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понять, широко вживаних у сучасному гуманітарному знанні: “хрис-
тиянська”, “церковна”, “монастирська” та інші типи культур. Ви-
окремлено специфічно належні до церковної культури явища утворен-
ня “культури прицерковного кола”.
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У сучасній культурології та мистецтвознавстві термін 
“християнська культура” є одним із широко вживаних. По-
ряд з ним у роботах мислителів минулого і сучасності (серед 
них П. Флоренський, Г. Флоровський, І. Ільїн, М. Бердяєв, 
С. Булгаков, Іларіон (Алфєєв) та ін.) можна зустріти поняття 
“літургічна культура”, “церковна культура” (варіант – “цер-
ковність”). Дослідник А. В. Тарабукіна для аналізу “навколо-
церковного середовища” використовує термін “культура при-
церковного кола” [1]. Сучасні автори (Р. Р. Малчев, Т. М. 
Арцибашева, Ю. Г. Кучмаєва, І. Г. Родченко та ін. присвя-
чують свої дослідження феномену “монастирської культури”. 
Питання узгодження перерахованих і низки взаємопов’язаних 
з ними понять дотепер поставлене не було. У статті пропону-
ється можливий погляд на цю проблему.

Термін “християнська культура” традиційно вживається 
для позначення релігійного вчення і його різноманітної істо-
ричної, художньої, особистісної та ін. реалізації, усього, що 
принесло у світ християнство. З погляду, скажімо, соціології, 
християнська культура – одна з граней культури людського 
суспільства. Однак проблема в тім, що християнська Церква 
(і вужче – Православ’я) в особі й ученні своїх представни-
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ків позиціонує себе іншою щодо світу, розмежовуючи понят-
тя “Церква” і “світ”: “Одне – християни, інше – миролюбці: 
між тими й іншими відстань велика... У християн інший є світ, 
інша трапеза, інша одежа, інша насолода, інше спілкування, 
інший напрям думок, тому й кращі вони од всіх людей” (тут і 
надалі переклад наш. – О. С.) [2].

Доцільно у сукупності явищ, що стосуються “християнської 
культури”, виділити специфічно належні до “церковної куль-
тури”. Поняття “християнська культура” і “церковна культу-
ра” найчастіше сприймаються як синоніми. Так, С. Булгаков у 
статті “Церква й культура” писав: “Створити справді христи-
янську, церковну культуру й збудити життя в церковній огоро-
жі, перемогти протилежність церковного й світського, – таке 
історичне завдання для духовної творчості сучасної Церкви й 
сучасного людства” [3].

З богословської точки зору, “споконвічно під Церквою ро-
зумілося зібрання покликаних у суспільство Господнє осіб, що 
почули заклик Господа до спасіння й пішли за Ним, а тому 
склали “рід обраний” [4, 209]. Церква не обмежується спів-
товариством тих, що живуть зараз, а має складну структуру: 
“до Церкви належать [...] не тільки всі православні християни, 
що живуть на землі, але також і ті, що померли в щирій вірі й 
святості. До Церкви належать не тільки люди, але й Ангели 
[...]” [4, 210]. Церква є Царство Боже, засноване Христом 
на землі, яке необхідно відрізняти від Царства Небесного – 
Царства Бога наприкінці часів для праведників. Церква скла-
дається з двох частин: християни, що живуть зараз, утворю-
ють Церкву мандрівну (або войовничу), а померлі праведники 
– “Церкву торжествуючу” [4, 211]. Таким чином, “церковна 
культура” – це прояв Церкви земної. Зовнішні прояви земної 
частини Церкви характеризуються в такий спосіб: “а) єдність 
православної віри, сповідання того самого Символу віри; б) 
єдність таїнств і богослужінь; в) єдність ієрархічного спад-
коємства єпископату; г) єдність церковного устрою, єдність 
церковних канонів” [4, 227]. Навіть благодать відповідно до 
догматичного богослов’я виділяється двох видів – благодать 
загальна й благодать чисто церковна [4, 189].
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Доцільно зарахувати ці прояви не до “християнської куль-
тури”, що розуміється широко, а до вужчого змісту “церковної 
культури”. У ній можна простежити сенси, що становлять сут-
ність культури як явища: знання, цінності, регулятиви. Корпус 
“знання” (і цінності) утворює віровчення, що включає Писання 
й Переказ, а також літургійне життя (таїнства і богослужіння). 

