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Суспільні детермінанти взаємодій у міжконфесійному просторі України:

Семенюк Микола
(м. Чернівці)
КАЛЬВІНІЗМ НА УКРАЇНСЬКИХ
ТЕРЕНАХ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІ – У
ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТ.
У другій половині ХVI ст. головну роль у розповсюдженні
кальвінізму на українських землях виконують такі відомі
протестантські центри польсько-литовської держави як
Вільно, Краків, Люблін і Сандомир. Найбільшої популярності
серед декількох течій раннього протестантизму набуває його
кальвіністський різновид. Його еволюцію у даний період
умовно можна поділити на декілька етапів: час зародження
конфесії (40–50 рр. XVI ст.), другий етап позначений
найбільшими успіхами течії (60–80 рр. XVI ст.), третій період –
це період поступового згасання активності реформатських
громад (кін. XVI – поч. XVIІ ст.) і припинення діяльності у
більшості регіонів України (40–50 рр. XVIІ ст.).
«У середині XVI ст. Польсько-Литовська держава стала
пристановищем євангельських доктрин з цілого світу: крім
лютеран, кальвіністів, поширились унітаристи (соцініяни),
чеські браття» – пише історик М. Грушевський. Та, все ж
провідною протестантською конфесією того часу був
кальвінізм, який успішно зміг поєднати денаціональну природу
з гнучкою адаптацією до реґіонально-національних
особливостей. Крім того, значним був і вплив кальвіністів у
польському сеймі внаслідок приналежності до нього
аристократії. Загалом, завдяки старанням Канцлера Великого
князівства Литовського Миколи Радзивіла Чорного (1546–
1589) дана деномінація стає на певний час панівною серед
маґнатів та шляхти князівства, яке в той час охоплювало також
значну частину українських земель. Також, відбуваються зміни
в повсякденному і духовному житті: винайдення
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книгодрукування, збільшення кількості освічених людей,
здатних усвідомлювати сучасне становище церкви з її
недоліками та недієздатністю, що спонукало до його
реформування. Пізньосередньовічна католицька церква
переживала глибоку кризу. Освічені сучасники чітко бачили
суперечність між церквою, описаною в Новому заповіті, і
католицькою церквою їхнього часу. Змін на краще потребували
і її адміністративно-юридична система, моральність, тому
реформатори
пропонували
оновити
першооснови
апостольського християнства, переосмислития біблійні тексти і
навіть реформувати християнську доктрину, оскільки віра і
практика, на їхню думку, зазнала істотних нашарувань.
Дослідник Я. Тазбір зазначає: «При переході у нову віру
була важливою освіта, оскільки першими поборниками
релігійних реформ стали найосвіченіші люди». Перші
проповідники, котрі діяли на наших теренах – це культурні
діячі, перекладачі, літератори. Зокрема, Павло Зенович,
Микола Житний, Фома Фальковський та ін.
Відомо, що прихильниками вчення Кальвіна стала
частина української шляхти, що не обіймала високих
державних посад, однак була достатньо впливовою і
надавала чималу допомогу: матеріальну (передавала
будівлі у розпорядження громад, гроші для навчання
молодих віруючих за кордоном, опікувалася друкарнями,
школами тощо) та моральну (особливо через участь у
сеймовій боротьбі, протистоянні католицизму).
Покровителями даної протестанської конфесії були
вихідці аристократичних родин – Вишневецьких,
Воловичів, Горських, Потоцьких, Радзивіллів, Язловецьких
та ін. Саме з цих відомих династій вийшло чимало знаних
діячів, таких як Павло і Теодор Оріховські, Миколай Рей та
його сини, Станіслав Сарницький.
Щодо розповсюдження деномінації, то частина
дослідників констатує, що окремі українські регіони були
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чи не найбільш «кальвінізованими» серед інших земель
Речі Посполитої. Серед них – Брацлавщина, Волинь,
Галичина, Закарпаття, Київщина та Поділля. Кількість
тогочасних
кальвінтських
(реформатських)
громад
коливається у межах від 100 до 300 [1; 3; 7, с. 140].
