згаду-
вав, як перед прийняттям у баптисти пресвітер зняв з нього хрест та 
«бросил его в отхожее место» 252.

За припущенням Єлєни Смілянської, яка вивчала різні форми на-
родного блюзнірства, хула на Бога і наруга над святинею були однорід-

245 Блюзнір знав, на що наважується. Згідно з «Уложением о наказаниях», за пу-гідно з «Уложением о наказаниях», за пу- «Уложением о наказаниях», за пу-
блічне богохульство він ризикував провести від 12 до 15 років каторги. Заради 
справедливости зазначимо, що Духовна консисторія дуже обережно і прискі-и зазначимо, що Духовна консисторія дуже обережно і прискі- зазначимо, що Духовна консисторія дуже обережно і прискі-
пливо розслідувала справи про богохульство. Наприклад, на селянина Софонія 
Леонченка надійшов донос від священика за блюзнірство над вкраденими 
храмовоми іконами. Проте Київська консисторія не знайшла в діях Леонченка 
складу злочину, оскільки ікони настільки почорніли від часу, що на них не було 
видно образу, відтак, за богословськими критеріями, «безóбразні» ікони вже 
не були іконами. Див.: ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 660. Спр. 899. Справа про вкрадені 
селянином Софонієм Леонченком ікони. 1888 р.

246 ЦДІАУК. Ф. 127. Оп. 690. Спр. 1364. Арк. 4.
247 Лебединцев П. Баптизм или штунда в Киевской губернии // КС. 1885. № 3. 

С. 498.
248 Вероучение немоляков. С. 1052–1053.
249 Вред для религиозной и общественной жизни. С. 592.
250 Дементьев И. Из дневника екатеринославского епархиального миссионера // ЕЕВ. 

1889. № 8. С. 212.
251 Скворцов В. М. Курское иконоборческое злодеяние и чудесное знамение во 

свидетельство истинности и святости православной веры // МО. 1898. Апрель. 
С. 536.

252 Открытое письмо крестьянина Бойко. С. 263.
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ними явищами 253. Бог православних був «іншим Богом», не тим, 
у якого вірили «істинні християни», тому святині православних — це 
лжесвятині, які треба зневажити.

Штундистське іконоборство, на відміну від класичного візантійсько-
го, не було догматично мотивованим, а на відміну від протестантського, 
не вбачало в іконі лише те, що суб’єктивно сприймалося як «язич-
ництво»254. Уявлення штундистів про останнє зводилося лише до спогадів 
про своє життя в статусі православного парафіянина. Богословські інте-
реси, аґресивна іконофобія, антиповедінка як соціокультурна стратегія 
відносин з «великим сатанинським світом», карнавальні мотиви хуління 
святині — все це виводить штунду, як і українське сектантство загалом, 
за межі обговорення проблеми «російського протестантизму». Фанатич-
на іконофобія — зворотний бік парафіяльних практик неканонічного 
іконошанування, з яким сама Церква марно боролася століттями і з яки-
ми вона, вочевидь, наприкінці ХІХ століття остаточно змирилася. Штун-
да — архаїчна релігійна спільнота, яка будувала свою ідентичність за 
допомогою ритуалів блюзнірства над святинями релігійної більшости. 
В такий спосіб створювалася нова, чітко дихотомізована реальність, у якій 
були лише чорний та білий кольори.

Штундистське святотатство мало поліфункціональну природу: це 
була і форма аскетичного подвигу, і соціяльний виклик, і стратегія 
антиасиміляції, і ініціяційний ритуал, що мав відділити «пшеницю 
від полови» і визначити придатність людини до виконання «великої 
місії».

Боротьба штундистів з християнськими символами сама по собі була 
глибоко символічною акцією, яка надавала їхній вірі вселенського ви-
міру і формувала нову картину реальности. Іконоборство було актом 
релігійного неофітства, що відображав новизну есхатологічного пере-
живання кінця «гріховного світу» і прихід «царства праведности». 