Регулятиви церковної культури втілені в уставі, канонах, 
ієрархічному спадкоємстві єпископату, ієрархічній структурі 
керування, наявності синодальних установ, понятті “канонічна 
територія”, її поділі на єпархії, наявності церковного суду та 
ін. Церковна культура ґрунтується на низці принципів, серед 
яких “принцип монархічного єпископату”, “принцип каноніч-
ної території”, певне формулювання еклезіологічної моделі: 
“одне місто – один єпископ – одна церква” [5, 286]. Части-
ною церковної культури є канонічне церковне право, прийняті 
титули предстоятелів Помісних церков. Одним з регуляторів 
церковного життя є церковний етикет, що розглядається як 
нижній, але необхідний ступінь благочестя: “Благочестя – це 
наче би вертикаль, спрямована від землі до неба (людина – 
Бог), церковний етикет – це горизонталь (людина – людина). 
При цьому не можна піднятися до неба, не люблячи людини, і 
не можна любити людину, не люблячи Бога [...]” [6, 7]. Про 
те, що вся розмаїтість церковних канонів є не тільки практи-
ка, але культура, система ідеалів і цінностей, пише А. Кураєв: 
“Канони – це мрія Церкви про себе саму. Це Церква, якою 
вона хотіла би себе бачити. Це ікона Церкви. І наївно було б 
уважати, що всі канонічні правила, прийняті в різні століття з 
різних приводів, є інструкція, яку треба одночасно й повністю 
виконувати тут і зараз” [7].

Ціннісний зміст, крім згаданих явищ, реалізується в уяв-
леннях про “благоліпність” (храму, людини), критеріях і шля-
хах створення цієї благоліпності. Носіями церковної куль-
тури є церковні ієрархи, “біле духівництво”, професорсько-
викладацькі корпорації духовних академій і семінарій, а та-
кож церковні люди, тобто ті, що наділені „церковністю”. Під 
останнім терміном розуміється: “1. Церковність є посильне 
відвідування всіх церковних служб і знання статуту. [...] 2. 
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Церковність є активне переживання всіх подій церковного 
річного кола. [...] 3. Третє визначення церковності зв’язує її 
з таємничою стороною життя Церкви, з участю християн у 
церковних таїнствах. [...] 4. Церковність це є розуміння всес-
вітнього соборного значення справи Христової [...] підкорити 
ВСЕ служінню цій соборній всесвітній справі Христовій, Тілу 
Христову, Боголюдству й братам Христовим по плоті” [8].

Церковна культура є складовою християнської культури, 
становить її “сугубе” вираження. Специфіка ж християнської 
культури полягає в тім, що вона є результат зустрічі “Церкви” 
і “світу”. Християнська культура відмінна від культури цер-
ковної: “Християни покликані творити християнську культу-
ру не через церкву, тому що не можна втягувати церкву як 
знаряддя в усі господарські труднощі, в усі політичні звади, в 
усі війни, учені суперечки й художні блукання; [...] церква має 
інше, вище й краще покликання. Так само ми повинні творити 
християнську культуру не в церкві: тому що це означало б по-
вести церкву від її прямого призначення – дотримувати віру, 
таїнства, чиноначаліє й Дух Христов [...]” [9]. Цю тезу під-
тверджує й диякон А. Кураєв, говорячи про сучасне кількісне 
співвідношення (на прикладі Росії) носіїв церковної та хрис-
тиянської культур: “треба розрізняти два типи православних 
людей. Одні – це й справді церковні люди. Їх не більше 4 % 
у країні. [...] Є ще люди (їх у Росії відсотків 70), які самі за 
церковними правилами не живуть, церковну віру не знають, 
але в культурно-етнографічному плані ототожнюють себе із 
Православ'ям” [7].

Сутність православної монастирської культури визначаєть-
ся сучасними дослідниками по-різному. Найпоширеніший під-
хід представляє Т. М. Арцибашева [10]: монастирська куль-
тура — це сума елементів, що становлять життя й історію мо-
настиря: статут, традиції, архітектурний ансамбль, літературні 
та іконописні пам’ятки, церковне начиння, а також функції 
монастиря в суспільстві того або іншого історичного періоду. 
З погляду І. Родченка монастирська культура є “органічною 
системою учасників (послушників і ченців), видів діяльності 
(пильнування, дзвін, молитва, послух і т.ін.) і відносин (адмі-
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ністративна й духовна ієрархія, братерство), де кожна частина 
існує як засіб для досягнення особистої духовної досконалості 
кожним членом громади” [11]. Р. Малчев визначає монастир-
ську культуру як феномен, що виник у результаті взаємодії 
між канонічною християнською культурою, реалізованою в 
монастирських умовах, чернечою творчістю та локальною на-
родною традицією, що склалася в селах, пов’язаних з монасти-
рем [12]. Полемізуючи з Р. Малчевим, Ю. Кучмаєва заува-
жує: “Однак правомірно порушити питання й про інше, вужче 
тлумачення поняття й феномена “монастирська культура”, 
співвідносячи його перш за все з якістю повсякденного життя 
середньовічного чернецтва, з подвигом духовного життя меш-
канців монастирів і скитів, що свідчить про найдосконаліше 
явище у світі заповітів християнства” [13, 9]. Зустрічається 
і поняття “чернеча культура”. Так, на думку ієромонаха Іони 
(Паффхаузена), митрополита всієї Америки й Канади, “чер-
неча культура є не що інше, як слухняність Євангелію через 
слідування за нашими духівниками, які передають нам досвід 
життя за Євангелієм у всій його повноті” [14].