Звичайно, що для досягнення таких результатів необхідна
була релігійно-пропаґандистська діяльність, яка передусім
ґрунтувалася на працях Жана Кальвіна «Настанови у
християнській вірі», «Женевський катехизис» і численних
віросповіданнях (Ґейдельберзькому, Базельському та ін.).
Втім, необхідність впливу на місцеве населення висунула
перед кальвіністами потребу створення ориґінальних праць,
перекладу біблійної літератури загальноприйнятими на
теренах польсько-литовської держави мовами.
Першим протестантським твором слов’янською мовою
вважають «Китехизисъ, то єсть наука стародавная
христіанская отъ Святого Письма, для простихъ людей языка
русского, в питаніахъ и отказахъ собрана»), що був виданий у
Несвіжській друкарні зусиллями Симона Будного у 1562
році. Також, важливою пам’яткою кальвіністського
походження у східнослов’янських землях – «Крехівський
Апостол», перекладений мовою, наближеною до народної.
Це посприяло тому, що вже на початку ХVII ст. у лавах
кальвіністських зборів зустрічаємо все більше русинів. У
хроніці Андрія Венгерського цей період позначений згадками
про «рутенів» або тих, хто був «із землі рутенської». Це,
зокрема, Федір Жданович, Іван Ходілович, Андрій, Микола і
Лукаш Добрянські, Станіслав Заянчковський та ін.
Наприкінці XVI – на початку XVIІ ст. розпочинається
період занепаду кальвінізму на українських теренах.
Насамперед тому, що народною релігією він так і не став. Крім
того, більша частина місцевої шляхти, котра спочатку у всьому
підтримала його, у часи контрреформації перейшла (чи
повернулася) до католицтва, яке безперечно розширювало її
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права та фінансові можливості. Однак, як свідчить П.Шевальє
в книзі «Історія війни козаків проти Польщі» (1663) незначна
частина української шляхти і надалі сповідувала кальвінізм,
навіть підчас війни Б.Хмельницького з Польщею.
Таким чином, друга пол. ХVI – перша пол. ХVII ст. в
історії України позначені відчутним впливом на її релігійне
життя західноєвропейських протестантських
течій.
Основною причиною розвитку кальвінізму в Україні стала
особлива прихильність до нього маґнатсько-шляхетських
родин, впливових у суспільному й культурному житті
польсько-литовської держави. Проте їхні успіхи виявилися
недовготривалими. Як зазначає М.Грушевський, що
«євангелицтво», яке сповідували послідовники М. Лютера і
Ж. Кальвіна, «раптово вибуяло в третій четвертині 16 віку і
так само раптово зав’яло в першій четвертині 17 віку, і
тільки завзяття кількох магнатських фамілій урятували
його від повного знищення» [2, с. 31; 4; 5; 6, с. 58].
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Кифюк Василь
(м. Чернівці)
ПРОТЕСТАНТИЗМ У КОНТЕКСТІ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Досліджуючи протестантизм, особливо його пізні течії,
слід брати до уваги той факт, що за роки незалежності ці
віросповідання пройшли складний шлях становлення,
інституціоналізації та визнання як на державному, так і
особистому рівнях. Рівень довіри держави та суспільної
думки до протестантських конфесій не завжди відображав
реальний стан речей.
Тема особистості й особистісної віри є актуальною для
протестантизму, що апелює до вільного вибору релігійного
світогляду й життя. Загальні біблійні принципи етики, моралі,
любові, що стають основою для вільного вибору особистості,
формують демократичну систему взаємовідносин між
конфесією та віруючи, що до неї належать [7, с. 237]. Така
гуманна орієнтація протестантизму у питаннях соціальної
справедливості пояснює популярність та зростання кількості
послідовників у країнах, де права людини утискувалися або ж
не дотримувалися взагалі.
Протестантські євангельські церкви, зазвичай, мають
надзвичайно розширену організаційну структуру, але
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