турнi втрати», успадкованi вiд минулого пограничного положення, – збереження деяких архаїчних рис, зокрема надмiрнийо традицiоналiзм та клановiсть, що утруднюють сучасну суспiльну самоорганiзацiю; схильнiсть до
грабункiв, насильства, негайного здобуття прибутку будь-якою цiною.
Наслiдками такої внутрiшньої роздвоєностi українцiв є як неможливiсть однозначної самоiдентифiкацiї всiєю спiльнотою себе як частини тiєї чи iншої
цивiлiзацiї, так i перiодичнi коливання соцiальної активностi, соцiальна нестабiльнiсть, утрудненiсть вироблення єдиного геополiтичного вектору країни. Вочевидь, тiльки тривала пiдтримка стабiлiзуючих складових соцiальної
поведiнки та еволюцiйна стимуляцiя суспiльно-економiчних та полiтичних
зв’язкiв в напрямку пiдтримки рис соцiальної поведiнки, властивих однiй
цивiлiзацiї, може призвести до стабiлiзацiї українського соцiуму та завершення його цивiлiзацiйної самоiдентифiкацiї. Та це вже iнша проблема, що виходить за межi даного начерку.
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Свiтлана Кагамлик

ОСОБЛИВОСТІ МЕНТАЛЬНОСТІ
ВИЩОГО УКРАЇНСЬКОГО
ДУХОВЕНСТВА РАННЬОМОДЕРНОЇ ДОБИ

Епоха бароко, як одного із компонентів українського національного характеру, залишила свої яскраві сліди в різних сферах духовного і матеріального життя. Одним із найбільш сутнісних її виявів стало особливе світобачен-
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ня, стереотипи мислення і поведінки, які характеризують властиву даному
часовому відтинку ментальність. За більш точним визначенням одного із найпомітніших представників французької школи «Анналів» Ж. Дюбі, під останньою мається на увазі «система образів, уявлень, які в різних групах або стратах, що складають суспільну формацію, поєднується по-різному, але завжди
лежать в основі людських уявлень про світ і про своє місце в цьому світі, а,
отже, визначають вчинки і поведінку людей»1.
Досліджуючи характерні риси ментальності вищого українського духовенства ранньомодерної доби, слід зауважити, що їх світогляд та психологія
значною мірою залежали від суспільно-політичних, ідеологічних, морально-етичних і канонічних вимог до духовної особи того чи іншого ієрархічного
рівня, які разом із обов’язками та правами духовенства визначалися і гарантувалися Святим Письмом, Церквою, державою, суспільними відносинами.
Загалом характер суспільних відносин, зокрема ставлення до представників
культу з боку владних структур та різних верств населення, окремі суспільно-політичні події, рівень освiченості самого духовенства, умови їх життєдіяльностіта інші чинники визначали поведінку і психологію українських
церковних ієрархів ранньомодерної доби. З огляду на вищенаведене, спробуємо прослідкувати особливості ментальності вищих українських церковних
діячів цього часу у площині церковно-політичної, культурно-просвітницької
діяльності та їх внутрішнього світу (на прикладі духовних заповітів).
Здебільшого церковно-релігійна діяльність вищого православного духовенства обмежувалася організаційно-адміністративними реформами і була спрямована на посилення суспільно-політичного авторитету Церкви. Зокрема,
поведінку та діяльність керівників Київської єпархії-митрополії могилянської
доби (30 рр. XVII – початок XVIII ст.) визначало, по-перше, традиційне утримування в митрополичих руках важелів світської і духовної влади, характерних для українського церковного і суспільно-політичного життя, в українському церковному і суспільно-політичному житті, коли Церква – єдина
національна інституція в умовах відсутності національної держави – брала на
себе чимало функцій останньої, а митрополит і в очах влади, і в очах
суспільства вважався лідером усієї нації.
По-друге, київськi митрополити, послiдовники Петра Могили, дiяли згiдно
з виробленим ним планом в питаннях вiри, суспiльно-полiтичної i культурної
дiяльностi, були активними захисниками українських старожитностей, давнiх
«прав i вольностей» Української Церкви, сприяли входженню України в загальноєвропейський культурний простiр.
