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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Соціокультурне життя середньовіччя та 

ранньомодерної доби неможливо уявити без релігійного чинника. Релігійний 

дуалізм – це визнання двох протилежних начал, «добра» і «зла». Дуалістичні 

релігійні уявлення доби середньовіччя – це квінтенсенція релігійних, 

політичних, соціальних, економічних інститутів. Так, роль християнства у 

процесі історичного розвитку європейського регіону важко недооцінити. 

Християнська Церква була об’єднуючим началом, центром культури і освіти, 

духовності, але в той же час політичним гравцем, майстерним маніпулятором і 

могутнім ідеологом, ідеї котрого відображали часто далеко не християнські 

цінності. Церква у процесі поширення свого впливу, внутрішній ідеологічній 

боротьбі, протистоянні, а часом і в співпраці зі світською владою, напрацьовує 

могутній самостійний образ Диявола. Диявол стає ефективним механізмом у 

насаджуванні страху, а отже у опануванні суспільною свідомістю і поширенні 

влади. Важко заперечити всезростаючу роль Диявола впродовж усієї доби 

середньовіччя, яке було наскрізь пронизане релігійністю. Тому не дивно, що 

низка дослідників-медієвістів наголошує: «Там де Бог, там і Диявол». Така 

постановка проблеми, яка виражена в назві дослідження, не фігурувала, 

незважаючи на середньовічну очевидність повсякденного сенсу життя, яке 

історики коротко анонсують так: «Народитися, жити, померти і бути судимим». 

Згідно з цим висловом у потойбічному житті людину чекає пекло або рай, 

Диявол з бісами, або Бог з янголами. Приводом до цього слугує земне життя. 

Так, у добу середньовіччя розгортається протистояння між добром і злом, 

божественним і диявольським началом, яке проходить крізь буденне життя 

звичайної пересічної людини середньовічної доби.  

Крім того, актуальність проблематики пов’язана ще й з тим, що у зв’язку 

із трансформацією позиції Церкви у сучасному світі в наслідок процесів 

демократизації, виникає необхідність переосмислення її ролі у всіх сферах 

життя суспільства.  

Дуалістичні релігійні уявлення є об’єктом дослідження багатьох наук: 

історії, релігієзнавства, соціології, політології, філософії. Але, не зважаючи на 

значну увагу вчених до явища дуалістичних релігійних уявлень доби 

середньовіччя, порушена проблематика досліджена фрагментарно і здебільшого 

у контексті: витоків та еволюції дуалістичних релігійних уявлень, дуалістичних 

релігійних єресей, впливу релігійного дуалізму на повсякденне життя, ролі у 

формуванні політичних доктрин і ідеологій, місця у культурному розвитку. 

Тому існує необхідність створення розвідки, в якій були б комплексно 

розглянуті різні аспекти даної теми та містився б узагальнюючий погляд на 

наукову проблему. Робота підготовлена у руслі нового напрямку у сучасних 

історичних розвідках – нової соціальної історії. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми історичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Україна в загальноєвропейських історичних процесах: пошуки цивілізаційного 
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вибору» (номер державноі ̈ реєстрації 16 БФ 041-01). 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі критичного осмислення 

джерел та наукових публікацій комплексно розкрити дуалістичні релігійні 

уявлення та визначити вплив останніх на динаміку суспільно-

трансформаційних процесів і тенденції соціокультурного життя в Європі. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

-  з’сувати стан наукової розробки проблеми; 

- систематизувати й охарактеризувати джерельну базу та методологію 

дослідження; 

-  розкрити витоки й історичну еволюцію дуалістичних релігійних 

уявлень; 

- схарактеризувати особливості впливу дуалістичних релігійних уявлень 

на тенденції соціокультурного життя Західної Європи  (ІV – кін. ХVІ ст.); 

- встановити  роль релігійного дуалізму в суспільно-трансформаційних 

процесах Західної Європи (IV– кін. XVI ст.).; 

- визначити роль дуалістичних уявлень у формуванні засад 

імператорської влади у Візантійській імперії; 

- простежити дуалістичний контекст релігійних рухів Візантії; 

- реконструювати вплив дуалізму на соціокультурне життя в Східній 

Європі (X – сер. XVII ст.); 

- висвітлити вплив дуалізму на формування засад державної влади на 

теренах Східної Європи; 

- порівняти особливості впливу дуалістичних релігійних уявлень на 

соціокультурне життя та суспільно-трансформаційні процеси на теренах 

Західної та Східної Європи. 

Об’єкт дослідження – соціокультурне життя Європи доби середньовіччя 

та ранньомодерного часу.. 

Предмет дослідження – вплив дуалістичних релігійних уявлень на 

тенденції соціокультурного життя  та суспільно-трансформаційні процеси в 

Європі (IV – сер. XVII ст). 

Хронологічні межі дослідження - (IV – сер. XVII ст). Вибір нижньої 

хронологічної межі (IV ст. від Р.Х) зумовлено утвердженням християнства як 

офіційної релігії, а також початком формування основних постулатів дуалізму у 

християнській традиції. Верхню межу (кін. XVI ст. для Західної Європи) 

виокремлено у зв’язку зі становленням  протестантизму як окремої світоглядної 

парадигми, в якій дуалістичні релігійні уявлення набули нового сенсу і втілення 

у соціокультурному житті; (сер. XVII ст. для Східної Європи) виокремлено у 

зв’язку з реформами Нікона, наслідком яких була трансформація дуалістичних 

уявлень у суспільній свідомості. Водночас для більш повного дослідження теми 

автор в окремих випадках виходить за визначені межі. 

Географічні межі – Західна та Східна Європа. Термін Західна Європа ми 

застосовуємо до країн, які потрапила під вплив Західної Християнської Церкви 

(пізніше католицької), де поширюється й протестантизм. Під поняттям  Східна 

Європа серед країн усього регіону ми досліджуємо Україну-Русь, Московську 
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державу, які потрапили під вплив Східної Християнської Церкви (після 

великого розколу – Православної). 

Наукова новизна дисертації зумовлена постановкою і розробкою 

історичної проблеми, що досі не була виокремлена як предмет спеціального 

наукового дослідження в історіографії. Оригінальність концептуального 

замислу полягає в тому, щоб виявити ціннісні підвалини Західноєвропейської і 

Східноєвропейської ойкумен, які сформувалися в досліджуваний період в 

рамках дуалістичного християнського світогляду та його впливу на 

соціокультурне життя.  

Вперше в східноєвропейській історіографії: 

- встановлено вплив дуалістичних релігійних уявлень на тенденції 

соціокультурного життя в Європі;  

- виявлено причину, особливості та наслідки «дияволізації» 

соціокультурного життя на теренах Західної Європи;  

- визначено особливості інтерпретації релігійного дуалізму в Західній і 

Східній Європі;  

- з’ясовано вплив дуалістичних релігійних уявлень на суспільно-

трансформаційні процеси в Європі; 

- здійснено порівняльний аналіз впливу дуалістичних релігійних уявлень 

на соціокультурне життя та суспільно-трансформаційні процеси на теренах 

Західної та Східної Європи. 

- реконструйовано роль дуалізму в суспільно-трансформаційних процесах 

та у формуванні тенденцій соціокультурного життя Візантійської імперії. 

Удосконалено: 

- систематизацію історичних джерел, наукової літератури і методології 

дослідження з проблеми дуалістичних релігійних уявлень; 

- висвітлення особливостей дуалістичних релігійних уявлень у розвитку 

культури. 

Отримали подальший розвиток: 

- вивчення тенденцій повсякденного життя на теренах Європи; 

- аналіз середньовічних єресей; 

- дослідження суперечливості жіночого повсякдення. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

останні націлені на виявлення позитивних і негативних уроків історичного 

досвіду людства, застерігаючи від оманливих світоглядних парадигм та ілюзій 

минулого. Історико-аналітичні матеріали дисертації можуть бути використані в 

курсах, як-от: історія країн Західної, Південної, Центральної та Східної Європи, 

релігієзнавство, культурологія тощо. Фактичний матеріал і теоретичні висновки 

дисертації оприлюднювалися автором під час читання лекцій та проведення 

семінарських занять у Київському міжнародному університеті. 

Апробація результатів дисертації. Окремі аспекти обраної теми, а 

також основні результати дослідження доповідалися на наукових конференціях, 

а саме: XX, XXI Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми 

державного будівництва в Україні» (Київ, 2015, 2016), Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання та проблеми розвитку сучасної 
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цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти» (Херсон, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Наукова дискусія: питання 

соціології, політології, філософії та історії» (Одеса, 2015), Міжнародній 

науково-практичній конференції «Історичні, соціологічні, політологічні науки: 

історія, сучасний стан та перспективи досліджень» (Херсон, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Теоретичні, методичні і 

практичні проблеми соціології, історії та політології» (Херсон, 2015), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Суспільні науки: сучасні 

тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2018). 

Публікації. Викладені в дисертації положення відображені у чотирьох 

монографіях – «Християнський дуалізм і його вплив на формування тенденцій 

повсякденної історії» (Київ, 2013) (6,3 друк. арк.), «Християнський дуалізм у 

повсякденному житті Східнохристиянської цивілізації» (Київ, 2015), (12,3 друк. 

арк.),  «Образ Бога і Диявола та їх вплив на повсякденне життя в Європі (І – 

сер. ХVII ст.)» (Київ, 2016) (16, 4 друк. арк.), «Дуалістичні релігійні уявлення в 

соціокультурному житті Європи (IV– сер.XVII)» (Київ, 2018) (12, 4 друк. арк.) у 

26 статтях у наукових фахових виданнях (з них 13 у вітчизняних фахових 

виданнях, 10 – у виданнях, які індексовано у міжнародних наукометричних 

базах), 7 матеріалах міжнародних науково-практичних конференцій та 3 

публікаціях, які додатково розкривають результати дослідження, загальним 

обсягом понад 70 друк. арк. 

Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. 

Вона включає в себе шість розділів та 23 параграфи, висновки, список 

використаних джерел і літератури (498 найменувань). Загальний обсяг 

дисертації становить 424 сторінки, з них основного тексту – 360 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, хронологічні та географічні межі дослідження, 

сформульовано наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, 

подано інформацію про їх наукову апробацію, особистий внесок здобувача та 

структуру роботи. 

У першому розділі «Історіографія, джерельна база та теоретико-

методологічні засади дослідження» систематизовано і охарактеризовано 

наукову літературу з досліджуваної проблематики, джерельну базу та 

викладено методологію дослідження.  

У підрозділі 1.1. «Історіографія наукової проблеми» систематизовано 

здобутки вчених з порушеної проблематики, показано внесок попередників у її 

розв’язання. Аналіз праць наведено за проблемно-хронологічним принципом. 

Виокремлено наступні групи наукових досліджень: 1) праці, присвячені 

еволюції дуалістичних релігійних уявлень; 2) наукові дослідження, які 

відображають дуалізм повсякденного життя; 3) розвідки, які висвітлюють 

дуалізм знакових історичних подій та процесів, котрі поклали свій відбиток на 

соціокультурне життя (хрестові походи, єресі, гуситський рух, інквізиція, 

відкриття нових земель, протестантизм, Ренесанс) 4) праці, які висвітлюють 
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особливості соціокультурного життя Візантійської імперії та місце дуалізму в 

ньому; 5) дослідження, які розкривають специфіку впливу дуалістичних 

релігійних уявлень на тенденції соціокультурного життя та формування 

сакрального типу державної влади на теренах Східної Європи; 6) розвідки, що 

відображають особливості есхатологічних очікувань і екзорсизму в 

середньовічній Європі та місце дуалізму у останніх. 

Основу першої групи становлять праці, в яких історики розглядають 

становлення релігійного світогляду та формування культу антибога. Так, 

йдеться про праці таких дослідників, як Кунов Г., Фрейзер Д. Дж, Токарев С.О., 

Л. Леві-Брюль, Арінін Є.І., Семенов Ю.І,  Гаврилов Д., Ермаков С
1
. Внеском у 

розробку проблеми дуалістичних уявлень ранньохристиянського періоду є 

група досліджень, що розкриває особливості повсякденного життя 

послідовників Ісуса Христа, в якому висвітлено образ християнського Бога. 

Йдеться про наукові праці таких учених, як: І.С. Свенцицька, Ернест Ренан, Ерл 

Кернс, Адальбер Гюстав Аман, В.М. Лур’є, Кассіан, Шуракі Андре, О.Л. 

Хосроєв, Джеймс Д. Данн
2
. Пізнання Бога через пізнання світла в практиці 

ісихазму вивчали такі учені, як: Лепахін В.В., Бібіхін В.В., Майєндорф
3
. 

Дослідники історії Церкви: О. Хосроєв, В.І. Несмєлов, Дж. Холл Стюарт, Я. 

Ковальский, А.В. Карташев, М. Тальберг, О.І. Брілліантов, І. С. Свенцицька – 

                                                 
1
 Кунов Г. Возникновение религии и веры в Бога / Г. Кунов. – М., 1921. – С.17– 46.; Фрезер 

Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии / Дж. Фрезер. – М., 1980. – С.105–139.; 

Токарев С.А. Ранние формы религии / С.А. Токарев. – М., 1990. – С.80–126.; Леві-Брюль Л. 

Сверхестественное в первобытном мышлении. – М., 1992. –  С.75–84.; Аринин 

Е.И.Философия религии. Принципы сущностного анализа: Монография / Е. И. Аринин. – 

Архангельск: Изд-во ПГУ им. М.В. Ломоносова, 1998.  – С.166–171.; Семёнов Ю.И. 

Возникновение религии и её первая, исходная форма — магия / Ю.И. Семёнов // Скепсис. – 

2002. - №1.; Семёнов Ю.И. Основные этапы эволюции первобытной религии / Ю.И. Семёнов 

// Скепсис. – 2003. - №2.; Семёнов Ю. И.Тотемизм, первобытная мифология и первобытная 

религия / Ю. И. Семёнов // Скепсис. – 2003. - № 3.; Гаврилов Д.А., Ермаков С.Э. Древние 

боги славян / Д. А. Гаврилов, С.Э. Ермаков. – М.: Вече, 2011. – С.131–167. 
2
 Свенцицкая И. Раннее християнство: страницы истории / И. Свенцицкая. – М., 1987. – 

С.210–220с..; Ренан Эрнест. Апостолы / Эрнест Ренан. – М., 1991. – С.468–530.; Эрл  Е. 

Кернс. Дорогами христианства / Эрл Е. Кернс.  – М., 1992. – С.215–277.; Адальбер Гюстав 

Аман. Жизнь первых христиан / Аман Гюстав Адальбер. – М., 1994. – С.25–44.; Амман А. 

Путь отцов. Краткое введение в патристику / А. Амман. – М., 1994. – С.178–191.; Лурье В.М. 

Призвание Авраама: Идея монашества и её воплощение в Египте / В.М. Лурье. – М., 2000. – 

С.584–592.; Епископ Кассиан. Христос и первое христианское поколение / Епископ Кассиан. 

– М., 2001. – С.158–186; Шураки Андре. Жизнь людей Библии / Андре Шураки. – М.: 

Молодая гвардия, 2004. – С.280-312.; Хосроев А.Л. Пахомий Великий. Из ранней истории 

общежительного монашества в Египте / А. Л. Хосроев. – М., 2004. – С.326–389.; Джеймс Д. 

Данн. Новый взгляд на Иисуса: что упустил поиск исторического Иисуса / Д. Данн Джеймс. 