Неважко помітити, що зміст цих визначень балансує між 
двома полюсами: прагненням підкреслити більшою мірою 
об’єктивовану, втілену або духовно-змістову складову монас-
тирської культури, її зв'язок зі світом або її відчуженість від 
нього. Ймовірно, такий стан речей походить з певної пробле-
ми, що існує в монастирській культурі та яку остання покли-
кана вирішити: зречення, відхід від світу й “печалованіє” про 
світ, соціальне служіння. Перебуваючи у світі (тобто в зем-
них умовах), перебороти матеріальність, суєтність, гріховність 
цього світу й водночас не відкинути його, але перетворити. У 
зв’язку зі способом вирішення цієї проблеми перебуває різно-
маніття монастирських статутів, виділення двох основних ти-
пів монастирського внутрішнього устрою – анахоретства або 
кіновії. У Євангелії це питання піднімається у відомій притчі 
(Лк. 10: 38-42), і два шляхи його вирішення одержали назви 
“шлях Марфи” і “шлях Марії”.

У феномені, який умовно визначається як “монастирська 
культура”, присутні два шари: схований від очей молитовний 
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подвиг і той, що втілює зв'язок монастиря й світу. Пропонуєть-
ся для позначення першого використовувати термін “чернеча 
культура”, а для другого — власне “монастирська культура”.

Чернеча культура становить відповідність життя ченця 
прийнятим у цій сфері зразкам на шляху його прагнення до 
святості. Рівень цієї відповідності може бути визначений тіль-
ки Богом. Святість — результат гармонізованої діяльності 
людини й Бога (синергія) і тому повною мірою фактом куль-
тури названа бути не може (якщо виходити із визначення, що 
культура — є все те, що зроблене людиною). Культурою ми 
можемо її назвати настільки, наскільки людина бере участь у 
процесі обоження своїми зусиллями, духом, душею, тілом, ро-
зумом і виробляє на цьому шляху певні регулятиви й канони. У 
православній християнській традиції чернеча культура зветься 
духовним діланням і становить сукупність чернечих обітниць, 
аскетичних практик, досвід відкриття себе Богові й надання 
можливості Його благодаті діяти в собі. Ця діяльність може 
бути описана, застосована в практиці особистого життя, але 
не може бути науково досліджена в повному сенсі цього слова, 
тому що заснована на інших, ніж людська логіка, підставах.

Монастирська культура є результатом прагнення врятувати 
світ через діяльне “печалованіє” про світ. Вона має широку ме-
режу зв’язків з культурою світською: економічні, торговельні, 
юридичні, майнові, освітньо-педагогічні, художні, туристичні, 
фінансові, інформаційні та ін. Це вже не зречення від світу, а 
перетворення частини світської культури відповідно до христи-
янських заповідей і моральних вимог. Це активний вплив (але 
не агресивний). Чернеча культура теж впливає на суспільство, 
але швидше пасивно. Самим фактом свого існування, своєю не-
схожістю, без налагоджених зв’язків зі світом скит або пустель-
ник змушує задуматися знаючого, зацікавитися незнаючого.

Чернеча культура позаісторична. Як зразок для насліду-
вання ченцеві сьогодні пропонується і житіє Антонія Великого 
(IV ст.), і Серафима Саровського (XVIII — XIX ст.). Це 
певна константа, стрижнева складова, звернена до глибинної 
сутності людини. Монастирська культура історична. Із часом 
міняються функції монастиря в культурі суспільства й харак-
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тер його зв'язку зі світом, взаємодія з державними інститута-
ми. Так, зміни архітектури або внутрішнього оздоблення со-
бору монастиря можуть здійснюватися за цілком практичними 
причинами: тіснота через кількість братчиків, що збільшуєть-
ся, пожежа, руйнування ворогом, налагодження опалення, 
старість. А можуть — і за зовсім світськими, “немонастир-
ськими”: ще міцний будинок собору може бути розібраний, 
тому що він перестав відповідати новому статусу монастиря, 
що відображає відгук монастирської культури на її сприйняття 
культурою світською.