В основi церковно-полiтичної дiяльностi українських iєрархiв i настоятелiв
ХVІІ – початку ХVІІІ ст. характерне їхнє намагання зберегти автономiю Української православної Церкви в умовах поступового обмеження її юрисдикцiї
з боку росiйської влади. Визнаючи релiгiйну спорiдненiсть з Росiєю, вони,
проте, не ототожнювали її з церковною i полiтичною залежнiстю вiд Росiйської держави.
Київськi й iншi українськi iєрархи були активними i послiдовними захисниками давнiх «прав i вольностей» Української Церкви, якi визначали її особливу
своєрiднiсть i самобутнiсть. Тут слiд згадати вислiв О. Я. Єфiменко, що iдеалi-

зацiя давнини була характерною особливiстю ментальностi українського духовенства та iнтелiгенцiї2. В нашому контекстi йдеться, передусiм, про збереження традицiйного пiдпорядкування Константинопольському патрiарху, а
також про збереження українськими архiєреями особливих вiдмiнностей у
священнослужiннi, якi вони – Київський, Чернiгiвський i Переяславський –
отримали ще вiд Константинопольських патрiархiв за їхнiми грамотами. Цi
вiдмiнностi полягали в тому, що українськi архiєреї провадили священнослужiння на розстеленому килимi, мали на собi два енкольпiони, носили митру з
хрестом; пiд час об’їзду по єпархiї за ними носили хрест. Окрiм того,
українськi архiєреї не вiдбували чергового рiчного служiння в Москвi3.
З iншого боку, зверхники української церковної влади вiдстоювали своє
право призначення настоятелiв українських монастирiв згiдно з давнiми традицiями Київської митрополiї – «по древним правам, вольностям и обыклым
поведенiям»: як правило, на вибiр пропонувалося декiлька кандидатiв; крiм
братiї монастиря до виборiв долучалися члени Київської духовної консисторiї. Такий порядок обрання настоятелiв був характерним тiльки для українських єпархiй i зберiгався у цiлому до 1765 р, коли Синод закрiпив за собою право затвердження одного iз представлених йому кандидатiв в iєрархи,
чи навiть призначення iншої, сторонньої для братiї особи.
У своїй дiяльностi українськi архiєреї опiкувалися також пiдвищенням морального обличчя довiреної їм пастви. У 1724 р. Київський митрополит Варлаам Ванатович, занепокоєний непристойною поведiнкою та аморальнiстю
пiдпорядкованого йому духовенства, особливо «заднiпрянського» (правобережного), наказував iєреям «не ходити без головних уборiв, не спати в стогах
i на шляхах, не пити в шинках i корчмах, не галасувати п’яними на вулицях,
не сваритися з простолюдинами на обiдах, не брати участi в бiйках та iнших
безпорядкiв не чинити»3.
Характерна особлива роль пастирського благословення, яку намагалися
отримувати церковнi дiячi у свого «духовного отця», вiд якого прийняли чернечий постриг, навiть при висвятi на найвищий, архiєрейський ступiнь. Так,
повiдомляючи про свою висвяту на Тобольську єпископську кафедру, постриженець Києво-Печерської лаври Варлаам Петров вказував: «за ваши
оказанныя отеческiя благод›янiя, которыми я им›л щастие ползоваться в
бытность мою при вашем высокопреподобiи в святой Лавре, приношу мою
всепокорн›йшую благодарность и требуя ваших в напутствiе архипастырских молитв и благословенiя остаюсь Вашего ясне в Богу высокопреподобiя
усердн›йшiй слуга и богомолец Варлаам епископ Тоболскiй»4.
У ХVІІ–XVIII ст. українському духовенству загалом був притаманний «максималiзм» у трактуваннi «добра» i «зла», типовий для середньовiчного суспiльства. Взаємовiдносини мiж духовними особами мали певнi особливостi i
характер цих стосункiв в межах церковної iєрархiї дещо вiдкриває вживання
титулiв (звань) пiд час офiцiйного i приватного листування. Так, iгумени православних монастирiв у своїх проханнях та звiтах до переяславсько-бориспiльського єпископа Вiктора Садковського, бажаючи пiдкреслити рiвень
«святостi» владики, використовували термiн «высокопреосвященный» чи
«преосвященн›йшій». Вiдзначаючи незаперечнi заслуги Сильвестра Косова
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перед Київською колегiєю, її вихованцi по смертi митрополита (13 квiтня
1657 р.) склали на його честь панегiрик «Столп цнот знаменитых к Богу зешлаго ясне превелебнаго, его милости, отца Сильвестра Коссова, архiепископа митрополита Кiевскаго, Галицкаго и всея Россiи, в коллегiум› братском
Кiево-Могилянском выставленный, ясне превелебному в его милости, отцу
Дiонисiю Балабану, архiепископу митрополиту Кiевскому, Галицкому и всея
Россiи отъ того-ж коллегiума дедикованный 1658 г., януарiя 30».