– М., 2009. – С.195–207. 
3
 Лепахин В.В. Исихазм: сожержание понятия и его границы [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/isihazm_iisusova_molitva2/lepahin_isihazm.sht

ml; Бибихин В. В. Краткие сведения о житии и мысли св. Григория Паламы / В. В. Бибихин – 

СПб.: Наука, 2007. – С.332.; Протопресвитер Иоанн Майендорф. Византийское наследие в 

православной церкви / Иоанн Майендорф. – М., 2007. – С. 170–239.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://scepsis.ru/library/id_305.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://scepsis.ru/library/id_372.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://scepsis.ru/library/id_393.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/isihazm_iisusova_molitva2/lepahin_isihazm.shtml
http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/molitva/isihazm_iisusova_molitva2/lepahin_isihazm.shtml
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проаналізували еволюцію образу Бога у християнській традиції, яка пов’язана із 

формуванням основних догматів християнської Церкви
4
. Такі дослідники, як А. 

Леман, О. Амфітеатров, І.І. Скворцов-Степанов, С. С. Аверінцев,  Р.Х. Роббінс, 

Ж. Мінуа,  Л. Романчук, А. Блейз, Джеймс Стреттон-Кент, В. Калашніков – 

розкривають еволюцію образу Диявола в уявленнях християн
5
.  

Аналізуючи розвідки, присвячені дуалізму повсякденного життя, слід 

відзначити роботи таких учених, як  Жака ле Гоффа, А.Я. Гуревича, Ж. 

Делюмо, О. Романенко, Люсьєна Реньє, Мулена Лео, І. Курукіна, О. Нікуліна, 

які характеризують особливості повсякденності середньовічної людини, 

враховуючи передусім фактор страху перед Дияволом
6
. Релігійну специфіку 

середньовічного менталітету, який знаходив своє відображення у звичаях, 

традиціях, взаємозв’язках та соціальних відносинах розкрили у своїх працях 

такі вчені, як А. Борст, Х. Фурман, Ф. Сейб, Г. Шайбенлейтер, Е. Шуберт
7
. 

                                                 
4
 Хосроев А. Из истории раннего християнства в Египте / А. Хосроев. – М., 1997. – С.48–84.; 

Несмелов В. И. Догматическая система св.. Григория Нисского / В. И. Несмелов. – СПб., 

2000. – С.81–95.; Стюарт Дж. Холл. Учение и жизнь ранней Церкви /Дж. Холл Стюарт – М., 

2000 – С.228–251.; Ковальский Я. Период ІІІ. В орбите ранневизантийской империи Папы и 

папство / Я. Ковальский. – М., 2001. – С.74–153.; Карташев А.В.Вселенские Соборы / А.В. 

Карташев – М., 2002. – С.137–154.; Тальберг Н. История христианской церкви / Н. Тальберг. 

– К., 2004. – С.495–517.;  Бриллиантов А.И. Лекции по истории древней Церкви / А. И. 

Бриллиантов – М., 2007. – С.18–43.; Свенцицкая И.С. Первые христиане и Римская империя / 

И.С. Свенцицкая. – М., 2007. – С.71–86. 
5
 Леманн А., Иллюстрированная история суеверий и волшебства от древности до наших дней 

/ А. Леманн. – М., 1900. – 230с.; Амфитеатров А. Дьявол в быту, легенде и в литературе 

Средних веков / А. Амфитеатров  – М., 1911. – 210с.; Скворцов-Степанов И.И. О вере в бога 

и вере в дьявола: Избранные атеистические произведения / И.И. Скворцов-Степанов. – М., 

1959. – 390с.; Аверинцев С.С. Сатана. Мифы народов мира / С.С. Аверинцев. – М.: Советская 

энциклопедия, 1992. – Т.2. – С.610–684.; Роббинс Р. Х. Энциклопедия колдовства и 

демонологии / Р.Х. Роббинс. – М., 1996. – С.45–97.; Минуа Ж. Дьявол / Жорж Минуа. – М.: 

Астрель, 2004. – С.8–23.; Романчук Л.А. Демонизм. Зверь апокалипсиса / Л.А. Романчук. – 

М.: Мэйлер, 2012. – 346с.; Блейз А. Демонография / А. Блейз. – М., 2012. – С.69–118.; 

Стреттон-Кент Джеймс. В мире духов и демонов. Антология / Джеймс Стреттон-Кент – М., 

2014. – С.96–187.; Калашников В. Русская демонология / В. Калашников. – М., 2014. – 

С.181–213. 
6
 Жак ле Гофф. Цивилизация средневекового запада [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://lib.aldebaran.ru/author/le_goff_zhak/ ; Ж. ле Гофф. Герои и чудеса средних векав 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://royallib.com/read/le_goff_gak/geroi_i_chudesa_srednih_vekov.html#0; 

Гуревич А. Я. Культура и общество Средневековой Европы / А.Я. Гуревич. – М., 1989. – С.67 

– 93.; Делюмо Ж. Грех и страх: Формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII-

XVIII вв.) / Жан Делюмо. – Екатеринбург: Издательствово Уральского университета, 2003. – 

С.286–311.; Делюмо Жан. Ужасы на Западе / Делюмо Жан. – М.: Голос, 1994. –  С.310–395.; 

Романенко Е. Повседневная жизнь русского средневекового монастиря / Е. Романенко – М., 

2010. – С.258–270.; Ренье Л. Повседневная жизнь отцов-пустынников / Л. Ренье. – М., 2010. – 

С.25–72.; Мулен Лео. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы / Лео 

Мулен.  – М., 2012. – С. 118–137. 
7
 Arno Borst. Lebensformen im Mittelalter / Arno Borst. – Frankfurt am Main, Berlin und Wien, 

1973. – S.18–164; Horst Fuhrmann. Einladung ins Mittelalter / Horst Fuhrmann. – Munchen, 1987. 

– S. 100–147; Ferdinand Seibt. Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte / 

http://lib.aldebaran.ru/author/le_goff_zhak/
http://royallib.com/read/le_goff_gak/geroi_i_chudesa_srednih_vekov.html#0
https://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Borst
https://de.wikipedia.org/wiki/Arno_Borst
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Fuhrmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Fuhrmann
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Seibt
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Серед праць, присвячених дуалізму знакових історичних подій та 

процесів, що поклали відбиток на соціокультурне життя, особливе місце 

займають дослідження, які розкривають проблему єресей. А. Локтіонов та Жан 

Маркаль розкривають проблему єресей Західної Європи, а саме дуалістичну 

суть вчень катарів, вальденсів, альбігойців
8
. На теренах Східної Європи 

служниками спокусника світобудови оголошувались ожидовілі, хлисти, 

капітони, вивченню яких присвятили свої праці такі російські історики як: П. 

Смирнов, Я.С. Лурьє, Н. Казакова, В.Ф. Миловидов, В.С. Румянцева, О.Ф. 

Замалев, О. А. Овчинникова 
9
.  

До знакових історичних процесів, які мали дуалістичне підґрунтя і 

знайшли своє відображення у повсякденному житті певного кола людей ми 

відносимо і гуситський рух, у якому відображається проблема дуалізму
10

. 

Проблематика інквізиції, яка стала середньовічним способом боротьби з 

Дияволом та його послідовниками знайшла своє відображення у наукових 

розвідках М. Бейджент і Р. Лі, М. Свєшнікової, Катерини Диси та інших
11

 

Протестантизм, який висуває оновлену дуалістичну концепцію, став предметом 

                                                                                                                                                                  

Ferdinand Seibt. – Siedler, Berlin, 1987. – S.72–110; 318–405; Georg Scheibelreiter. Die 

barbarische Gesellschaft. Mentalitatsgeschichte der europeischen Achsenzeit 5.–8. Jahrhundert 

/ Georg Scheibelreiter. – Primus, Darmstadt, 1999. – 378 S.; Ernst Schubert. Essen und Trinken im 

Mittelalter  / Ernst Schubert. – Primus, Darmstadt, 2010. – S. 207–315.; Ernst Schubert. Alltag im 

Mittelalter. Naturliches Lebensumfeld und menschliches Miteinander /  Ernst Schubert. – Primus, 

Darmstadt 2012. – S. 85–147. 
8
 История ересей / сост. А. Лактионов. – М.: АСТ, 2007. – С.221–229.; Жан Маркаль. 

Монсегюр и загадка катаров / Жан Маркаль. – М., 2008. – С.317–398. 
9
 Смирнов П. История русского раскола старообрядства / П. Смирнов. – П., 1895. –  С.52–76.; 

Казакова Н.А., Лурье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – нач. XVI 

вв. / Н.А. Казакова, Я.С. Лурье. – М., Л., 1955. – С.103–121.; Миловидов В.Ф. 

Старообрядчество в прошлом и настоящем / В.Ф. Миловидов. – М.: Мысль, 1969. – С.242–

264.; Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке / В.С. 

Румянцева. – М.: Наука, 1986. – С.427–448.; Замалев А.Ф. Овчинникова Е.А. Еретики и 

ортодоксы: очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалев, Е.А. Овчинникова. – Л.: 

Лениниздат, 1991. – С.82–96.  
10

 Бильбасов В.А. Чех Ян Гус из Гусинца / В.А. Бильбасов.  – Спб., 1869. –  С. 64–119.; Занд 

Ж. Ян Жижка / Ж. Занд. – Спб., 1902. – С. 125–177; 203–222.; Мезьер А.В. Из оков к свободе. 

Рассказы из истории чешского народа / А.В. Мезьер. – Спб., 1905. – С. 12–46; 131–152; 195–

233.; Мацек Й. Табор в гуситском революционном движении / И. Мацек. – М., 1959. – Т. II. – 

С. 84–105; 117–241.; Лаптева Л. П. Гуситское движение в Чехии XV в. / Л. П. Лаптева. – М., 

1990. – С. 5.; Ernst Werner. Jan Hus. Welt und Umwelt eines Prager Fruhreformators / Ernst 

Werner. – Weimar, 1991. – S. 35–41; Ferdinand Seibt. Jan Hus zwischen Zeiten, Volkern, 

Konfessionen / Ferdinand Seibt. – Munchen, 1997. – S. 18–48; Thomas Krzenck. Johannes Hus: 

Theologe, Kirchenreformer / Thomas Krzenck. – Zurich, 2011. –  S. 93–138; Rugert W. Jan Hus / 

Walter Rugert. – Konstanz, 2015. – S. 44–92.  
11

 Бейджент М., Ли Р. Цепные псы церкви. Инквизиция на службе Ватикана / Майкл 

Бейджент, Ричард Ли. – М., 2006. – С.18–99;123–199.; Свешникова М. Папа римский 

благословил охоту на ведьм  [Електронний ресурс]  – Режим доступу: 

http//www/gumer/info/bogoslov_Buks/History_Church/Article/svesh_paparim.ph.; Диса 

Катерина. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої 

XVII – XVIII ст. / Катерина Диса. – К.: Критика, 2008. – С.72 – 76; 118–120. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Seibt
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Scheibelreiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Scheibelreiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schubert_(Historiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Schubert_(Historiker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Werner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Werner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Werner
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Seibt
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Seibt
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дослідження таких істориків – А. Бергер, К. Клейншмідт, Р. Хуч, М. Штайнмец, 

Е. Сімон, Л. Штерн, Освальд Байєр, Ганс Мартін Барт, Райхард Шварц
 12

. 

Українські історик В. О. Дятлов досліджував соціально-політичні, 

антиклерикальні та релігійно-етичні аспекти Реформації в тому числі у 

контексті антропологічного перевороту, а П. Котляров розглянув внесок Ф. 

Мелангтона не тільки у реформаційний рух, але й у протестантську 

дипломатію, педагогіку, що стали основою світоглядної протестантської 

парадигми
13

. Серед праць присвячених дуалізму доби Ренесансу, хотілося б 

виділити розвідки Е. Фукса,  Ж. Делюмо, Д. Вайдера, В. Бріджес, У. Еко, 

Фулканеллі
14

.  

Серед праць, які висвітлюють проблематику соціокультурного життя 

Візантійської імперії, в якому масштаб «дияволізації» був суттєво нижчим у 

порівнянні із Західною Європою, особливе місце займають дослідження Ш. 

Діля, О.О. Васильєва, Ф.І. Успенського
15

, Проблема дуалізму візантійської 

                                                 
12

 Berger A.M. Luther in kulturgeschichtlichen Darstellungen / Arnold Berger. Berlin, 1895. – 

S.23–151; 192–270; 313–392.; Kleinschmidt Karl. Ulrich von Hutten. Ritter, Humanist und Patriot 

/ Karl Kleinschmidt. – Berlin, 1955. –  S.13–68.; Ricarda Huch. Der Dreissigjahrige Krieg. Zweiter 

Band / Ricarda Huch. – Berlin, 1957. –S.119–197;272–310.; Steinmetz Max. Deutschland 1476 – 

1648 / Max Steinmetz. – Berlin, 1965. – S.8– 49; 58–73.; Simon Edith. Ketzer, Bauern, Jesuiten. 

Reformation und Gegenreformation. / Edith Simon. –Hamburg: Rowohlt, 1973. – S. 21–39; 95–

102.; Stern Leo. Martin Luther und Philipp Melanchthon – ihre ideologische Herkunft und 

geschichtliche Leistung / Leo Stern. – Berlin, 1974. – S. 29–121;183–215.; Oswald Bayer. Martin 

Luthers Theologie. Eine Vergegenwurtigung / Oswald Bayer. – 2004. – S. 17–110; Hans-Martin 

Barth. Die Theologie Martin Luthers. Eine kritische Wurdigung / Hans-Martin Barth. – Gutersloh, 

2009. – S. 36–85.; Reinhard Schwarz. Martin Luther. Lehrer der christlichen Religion / Reinhard 

Schwarz. – Tubingen, 2015. – S. 358–410. 
13

 Дятлов В. О. «В ім’я Бога і загального добра». Нижчі верстви населення німецького міста і 

Реформація / В. О. Дятлов. – Чернігів, 1997. – 350с.; Дятлов В. О. Реформи і Реформація у 

Німеччині (XV – XVI ст.) / В. О. Дятлов. – Чернігів, 2010. – 307с.; Котляров П. Про право на 

збройний опір: теологія та внутрішня дипломатія Філіпа Меланхтона / П. Котляров // Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2016. – Вип. 130. – 

С. 39–42.; Котляров П. Філіп Меланхтон між гуманізмом і Реформацією: проект реформи 

школи Нюрнберга та і ̈і ̈ пріоритети / П. Котляров // Наукові праці історичного факультету 

Запорізького національного університету. – 2017. – Вип. 49. – С. 234–237. 
14

 Фукс Э. Иллюстированная история нравов: Эпоха Ренессанса / Э. Фукс. – М.: Республика, 

1993. – С.195–207.; Делюмо Жан. Ужасы на Западе /  Жан Делюмо. – М.: Голос, 1994. –  

С.85– 128.; Вайднер Джей, Бриджес Винсент. Тайны соборов и пророчество великого 

Андайского креста / Джей Вайднер, Винсент Бриджес. – М., 2005. – 620с.; Эко Умберто. 

История красоты / Эко Умберто. – М., 2005. – С.10–117; 135 -141.; Эко Умберто. История 

уродства / Эко Умберто. – М., 2008. – С.81–97.; Фулканелли. Тайна соборов / Фулканелли. – 

М., 2008. – С.510–534. 
15

 Диль Ш. История Византийской империи / Ш. Диль  — М.: Издательство иностранной 

литературы, 1948. — С.82–95.; Васильев А.А. История Византийской империи / А.А. 