253 Смилянская Е. Волшебники. Богохульники. Еретики. С. 218. 
254 Текстоцентричність, ритуальний та сотеріологічний мінімалізм протестантиз-

му слугував підставою заперечення ікони як зайвого елемента благочестя, 
решток розкоші католицької меси. В умовах масового читання Біблії ікона як 
«Біблія для неписьменних» перетворюється на релікт «темних» середніх віків, 
однак подекуди цей «релікт» може бути корисним, позаяк у світі лишилося 
чимало невігласів, здатних пізнавати Бога лише за малюнками. Відтак ікону 
варто поступово викорінювати, але не варто демонізувати. В римо-католициз-
мі ікона не мала догматичного значення (якщо взагалі доречно говорити про 
ікони в постренесансному католицизмі). В европейській Реформації боротьба 
з іконами не стояла на першому місці, а у програмних текстах Лютера про цю 
проблему навіть не згадується. Кальвін вважав ікони, поруч із месою, 
евхаристією та вірою в папу, лише забобонами. «Богослов’я ікони» — суто 
православна категорія, невластива богословському мисленню західних христи-
ян. Див.: Лосский В. Богословие образа // Богословие и боговидение. Москва, 
2000. С. 303–319.
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З часом рутинізація релігійного життя, поява традицій, ритуалів, 
молитовних будинків та коментуючих текстів призвели до охолоджен-
ня неофітського запалу: Царство Христове ніяк не наставало, доводи-
лося жити у реальному світі, який не втискувався в «одне лише 
Писання».

В інституціялізованому баптизмі і «євангельському християнстві» 
ставлення до іконошанування було критичним, але теза про неможли-
вість зображення втратила свою гостроту. На сторінках журналів «Бап-
тист», «Гость», «Сеятель» та інших часто друкувалися зображення 
Христа, дуже схожі на іконографічні, сюжетні ілюстрації до євангель-
ських історій та розп’яття 255.

* * *
Окрім іконоборства, можна говорити про магізм релігійного мис-

лення українських «реформаторів», численні релікти релігійної архаїки, 
спростовувати історіографічний міт про «протестантську етику» штун-
дистів або про мітичний, жодними фактами не доведений зв’язок штун-
ди з «особливою формою» українського православ’я, в рамках якого 
селяни нібито брали «участь у релігійних ритуалах нарівні зі священи-
ками» 256, але через брак місця залишимо ці питання для окремої статті.

Скажемо лише, що, всупереч поширеним стереотипам, ані штун-
дисти, ані шалапути, ані мальованці не сформували богословських пе-
редумов для появи чогось подібного до лютерівського Beruf — у сенсі 
«виконання обов’язку в рамках мирської професії», що розглядається, 
за словами Макса Вебера, як «найвище завдання морального життя 
людини». «Професійне покликання — це те, що людина повинна при-
йняти як повеління Господнє, з чим вона повинна “змиритися”» 257. 
Натомість українські сектанти прагнули будь-що розірвати стосунки із 
селянським середовищем та селянським способом життя, яке асоціюва-
лося у їхній свідомості з православним «гріховним життям». Ідея мо-
рального значення мирської селянської праці та «релігійної винагороди 
за неї» — це скоріше рефрен церковнопарафіяльної проповіді, аніж 
наслідок сприйняття протестантських ідей.

Судячи з усього, якщо сектанти і мали про них якесь уявлення, їхня 
рецепція відзначалася своєрідністю, трансформуючись у реґенерацію 
архаїчних, магічних практик. Так, наприклад, якщо «непробуджені» 

255 Див., напр: Баптист. Духовно-нравственный журнал. 1907. № 1. Июнь; Гость. 
Журнал духовного пробуждения. Петроград, 1917. № 1; Сеятель. 1909. № 22 
тощо.  

256 Див.: Грицак Я. Zhuk S. I., Russia’s Lost Reformation… С. 263. Цікаво, де і коли 
функціонувало таке «православ’я», яке дозволяло селянам служити літургію, 
сповідати, причащати, миропомазувати, вінчати?