З iншого боку – для виявлення скромностi й послуху (перед Богом та вищими духовними урядовцями) у звертаннях, пiдписах i текстах донесень, розпоряджень чи листiв уживалися додатковi епiтети – «смиренный», «нижайшій»,
«покорн›йшій», «милостивый», «слуга» тощо9.
Особливостi ментальностi українських вищих церковних діячів у культурно-просвiтницькiй сферi можна прослiдкувати на матерiалах дiяльностi Печерського культурно-освiтнього гуртка XVII–XVIII ст., до якого залучалися
найпередовiшi вченi того часу. Як видно з аналiзу передмов до лаврських стародрукiв першої третини ХVII ст. та iнших тогочасних джерел, провiдною темою лаврських видавцiв було зображення Єрусалима (чи Константинополя,
як його легiтимного правонаступника), i водночас – приведення аналогiї з
Києвом як спадкоємцем традицiй Вселенської Православної Церкви. У пiднесеннi ролi Києва, а особливо як митрополичого осiдку (з 1620 р.), київськими вченими вбачався шлях до органiзацiйного змiцнення Православної
Церкви. Дещо видозмiнюючи твердження В. Рички щодо значення iдеї Києва
в полiтико-iдеологiчних концепцiях середньовiчної Русi, можна зауважити,
що таке порiвняння Києва з Єрусалимом у ХVII ст. було декларацiєю визнання вiрностi джерелам вiри i, водночас, виявом самосвiдомостi української полiтичної та церковної елiти.
Свiдоме пiдсилення лаврськими дiячами значення Лаври дає можливiсть
припустити, що, очевидно, саме тут, у Києво-Печерськiй Лаврi, i зiнiцiювалося вiдродження давньої iдеї Києва – другого Єрусалиму, як стверджує i сучасна дослiдниця І. Жиленко5.
Слiд зазначити, що чудеса, а, особливо чудеса вiд мощiв, вважаються у
Схiднiй Церквi одним iз найсильнiших доказiв сили Божої благодатi. Саме ця
обставина – здатнiсть до чудотворення як наслiдок особливої опiки Бога –
спричиняла Києво-Печерськiй лаврi надзвичайну популярнiсть далеко поза
межами Києва i привертала до себе численних паломникiв з усього схiднохристиянського свiту. Це пояснює, чому дiячi Печерського культурно-освiтнього гуртка надавали таку увагу популяризацiї лаврських святинь i пiдкреслювали їх чудотворнiсть.
Давню печерську патерикову традицiю поновив i розвинув архiмандрит
Лаври i Київський митрополит Петро Могила. Вiн особисто – з власного досвiду, бесiд з ченцями та очевидцями подiй – збирав свiдчення про благодатнi
чудеса в Києво-Печерському монастирi, дiяльнiсть його подвижникiв. Його
власноручнi записи нараховують близько 30 оповiдей – про чудеснi зцiлення
вiд мощiв набожних i свiдчень про божу кару, яка падала на тих, хто ставився
з недовiрою до нетлiнностi мощiв i виявляв зневагу до святинь. В продовження заходiв Петра Могили i, очевидно, за його дорученням, з кола дiячiв Печер-

ського гуртка виходить декiлька праць – «Patericon» Сильвестра Косова
(1635), «Teratourgema» Афанасiя Кальнофойського (1638) i «Parergon» Іларiона Денисовича (1638). Зокрема, додатковi статтi польськомовного Патерика
мiстять докази постiйного духовного зв’язку Русi з Константинопольською
Церквою, що повнiстю узгоджувалося з викладом цiєї ж iсторiї у «Палiнодiї»
Захарiї Копистенського i продовжувало цим виразну традицiю лiтературної
дiяльностi печерських учених.