Васильев. – СПб.: Алетейя, 2000. – С.129–137; 181–195.; Успенский Ф.И. Очерки по истории 

византийской образованности / Ф. И. Успенский. – М., 2001 (1-е изд. 1891).; Успенский 

Ф.И. История Византийской империи: Становление / Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 

2012. – С.517–526; 581–590.; Успенский Ф.И. История Византийской империи: Рассвет 

(Комнины) / Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 2012. – С.225–251.; Успенский 

Ф.И. История Византийской империи: Эпоха смут / Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Bayer
https://de.wikipedia.org/wiki/Oswald_Bayer
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Martin_Barth
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Martin_Barth
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Martin_Barth
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Diehl_Ist/index.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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культури розкрита такими вченими, як З.В. Удальцова, І.П. Медведєв, Г. Г. 

Литаврін, Г.С. Колпакова, О.П. Каждан
16

. 

Аналізуючи розвідки, присвячені особливостям впливу дуалістичних 

релігійних уявлень на тенденції соціокультурного життя та формування 

сакрального типу державної влади на теренах Східної Європи, слід відзначити 

роботи таких істориків, як М. Гальковського, А. Кузьміна, О.І. Клібанова, І.Я 

Фроянова, А.Ю. Дворніченко, М. Мельгінера, Б.М. Флоря, І. Курукіна та О. 

Нікуліна
17

. Проблематику повсякденного життя Східної Європи, котре під 

впливом дуалістичних релігійних уявлень та офіційної політики перетворились 

у набір ритуалів, розкрито у працях П. Бегічева, І. Левіна
18

.  

У становленні сакрального типу державної влади на теренах Східної 

Європи провідну роль відіграла ідея особливої божественної місії, покладеної 

на царя. Так, серед  дослідників згаданої наукової проблеми ми виокремимо 

виокремлено праці таких істориків: О. Клібанова,  Р. Скринникова, А. Замалєва,  

О. Овчиннікової, а також Л. Андреєвої, яка своєю роботою доводить 

формування на основі релігійного світогляду особливого типу влади на теренах 

Російської держави, а саме цезарепапізму, згідно з яким цар стає не тільки 

силою Бога на Землі, але і його реальним втіленням – «Месією»
19

. Стівен 

                                                                                                                                                                  

2012. – С.31–46.; Успенский Ф. И. История Византийской империи: Македонская династия / 

Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 2011.  –  С.736–759.; Успенский Ф. И. История 

Византийской империи: Крушение / Ф.И. Успенский. – М.: АСТ, Астрель, 2011. – С.415 – 

434. 
16

 Удальцова З.В. Византийская культура / З.В. Удальцова. – М.: Наука, 1988. – С.31–45.; 

Культура Византии: в 3-х кн. / [отв. ред. З.В. Удальцова, Г.Г. Литаврин]. – М., 1984, 1989, 

1991.; Медведев И.П. Византийский гуманизм XIV–XV вв. / И.П. Медведев. – СПб., 1997. – 

С.161–183.; Литаврин Г.Г. Как жили византийцы / Г.Г. Литаврин. – СПб., 1999. – С.118–121.; 

Колпакова Г.С. Искусство Византии: в 2-х кн. / Г.С. Колпакова. – СПб., 2004. – С.220-225. 

Каждан А.П. Византийская культура (X – XII вв.) / А.П. Каждан. – СПб.: Алетейя, 2006. – 

С.64-70. 
17

 Гальковский Н. Борьба християнства с остатками язичества в Древней Руси. Т.1-Т.4. / Н. 

Гальковский. – Харьков, 1916. – С.35–72.; Кузьмин А. Падение Перуна. Становление 

християнства на Руси / А. Кузьмин. – М., 1988. – С.147–162.; Клибанов А.И. Русское 

православне. Вехи истории / А.И. Клибанов. – М.: Политиздат, 1989. – С.539–547.;Фроянов 

И.Я. Загадка крещения Руси / И.Я. Фроянов.  – М., 2002. – С.20–33; С. 72–95.; Дворниченко 

А.Ю. Древнерусское общество и Церковь / А. Ю. Дворниченко – М., 2003. – С.19–37; 45–51; 

Мельгинер М. Конфессия, империя, нация / Мария Мельгинер. – М.,2004. – С.82–95.; Флоря 

Б.Н. Исследования по истории Церкви. Древнерусское и славянское средневековье / Б. Н. 

Флоря – М., 2007. – С.119–142.; Курукин И., Никулина Е. Повседневная жизнь опричников 

Иоанна Грозного / И. Курукин, Е. Никулина.  – М., 2013. – С.88–103. 
18

 Бегичев П.А. Богоискательство в истории России / П.А.Бегичев – М., 2002. – С.72–99.; 

Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России / Ив Левин. – М., 2004. – С.85–118. 
19

 Клибанов А.И. Реформационные движения в России в XIV – 1-й пол. XVI вв. / А.И. 

Клибанов. – М., 1960. – С. 72–86; 91–133.; Клибанов А.И. Духовная культура средневековой 

Руси / А. И. Клибанов – М.: АспектПресс, 1994. – С. 70–130;140–156.; Скрынников Р.Г. 

Опричный террор / Р.Г. Скрынников. – Л., 1969. – С. 109–187.; Замалев А.Ф. Овчинникова 

Е.А. Еретики и ортодоксы: очерки древнерусской духовности / А.Ф. Замалев, Е.А. 

Овчинникова. – Л.: Лениниздат, 1991. – С. 72–141.; Андреева Л.А Религия и власть в России / 

Л.А. Андреева. – М.: Ладомир, 2001. – С.19–66. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://historic.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml


 12 

Рансімен обґрунтовує становлення на основі релігійного світогляду царської 

влади з ознаками східної деспотії і відкидає будь-які паралелі з візантінізмом
20

.  

Остання група досліджень розкриває проблему кінця світу, Страшного 

Суду,  екзорсизму, які є частиною великої битви добра і зла.  Проблему 

есхатологічних очікувань вивчали такі дослідники, як Ж. ле Гофф, Ж. Делюмо, 

Е. Поньон, Г. Носовський та А. Фоменко, Ж. Мінуа
21

. Проблема екзорсизму 

розкрита у працях Ж. Делюмо, Ю.Є. Арнаутової, О.Є. Махова
22

. Український 

історик Катерина Диса досліджує питання одержимості та екзорсизму у 

православній традиції на теренах Речі Посполитої
23

. 

Отже, тема дуалістичних релігійних уявлень в соціокультурному житті 

Європи доби Середньовіччя та Раннього модерного часу потребує всебічного 

цілісного дослідження, оскільки низка праць розкриває лише частково 

порушену проблематику здебільшого у контексті еволюції дуалістичних 

релігійних уявлень, впливу останніх на повсякденне життя, розвиток культури 

доби середньовіччя та раннього модерного часу, місця дуалізму у формуванні 

релігійних рухів, державної ідеології. 

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» показано, що в 

дисертаційній роботі з метою проведення достовірного дослідження 

використано різні за своїм характером і походженням опубліковані джерела, які 

розділено на сім груп 1) священні тексти; 2) твори єретиків; 3)  праці та 

життєписи представників духовенства; 4) середньовічні хроніки та праці 

середньовічних істориків; 5) пам’ятки середньовічного законодавства; 6) 

матеріали особистого походження (мемуари, щоденники, листи тощо); 7) 

літературні пам’ятки. 

 Перша група джерел – священні тексти, у яких простежується еволюція 

вірувань від добрих та злих духів, богів, які втілювали і добре і зле начало, до 

чіткого розподілу на два протилежні образи. Так, найчіткіша поляризація, на 

відміну від древньоєгипетської, древньоіудейської, древньовавилонської, 

древньогрецької традицій, уперше зустрічається в зороастризмі
24

. Біблія 

                                                 
20

 Рансимен С. Великая Церковь в пленении / Стивен Рансимен. – М., 2002. – С.17–22. 
21

Гофф ле Ж. Цивилизация средневекового запада / Ж. ле Гофф. -  М.: Прогресс, 1992 . –  

С.72–93;118–141.; Делюмо Жан. Ужасы на Западе / Жан Делюмо – М.: Голос, 1994. –  С. 18–

34; С. 52–81; 126–145.; Эдмон Поньон. Повседневная жизнь Европы в 1000 год / Эдмон 

Поньон. – М.:Молодая гвардия, 1999. – С.69–131;187–211.; Носовский Г.В., Фоменко А.Т. 

Реконструкция всеобщей истории. Новая хронология / Г.В.Носовский, А.Т.Фоменко. – М.: 

Крафт – Леан, 1999. – С.505 – 528.; Минуа Жорж. Дьявол / Жорж Минуа. – М.: АСТ, 

Астрель, 2004. – С. 15–27. 
22

 Делюмо Жан. Ужасы на Западе / Жан Делюмо – М.: Голос, 1994. –  С.355 – 381.; 

Арнаутова Ю.Е. Чудесное исцеление святіми и «народная религиозность» в средние века / 

Ю.Е. Арнаутова // Одиссей. Человек в истории. 1995. – М., 1995, С. 151–169. 

 Махов А. Е. Категории и образы средневековой христианской демонологии / А.Е. Махов. – 

М., 2006. – С.25 – 37. 
23

 Катерина Диса. Історія з відьмами. Суди про чари в українських воєводствах Речі 

Посполитої XVII – XVIII ст. – К.: Критика, 2008 – С.13–135. 
24

 Сказки и повести Древнего Египта / пер. И. Ливишца. – СПб., 2004. – 276с.;  Эпос о 

Гильгамеше / пер. с аккадского И.М. Дьяконова. – М., Л.: Издетельство Академии наук 
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ввібрала в себе і зороастрійські начала і надає власне бачення всемогутнього 

християнського Бога (До Євреїв 4:13; від Марка 4:22, 10:27; Єремія 23:24, 

32:17, 32:27; Псалми 7:12; Екклезіяст 12:14; До Римлян 3:19-23 та ін.) та його 

супротивника (2 Самуїлова 19:23, 24:1; 1 Хронік 21:1; Йова 1:6-9, 12; 2:1-7; 

Псалми 108:6; Захарія 3:1, 2; Матвія 4:10, 12:26, 16:23 та ін.)
25

. Друга група –  

твори єретиків. Так звана «Таємна книга», розкриває уявлення представників 

дуалістичних середньовічних єресей, згідно з яким творцем усього був не Бог, а 

спокусник світобудови. В даному випадку йдеться про єресь альбігойців 

(катарів), вальденсів (Франція) та павлікан і богомолів (Візантія). «Біблією» 

зазначених єресей була «Таємна книга»
26

. Єресь ожидовілих на теренах 

Російської держави, яка не визнавала божественної природи Христа, розкрита в 

«Лаодікійському посланні»
27

 Федора Куріцина. 

Третя група джерел – праці та життєписи представників духовенства. 

Цю групу джерел поділено на кілька підгруп. Перша підгрупа – це праці 

ідеологів раннього християнства, які сформували концепцію триєдності Бога 

та біографію Диявола, зокрема йдеться про праці Орігена, Тертуліана, 

Августина Блаженого, Афанасія Великого, Євтихія, Григорія Ніського, Ісидора 

Сивільського
28

. До другої  підгрупи належать опубліковані джерела, присвячені 

ісихазму. Про особливості становлення й витоки ісихазму, як спроби пошуку 

божественного світла шляхом самопізнання, Ісусової молитви як 

найефективнішого методу у протистоянні силам «зла», йдеться у житії Євфимія 

Великого (377 – 473 рр.), Василія Великого (330 – 379 рр.), Ісихія (друга пол. IV 

ст. – 451р.), Іоанна Лествінчика (579 – 606 рр.), Максима Сповідника (кін VI ст. 

– 662 р.) та в житії Василія Нового, який продовжував ісихастську практику в Х 

                                                                                                                                                                  

СССР, 1961. – 242с.; Авеста в русских переводах (1861 – 1996) / [издание второе, 

исправленное]. – СПб.: Нева, Летний сад, 1998. – 480 с.; Авеста: избранные гимны из 

Видевдата / пер. К. Юнусовой. – М.: Дружба народов, 1992. – 207 с.;  
25

 Біблія, або книги Святого письма Старого та Нового Заповіту / пер. проф. Огієнка. – К.: 

Українське біблійне товариство, 2002. – 1166 с. 
26

Тайная книга [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Gnost/19.php 
27

Лаодикийское послание Федора Курицына // Памятники литературы Древней Руси. Вторая 

половина XV века / [под ред. Ю.К. Бегунова]. – М.: Художественная литература, 1982. – С. 

538–543. 
28

 Апологетические сочинения Тертуллиана. Апология. / Пер. Н. Щеглова. // Отцы и учители 

Церкви III века. Антология.  – М., 1996. – Т.1. – 648с.; Ориген. О началах  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.superbook.org/LIBRARY/origen_origins/; Святитель 

Афанасий Великий. Творение в 4-х томах. Том ІІІ. – М.: Спасо-Преображенский Валаамский 

монастир, 1994. – 368 с.; Василий Великий. Нравственные сочинения / Василий Великий. —

 М., 1838. — 552 с.; Житие во святых отца нашего Евтихия, архиепископа 

Константинопольского [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ru.wikisource.org/wiki/Жития_святых_(Димитрий_Ростовский)/; Блаженный Аврелий 

Августин. О граде Божьем.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/; Святого Отца нашого Григория 

Двоеслова собеседования о жизни италийских отцов и о бессмертии души. – Казань: Тип. 

Губ. Упр., 1858. – 309с.; Исидор Севильский. Этимологии, или Начала. В 20 книгах. Кн. 1—

3. Семь свободных искусств / пер. Л. Харитонова. -  СПб.: Евразия, 2006. – 352с. 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Gnost/19.php
http://mystudies.narod.ru/library/t/tertull/apology.htm
http://www.superbook.org/LIBRARY/origen_origins/
https://ru.wikisource.org/wiki/Жития_святых_(Димитрий_Ростовский)/
https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/
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ст.
29

 Найголовнішим систематизатором практичної частини ісихаму був 

Симеон Новий Богослов (949 – 1022 рр.)
30

, діяльність якого припадає на Х – 

поч. XI ст. Григорій Палама (1296 – 1359 рр.)
31

 був теоретиком ісихазму та 

перетворив його у стрижневу ідею візантійської школи християнства, яка 

розкрита у його працях. Специфіка ісихазму на теренах Русі, а згодом 

Російської держави відображена у житії Феодосія Печерського (1029 – 1074 рр.) 

та Сергія Радонежського (помер в 1392 році)
32

. Третя підгрупа – опубліковані 

джерела, які відображають уявлення про Бога та пастки Диявола і його 

прислужників, а також способи протистояння останнім. Зокрема йдеться про  

Житіє святого Антонія (60-ті рр. IVст.), Діалоги Григорія Великого (VI ст.), 

Житіє святої Афри (VIII ст.), Житіє Феодосія Печерського (1029 – 1074 рр.), 

Житіє Авраамія Смоленського» та інші
33

.  

До четвертої підгрупи належать опубліковані джерела, які розкривають 

проблематику економічної діяльності на предмет богоугодності. Так, Августин 

Блажений (354 – 430 рр.) наголошував: хто володіє зайвим – володіє чужим
34

. 

Чернець-бенедиктинець Алкуїн (735 – 804 рр.) же у своїй праці засвідчив 

милостиню як повсякденну реальність та умову, яка забезпечувала потрапляння 

до раю
35

. Архієпископ Ісидор Севільський (560 – 636 рр.), монах, містик, святий 

                                                 
29

Житие Евфимия Великого  [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://simvol-

veri.ru/xp/jitie-prepodobnogo-otca-nashego-evfimiya-velikogo.html; Василий Великий. 