257 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные про-
изведения. Москва, 1990. С. 97, 101.
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православні селяни вірили, що ікона здатна перетворити одну копійку 
на один рубль, то серед «пробуджених» штундистів ходило таке повір’я: 
«Если положить в школе или молитвенном доме определенную сумму 
денег с вечера, то к утру она непременно удвоится» 258. Лідери секти 
охоче використовували цей забобон з прозелітичною метою, демонстру-
ючи довірливим селянам фінансове «чудо».

Екстраполювати протестантські або навіть баптистські доктрини на 
етос штундистських громад другої половини ХІХ століття науково не-
коректно. Утім, питання про ресемантизацію протестантських ідей 
у релігійному досвіді українських сектантів, їх культурне «перезасвоєн-
ня» 259 є відкритим, а дослідницькі знахідки в цьому проблемному полі 
можуть бути цікавими.

Підсумки

1. Українське сектантство — яскравий прояв народної релігійности, 
в рамках якої архаїко-мітологічні елементи (онтологічний дуалізм, 
гностично-маніхейське ставлення до матеріяльного начала, алегоризу-
юча мітологія як герменевтичний метод, антиісторизм, сакральна ри-
туальна антиповедінка, ґендерна тоталізація та есхатологічний нудизм, 
елементи карнавального світовідчуття, висміювання святинь та риту-
альне блюзнірство, теургічні містерії, несприйняття символічної реаль-
ности) були дуже виразними, якщо не домінантними. Щонайменше 
вони співіснували з тими тенденціями, в яких окремі дослідники вба-
чають ознаки християнської Реформації. Їхня реактуалізація, на наш 
погляд, пов’язана з відмовою від верхнього шару культури — церковно-
го християнства. Якщо в народній православній культурі вказані тен-
денції були «підпільними», то в народних єресях церковне православ’я 
не могло виступати фактором стримування релігії «мовчазної більшос-
ти». Архаїчність сектантського богословського мислення особливо була 
помітною у контексті діялогів з номіналістично налаштованими цер-
ковними місіонерами.

2. Інтелектуальна слабкість та непродуктивність сектантства ви-
пливала з орієнтації архаїчних соціюмів на сакралізацію повсякденнос-
ти через відтворення космологічно засадничого Тексту, а не створення 
нових текстів 260. Українські сектанти сприймали Біблію як космологіч-
ну реальність, первісний міт, сукупність мітологічних архетипів-зразків, 

258  Лебединцев П., прот. Материалы для истории возникновения и распростра-
нения штунды на юге России // Киевская старина. 1884. Т. 10. С. 503.

259 Шартье Р. Post Scriptum, или Двадцать лет спустя.
260 Див.: Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. 

Санкт-Петербург, 2000. С. 364.
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реалізація яких перетворює людське життя на постійний та всеохопний 
ритуал. Інтерпретація Біблії за допомогою алегоричного методу була 
формою самоідентифікації, культурним кодом сектантських спільнот. 
Релігійність селян-сектантів була світоглядною основою, яка «пере-
плавляла» усі елементи «високої»  культури та «високого» богослов’я, 
що потрапляли до її сфери. Не Біблія визначала характер сектантсько-
го «євангелізму», а навпаки, сектантське народне богослов’я поглинуло 
біблійні сюжети, символи, метафори, образи, створивши нове семан-
тичне поле — по суті, нову релігію. Доктринальна хаотичність україн-
ських «протестантів» мала наслідком численні культурні, богословські 
метаморфози та конверґенції.