Видання Патерика Печерського 1661 р. справило помiтний вплив на твори найвидатнiших вчених i письменникiв XVII ст., дiячiв Печерського гуртка.
Так, всi його агiографiчнi роздiли було включено до чотирьохтомних Житiй
святих Димитрiя Туптали у виглядi 38 четь-мiнейних статей. До образiв печерських святих звертався в своїх ораторських творах Антонiй Радивиловський:
до його книги «Огорородок Марiї Богородицi» 1676 р. увiйшло 10 творiв,
присвячених засновникам Печерського монастиря. Мотиви Патерика звучать i в проповiдях Йоаникiя Галятовського: «Казаня на преподобнаго отца
нашего Антонiя Печерского» i «Казаня на преподобнаго отца нашего Феодосiя Печерского». В «Трубах словес пропов›дных» Лазара Барановича простежується чiтка тенденцiя використати сюжети про печерських святих для
проголошення патрiотичних iдей, виховання вiрностi давньоруським культурним традицiям. Наскiльки вказана тематика була близькою видатному дiячевi епохи, свiдчать його слова в листi до печерського намiсника Антонiя Радивиловського: «Я по любви моей летел бы всегда к святому месту, откуда
мне досталось перо, – почему я начертал, хотя слабою рукою, о пещерах, о
святом Антоние, патроне твоей пречестности»6. Також i автор Синопсиса
1661 р., називаючи Київ «царственным, Богоспасаемым», а також «преславным, верховным и всего народа Россiйского главным градом», а Києво-Печерську лавру – «преславной великой чудотворной Лаврой Печерской Кiевской»,
обгрунтовує, як i «Печерський Патерик», їх святiсть, пiдсилюючи її словами
апостола Андрiя Первозванного: «На сих горах возсiяє благодать божiя»7.
Внутрiшнiй свiт i моральне обличчя тогочасних українських вищих церковних дiячiв допомагають характеризувати їх заповiти, що збереглися у справах
фонду Києво-Печерської лаври та iнших джерелах. Цi документи безцiннi
для дослiдження епохи, характерних особливостей ментальностi українського чернецтва, зокрема, вони дають уявлення про моральнi чесноти тих чи
iнших церковних дiячiв, фiксують ставлення до обителi, де вiдбувся їх чернечий постриг, тощо. Так, Димитрiй Ростовський писав у своїй духовнiй:
«…прiях святый иноческiй образ и постригохся в Кiевском Кирилловском
монастыр›, в осьмьнадесятое л›то возраста моего, и обещах Богови нищету
извольную им›ти, от того времени, даже до приближенiя моего ко гробу, не
стяжевал им›нiя и мшелоимства, кром› книг святых, не собирал злата и сребра, не изволях им›ти излишних одежд, ни каких либо вещей, кром› самых
нужд, но нестяжанiе и нищету иноческую духом и самым д›лом по возмодности соблюсти тщахся, не пекiйся о себ›, но возлагаяся на Промысл Божiй,
иже никогдаже мя остави»8.
Окрiм докладних настанов щодо розпорядження особистим майном, автори заповiтiв часто вказували конкретне мiсце їх поховання i навiть обумовлю-
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вали поховальний обряд. Так, митрополит-схимник Фiлофей (Феодор) Лещинський давав такi свої останнi настанови: «Прошу братiю, …не осматриват
и не омывати гр›шнаго тела моего, токмо обл›кти в белую власяницу мою,
которую и держу для того, да кафтан какой на мя возложити и поясом
рем›нным подпоясати да рясу китайчатую легкую возложить на мя и четки в
руку, на главу кукуль, а схиму, собравши, под голову положити, а параманом
закрыти очи и, вынесши в церковь, послать до просвященнаго как он изволит, только прошу, его любве архiерейской, чтоб прочитал прощальную молитву надо мною. Гроб готов в палатце, который от многаго времени вожу с
собою, а могилу выкопать перед дверьми западными»9.