Нравственные сочинения / Василий Великий. – М., 1838. – 182 с.; Исихий. Добротолюбие. 

Т.2. – М., 1895. – С.155 – 167.; Иоанн Лествинчик. Добротолюбие. Т. 2. – М., 1895.  – С. 489 – 

552.; Максим Исповедник. Добротолюбие. Т.3. – М., 1900. – С. 131 – 229; Житие Василия 

Нового  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.bogoslov.com/files/disk3/web.knigi./Zitija.Svjatih/prep.Vasilija.Novogo/mitarstva.b.Fe

odori.htm#_Toc53030095 
30

 Симеон Новый Богослов. Добротолюбие. Т. 5. – М., 1900. – С. 5–61. 
31

 Григорий Палама. Добротолюбие. Т. 5. – М., 1900. – С. 179 – 228. 
32

 Житие Феодосия Печерского  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872; Житие и подвиги преподобного отца 

нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie . 
33

 Житие Феодосия Печерского  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872; Житие и подвиги преподобного отца 

нашего Сергия игумена Радонежского и всея России чудотворца  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie; Житие святого Антония [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie; Michael Fiedrowicz, Das 

Kirchenverst?ndnis Gregors des Grossen. Eine Untersuchung seiner exegetischen und 

homiletischen Werke (R?mische Quartalschrift f?r christliche Altertumskunde und 

Kirchengeschichte, 50. Supplementheft). – Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1995. – 634.; Prinz F. 

Die heilige Afra // Bayerisch Vorgeschichtsblatter. – 1981 –  614 s.; Житие Феодосия Печерского  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872; Житие Авраамия Смоленского // 

Памятники литературы Древней Руси. XIII век / [под ред. Ю.К. Бегунова]. – М.: 

Художественная литература, 1981. – 178с. 
34

 Августин Блажений. Сповідь / Августин Блажений. – К.,1994. – 296 с. 
35

 Письмо Алкуина к Карлу Великому.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VIII/780-800/Alkuin/text1.htm 

http://simvol-veri.ru/xp/jitie-prepodobnogo-otca-nashego-evfimiya-velikogo.html
http://simvol-veri.ru/xp/jitie-prepodobnogo-otca-nashego-evfimiya-velikogo.html
http://www.bogoslov.com/files/disk3/web.knigi./Zitija.Svjatih/prep.Vasilija.Novogo/mitarstva.b.Feodori.htm#_Toc53030095
http://www.bogoslov.com/files/disk3/web.knigi./Zitija.Svjatih/prep.Vasilija.Novogo/mitarstva.b.Feodori.htm#_Toc53030095
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872
http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872
http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie
http://www.stsl.ru/lib/book1/oglavlenie
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4872
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/France/VIII/780-800/Alkuin/text1.htm
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Бернард Клерворський (1090 – 1153 рр.), філософ, теолог, святий Фома 

Аквінський (1225 – 1274 рр.) наголошували на добровільній убогості як 

необхідній умові в осягненні Бога та користолюбстві як найстрашнішому 

гріху
36

.  

В окрему, п’яту підгрупу ми виокремили джерела представників 

духовенства, присвячені реформаційному руху та контрреформації, як спробі 

захисту істинної віри від злодіянь спокусника роду людського та ідеологів 

сакрального типу державної влади на теренах Східної Європи. Мартін Лютер 

(1483–1546) у творах «До християнського дворянства німецької нації», 

«Вавилонський полон церкви», «Трактат про християнську свободу», «Про 

світську владу», «Про рабську волю» обгрунтовував антикатолицький і 

антипапський протестантизм в інтересах передусім спасіння душі від зазіхань 

спокусника світобудови
37

. Філіп Меланхтон у 1530 році представив 

віросповідний документ Карлу V на Аугсбургському рейхстазі. Аугсбургське 

віросповідання було схвалено Лютером і є віросповідним документом лютеран, 

в якому йдеться про спасіння вірою, як запоруку богоугодного життя та милості 

Божої
38

.  «Настанови у християнській вірі» - це головна праця Жана Кальвіна, в 

якій викладаються засади реформованої кальвіністської Церкви, згідно з якими 

центральною є ідея божого промислу, в якій «добро» і «зло» не 

протиставляються, а являються частиною незбагненного божого замислу, 

більше того, відхиляється концепція перемоги «добра» в останні часи
39

. 

Щоденники секретаря римського сенату Інфессури і церемоніймейстера 

папського двору Бурхарда описують сучасні їм події в Папській області, що дає 

багато матеріалу для характеристики пап, папської політики та дуалістичних 

релігійних уявлень католицької Церкви щодо реформаційних руху
40

. Засновник 

                                                 
36

 Исидор Севильский. Этимологии, или Начала: в 20 книгах. Кн. 1—3: Семь свободных 

искусств / пер. Л. Харитонова. – СПб.: Евразия, 2006. – 352с.; Полное собрание трудов св. 

Бернарда Клервоского  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.binetti.ru/bernardus/; Полное собрание сочинений Фомы Аквинского  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html 
37

 Мартин Лютер. 95 тез [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://krotov.info/library/12_l/ut/er_03.html; Мартин Лютер. Письмо Льву Х [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/04.php; 

Лютер М. К христианскому дворянству немецкой нации / Мартин Лютер. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/15.php; 

Лютер М. Письмо городскому сонету Мюльхаузена // Источники по истории Реформации. 

Вып.1/ [перев.Егоров Д.Н., Савин А.Н., Протопопов В.С.] – М., 1906– С. 113; Лютер М. 

Великий катехизис [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyut

eranskoj_cerkvi/bolshoj_katehizis_chast_i/; Лютер М. О свободе христианина / Мартин Лютер. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bible-center.ru/article/freedom 
38

 Аугсбургське віросповідання. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.reformed.org.ua/3/93/ 
39

 Жан Кальвін. Настанови у християнській вірі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.harnazvistka.com/chitannya/knigi/277-nastanovi-u-khristiyanskij-viri 
40

 Стефано Инфессура, Иоанн Бурхард. Дневники. Документы по истории папства XV – XVII 

вв. / Стефано Инфессура, Иоанн Бурхард. – М., 1939. – С.125–168. 

http://www.binetti.ru/bernardus/
http://www.corpusthomisticum.org/iopera.html
http://krotov.info/library/12_l/ut/er_03.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/04.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/15.php
http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/bolshoj_katehizis_chast_i/
http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/bolshoj_katehizis_chast_i/
http://www.bible-center.ru/article/freedom
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ордену єзуїтів дон Ігнаціо-Лопес-де-Рекальдо Лойола (1491 – 1556 рр.) 

вибраний в 1541 році його лідером (чорним Папою) написав у 1548 році книгу 

«Духовні вправи», в якій описав систему єзуїтського християнського 

виховання. «Духовні вправи» містять як і його особисті ідеї так і ідеї його 

сподвижників (Лайнез, Бобадильє), які відображають методику  наслідування 

Христа та спасіння від злих духів
41

. Митрополитом Зосимою, прихильником 

ожидовілих у Пасхалії, на нову тисячу років була викладена концепція 

месіанської ролі Російської держави: «Москва – третій Рим»
42

. 

Четверта група джерел – середньовічні хроніки та праці середньовічних 

істориків. Частина з них розкриває особливості дуалістичних уявлень у 

процесах феодалізації середньовічного суспільства
43

. Крім того, дуалістичні 

уявлення відображені у працях таких візантійських істориків, як Зосими (кін. V 

ст.), Захарія Мітиленського (465–536 рр.), Прокопія Кесарійського (500 – 554 

рр.), Євагрія Схоластика (536 – 594 рр.), святителя Никифора, (758 – 828 рр.), 

автора історичної праці
44

. Роботи всіх зазначених авторів засвідчують 

симфонію і водночас божественність влади імператора. Окремі праці 

відображають дуалістичний характер гуситського руху та дуалістичний 

контекст есхатологічних очікувань
45

.  

П’ята група – пам’ятки середньовічного законодавства світського 

походження, в яких відображено існуючі соціальні порядки як божу даність, а 

також визначено покарання за протидію існуючому порядку шляхом спротиву 

                                                 
41

 Ігнатій Лойола. Духовні вправи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.raggionline.com/saggi/scritti/ua/esercizi_ua.pdf 
42

 Митрополит Зосима. Изложение пасхалии на осьмую тисячу  [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/gosudar-vsieia-rusi 
43

 Павел Диакон. О деяниях лангобардов [Електронний ресурс]. –  Режим доступу: 

vostlit.info/ Diakon_P/  frametext1|; Турский Григорий. История франков / Григорий Турский. 

– М., 1987. – 386с.; Лоршские анналы.Вторая часть [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

vostlit.info/texts/rus17/texst2/; Стасюлевич М. История средних веков. Страсбургская клятва / 

М. Стасюлевич. – Пг., 1915. – Т2. – С.172 – 174. 
44

 Религиозно-политическая мысль Зосима // Древний мир: сборник статей в честь академика 

В.В. Струве. – М.: Издательство восточной литературы, 1962. – 618 с.; Митиленский Захария. 

История [Електронний ресурс] – Режим оступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Zacharia/text1.phtml; Кесарийский Прокопий. Тайная история 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Prokop3/; Схоластик Евагрий. Церковная 

история [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://myriobiblion.byzantion.ru/evagr.htm; 

Никифор. Краткая история со времени после царствования Маврикия [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу: http://www.vehi.net/istoriya/cerkov/nikifor/nikifor.html 
45

 Ян Гус. Про Церкву [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Tl9mjbPkhYE%3D&tabid=2295; 

Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника / Лаврентий из Бржезовой. – М., 1962. – 310с.; 

Хроника Рауля Глабера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Glaber_Raul/text2.phtml?id=7052; Повесть временных лет / 

[под ред. Адриановой-Перетц]. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1950. – С. 10–18.; 

Хронограф 1617 года // Памятники литературы Древней Руси кон. XVI – нач. XVII в.  / [под 

ред. Л.А. Дмитриева]. – М.: Художественная литература, 1987. – С. 215–221. 

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/gosudar-vsieia-rusi
http://www.vostlit.info/Texts/rus7/Zacharia/text1.phtml
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Prokop3/
http://myriobiblion.byzantion.ru/evagr.htm
http://www.vehi.net/istoriya/cerkov/nikifor/nikifor.html
http://odrl.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=Tl9mjbPkhYE%3D&tabid=2295
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Glaber_Raul/text2.phtml?id=7052
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світській владі та співробітництва з нечистою силою
46

; та церковного 

походження
47

. Чіткої межі між світським і канонічним правом не було. Останнє 

відігравало важливу роль у політичному, економічному, громадському житті 

суспільства.  

Шоста група опублікованих джерел – матеріали особистого походження 

(мемуари, щоденники, листи, тощо). Деякі з них розкривають проблему 

дуалістичних уявлень під час Хрестових походів, у яких Бог виступає як 

активне начало, чудотворець, натхненник походів
48

. В добу хрестових походів, 

                                                 
46

 Сальвиан. О правлении Божьем   [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

vostlit.info/rus17/salvian/text3/phtml/id=12367; Капитулярий о поместьях [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: vostlit.info/Karl_Gr/Kap_de_Villis/text1.htm; Повинности кэрлов в 

вотчине Хэрстборн. Cоциальная история Средневековья / под ред. Е.А. Косминского и А. Д. 

Удальцова. Т.1 – М., Л.,  1927.  – С. 222.; Новелла императора Романа І Лакапина (920-944) 

против динатов о праве предпочтительной покупки земельных участков односельчанами // 

Сборник документов по социально-экономической истории Византии. – М., 1951. – С. 157–

159; Кабальная грамота // Социальная история средневековья / под. ред. Е. А. Косминского, 

А.Д. Удальцова. – М.; Л., 1927. – Т.1. – С. 180–181.; Капитулярий об областях Саксонии  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: krotov.info/acts/08/3/782_capitul.htm; Диденгофский 

капитулярий // Из истории средневековой Европы. – М., 1957. – С. 169–170.; Правда 

Альфреда [Електронний ресурс]. – Режим доступу: vostlit.info/Texts/Dokymenty IX/880-

900/Alfred/Pravda/text.phtme&id=4772; Закон судний людем. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml; Саксонское 

зерцало: Памятник, комментарии, исследования / отв. ред. В.М. Корецкий. – М., 1985. – 

272с.; Противодействие феодальным войнам. Хроника Рауля Глабера // Социальная история 

средневековья / под ред. Е.А. Косминского, А.Д. Удальцова. – М., Л., 1927. – Т. 1. – С. 249 – 

250. 
47

 Деяния Вселенских Соборов [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-tom1/; Декрети Граціана. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wdl.org/ru/item/14708/; Podskalsky G. 

Theologische Literatur des Mittelalters in Bulgarien und Serbien (865-1459)/ G. Podskalsky  – 

Munchen, 2000. – 320 s.; Шпенглер Я., Инсисторис Г. Молот ведьм /  Якоб Шпенглер, 

Генрикус Инсисторис. – М.: Просвет. – 248с.; Бартинян Р. М. Источники для изучения  

истории павликианского движения / Р.М. Бартинян. – Ереван, 1961. – 310с.; Булла Инокетния 

VIII. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XV/1480-

1500/Innozenz_VIII/bulla_05_12_1484.phtml?id=11246; Петро Могила. Требник [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.liturgy.ru/books_sl/pmI; Rituale romanum [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://lifeinspirit.ru/hrays/44-exorcism/167-roman-ritual-rituale-

romanum.html 
48

Выступление Папы Урбана ІІ на Клермонском соборе. // Стасюлевич М. История средних 

веком. – Пг., 1915. – Т. 3. – С. 79–81.; Письмо Стефана Блуасского к жене Адели, из лагеря 

под Никеею [Елетронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Stef_Blua/text2.phtml?id=8277; 

Письмо Стефана Блуасского и Шартского к супруге Адели из под Антиохии. [Елетронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-

1100/Stef_Blua/text1.phtml?id=2352; Письмо с востока магистру госпитальеров [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XII/1180-

1200/East/1187.phtml?id=2368; Ансельм Рибемонський [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-

1100/Ans_Ribem/1098.phtml?id=2361; Письмо предводителей хрестоносного рыцарства Папе 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Bulgarien/IX/Zakon/text.phtml
https://azbyka.ru/otechnik/pravila/dejanija-vselenskikh-soborov-tom1/
https://www.wdl.org/ru/item/14708/
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XV/1480-1500/Innozenz_VIII/bulla_05_12_1484.phtml?id=11246
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XV/1480-1500/Innozenz_VIII/bulla_05_12_1484.phtml?id=11246
http://www.liturgy.ru/books_sl/pmI
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Stef_Blua/text2.phtml?id=8277
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Stef_Blua/text1.phtml?id=2352
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Stef_Blua/text1.phtml?id=2352
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Ans_Ribem/1098.phtml?id=2361
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Ans_Ribem/1098.phtml?id=2361
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коли мова йшлася про контакт із ісламським  світом існувала, хоч і не масово 

поширена, проте все ж таки установка на те, що мусульмани – це вороги Божі, 

погани, супутники Диявола. Такої думки дотримувався Петро Тудебод, учасник 

хрестового походу і автор записок, які фігурують зараз під назвою «Історія 

Єрусалимського походу» (1097 рік)
49

. Крім того, використано «Поучение князя 

Владимира Мономаха. Лаврентьевская летопись», в якому показано 

милосердний образ Бога та важливість покаяння
50

. «Послання магістра Яна 

Гуса, спаленого римською курією в Констанці 6-го липня 1415» відображають 

дуалістичні уявлення лідера гуситів
51

. Листування Івана Грозного та Андрія 

Курбського розкривають вплив дуалізму на формування концепції інституту 

царської влади
52

. Листи Х. Колумба демонструють есхатологічний контекст 

географічних відкриттів
53

.   