3. У релігійній психології та практиці сектантів повернення до 
раннього християнства — це не лише декларація наміру перебудувати 
своє життя відповідно до євангельських морально-етичних норм. Іш-
лося зовсім не про крок «від церковного закостеніння до євангельської 
свободи», як твердить філопротестантська література. При цілковитій 
відсутності історизму та домінуванні мітологічного мислення, повер-
нення не було умовною метафорою Реформації. Мова йшла про бук-
вальне відтворення новозавітних подій — з новими «апостолами», 
«фарисеями», «іудами», «римлянами-розпинателями», нарешті — 
новим «Христом», засновником оновленого Завіту 261. Він мав бути 
цілком живим та реальним, мав знову говорити те, що говорив раніше, 
знову скликати апостолів для проповіді всесвітнього каяття і знову 
бичувати лицемірних «книжників та фарисеїв». Маркування реаль-
ности за допомогою біблійних категорій редукувало усі можливі про-
яви життя до набору типових ситуацій і типових реакцій на них.  
Біблійний текст був релігійним архетипом, котрий належало букваль-
но відтворювати на всіх рівнях соціяльного досвіду. Тільки Писання 
є вельми багатозначною ментальною настановою, яка в структурах 
народної єретичної релігійности не зводилася до протестантсько-ре-
формаційних принципів.

4. Релігійні уявлення штундистів були далекими не лише від того, 
що ми звикли вважати протестантизмом, але й від нормативного бап-
тизму, який визнавав і визнає свою генетичну та ідейну спорідненість 
зі штундистськими громадами України ХІХ — початку ХХ століття. 
Протест сектантів проти православ’я здебільшого не мав характеру бого-
словського опозиціонування і не мав на меті реформування Православ-
ної Церкви. Богословські питання, характерні для діялогу протестантів 

261 Жук наводить цікавий факт, що прибічники шалапутського «пророка» Сергія 
Циби запевняли поліцію, ніби він є їхнім Христом і Божою Матір’ю водночас. 
Цей випадок свідчить про архаїчну концепцію божественної андрогінії значно 
очевидніше, ніж про реформаційно-протестантський світогляд. Див.: Zhuk S. 
Russia’s Lost Reformation. P. 118.
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з католиками чи православних з протестантами, у діялозі православних 
місіонерів зі штундистами практично не поставали. Більшість із них 
стосувалася ритуальних елементів або інтерпретації біблійних фраґмен-
тів, з яких складався символічний універсум тієї чи іншої сектантської 
мікрорелігії. Структура і характер вказаного діялогу значною мірою 
визначалися старообрядницьким релігійним дискурсом, а не протес-
тантизмом. Є підстави припускати, що ідея втілення Логосу та тріядо-
логічний догмат не були засвоєні сектантським релігійним дискурсом, 
що теологічно виводить його за межі християнства.

Між трансперсональним досвідом адептів народних єресей та 
теорією російського протестантизму стояла інтеліґенція: церковна та 
ліберальна, російська та західна. Саме вона сформувала ту мову опи-
су сектантської релігійности, яка відсилала не до реалій, а до европо-
центристських «наративних субстанцій». З одного боку, «російські 
протестанти» — плід ліберальної журналістики. Але з другого, — «про-
тестантська» ідентичність українських сектантів викристалізувалася 
в ході культурно-богословських діялогів між церковними місіонера-
ми та представниками нового «раціоналістичного» сектантства. Вона 
конструювалася не шляхом аналізу релігійного досвіду та богослов’я 
селян-єретиків, а внаслідок довільних літературно-публіцистичних 
асоціяцій. Вивчення явища фактично підмінялося його метафориза-
цією. Метафори створювала і накидала сторона, яка культурно та 
інтелектуально домінувала. Відбулося відчуження між початковим 
релігійним досвідом та його доктринальним описом. Відтак міжна-
родному баптистському рухові початку ХХ століття було нескладно 
розпізнати в штундистах своїх однодумців і артикулювати їхню віру 
у нормативних «символах».

5. Категорії християнство, Реформація, євангелізм, протестан-
тизм не повинні бути семантично безкінечними, інакше вони стають 
беззмістовними. Якщо Лютерів диспут із Тецелем і учення про «священ-
ний пеніс» Федора Луценка — етапи розвитку єдиного реформаційного 
процесу в европейському християнстві з ХVІ до початку ХХ століття, то 
чи не втрачає слово Реформація будь-який сенс? Біблійний текст може 
мати безліч інтерпретацій, культурно зумовлених прочитань, менталь-
них образів та рецепцій, однак увесь ряд асоціяцій та рефлексій, що 
виникають у процесі читання, зовсім не обов’язково позначати одним 
поняттям.