Своє особисте майно i власнi бiблiотеки українськi церковнi дiячi заповiдали, як правило, монастирям, де вони приймали чернечий постриг. У складеному перед смертю заповiтi архієпископ Архангельський і Холмогорський
Герман Копцевич († 25 липня 1735 р.) зазначав: «Им›нiе же мое, которое
мн› даде Бог, сице располагаю: дв›сти рублей нищим тотчас роздать, дв›сти
на погребенiе и роздачу архимандритам, священникам и п›вчим; сто рублей
на достроенiе церкви городовой, дв›сти до обители свято-печерской, ид›же
я и братiя моя воспитанны, сто рублей до братства в Кiев›, ид›же изучены….
Книги мои, которыя и с собою привез, отдаю до библыотеки Холмогорской10. У своєму заповiтi митрополит Смоленський i Дорогобузький Варлаам
Косовський так розпорядився своїм архiєрейським облаченням: «сакосъ бархатной рытый золотной, на ризы полица бархатная красная, зъ жемчюгомъ и
штучками; платковь три посощныхъ; единъ вишневый флоровий, новый, другой красный, третiй зеленый» – вiддати в Печерський монастир; в Софiйський монастир – «Чиновникъ архiерейского служенiя, въ оправ› подъ сребромъ и финифтомъ, въ красномъ бархат› и зъ закладкою жемчюжною малою». Чимало речей заповiв вiн на Пустинно-Миколаївський монастир, де
служив намiсником: «крестъ алмазной золотой съ ц›пкою сребреною позлащенною, на икону чюдотворца Николая; омофоровъ четыре: 1, штофовой
б›лой, 2, штофовой лазоревой, 3, штофовой зеленой, 4, бархатной черной;
епитрахиль черная бархатная и поручье такое жъ; мантiй архiерейскихъ четыре: 1, обьяринная лазоревая, 2, байберековая лазоревая, 3, камчатая двоеличная, 4, камчатая красная; три рясы архiерейскихъ: 1, обьяринная зеленая, 2, обьяринная лазоревая, 3, обьяринная вишневая». Червону архiєрейську шапку – в Києво-Межигiрський монастир, а зелену архiєрейську шапку
i панагiю з хрестом – в Іркутський Вознесенський монастир. В ризницю Смоленського собору – три мантiї, а ряси, кафтани i лiски – мiсцевому смоленському духовенству11.
Церковне начиння, кошти i книги архiєреїв часто заповiдалися обителям,
якi служили їх останнiм пристановищем. Так, митрополит Тобольський i
всього Сибiру Фiлофей Лещинський вказував: «Что было, все в строенiе монастырю Тюменьскому положилось», а церковнi i богослужбовi книги велiв
передати для церковних потреб новоохрещених сибiрських народiв12. Аналогiчно архiєпископ Київський, Галицький i всiєї Малої Росiї Варлаам Ванатович у своєму заповiтi зазначив, що «сосуды церковные серебряные позолочены: потир и зв›зда с финифтом, дискос да два блюдца и лжица без финифту,

ц›ною в восемьдесят семь Рублев, в соборную святую церковь Тихвинскаго
Большаго монастыря отданы»13.
Особливий заповiт залишив по собi митрополит Тобольський i всього Сибiру Павло Конюскевич, перебуваючи з червня 1768 р. у Лаврi на спокої.
Митрополит прибув з Тобольська без усяких коштiв, заздалегiдь вiдправивши
Лаврi усi свої збереження. Коротенький заповiт архiєрея, датований 1770 р.,
пiдтверджує, що вiн зробив усе можливе, аби не завдавати Лаврi клопоту
пiсля своєї смертi: «Я нижеподписавшийся, находящiйся в лавр› Кiево-Печерской по об›щанiю митрополит Павел, будучи в слабости здоровя своего,
и даби никто по смерти моей святой лавры турбовать не могл, сим моим
зав›щанiем т›м и кому о семъ в›дати надлежатимет обявляю, что им›вшееся
собственное мое имущество, денги и разные вещы при доброй памяти и из
собственной воли прежде смерти моей все роздано, во ув›ренiе чего сiе мое
зав›щанiе собственноручним подписом утверждаю»14.
Подiбний лаконiчний заповiт, який засвiдчує чеснiсть i «нестяжательство»
його автора, залишив по собi митрополит Київський, Галицький i всiєї Малої
Росiї Рафаїл Заборовський: «Зав›щанiе и опред›ленiе келейным моим от
доброхотных подаятелей праведно собранным червонным таковое полагаю.