Сьома група джерел – літературні пам’ятки, які відображають 

особливості дуалістичних уявлень доби середньовіччя. Серед яких «Слово о 

полку Игореве», «Повесть о Тохтамыше»,  «Божественна комедія» Данте 

Аліг’єрі,  «Корабель дурнів» Себастьяна Бранта, «Похвала глупоті» Еразма 

Роттердамського (1509 рік), «Сказание о Дракуле», «Послание митрополиту 

Даниилу» Федора Карпова, Мала і велика чолобитні Івана Пересветова 
54

 та 

                                                                                                                                                                  

Урбану ІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Pismo_1098/frametext.htm; 

Фридрих І Барбаросса. Письмо Леопольду Австрийскому [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XII/1180-

1200/FriedrichI/Leopold1189.phtml?id=2370; Герцог Лоррейнский. Письмо архиепископу 

Кельна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XII/1180-1200/Lorrain/1197.phtml?id=2371 

Даимберт, Жоффруа и Раймунд. Письмо Папе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-

1100/Daimbert/brief1099.phtml?id=2362 
49

 Петр Тудебод. История Иерусалимского похода [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Petr_Tudebod/text1.phtml?id=8285 
50

Поучение князя Владимира Мономаха. Лавреньтьевская летопись // За землю русскую! 

Памятники литературы Древней Руси XI-XV в.  / [под ред. Ю.К. Бегунова]. – М.: Советская 

Россия, 1981.  – С. 88–98. 
51

 Послания магистра Иоанна Гуса. – М., 1903. – 430 с.  
52

 Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / [под ред.Я.С. Лурье, Ю.Д. Рыков]. – Л., 

1979. – С. 26-39; 72-88; 93-96. 
53

Путешествия Христофора Колумба: Дневники, письма, документы. – М., 1961. – С. 18–24. 
54

Слово о полку Игореве. Слово о походе Игоревом, Игоря сына Святослава, внука Олегова // 

За землю русскую! Памятники литературы Древней Руси XI-XV в. / [под ред. Ю.К. 

Бегунова]. – М.: Советская Россия, 1981.  – С. 107–115; Повесть о Тохтамыше. Софийская 

первая летопись  // За землю русскую! Пам’ятники литературы Древней Руси XI-XV в. / [под 

ред. Ю.К. Бегунова]. – М.: Советская Россия, 1981.  – С. 358–364; Себастьян Брант. Корабль 

дураков. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: http://klio.tsu.ru/Narrenschiff1.htm; Еразм 

Роттердамський. Похвала глупоті. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ae-

lib.org.ua/texts/erasmus__fool__ua.htm; Сказание о Дракуле // Памятники литературы Древней 

Руси. Вторая половина XV века. / [под ред. Ю.К. Бегунова]. – М.: Художественная 

литература, 1982. – С. 554–561; Федор Карпов. Послание митрополиту Даниилу. 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XI/1080-1100/Pismo_1098/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XII/1180-1200/FriedrichI/Leopold1189.phtml?id=2370
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kreuzzug/XII/1180-1200/FriedrichI/Leopold1189.phtml?id=2370
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інші.  

Отже, джерельна база дослідження побудована на аналізі джерел 

західноєвропейського, візантійського, східноєвропейського походження. Такий 

підхід дозволив комплексно розглянути вплив дуалістичних релігійних уявлень 

на соціокультурне життя в Європі (IV – сер. XVII ст.). 

У підрозділі 1.3. «Теоретико-методологічні засади дослідження» 
обґрунтовано використання дисертанткою наукових теорій, принципів, 

підходів, методів під час роботи з джерелами та науковою літературою. 

Показано, що методологічною основою дисертаційного дослідження є сучасні 

концептуальні підходи та теорії нової соціальної історії, у витоків якої стояла 

Нова історична наука (школа Анналів), яка вперше на порядок денний 

поставила дослідження історії ментальності. У роботі застосовано 

методологічні теорії Л. Февра та М. Блока, які наголошують на доцільності 

«тотальної історії», згідно з якою досліджуваний процес чи історичне явище 

розглядаються комплексно в контексті ментальності, яка виступає мостом між 

духовною та соціальною історією. Дуалістичні релігійні уявлення – основа 

середньовічного світогляду, які відобразилися на всіх сферах життя суспільства 

та на специфіці соціальної структури. Соціокультурний пласт розглянуто 

синтезуючи уявлення і Л. Февра і М. Блока (як творчий процес окремих 

представників суспільства, так і соціальну структуру, спосіб життя, мислення, 

віру, звичаї, мову, моральні устої в тому числі тих, хто лишилися безіменними в 

історії). Саме зазначені вище імперативи лягли в основу наукового 

застосування низки загальнонаукових (логічний, аналіз, синтез), специфічно-

історичних (синхронічний, діахронний, порівняльно-історичний, 

ретроспективний) та міждисциплінарних (статистичний, системно-

структурний) методів дослідження. Теоретичною основою дослідження став 

принцип історизму, всебічності, багатовекторності, системності, об’єктивності. 

Дисертаційне дослідження виконано в міждисциплінарному полі гуманітарного 

знання. З огляду на це в роботі застосовано системний, комплексний, історико-

культурологічний, історико-антропологічний, аксіологічний, гендерний 

підходи. Поєднання зазначених наукових підходів, принципів, теорій та методів 

дало змогу досягнути поставленої мети і вирішити усі його завдання. 

Другий розділ – «Поширення дуалістичної концепції в 

західноєвропейському  суспільстві» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Витоки та еволюція дуалістичних релігійних 

уявлень» простежено виникнення і еволюція дуалізму. Встановлено, що 

дуалістичний світогляд має глибокі історичні корені і сягає доби пізнього 

палеоліту. Також простежено еволюцію доброго і злого начала у таких древніх 

цивілізаціях: Древній Єгипет, Вавилон (в яких добро і зло – нероздільне 

начало), Персія, де зле і добре начало чітко виражені. Визначено, що у 

християнській традиції протистояння добра і зла досягло свого апогею, 

уособленням якого стали Бог і Диявол. З’ясовано, що згідно з християнськими 

                                                                                                                                                                  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old-ru.ru/07-48.html; Пересветов И.С. 

Сочинения / И. С. Пересветов. – М.; Л., 1956. – 242с. 

http://old-ru.ru/07-48.html
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уявленнями Бог – джерело буття, Він – триєдиний, незбагненний, таємничий; 

Бог – це дух, світло, Він – всезнаючий, всемогутній, вічний, незмінний, 

справедливий суддя. Головна його характеристика – це Любов. Етимологія 

слова «Сатана» - противник. Згідно з християнським вченням Сатана був одним 

з найвидатніших архангелів, який впав у гординю, за що і був скинутий з небес. 

Функції Диявола – це спокуса людей і схиляння їх до гріхів. Слуги Сатани – 

демони. 

У підрозділі 2.2. «Місце дуалізму в процесах християнізації та 

феодалізації (IV–XI ст.)» показано, що дуалістичні релігійні уявлення 

відіграли ключову роль у побудові соціальної системи середньовіччя, ієрархії 

та ціннісних орієнтацій. Освятивши нерівність через утвердження постулату 

«вся влада від Бога» Церква оголосила найтяжчим гріхом спротив існуючій 

системі, при чому вважалося, що спокусник роду людського і підштовхував на 

цей гріх. Впливовість Церкви визначалась можливістю відлучення, тобто 

позбавлення божої благодаті. Встановлено, що суспільним ідеалом першого 

тисячоліття було розп’яття, образ якого втілювався у ченці, святому, аскеті, 

який відмовився від земних утіх. І не дивно, адже вважалося, що саме через 

плоть антипод християнського Бога схиляв до спокуси. Навіть рицарський ідеал 

був схожим на образ рицаря-ченця, який був готовий у будь-який момент 

взятися до зброї в ім’я Бога. Визначено, що образ християнського Бога проник в 

життя монастирів. Аналіз житій монахів свідчить про постійні їх 

переслідування Дияволом і демонами. Тому ще в перші роки після Різдва 

Христового при монастирях були напрацьовані правила і інструкції як 

уберегтися від Лукавого. Крім того, майже одночасно з утвердженням 

християнства в середньовічній Європі виникає ідея договору зі спокусником 

світобудови, в якому йшлося про виконання бажання в обмін на людську душу. 

Багатство засуджувалося, але потрібно було виправдати майнову нерівність. 

З’ясовано, що в добу середньовіччя було встановлено – бідні існують для 

порятунку багатих, а багаті для порятунку бідних. У добу середньовіччя 

проголосили, що праця – це нормальний стан людини і у зв’язку з цим лінь 

зараховувалася до низки найтяжчих гріхів, які були інструментом спокуси. 

У підрозділі 2.3. «Середньовічна правова система (IV – кін. XVI)» 
з’ясовано, що в добу середньовіччя закон вважався встановленим Богом. За 

законом Церква була проголошена світом Христа, який покликаний захищати 

світ від спокусника світобудови. Крім того, Церква визначалася посередником 

між Богом та людиною. Середньовічна законна ієрархія виглядала наступним 

чином: на верху Бог, на землі – владики. Згідно з середньовічним світоглядом 

монарх був виразником божественної волі і тому його воля не залежала від волі 

керованих. В повсякденному судочинстві істинним вважалося те, що було 

доведено на суді за допомогою клятв, присяг, ордалій, адже віра в чудо та 

божественну волю було характерною рисою менталітету. Визначено, що 

світське і церковне законодавство в добу середньовіччя зіткнулося з 

необхідністю напрацювання інструментів з виявлення і покарання противників 

існуючих порядків, освячених Богом (чаклуни, прихильники язичницьких 

культів, які вважалися служниками нечистого). Встановлено, що в процесі 
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посилення церковної влади на перший план починає виступати релігійний 

характер злочину чаклуна. З кінця XII  ст. поступово формується усталена 

термінологія, інструкції по виявленню і допиту чаклунів, на яких 

застосовувались тортури і страти шляхом спалення на вогнищі. Вважалося, що 

саме завдяки цьому можна було завадити планам Диявола із повалення 

християнства та існуючих порядків, встановлених Богом. 

У підрозділі 2.4. «Вплив постулатів дуалізму на формування сімейної 

ієрархії та місця жінки в середньовічному суспільстві (IV – кін. XVI ст.)» 
показано, що класична ранньохристиянська сім’я будувалася за принципом 

союзу Христа з Церквою. Хоча на етапі становлення християнської Церкви і 

панували різні погляди на шлюб, з часом утверджується ідея шлюбу, метою 

якого було народження дітей. Тому інтимне життя суворо регламентувалося і 

відступ від прийнятних регламентів вважався не богоугодною справою. 

Встановлено, що чоловіче населення у відносинах з жіноцтвом, виходило з 

принципу своєї верховності, зафіксованого в Біблії. Визначено, що жінка у 

випадку непокори чоловіку легко могла бути звинувачена у служінні Дияволу, 

тому уже в ІХ ст. у Франції було розпочато інквізиційну практику проти 

знахарок, а згодом проти відьом. 80% звинувачених у служінні Дияволу 

становили жінки, 37% з них – вдови, а решта – самотні, які стали уособленням 

хтивості і спокуси. З’ясовано, що другорядне становище жінки, порівняно з 

чоловіком, та постійні її звинувачення у духовних вадах і зв’язках з нечистим 

призводять до перших проявів фемінізму, який чітко простежується у творчості 

Христини Пізанської (1364/1365 – 1430 рр.), котра бере на себе сміливість 

стверджувати, що при достатній освіті жінка нічим не поступається чоловікові і 

спростовує всі звинувачення жіноцтва, які існували протягом доби 

середньовіччя і свідчили про другорядність жінки. 

Третій розділ – «Дуалізм у релігійному та культурному житті Західної 

Європи (друга пол. ХІ – кін. ХVІ ст.)» складається з шести підрозділів. 

У підрозділі 3.1. «Ідеологічні засади хрестових походів» визначено 

місце дуалізму в уявленнях і діяльності хрестоносців. Встановлено, що 

хрестоносці були переконані у виконанні ними Божої волі,  розраховували на 

Божу допомогу під час битв, відпущення гріхів, потрапляння загиблих до раю і 

спасіння душі за подвиги. Не тільки успіх у походах приписувався Божій 

допомозі, але й невдачі, оскільки вони трактувалися як потакання спокусам 

Диявола (зокрема йдеться про гординю). Страждання під час походів 

виправдовувалось, оскільки були в ім’я Бога і завдяки їм можна було отримати 

Божу благодать. З’ясовано, що місцеве населення Близького Сходу, а саме 

мусульмани, сприймалися не просто як іновірці, а як прислужники Лукавого. 

Саме подібний підхід надавав особливого сенсу хрестовим походам, які без 

дуалістичних уявлень не були б вмотивовані. 

У підрозділі 3.2. «Спасіння душі в аскетично-дуалістичних вченнях 

катарів, вальденсів» визначено вплив дуалізму на повсякденне життя та ідейні 

переконання представників аскетично-дуалістичних єресей вальденсів та 

катарів. Встановлено, що у другому тисячолітті на фоні тотального 

проникнення дуалістичних релігійних уявлень у всі сфери життя 
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середньовічного суспільства, з’являється феномен – аскетично-дуалістичні 

єресі, ідеологія і спосіб життя яких проникли в повсякденне життя тисяч людей 

і популярність яких змусила Папу Римського організувати хрестовий похід. 

З’ясовано, що згідно зі світоглядом катарів, життя – це протистояння двох 

начал: поганого, злого Бога (Старозавітного) і доброго Бога (Новозавітного). 

Згідно з переконаннями катарів, людину створив Диявол і попросив Бога 

вдихнути в неї життя, але тільки-но це сталося, людина відразу відповіла 

Лукавому, що йому не належить. Катари вважали, що саме відтоді Диявол 

полює за людськими душами, використовуючи тіло. Тому послідовники єресі  

вважали, що єдиним шляхом до порятунку був аскетичний спосіб життя. 

Встановлено, що вальденси на відміну від катарів не сформували такої глибокої 

дуалістичної концепції. Суть їхньої практики полягала в запереченні зовнішніх 

інститутів, аскетичному способі життя та проповідницькій діяльності. Як 

катари так і вальденси вважали Церкву творінням Диявола. 

У підрозділі 3.3. «Захист людей від гріха в гаслах Яна Гуса та його 

послідовників» визначено роль дуалізму в ідеях та повсякденній діяльності 

лідера гуситського руху і його послідовників. Для Яна Гуса Біблія була 

найвищим прикладом і авторитетом. Він пропагував ідею бідної Церкви, а 

метою відмови від майна повинно було бути наближення до божественного 

світу. Аналіз джерельної бази свідчить, що крізь усю творчість Яна Гуса 

наскрізною ідеєю проходить віра реформатора у виконання його священної 

місії, захист віри, яка стала жертвою диявольських спокус. Встановлено, що 

погляди Яна Гуса сформувалися під впливом творчості Д. Уікліфа. Ян Гус 

захоплювався ідеями Д. Уікліфа, згідно з яким людина – це піддана Богу істота 

і між Богом та людиною не повинно бути ніяких посередників. Крім віри Яна 

Гуса у виконання священної місії знайдено його ідеї пов’язані із 

рекомендаціями щодо повсякденного життя його послідовників, які мали б 

встояти від небезпечних спокус Диявола. Так, йдеться про богобоязненість, 

уникання жіночого товариства, бідність, працю, скромність, звернення до Бога 

в молитвах. З’ясовано, що Ян Гус пояснює своє ув’язнення і хвороби волею 

Божою та випробуваннями і сподівається на його милосердя. Встановлено факт 

розуміння магістром приреченості на смерть, яку він обґрунтовував волею 

Божою і готовий був нести цю ношу в Його ім’я. 