Попри те, що теорія «єдиного всесвітньо-історичного процесу» по-
ступово втрачає своїх прихильників, категорія Реформація, як показує 
студія Жука, все ще має пізнавальний потенціял. Вона може давати 
цікаві висновки та пропонувати інтриґуючі порівняння. Вона ще в змо-
зі підтримувати «ілюзію буття макроісторичної цілісности» 262, яка 

262 Копосов Н. Хватит убивать кошек. Критика социальных наук. С. 135.
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зародилася на Заході в ХVІ столітті і через чотири сотні років прийшла 
до Росії. Хоча «великі надіндивідуальні сили» вже не можуть претенду-
вати на адекватне (об’єктивне) зображення минулого, історикові неза-
тишно без великих пояснювальних схем. Вони роблять минуле 
зрозумілим і прозорим.

Питання полягає у суперечності між універсаліями як спільними 
знаменниками, якими ми маркуємо реальність, і «тим фактом, що ми 
вкладаємо в них дуже багато конкретного змісту» 263. Між Реформаці-
єю у звичному розумінні цього поняття та віруваннями українських 
релігійних дисидентів, що любили стрибати та читати Євангелія, над-
то велика різниця, щоб її не помічати або вдавати, ніби вона неістотна. 
В будь-якому разі, якщо вірити Анкерсміту, «сутність історії» — продукт 
думки історика, а не частина об’єктивної дійсности 264. Тож можна ба-
чити в сектантах «фактор модернізації», а можна — реактуалізацію 
архаїчно-мітологічних культурних шарів; можна вважати шалапут-
ських лідерів «радикальними реформаторами православного христи-
янства», але не менше підстав бачити в них просто хтивих збоченців, 
які прикривали свої моральні вади «релігійними знаменами»; можна 
бачити в сектантах лібералів та адептів ґендерної рівности, а можна, 
услід за Достоєвським, вважати їх купкою темних, неписьменних лю-
дей, які «люблять слухати, як тлумачать Євангелія»; можна думати, 
що Кіндрат Мальований — істинний, зразковий християнин-євангеліст, 
але доречніше читати його біографію як історію хвороби не щасної, 
психічно нездорової людини. Тим більше, що це медично встановлений 
факт 265.

Основна методологічна помилка реформаційного підходу полягає 
в тому, що теоретичні узагальнення, зроблені на основі вивчення захід-
ноевропейської релігійної ситуації, механічно екстраполюються на 
культурні та релігійні реалії Російської імперії ХІХ — початку ХХ сто-
ліття. Під готову теоретичну базу підшукуються переконливі факти-
ілюстрації.

Наостанок зауважимо в монографії Жука момент, на якому автор, 
як нам здається, наполегливо акцентував. Це патос співчуття добрим, 
наївним, непитущим і, як висловлювався Розанов, «не курящим табаку» 
сектантам. Вони хотіли лише злагоди, гармонії та любові 266, мирно чи-
тали Євангелія, намагаючись допомогти Православній Церкві рефор-
муватися. Цей патос поєднується з осудженням Церкви, яка не 

263 Гирц К. Интерпретация культур.
264 Анкерсмит Ф. Нарративная логика. С. 85.
265 Професори-психіятри І. Сікорський та В. Бєхтєрєв установили Мальованому 

діягноз «параноя». Див.: Бехтерев В. М. Внушение и его роль в общественной 
жизни. Санкт-Петербург, 1908.  

266 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation… P. 400.
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збагнула благих намірів дисидентів і, певно з міркувань власного об-
скурантизму, не захотіла такої реформи.