Чернеча культура є перетворенням людини. Саме це є метою 
православної аскетики. Монастирська культура – перетворен-
ня більшою мірою природи й суспільства. Для монастирської 
культури характерне ціннісне переживання часу, прагнення 
максимально використати відпущений час життя для добрих 
справ. Для чернечої культури характерна концепція зупин-
ки часу, споглядальність. Продукт чернечої культури – свя-
тість. Продукт монастирської культури – синтез, гармонійне 
з’єднання чернечої та світської (але не секулярної) культур.

Можна припустити, що наведені відмінності між культу-
рою чернечою та культурою монастирською стосуються і роз-
різнення монастирів за типами. У монастирях споглядального 
типу, скитах, поселеннях пустельників-анахоретів на перше 
місце виходить чернеча культура. Життя цих монастирів по-
вною мірою відповідає ідеї відходу від світу. При монастирі 
такого типу відсутні соціальні інституції – школи, аптеки, лі-
карні та ін. Контакти зі світом зведені до мінімуму. Склад ар-
хітектурного ансамблю монастиря такого типу – церква (іноді, 
на початку заснування монастиря, і без неї) і келії на відстані 
чутності людського голосу. Оздоблення храму відрізняється 
простотою, побут – суворим аскетизмом. Вибір ченцем занять 
ґрунтується на вимозі займатися тільки тим, що не відволікає 
від основного заняття – молитви.

У монастирях “загальножительного” соціального типу від-
повідно до класичної формули сполучення праці й молитви 
чернеча культура, “духовне ділання” становить наче канву, 
входить усередину численних суспільних послухів мешкан-
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ців. День ченця розподілений відповідно до статуту. Іно-
ді для молитви залишається тільки нічний час (як у Свято-
Пантелеймоновому монастирі на Афоні). Відомі випадки, 
коли молитовне правило скорочувалося заради надання біль-
шої уваги потребам населення [12, 26]. Завдяки наявності 
різноманітних зв'язків зі світом, улаштуванню досить великої 
кількості соціальних інституцій, чернеча культура “обростає” 
власне монастирською культурою. Більшою мірою, ніж в “осо-
бножительному” монастирі, проявляється її “відчутна” части-
на: розвинутий архітектурний ансамбль, найчастіше багатство 
церковного начиння й священичого одягу, зростає скарбниця й 
майно, формується бібліотека, створюються майстерні, у тому 
числі й різних церковних мистецтв. Монастир виступає зна-
чущим учасником життя суспільства під час голоду, війни, епі-
демій, посухи та ін.

Таким чином, життя монастиря є сполученням двох куль-
тур – чернечої та монастирської. Залежно від типу монастиря 
одна з них має більшу вагу в практиці його побутування. Мо-
настирська культура – явище життя й діяльності монастирів 
насамперед загальножительного, соціального типу, що відо-
бражає їхній зв’язок з природою та світською культурою. Це 
явище включає і нематеріальні (тип статуту, проповіді й т.п.), 
і об’єктивовані (архітектурний комплекс, одяг, церковне на-
чиння й т.п.) складові. Монастирська культура є природним 
результатом існування чернечої культури, що становить її вну-
трішній стрижень, її “душу”.

Якщо співвіднести перераховані типи культур – християн-
ська і церковна, монастирська й чернеча, – то можна зробити 
висновок, що чернеча культура через свою віддаленість від світу, 
а іноді й протиставлення йому є частиною церковної культури. 
Водночас, вони не тотожні, про що свідчить низка історичних 
прикладів. Як пише єпископ Іларіон (Алфєєв), “опортунізм 
церковної ієрархії (занадто часте угодовство “імператорові в 
питаннях і православного, і єретичного характеру. – О. С.), 
що виявився з особливою силою в іконоборчу епоху, призвів до 
падіння авторитету єпископів у очах простих віруючих і сприяв 
підвищенню авторитету ченців. У багатьох випадках, коли іє-
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рархи виявлялися не на висоті сану, саме на плечі ченців лягала 
місія захисту Православ’я [5, 58]. Це зумовило, наприклад, в 
епоху Василія Великого (IV в.), небезпеку можливого відді-
лення чернецтва від Церкви й протиставлення їй [5, 79]. Чер-
нецтво є окремим церковним інститутом з особливим статусом.