У підрозділі 3.4. «Дуалістичні релігійні уявлення доби Реформації» 
розкрито проблему впливу християнського дуалізму на формування 

протестантизму. Визначено, що Мартін Лютер власною діяльністю 

демонстрував відданість богоугодній справі. Встановлено, що Папський 

престол, на його думку, достойний самого Сатани, а існуючі порядки – гніву 

Божого, оскільки сприяють втраті спасіння душі. Мартін Лютер закликав до 

мирних дій, а будь-які насильницькі спроби відстоювати навіть істину він 

вважав справою угодною лише Дияволу. Реформатор був переконаний в тому, 

що виконує божественну місію та захищає істинну віру від скверни та 

Лукавого. Аналіз джерел свідчить, що Бог в уявленнях Лютера виступає 

всемогутнім та справедливим, не зважаючи на те, що Диявол – князь земного 

світу і люди підвладні однаково як Богу так і нечистому, який чинить всілякі 



 23 

перешкоди і капості. Згідно з реформатором, Священне писання і віра 

виступають найкращими знаряддями у протистоянні зі спокусником роду 

людського. Крім того, встановлено, що умертвління плоті Лютер вважав 

способом наближення до царства небесного. З’ясовано, що характерною рисою 

кальвінізму була віра у божественний промисел, згідно з яким «добро» і «зло» 

не виключають одне одного і останнє не повинно бути переможеним. Аналіз 

джерельної бази свідчить, що для Жана Кальвіна Бог виступає могутнім, 

мудрим, справедливим, милосердним, але водночас тим, який здатен вселяти 

страх, гнівитися. Також характерними рисами Бога за Кальвіном виступає 

світло, чудотворність, доброта і незбагненність. Бог – Творець і Спаситель, 

який відкриває свої вуста через Святе Письмо, породжує милосердя і любов, які 

виступають основою релігії. Диявол же не виключається Кальвіном, він є 

частиною світобудови і виконує функції спокусника, в арсеналі якого різні 

методи і прийоми, щоб збити віруючих з істинного шляху. Визначено, що на 

думку реформатора, кінцева участь кожної людини уже вирішена Богом. В 

дуалістичній концепції Кальвіна спасіння не залежить від майстерного 

протистояння чи боротьби людини з демонами. Проте, оскільки Бог 

незбагненний і ніхто до кінця не знає своєї долі, то це вимагає від послідовника 

Христа стійкості духу у пізнанні Бога.  

У підрозділі 3.5. «Дуалізм в уявленнях Ігнатія Лойоли» встановлено, 

що католицька Церква підійшла комплексно до відновлення свого авторитету і 

створення противаги Реформації. Так, завдяки рішенням Тридентського Собору 

було знову відновлено авторитет Папи римського, актуалізовано католицьке 

віровчення, переглянуто підхід до підготовки священнослужителів, а через 

ордени охоплено різні соціальні прошарки для посилення набожності, 

відновлення і посилення позицій католицизму. Безумовно, один із найбільших 

внесків у реформовану католицьку Церкву здійснив орден ієзуїтів. Визначено, 

що Ігнатій Лойола вбачав свою мету і покликання у врятуванні людських душ 

від зазіхань Лукавого, інструментом якого був злий дух. У творчості палкого 

захисника католицької Церкви чітко протиставляється добре та зле начало, 

також продемонстровано мету Бога-Сина та Люцифера. Автор «Духовних 

вправ» відображає механізм через який злий дух намагається заволодіти душею 

людською. В даному випадку найкращими інструментами виступає багатсво, 

гордощі і почесті. Найефективнішими ж інструментами у протистоянні злу є 

убогість, смирення, зневага та осуд. Ігнатій Лойола наголошував на 

необхідності наслідування Христа, служіння Богу. Аналіз джерельної бази 

свідчить, що методика самовдосконалення і врятуванні душі І. Лойоли 

характеризується тотальністю, виваженістю, логічністю та системністю, що 

підтверджує масштаби підступів спокусника, який користується слабкостями 

людськими і вводить в оману. З’ясовано, що саме тому лідер ордену єзуїтів 

наполегливо рекомендує відстежувати у своїй душі і думках порухи злого духу 

і діяти за принципом «навпаки» щодо дій Диявола. 

У підрозділі 3.6. «Еволюція дуалізму у середньовічному мистецтві» 
визначено, що мистецтво середньовіччя було покликано передати суть 

християнського вчення, тому у християнських храмах найпоширенішою 
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композицією була сцена Страшного Суду,  що передає ідею християнського 

дуалізму. Також стіни християнських храмів живописали сценами із житія і 

Святого Письма. Ідею Бога передавало світло християнського храму, яке 

проливалось на прихожанина, як Божа благодать. В той же час як в 

романському так і готичному храмах зображалися фігури чудовиськ і химер, 

що символізували зле начало. З’ясовано, що на зламі першого та другого 

тисячоліття відбулася кардинальна зміна образів Бога та Диявола у митецьких 

колах. З гарного янгола Диявол перетворюється у напівзвіра – напівлюдину, 

який викликає жах. Паралельно формується народна контркультура, яка 

висміювала Диявола і називала Рогатим, Одноруким, Кульгавим. Бог же 

зображався у величному образі, а Ісус Христос з часом перетворився з юного 

апостола у величного, бородатого пророка. Визначено, що Ренесанс же був 

водночас і диявольським сплеском і антропологічним переворотом, при якому 

людина вперше демонструє спробу вийти з позицій жертви дуалістичного 

протистояння. 

Четвертий розділ - «Дуалістичні релігійні уявлення візантійського 

суспільства (IV – сер. XV ст.)» складається з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 4.1. «Імператорська влада» з’ясовано, що у Візантійській 

імперії відбулось обожнення посади імператора, але не особистості, тому його 

походження не мало жодного значення. Встановлено, що Візантійську імперію 

зміцнювала ідея християнства, яка її освячувала і ще за часів Констянтина і 

Євсевія Панфіла у IV ст. почала формуватись ідея симфонії, яка остаточно 

утверджується за часів Юстиніана. Визначено, що обожнювалися 

імператорська влада, посада і всі накази та рішення імператора; імператор  був 

подобою батька небесного і повинен був наслідувати Бога.  Виявлено, що 

імператор хоч і наділявся верховними повноваженнями, але все ж таки 

вважався звичайною людиною, християнином, тому відсутність обожнення 

особи імператора повністю відповідало християнським постулатам. У зв’язку з 

цим імператорів часто критикували їх сучасники, більше того навіть вбачали в 

них демонічне начало, в разі того, коли можновладець не наслідував Бога і не 

правив як Його «раб» і «слуга». З’ясовано, що  обожнення посади імператора 

відобразилось і на придворній ритуалістиці та процесах централізації влади. 

У підрозділі 4.2. «Дискусії про природу Христа і божественне начало 

людини. Дуалізм павлікан і богомилів» встановлено, що проблематика 

дуалізму чітко виражена в єресях аріан, несторіан та монофізитів. Аріани 

вважали Христа людиною, якій Божественність була передана його Небесним 

Отцем. Прихильники іншого вчення, несторіанства, стверджували, що є різниця 

між Христом, смертною людиною і Сином Божим, нествореним і безсмертним, 

і зв'язок їх був тимчасовим. Син Божий перебував у Христі, але не злився з ним. 

Реакцією на несторіанство стало монофізитство,  яке наполягало на тому, що 

Христос мав тільки одну природу – Божественну – і лише зовні нагадував 

людину. Показано, що «дияволізація» соціокультурного життя у Візантії була 

скоріше винятковим явищем і простежувалась у містично-дуалістичних єресях 

павлікан та богомилів. Прихильниками єресей були підкорені імперією народи, 

для яких офіційна влада була уособленням зла і не дивно, що як імператор так і 
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Церква сприймалися породженням Диявола. Висуваючи ідеал справедливо 

влаштованого життя, вони закликали до відходу від усього земного. Бідність, 

відсутність власності, аскетизм – за цим насправді стояло заперечення 

цінностей світу, інстинктів і бажань тіла, яке було, на їх думку, творінням 

Сатани, а отже, гріховним.  

У підроздіді 4.3. «Ісихазм як спосіб осягнення Бога» з’ясовано, що  

ісихазм був спробою боротьби з Дияволом, головною зброєю у чому було 

мистецтво Ісусової молитви за ради осягнення божественного світла. Практика 

Ісусової молитви, скромного, стриманого повсякденного життя, самоаналізу, 

дисциплінованості, самоприйняття, як способів осягнення Бога, передавалася 

століттями і врешті-решт Григорієм Паламою була виведена на офіційний 

рівень. Згідно з ісихастською ідеологією за сумлінне виконання  умов практики 

могло даруватися возвеличення самим Богом. Ісихазм відобразився не тільки на 

повсякденному житті сподвижників, але і на культурі, мистецтві і врешті-решт 

долі Візантійської імперії. 

У підроздіді 4.4. «Особливості дуалістичних уявлень у візантійській 

культурі» встановлено, що моди лякати людей демонічними жахами не було. 

Сили зла зображалися за допомогою образів греко-римської міфології. 

З’ясовано, що у Візантійській імперії панував культ світла та божественного 

начала, а Диявол обов’язково був лише одним із дійових осіб на картині. У 

питанні ж зображення божественного начала існувала ціла система. Так 

панувала ідея світла і кольору. Колір був засобом матеріалізації світла. Пахощі 

виступали символом Святого Духу. Краса храму обов’язково символізувала 

основні цінності: вічне життя, премудрість і самого Бога. 

П’ятий розділ - «Проникнення традицій дуалізму в соціокультурне 

життя України-Русі та Московської держави (X–сер. XVII ст.)» складається 

з чотирьох підрозділів. 

У підрозділі 5.1. «Християнізація Русі (X-XIII ст.)» встановлено, що в 

зазначений період образи християнського дуалізму проникли в повсякденне 

життя обмеженого кола осіб, зокрема можновладців та священнослужителів. 

Аналіз джерельної бази свідчить, що Диявол і його помічники переслідували  у 

цей період здебільшого аскетів. З’ясовано, що образ позитивного і могутнього 

Бога використовувався у зміцненні авторитету князівської влади, проте 

більшість населення продовжувала поклонятися язичницьким богам, в тому 

числі Чорнобогу та Білобогу. 

У підрозділі 5.2. «Богообраність Государя та його функції в 

ідеологічних дискусіях (кін. XV–XVI ст.) визначено, що у суспільному 

інтелектуальному просторі гостро постало питання яким має бути государ, 

якими методами управляти, щоб успішно виконати місію покладену на 

православну державу в концепції «Москва – третій Рим». Виявлено, що на тлі 

формування сильної царської влади, що було закономірним процесом, адже з 

моменту християнізації Русі пропагувалася ідея богообраності держави і культ 

покори князю як представника Бога на Землі, сформувався неповторний кодекс 

честі царя. Так, останнє свідчило про  незалежний інститут політичної влади, 

якому були характерні свої світські принципи державного управління, які часто 
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відходили від духовних традицій терпіння та милосерця. Важливість віри 

фактично підмінялася «правдою», «грозою» царя, якому було дозволено все, 

тому не дивно, що з цього приводу постать можновладця у літературно-

алегоричній формі Ф. Куріцин порівнює з Дияволом. З’ясовано, що навколо 

цих нових принципів і точилася полеміка російських гуманістів, точка зору 

більшості з яких ґрунтувалася на засадах справедливості, порядку і певною 

мірою непопулярних жорстоких методів управління, які не співпадали з 

християнською мораллю. Аналіз джерельної бази свідчить, що постать Бога 

сприймалася на теренах Північно-Східної як справедлива, караюча, що 

зумовило формування царського інституту влади, який не зважаючи на 

пропагування ідеї правонаступництва від Візантійської імперії, не мав нічого 

спільного з візантійським розумінням імператорства. Встановлено, що на 

теренах Московської держави утвердилося месіанське розуміння влади 

государя, який фактично став непогрішний і правив на власний розсуд. 

У підрозділі 5.3. «Капітоновщина та містично-дуалістична секта 

хлистів» з’ясовано, що ідеї Капітона і його послідовників розкривають 

проблему дуалізму в першу чергу через уявлення про обожнення, на що його 

напоумив Диявол, згідно з позицією Церкви. Хоча достовірно невідомі витоки 

релігійного руху хлистів, за припущеннями істориків вважається, що їх 

очільник був учнем Капітона. І не дивно, адже спільним у хлистів і капітонів 

була ідея обожнення. Визначено, що для того, щоб врятуватися від напастей 

спокусника роду людського, Капітон і його послідовники практикували аскезу, 

відмову від святих таїнств і Церкви. Аналіз джерельної бази свідчить про такі 

дуалістичні уявлення хлистів: духовний світ створений Богом, а матеріальний – 

Дияволом; існувало сім небес і  на сьомому небі живуть Свята Трійця, 

Богородиця, архангели, ангели і святі угодники; під цими назвами хлисти 

скоріше розуміли не осіб,  а різні прояви божественного начала; з цим 

пов’язано вчення про втілення Божества в людині – у Данила Філіппова 

втілився Бог-Батько, у інших заслужених послідовників – Син Божий, Христос, 

а на більшість прихильників руху накочувався Дух Святий 

У підрозділі 5.4. «Дуалізм в обрядах та звичаях» визначено, що любов 

між чоловіком і жінкою трактувалася як згубна спокуса, безшлюбність і 

розпуста засуджувалися. Проте не було чіткої визначеності в тому, що 

вважалося богоугодним, а що демонічним. Смерть рахувалась як початок 

митарств за можливі гріхи і можливість благодаті для мучеників. Пияцтво 

засуджувалось, але чоловік при цьому був достойним зцілення на відміну від 

жінки. Повчальна література багата на образи «злих дружин» (невірна, лінива, 

погана мати, красуня, нерівня чоловікові). У цілому дуалістичні релігійні 

уявлення посприяли формуванню ритуалістики, дотримання канонів якої мало 

б викликати богобоязненість і сприяло приниженню жінки за її природним 

циклом. 

У шостому розділі – «Есхатологічні очікування та боротьба за 

людські душі» розкрито проблему есхатологічних очікувань та екзорсизму не 

випадково, адже саме Страшний Суд – це кінцевий результат протистояння 

доброго і злого начала. Визначено, що на основі християнського дуалізму було 
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побудоване есхатологічне вчення, яке бере свої витоки ще з проповідей Ісуса 

Христа, ідей єсеїв і згодом на основі Одкровення Іоанна Богослова 

перетворилося в ефективний механізм управління паствою. Встановлено, що 

ідея християнської Трійці в концепції кінця світу знаходить своє протилежне 

начало в апокаліптичній триєдності Диявол – Антихрист – Лжепророк, що 

відображає дуалістичне протистояння. З’ясовано, що у зв’язку із 

особливостями раціональних світоглядних установок Західної Європи та 

ірраціональних – Східної, ідея кінцевості світу знаходить логічні 

аргументування і набуває масового поширення на Заході і значно меншого на 

Сході Європи.  По цій же причині екзорсиська практика була актуальнішою на 

Заході, а не на Сході. Встановлено, що екзорсизм – це фактично змагання за 

територію між злом та добром. Так, демони можуть вселитися в людину, 

тварину, неживу матерію і для цього навіть не потрібно великого гріха 

людського, що безперечно надає певну перевагу силам зла. Але в той же час, 

молитви з іменем Христа та процедура екзорсизму дає змогу звільнити тіло 

людське і дати можливість увійти в нього Богу. 