Жук — автор небезсторонній, і це відбивається в термінології. Якщо 
гонителі (православні) прагнули «знищити євангельські культу-
ри» 267, то гонимі (сектанти) прагнули реформувати православ’я, вдо-
сконалити його на засадах стрибунства, ґендерної рівности та учення 
про Мальованого як Спасителя. Дореволюційна історіографія, за сло-
вами Жука, «хибно тлумачила» мальованський рух як гурт душевно 
хворих людей. Таращанський «Син Божий», який описує свою місію 
словами пророка Ісаї, зовсім не хворий. У світі ліберально-демокра-
тичних цінностей, адептами яких нібито були сектанти, ніхто нікому 
не може заборонити вважати себе Богом; поняття норми і девіяції 
анульовано, критерії ідентичности розмито, уявлення про Всесвіт як 
ієрархію ідеальних сутностей спростовано 268. Божественне самозван-
ство — не шизофренія, це євангелізм у радикальній фазі свого розви-
тку 269. «Христи», як і будь-які божевільні, можуть здаватися логічними 
(інакше хто б їм повірив). «Якщо людина каже, що вона Ісус Христос, 
немає сенсу вказувати, що світ не визнає його божественности, тому 
що світ не визнавав божественности Христа», — писав про цю неспрос-
товну логіку Честертон 270.

Сергій Жук докладно описує сектантські релігійні практики, не при-
ховуючи жодних делікатних подробиць, які сектантів не прикрашали 
(особливо сексуального характеру). Однак у рамках його теорії головне 
питання лишилося не цілком з’ясованим: у чому тут полягала «реформа-
ція православного християнства» 271? Чи треба жалкувати за втраченим 
шансом на культурну, теологічну, інтелектуальну безплідність? Чим 
стрибання було проґресивнішим, модернішим, перспективнішим за цер-
ковну літургію? Чим шалапутські віршики могли збагатити пасхальний 
канон Іоанна Дамаскина чи гімни Симеона Нового Богослова?

Загалом, світогляд селян-єретиків був настільки синкретичним, 
інклюзивістичним, несистемним, що в ньому, за бажання, можна від-
найти будь-яку ідею, нерозвинуті зародки будь-якого релігійного уяв-
лення і будь-якої соціяльної теорії. І завжди знайдуться факти, що 
зможуть це яскраво й ефектно проілюструвати.

267 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation… P. 5.
268 Копосов Н. Хватит убивать кошек. С. 86.
269 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 4. В такому разі що заважає не визнати 

євангельським та реформаційним учення Марії Деві Христос (тепер вона Ві-
кторія Преображенська), Джима Джонса, Віссаріона Торопа, Девіда Корєша, 
Фархата Абдулаєва, Григорія Грабового?  

270 Честертон Г. К. Ортодоксия (http://www.koob.ru/chesterton_gilbert/
ortodoksiya)

271 Zhuk S. Russia’s Lost Reformation. P. 122.
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Did Russia Lose its Reformation?  
A Methodological and Theological Commentary  

on One Theory

This article analyzes the theory proposed in Sergei Zhuk’s book, Russia’s Lost 
Reformation: Peasants, Millennialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 
1830−1917, which argues the idea that the late Russian Empire experienced its own 
“Reformation,” one that was created by dissident groups of Stundists, Shalaputs, 
Maliovantsy, and other sects. Examining the theory of a “Russian Reformation” as 
a product Eurocentric thinking, Savchenko suggests that the metaphors which were 
created for understanding Western European and �merican history (the Reformation, 
Protestantism, the evangelical movement, etc.) are not adequate analytical instruments 
for the study of religious processes in the late Russian Empire because they were 
generated by a different cultural, social, and religious situation. Reformation theory is 
based exclusively on the secular method of analysis, and does not take into account 
the theological underpinnings of the identification of religious communities. �ttempts 
to interpret the Stundist, Shalaput, and Maliovantsy movements as a radical Christian 
“Reformation,” an “evangelical movement, and “modernization” collide with a number 
of facts that fit a completely different interpretation. The author proposes that these 
movements be viewed as heretical cultural-religious practices that were manifestations 
of archaic-mythological motives germane to folk religiosity.