Монастирська ж культура виступає частиною християн-
ської культури через наявність широких зв’язків зі світом. 
Якщо мешканці монастирів споглядального типу є носіями пе-
реважно чернечої культури, а в монастирях соціального типу 
переважає культура монастирська, то клас “ученого черне-
цтва” перебуває на стику чернечої та монастирської, церковної 
та християнської культур. Під “чиновним ученим чернецтвом” 
(термін архімандрита Кипріяна (Керна)) від часів Петра I ро-
зуміються ті, хто приймає чернецтво „для архиєрейства й ін-
ших учителів церковних” [5, 159]. Не будучи представниками 
білого духівництва, займаючись переважно богослов'ям і про-
повідницькою діяльністю, вони не мали можливості присвячу-
вати себе суворій аскезі.

Про “міжкультурне” і прикордонне становище сучасного 
єпископа пише Андрій Кураєв: “Єпископ за самим станови-
щем своїм живе в кількох світах одночасно. Це не чернець, 
який живе серед людей, які зробили однаковий з ним життє-
вий і світоглядний вибір. Це не парафіяльний священик, що 
спілкується лише з тими, хто сам знаходить дорогу до його 
парафії й звертається до нього як до “батька”. Єпископ пови-
нен “контактувати” і з банкірами, і з партійними активістами, 
з держадміністрацією та лідерами великих релігійних груп, зі 
світською інтелігенцією, з ченцями...” [7].

Зі згаданими типами культур у сфері взаємодії комплек-
сів “світу” і “Церкви” пов’язаний тип “культури прицерков-
ного кола”. Якщо до християнської культури належить усе, 
що проявляє в людині образ Божественної Особистості, не-
повторність, цілісність, духовну волю й глибину, співзвучні з 
Православ’ям, то до “культури прицерковного кола” можна 
зарахувати християнський фольклор і міфологію, що мають 
язичницький вплив. Це втілення так званої “народної релігії” 
і “народної віри”.
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Носії цього типу культури дослідник А. В. Тарабукіна 
розцінює як “прицерковне середовище” і “близькі до церкви 
люди”. Слід зазначити, що від носіїв церковної культури їх 
відрізняє поверхневий характер сприйняття християнського 
вчення, відсутність рефлексії, зацікавленість більшою мірою 
містичною (точніше – магічною), обрядовою, “технологіч-
ною”, сентиментальною, а не духовною його гранню. 

Усередині цього типу культури можна виділити дві суб-
культури, умовно позначувані як такі, що перебувають “по 
той” і “по інший” бік церковної огорожі. Носіїв першої суб-
культури (усередині церковної огорожі) відрізняє “менталітет 
гетто” (Іларіон (Алфєєв)) або прагнення “залізти в консервну 
бляшанку й запаяти себе зсередини” (А. Кураєв). Її представ-
ники перебувають під владою есхатологічних очікувань, украй 
негативно оцінюють світську культуру й прагнуть усіляко дис-
танціюватися від неї. Для цієї субкультури характерне фор-
мування культу окремих святих місць або священиків. Носії 
субкультури “по інший бік” церковної огорожі у принципі не 
заперечують Православ'я як потужний культуроформуючий 
фактор і цінну моральну систему, але уявлення про нього скла-
дають з огляду на поводження представників першої субкуль-
тури. У цій субкультурі існують далекі від змісту Православ'я 
штампи, стереотипи й марновірства (“Православ'я принижує 
жінку”, “пригнічує волю людської особистості” і т.ін.).

Таким чином, можна окреслити наступну специфіку перера-
хованих типів культури в системі взаємодії “Церкви” і “світу”:

— “церковна культура” — свідчення про інший світ, інші 
сутності, проповідувані християнством (православ’ям) і втіле-
ні у матеріальних об’єктах і моделях поведінки. Частина хрис-
тиянської культури;

— “чернеча культура” — частина церковної культури, 
перебування духом у Царстві Небесному, перебуваючи ще в 
земному тілі;

— “монастирська культура” — об’єктивація, “воплочен-
ня”, матеріальне вираження чернечої, частина християнської 
культури;

— “християнська культура” — синтез церковної та світ-
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ської культур, адаптація християнського вчення до кожного 
конкретного історичного періоду;

— “культура прицерковного кола” — марґінальний тип 
культури, що перебуває на стику християнської та світської 
культур.
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