У висновках сформульовані загальні підсумки дослідження та викладені 

основні положення дисертаційної роботи, які виносяться на захист: 

- Аналіз історіографії дослідження свідчить, що обрана тема не була 

предметом історичного дослідження. Були висвітлені лише окремі фрагменти 

порушеної проблематики, тому опубліковані видання не мають комплексного, 

цілісного характеру, бо присвячені дослідженню лише окремих історичних 

аспектів, здебільшого таких як: витоки дуалістичних релігійних уявлень, 

дуалістично-аскетичні єресі, вплив дуалізму на формування державних 

ідеологій та розвиток культури.  

- Аналіз джерел говорить про те, що дуалістичні релігійні уявлення лягли 

в основу середньовічного менталітету, в рамках якого вибудовувалися 

тенденції соціокультурного життя та суспільно-трансформаційні процеси. 

Джерельна база дослідження представлена великою кількістю різноманітних за 

походженням, характером та змістом носіїв інформації, що дало змогу усебічно 

розкрити порушену нами наукову проблематику і надало можливість досягти 

мети дослідження, вирішити усі поставлені у ньому завдання, як і застосована 

методологія - робота написана у напрямку нової соціальної історії, у витоків 

якої стояла Нова історична наука (школа Анналів), методологічні теорії 

засновників якої застосовані у дослідженні («тотальна історія», де 

соціокультурне життя виступає як система, яка включає в себе особливості 

соціальної структури, спосіб життя, мислення людей, вірування, звичаї, 

моральні устої, ідеали та творчий процес окремих її представників (поетів, 

письменників, мислителів, реформаторів тощо). Зазначені  імперативи лягли в 

основу застосування загальнонаукових, специфічно-історичних та 

міждисциплінарних методів дослідження на основі принципів історизму, 

всебічності, багатовекторності, системності, об’єктивності. Дисертаційне 

дослідження виконано в міждисциплінарному полі гуманітарного знання. З 

огляду на це в роботі застосовано системний, комплексний, історико-

культурологічний, історико-антропологічний, аксіологічний, гендерний 
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підходи.  

- Розкрито витоки й історичну еволюцію дуалістичних релігійних 

уявлень. Віра в добрих і злих духів з’являється ще в пізньому палеоліті і 

еволюціонує паралельно з ускладненням виробничих відносин та суспільного 

життя. Еволюція дуалістичних релігійних уявлень простежується в прадавніх 

цивілізаціях таких, як Стародавній Єгипет, Вавилон, де Добро і Зло виступали 

як нероздільне начало. В зороастризмі вже чітко виражені два протилежні 

начала. Перси вплинули на релігійні уявлення євреїв. Так, іудейський Сатана – 

окремо діюча персона, руйнівник і спокусник божественної світобудови. У 

християнстві ж відбулася найчіткіша поляризація добра і зла. Головна 

характеристика християнського Бога – це Любов, а етимологія слова Сатана – 

«противник», функції якого – це спокуса людей і схилення їх до гріхів. 

-  Схарактеризовано особливості впливу дуалістичних релігійних уявлень 

на тенденції соціокультурного  життя Західної Європи  ІV – кін. ХVІ ст., а саме 

на особливості побудови соціальної структури, сімейні цінності, статус жінки, 

есхатологічні очікування, ексорсиську практику та повсякденність 

представників дуалістичних єресей. 

 Встановлено, що дуалістичні релігійні уявлення лягли в основу 

середньовічної соціальної структури. Відбулось освячення соціальної 

нерівності через утвердження постулату «вся влада від Бога». Найтяжчим 

гріхом, на який спонукав Диявол, був спротив існуючій системі. 

Церковнослужителі могли позбавити людину благодаті і віддати її таким чином 

на поталу Дияволу. Суспільним ідеалом було розп’яття, яке втілювалося в 

ченці, святому і навіть згодом в лицарському образі, який брався за зброю в 

ім’я Бога. Пояснення майнової нерівності відбулось в такий спосіб: бідні 

існують для порятунку багатих, а багаті для порятунку бідних. Праця 

проголошувалася нормальним станом людини, оскільки була наслідком 

гріхопадіння, тому лінь зараховували до найтяжчих гріхів. 

Визначено, що сім’я будувалася за принципом дуальної пари Христос – 

Церква. Чоловіче населення часто маніпулювало жіноцтвом, виходячи з 

принципу своєї верховності, зафіксованого в Біблії. Так, в разі непокори жінка 

вважалася служницею Диявола, на основі чого вже в IX ст. в Франції була 

організована інквізиційна практика проти знахарок, а згодом проти так званих 

відьом. Полювання на відьом уперше оголошується в 30-ті роки ХІІІ ст. і стає 

важливою частиною повсякденного життя як католицького так і 

протестантського світу. У випадку з протестантизмом переслідування за 

співробітництво з Дияволом було навіть деякою мірою суворішим. У ХІІ ст. на 

півдні Франції набуває популярності культ Прекрасної дами, в основі якого 

лежало поклоніння їй. У ХІІІ ст. з’являється куртуазний роман, за якого 

закоханий служить своїй дамі як сюзерену і готовий на будь-які приниження 

ради кохання. Поширення набуває і культ Діви Марії, як символу непорочності 

та духовної краси. Але після того, як ситуація із співвідношенням чоловічого і 

жіночого населення вирівнюється, то й становище жінки зводиться до 

догматичних уявлень. В таких умовах  виникає перша феміністична опозиція в 

обличчі Христини Пізанської, яка намагалася спростувати принцип 
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верховенства чоловіків та, на її погляд, неправомірні звинувачення жіноцтва у 

всіляких духовних та моральних вадах.    

З’ясовано, що віра людини в добре та зле начало втрачає свій сенс без ідеї 

останньої битви добра та зла. В християнській традиції першим пророком 

Апокаліпсису був Ісус Христос, згодом есхатологічні очікування були 

засвідчені пророцтвом Іоанна Богослова. У цілому панувало дві концепції кінця 

світу. Згідно з першою, світ поринув в гріх і пітьму і тому варто прискорити 

кінець світу. Цієї концепції дотримувались таборити, послідовники Мюнцера, 

анабаптисти, Лютер. Уявлення про мстивість Бога створювала парадигму про 

пекельні муки ще напередодні останніх часів. Прихильники ж другої концепції 

сподівалися на швидке друге пришестя, повалення влади Диявола і тисячоліття 

земного блаженства. Як в першій так і в другій концепції кінця світу значна 

роль відводилася Антихристу, який був надією Диявола, його сином. 

Наприкінці XIV ст. утверджується могутній культ смерті, Диявола, гріха, за 

якого пришестя Антихриста чекали більше, аніж пришестя Христа і вбачали 

його ледве не в кожній видній людині. Але згідно із середньовічними 

уявленнями як за першою так і за другою концепцією гибель Антихриста тягне 

за собою і кінець торжества Диявола. 

Досліджено, що у концепції одержимості закладена ідея поневолення волі 

і, отже, звільнення від моральної відповідальності, - ідея, яка сама ж і 

суперечить християнській доктрині. Першопочатково ще Тертуліан зазначав 

про абсурдність вигнання демонів із християн, адже останні вселялися тільки у 

не віруючих у Христа. Але, не зважаючи на це, на теренах Західної Європи на 

тлі культу страху та Диявола поширюється масова істерія з проблеми вселення і 

вигнання демонів із людей. Більше того, було доведено що демони можуть 

вселятись у предмети, а через них – у людей. Повсякденне життя наскільки 

було сповнене екзорсизькою практикою, що католицька Церква напрацьовує 

низку офіційних документів, які допомагають вирізнити одержимих серед 

інших та інструкцій для ексорсистів, які теж могли стати жертвою демонів.  

Реконструйовано світогляд катарів, згідно з яким життя – це 

протистояння двох начал: поганого, злого Бога (Старозавітного) і доброго Бога 

(Новозавітного). Згідно з переконаннями катарів, людину створив Диявол і 

попросив Бога вдихнути в неї життя. Катари вважали, що Диявол полює за 

людськими душами, використовуючи тіло. Єдиним шляхом до порятунку в 

уявленнях катарів був аскетичний спосіб життя. Суть вчення вальденсів 

полягало в запереченні зовнішніх інститутів, аскетичному способі життя та 

проповідницькій діяльності. Як катари так і вальденси вважали Церкву 

творінням Диявола. Католицька Церква нарощує могутній самостійний образ 

Диявола, який ефективно застосовує для політичних маніпуляцій та тримання 

пастви у покорі. Страх перед Дияволом виступає ефективним інструментом для 

збереження встановленого порядку, що в результаті призводить до формування 

опозиції до католицької Церкви, спочатку у формі дуалістично-аскетичних 

єресей, а згодом це перероджується у Реформацію. 

-  Встановлено  роль релігійного дуалізму в суспільно-трансформаційних 

процесах Західної Європи IV – кін. XVI ст., а саме в хрестових походах, 
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діяльності Яна Гуса, Реформації та Контрреформації. 

Визначено, що хрестоносці вважали, що виконують волю Бога, хрестові 

походи, за їхніми уявленнями, були Божим промислом. Також вони 

розраховували на Божу допомогу під час битв, відпущення гріхів, потрапляння 

до раю загиблих і спасіння душі за подвиги. Не тільки успіх у походах 

приписувався Божій допомозі, але й невдачі, оскільки вони трактувалися як 

покарання за гріхи та гординю. Страждання під час походів виправдовувались 

оскільки були в ім’я Бога і завдяки їм можна було отримати Божу милість. Під 

час походів Бог виступає як активне начало, яке захищає своїх підданих, як 

чудотворець, натхненник, спаситель паломників, як караюче та благословляюче 

начало. Світ в уявленні хроністів доби хрестових походів розділений на дві 

частини: на одній стороні – сили добра, Христос, на іншій – Сатана, Антихрист, 

сили зла, що ототожнюються з ісламом та мусульманами, які виступають у ролі 

ворогів Божих, супутників Диявола, І без такого контексту хрестові походи 

взагалі втрачають свій «божественний» зміст.  

З’ясовано, що у діяльності і світогляді Яна Гуса центральну роль 

відіграли ідеї добра та зла, Бог, Диявол. Стрижневою ідеєю Яна Гуса було 

спасіння душ людських. Саме тому передвісник реформації закликав до 

аскетичного життя. Ян Гус постійно попереджав своїх послідовників про 

диявольські спокуси і наголошував на богобоязненості.  Запорукою спасіння в 

таких умовах Ян Гус вважав: звернення до Бога з надією на його милосердя і 

захист. Власні страждання Ян Гус сприймав як випробування та покарання за 

гріхи. 

Досліджено, що на теренах Західної Європи у досліджуваний період 

формується нова світоглядна парадигма, в рамках якої оновлена католицька 

Церква адаптується до нової епохи і сприяє зростанню набожності у пастви, а 

протестантизм завойовує авторитет і визнання перед усім завдяки переоцінці 

дуалістичних поглядів тогочасної католицької Церкви. Так, протестантизм на 

тлі католицького культу жаху перед Дияволом уперше дає реальну надію на 

спасіння. Використовуючи постать Диявола М. Лютер більше актуалізує 

необхідність віри в всемогутнього Бога, що актуалізує християнство як релігію. 

У Лютера фігурує «спасіння вірою», у Жана Кальвіна божественна 

визначеність, яку ніхто не може осягнути і за якої відкидається сама ідея 

протистояння зі злом та його знищення в останні часи. Проте як і лютерани, так 

і кальвіністи повсякденно працюючи і не витрачаючи не достойно час, 

виконують місію Бога, що збільшує їх шанси на спасіння.  

- Визначено роль дуалістичних уявлень у формуванні засад 

імператорської влади у Візантійській імперії. Політична доктрина симфонії 

політичної та духовної влади передбачала обожнення імператорської влади, але 

не особистості. Оскільки влада імператора оголошувалася божественною, то 

походження імператора не мало значення. Найважливішим обов’язком 

імператора було наслідування Бога і турбота про підданих. Завдання імператора 

було правити «заради істини», «у згоді із законом і справедливістю», «як раб і 

слуга Божий». У випадку  гріхопадіння, перетворення на деспота, імператор міг 

бути позбавлений посади. Використання образу Бога посприяло централізації і 
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формуванню одноосібної влади.  

- Простежено дуалістичний контекст релігійних рухів. У Візантії єресі 

аріан, монофізитів та несторіан спровокували серед пересічних жителів 

дискусії щодо природи Христа, бо це актуалізувало проблему божественного 

начала в кожному. Згодом павлікани та богоміли обстоювали ідею аскетизму як 

заперечення  інстинктів і бажань тіла, яке було, на їх думку, творінням Сатани, 

а імператор і Церква сприймалися породженням Диявола. Згідно з 

послідовниками ісихазму у серці людини постійно відбувається «лайка з 

Сатаною», і в цій боротьбі людина була б безсилою без імені Божого. Ісихазм 

був спробою боротьби з Дияволом, головною зброєю у чому і було мистецтво 

Ісусової молитви. Мета злодіянь демонів на думку ісихастів полягає в тому, 

щоб послідовник припинив молитись. Від відданої молитви полчища бісів 

легко зникали. Божественне світло було кінцевою метою духовної практики. У 

1351 році ісихазм було визнано офіційною аскетичною практикою православної 

Церкви. 

- Реконструйовано вплив дуалізму на соціокультурне життя в Східній 

Європі, а саме  на особливості побудови соціальної структури, сімейні цінності, 

статус жінки, есхатологічні очікування, ексорсизьку практику та 

повсякденність капітоновщини та хлистів. 

Визначено, що центральною фігурою в соціальній структурі на Русі 

виступав князь (а згодом цар в Російській державі). Воля князя на Русі 

прирівнювалася до волі Бога. Їй неможливо було противитися, бо князь 

вважався знаряддям божественного промислу. Прірва між багатими й бідними 

освячувалася також божественним промислом. Суспільним прикладом для 

наслідування до XIII ст. був  образ людини чистих помислів, совісної, 

співчутливої, поміркованої і тієї, яка давала милостиню. Приклад до 

наслідування виключав причетність до таких гріхів, як хула, наклеп, заздрість, 

хтивість, пияцтво, обжерливість. До XIII ст. аскетичний спосіб життя та 

наслідування Христа сприймалося несерйозно пересічними жителями на період 

ХІІІ ст. З XIII ст. формується повсякденний образ для наслідування, який 

включав у себе таке: богобоязненність, покірність, стриманість,  дотримання 

ритуалів, покаяння у гріхах. Прагнення до мудрості прирівнювалося в 

тогочасних уявленнях прагненню до Бога, а справжня мудрість сприймалася як 

життя в Бозі. 

З’ясовано, що ставлення до шлюбу на теренах Східної Європи було 

неоднозначним. З одного боку, його таїнство звеличували, з іншого ж вважали 

злом. Ухиляння від «церковних заручин» простежувалося до XV ст., але з 

часом як серед верхівки суспільства, так і серед простолюду було привито 

культ цнотливого шлюбу, що вважалося богоугодною справою. Безшлюбність і 

розпуста засуджувались.  Любов між чоловіком і жінкою трактувалася як зло. 