По погребенiи многогр›шного т›ла мого духовным персонам на молитви
роздати сто червонных. Бол›е же в мене никаких денег не им›ется. А протчые мои деньги и вещи собственные мною самым розданы за живота моего.
Смиренный Рафаил митрополит кiевскiй, 1747 года септемврiа 12 дня»15.
Згiдно з волею заповiдачiв кошти та архiєрейське майно часто йшло на потреби найбiднiших верств населення. Так, на кошти, вирученi вiд продажу
архiєрейського майна, Порфирiя Крайського та iнших його речей, були
влаштованi двi «богодельни» –шпиталi для утримання бiдних з духовного i
свiтського стану – «б›дныхъ, ув›чныхъ престар›лыхъ и въ неисц›льныхъ находящихся бол›зняхъ и родственниковъ, кои бы ихъ содержать и пропитать
могли, не им›ющих», один для чоловiкiв поблизу Смоленського собору, а
iнший для жiнок поблизу Успенського собору, кожен на 18 осiб з найменуванням їх на честь жертводавця Крайськими16.
Інодi українськi архiєреї передавали право вирiшувати долю свого майна
духовним властям. Так, Феоктист Мочульський, єпископ Курський i Бєлгородський († 30 квiтня 1818 р.), у духовному заповiтi вказував: «Саккосъ и омофоръ, госпожею бригадиршею Стр›моуховою пошитые, митру, госпожею
майоршею Безгиною присланную, ежели сiе потребно возложить, предоставляю размотр›нiю духовной консисторiи»17.
Важливо також, що iнодi архiєрейське майно заповiдалося на потреби навчальних закладiв. Так, рязанський преосвященний Стефан Яворський
(† 24 листопада 1722 р.) у своїй духовнiй вказував передати у Нiжинський
Благовiщенський монастир, у якому планував вiдкрити колегiум, крiм власної
бiблiотеки та речей особистого вжитку також «дв› мантiи патрiаршихъ, одна
бархатная рытого бархату, на ней два креста земчужные, скрижали бархатныя красныя, кресты штофные; вторая штофная лазоревая:скрижали красныя бархатныя, кресты штофныя; посох костяной, на немъ искладено раковинами въ ящику кипарисномъ присланное от свят›йшихъ патрiарховъ; четы-
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ре скрижали красныя бархатныя, на нихъ кресты штофные; поручи на
штофе лазоревомъ, шиты личины золотомъ и серебромъ; клабукъ б›лой»18.
Подiбним чином поступив i єпископ Бєлгородський i Обоянський Єпифанiй
Тихорський – у своєму заповiтi вiн наказував вiддати в Харкiвський колегiум,
окрiм власної бiблiотеки – 3 панагiї i архiєрейську шапку19.
Таким чином, матеріали з церковно-політичної та культурно-просвітницької діяльності українського вищого духовенства, а також тексти духовних заповітів, дають можливість характеризувати в основних рисах особливості
їхньої ментальності та поведінки.
1Цит.
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТИПИ
«УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮДИНИ»
ТА ЇХ ПОВЕДІНКОВІ ВИЯВЛЕННЯ
(фiлософсько-свiтоглядний аналiз)

«Може найважливiшим з наших завдань, як нацiональної спiльноти, було, є
i буде: пiзнавати себе»1. Це зауваження щодо завдань для сучасних українцiв
одного iз найцiкавiших українських мислителiв ХХ столiття Є. Маланюка не
втрачає своєї актуальностi iз плином часу, особливо ж для тих спiльнот, якi
знаходяться у пошуках свого власного обличчя та власного нацiонального
шляху вже в якостi незалежної самостiйної єдностi.
«Історiя показує, що кожне суспiльство, яке знаходиться на зламi, потребує
певного типу масової особистостi. І цей тип виробляється або цiлеспрямовано, або ж стихiйно, але виробляється обов’язково. Внутрiшнiй механiзм такого процесу найбiльш талановито, мабуть, змiг описати М. Вебер на прикладi
епохи Реформацiї, яка витворила принципово новий соцiокультурний та
економiчний тип особистостi, орiєнтований на iндивiдуальну трудову iнiцiативу. Саме цей тип масової особистостi забезпечив стрiмкий розвиток капiталiстичних (ринкових, правових i полiтичних) стосункiв у Захiднiй Європi, хоч