Допустимою була лише любов до Бога та ближнього. Узагальнений образ 

доброї дружини – це образ жінки цнотливої і вірної, працьовитої, розумної у 

господарських справах, гарної матері, рівні чоловікові за соціальним і 

матеріальним становищем, мовчазної, релігійної, соціально пасивної, покірної, 

красивої внутрішньою (духовною), а не зовнішньою красою. Проте, повчальна 
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література більше насичена образами злих дружин (невірна, лінива, погана 

мати, красуня, нерівня чоловікові тощо), які подібні оку Диявола, спокушають і 

несуть небезпеку. З прийняттям християнства утвердилось приниження жінки 

протягом життєвого циклу. Мати вважалася нечистою протягом сорока днів 

після народження дитини і їй не дозволялося входити до церкви. Також жінці 

не дозволялося бути присутньою при хрещенні своєї дитини.
. 

З жінкою не 

можна було їсти протягом 40 днів після пологів. Якщо при пологах дитина 

помирала, то жінка вважалася падшою істотою, грішною. Якщо жінка помирала 

до пологів, то вона вважалася чистою.  

Досліджено, що в Східній Європі есхатологічні очікування не набули 

культовості. Передусім це пов’язано із особливостями тогочасних дуалістичних 

уявлень, у яких Бог виступав милосердним, а ознаки кінця світу сприймалися 

лише як заклик до покаяння. Центральною датою у очікування кінця світу був 

1492 рік. У концепції «Москва – третій Рим» була сформульована ідея 

існування трьох благословенних царств, згідно з якою доки існуватиме третє 

царство, доти і буде стояти світ. Апокаліптичні очікування простежуються в 

період Смути, церковного розколу.  

З’ясовано, що на теренах Східної Європи не спостерігалося масової 

практики ексорсизму та тотального його проникнення у повсякденне життя, в 

зв’язку з тим, що не відбулося насаджування культу страху, провини та 

диявольської істерії. Так, в православ’ї демони виступають безпомічними перед 

молитвою і вперше згадка про процедуру відчитки зустрічається в Требнику 

Петра Могили, проте не має свідчень про те як часто її застосовували. Крім 

того, в православній традиції священник без дозволу єпископа та митрополита 

не міг проводити процедуру відчитки. 

Розкрито ідеологію капітонів і хлистів, спільним у яких було обожнення 

або теозис (християнське вчення про з’єднання людини з Богом через божу 

благодать). Капітони заперечували божественну природу Христа, а сам Капітон 

оголосив себе посланцем Бога та практикував сувору аскезу як спосіб 

уберегтися від напастей прислужників Диявола напередодні кінця світу. 

Хлисти стверджували, що духовний світ створений Богом, а матеріальний – 

Дияволом. За вченням хлистів, Бог міг втілюватися в людей невизначену 

кількість разів. Згідно з ученням хлистів, втілення Божества в людину 

відбувалось безперервно. Найчастіше втілення Христа, на їх думку, досягалося 

через тривалий піст, молитву і добрі справи.  

- Висвітлено вплив дуалізму на формування засад державної влади на 

теренах Східної Європи. З приходом 1492 року кінець світу не відбувся і 

виникла потреба обґрунтувати причини продовження існування грішного світу 

і грішників. Так виникла теорія про існування трьох благословенних царств 

(Москва – третій Рим). В цій концепції центральне місце відводилось государю. 

На теренах Московської, а згодом Російської держави утвердилося месіанське 

розуміння влади государя (царя), який фактично став непогрішний і правив на 

власний розсуд. Так, причиною загибелі Візантії вважалася лагідність і 

неправда, які стали інструментом в руках Диявола. Правда ж асоціювалася з 

праведним судом і грозою царя, які були в радість Богу, адже вели до покаяння 

http://ua-referat.com/Сорока
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грішників та справедливості.  

- Здійснено порівняльний аналіз особливостей впливу дуалістичних 

релігійних уявлень на соціокультурне життя та суспільно-трансформаційні 

процеси на теренах Західної та Східної Європи. Успіх християнізації Європи 

полягав у проголошенні рівності всіх перед Богом як на Заході, так і на Сході. 

Кредо «Вся влада від Бога» формувало слухняність пастви і спротив існуючій 

системі вважався одним із найтяжчих гріхів, фактично, бунтом проти волі Бога.  

Існування багатства і бідності вважалося божественним промислом як на 

Заході, так і на Сході. Відмінним було лише те, що на Заході дуалізм 

використовували в процесі феодалізації суспільства, а на теренах же Східної 

Європи ці процеси відбувалися паралельно. Тому проникнення дуалістичних 

уявлень в соціокультурне життя на Заході відбулось фактично відразу після 

хрещення і навіть відобразилось на особливостях світської та церковної 

законотворчості щодо чаклунів і стриг. А на теренах Східної Європи реальне 

проникнення дуалістичних уявлень в соціокультурне життя пересічного жителя 

відбулося лише починаючи з XIII ст.  В католицькій традиції пропагувався 

ідеал аскета, який наслідував Сина Божого і рицаря, який брався за зброю в ім’я 

Бога. Аскетизм до XIII ст. в Східній Європі не сприймався серйозно 

населенням, а мудрість же сприймалася як життя в Бозі. В протестантській 

традиції сформувався ідеал віруючої людини, яка виконує через щоденну 

працю місію Бога. На теренах Візантії утвердилась ідея нової людини, нового 

духовного розвитку, нової краси, в якій фізичне не закриває духовне, але 

знаходить у ньому міцну основу для гуманізму. На теренах Східної Європи 

пізніший образ для наслідування – це богобоязненна, покірна, стримана 

людина, яка кається в гріхах і дотримується ритуалів. В шлюбі визнавалося 

верховенство чоловіка як на Заході так і на Сході, а подружнє життя суворо 

регламентувалося. Жінка на теренах Західної Європи сприймалася як небезпека 

диявольської спокуси протягом усієї доби середньовіччя, тому й не дивно, що 

від інквізиції за відьомство постраждало найбільше жінок. На теренах же 

Східної Європи фігурував образ злої дружини, яка була оком Диявола, але 

подібні процеси були скоріше винятком і більше того роль і авторитет жінки з 

часом лише зростав. Проте на Сході відбулося приниження жінки за її 

природним циклом у повсякденній ритуалістиці. На Заході – екзорсизм 

перетворився в щоденне змагання з Дияволом і його прислужниками на теренах 

же Східної Європи нічого подібного не відбувалося. Більше того перший 

документ, який регламентував цю сферу з’явився тільки за часів Петра Могили. 

Характерними рисами східноєвропейського екзорсизму на відміну від 

західноєвропейського було відсутність масових відчиток, перевага 

індивідуальних молитв та заборона розмовляти з демоном. У візантійській 

традиції демони відступають відразу ж після молитви, а причина їх вселення 

пояснюється лише тим, що їм подобається тепло людського тіла. Культ 

Апокаліпсису сприймався на Заході як щоденна битва з прислужниками 

Диявола, яких посилає суворий Бог напередодні судного дня, а культ 

Антихриста, сина Диявола перейшов у персоніфікацію майже з кожною 

видатною особою епохи. На Сході Європи панував есхатологічний оптимізм, 
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запозичений з Візантії і есхатологія сприймалася  в першу чергу як можливість 

покарання і виправлення напередодні Судного Дня. Виняток становить лише 

есхатологічна діяльність втілена в Опричнині Івана Грозного. На теренах 

Західної Європи та Візантійської імперії виникли дуалістичні єресі катарів, 

вальденсів, павлікан та богомилів, які вважали Диявола творцем світу, а отже і 

тіла людини. Практикували сувору аскезу, як єдиний спосіб врятування душі, а 

Церкву вважали творінням Диявола. В Російській державі релігійні рухи 

капітонів та хлистів теж пропагували сувору аскезу, але з метою з’єднання з 

Богом через божу благодать. У мистецтві Західної Європи відбулася 

трансформація образів на зламі першого та другого тисячоліть. Так, Ісус 

перетворюється з юного Аполона на мудрого, суворого Месію. Диявол у 

першому тисячолітті більше схожий на брата Христа, але уже в другому 

тисячолітті він – напівзвір, напівлюдина. Образ Бога у першій половині другого 

тисячоліття на Заході відходить на другий план. На теренах Візантії за 

допомогою світла і кольору відображали ідею божественного начала, з часом 

утверджується митецька традиція зображення Богоматері, запозичена і 

Східною Європою. Ні Диявол, ні його слуги не виділяються в окремий сюжет 

на іконах чи гравюрах ні у Візантії, ні у Східній Європі. В Західній Європі в 

умовах раціонального світосприйняття формується дуалістична концепція, 

згідно з якою земний град фактично віддається на поталу опоненту Бога, 

спокуснику світобудови Творця. За таких обставин гостро постає проблема 

спасіння душі, тому не дивно, що дуалістичний менталітет доби середньовіччя 

породжує есхатологічні кризи, масові ексорсизькі практики і в кінцевому 

результаті – протестантизм. На теренах Східної Європи в умовах напіввіри-

напівневіри, а до XIII ст.  і взагалі існування язичницьких культів Білобога і 

Чорнобога, формується такий менталітет, в основі якого лежить ритуалістика, 

як запорука спасіння, а самодержець наділяється месіанськими функціями від 

Бога. В Західній Європі в спробі втечі від масового культу Диявола було 

створено протестантизм, який вивільняє з рук Диявола, дарує спасіння і 

нагороджує місією від Бога, яка полягала в повсякденній праці, в чому 

присутня індивідуальна відповідальність. На теренах Північно-Східної Європи 

сформувався царський інститут влади, який не зважаючи на пропагування ідеї 

правонаступництва від Візантійської імперії, не мав нічого спільного з 

візантійським розумінням імператорства. На теренах Візантії постать 

імператора ніколи не була непогрішимою, обожествлялася лише посада, 

діяльність можновладця піддавалася критиці. У Візантії через ісихазм, як 

офіційну аскетичну практику сформувалася ідея пріоритету Царства Божого 

над царством кесаря та визнання можливості підтримки Церквою держави 

тільки у випадку вірності останньої християнським цінностям. Падіння 

Константинополя було наслідком втілення в життя права Церкви відмовити 

державі у підтримці, бо вона змушувала віруючих до відступу від Бога. На 

теренах же Східної Європи  утвердилося месіанське розуміння влади государя, 

який фактично став непогрішний і правив на власний розсуд в радість Богу і 

відповідав за спасіння православних. В цьому простежується мінімалізація 

індивідуальної відповідальності у спасінні душі пересічним мирянином.  Проте 
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все ж таки спільним як на Заході так і на Сході Європи було вивільнення у 

пошуках спасіння душі політичного, світського начала від духовної влади.  
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АНОТАЦІЯ 
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Європи (IV – сер. XVII ст.). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – 

Київ, 2018. 

У дисертації, спираючись на опубліковані джерела проведено дослідження 

дуалістичних релігійних уявлень у соціокультурному житті Європи (IV – сер. 

XVII), в тому числі їх витоки та специфіка. Автор докладно аналізує релігійний 

дуалізм як характерну ознаку тогочасного менталітету, на основі якого 

сформувалася соціальна структура доби середньовіччя. З’ясовано особливості 

впливу постулатів дуалізму на формування сімейної ієрархії та місця жінки в 

середньовічному суспільстві. Визначено конкретно-історичну роль 

дуалістичних релігійних уявлень в хрестових походах, гуситському русі, 

Реформації, Контрреформації. Окремо встановлено вплив дуалізму на 

особливості культурного розвитку. Показано роль дуалістичних релігійних 

уявлень у формуванні світоглядних засад модерного часу на теренах Західної 

Європи та сакрального типу державної влади на території Східної Європи.  

Ключові слова: дуалістичні релігійні уявлення, християнство, Церква, 

католицизм, православ’я, протестантизм, соціокультурне життя, Реформація, 

сакральний тип державної влади. 
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университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины. – Киев, 2018.  

В диссертации, опираясь на опубликованные источники проведено 

исследование дуалистических религиозных представлений в социокультурной 

жизни Европы (IV – сер. XVII в.), в том числе их истоки и специфика. Автор 

подробно анализирует религиозный дуализм как характерный признак 

тогдашнего менталитета, на основе которого сформировалась социальная 

структура средних веков. Выяснены особенности влияния постулатов дуализма 

на формирование семейной иерархии и места женщины в средневековом 

обществе. Определена конкретно-историческая роль дуалистических 

религиозных представлений в крестовых походах, гуситском движении, 

Реформации, Контрреформации. Отдельно установлено влияние дуализма на 

особенности культурного развития. Показана роль дуалистических 

религиозных представлений в формировании мировоззренческих основ нового 

времени на территории Западной Европы и сакрального типа государственной 

власти на территории Восточной Европы.  

Ключевые слова: дуалистические религиозные представления, 

христианство, Церковь, католицизм, православие, протестантизм, 

социокультурная жизнь, Реформация, сакральный тип государственной власти. 

SUMMARY 

Lukashenko A. Dualistic religious beliefs in the sociocultural life of Europe 

(IV – mid. XVII cen.) – Qualification scientific work with manuscript copyrights. 

Thesis for a Doctor of Historical Sciences degree by 07.00.02 – World History 

specialty. – Kyiv Taras Shevchenko National University of the Ministry of Education 

of Ukraine – Kyiv, 2018. 

The thesis analyzes the influence of dualistic religious beliefs on sociocultural 

life and socio-transformational processes in Europe (IV – mid. XVII cen.). The state 

of the problem scientific development is clarified, the research source base and 

methodology are systematized and characterized, as well as the origins and historical 

evolution of dualistic religious beliefs are revealed. With the help of written sources 

array and modern research methods, the peculiarities of the dualistic religious beliefs 

influence on the tendencies of the sociocultural life of Western Europe (IV – mid. 

ХVIІ cen.) are revealed, and the role of religious dualism in the socio-

transformational processes of Western Europe (IV – end of XVI cen.) is determined. 

Also the role of dualistic beliefs in the formation of the principles of imperial power 

in the Byzantine Empire is defined, and the dualistic context of the religious 

movements of Byzantium is traced. In addition, the influence of dualism over the 

sociocultural life in Eastern Europe (X – mid. XVII cen.) is reconstructed and the 

influence of the latter on the formation of the principles of state power in Eastern 

Europe is highlighted. Also the peculiarities of the influence of dualistic religious 

beliefs on sociocultural life and socio-transformational processes in Western and 

Eastern Europe is compared. The work hereof is written towards a new social history, 

the origins of which are the New Historical Science (School of Annals), and the 

methodological principles of founders thereof have been applied in the study. In this 

case we are talking about the principle of «total history», that is, the holistic 



 40 

comprehension of the studied society with a priority in the study of mentality, in 

which the sociocultural life acts as a system that includes the features of a social 

structure, lifestyle, people's thinking, beliefs, customs, moral principles, ideals and 

creative process of its individual representatives (poets, writers, thinkers, reformers, 

etc.). 

The scientific novelty of the thesis is determined by the formulation and 

development of a historical problem, which has not been identified until now as a 

subject of special scientific research in the historiography. The originality of the 

conceptual design is to reveal the value principles of the Western European and 

Eastern European ecumene, which were formed during the period under study within 

the framework of the dualistic Christian worldview. The practical significance of the 

thesis is that the latter is aimed at revealing positive and negative lessons of the 

humanity’s historical experience, warning against deceptive ideological paradigms 

and illusions of the past. 

Key words: dualistic religious beliefs, Christianity, Church, Catholicism, 

Orthodoxy, Protestantism, Sociocultural life, Western Europe, Eastern Europe, 

Byzantium, Hysychasm, Reformation, sacred type of state power, dualistic heresies 

 


