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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Активні суспільні перетворення, які 

активізувалися з проголошенням незалежності України у 1991 р., включають 

і суттєві зміни у релігійному житті. Аналітика протестантизму в сучасному 

релігієзнавчому дискурсі виходить на новий теоретичний рівень, на якому 

здійснюється перехід від опису і систематизації фактів до концептуалізації 

протестантських течій як релігійно-соціального феномену. Після періоду 

підпільної діяльності та утисків з боку влади як у період існування Російської 

імперії, до складу якої входили землі України, так і у період існування СРСР, 

протестанти отримали конституційно гарантоване право на свободу 

віросповідання та діяльність. Проте, незважаючи на активне поширення 

переконань, дана релігійна ідея не стала панівною в Україні. Причини 

неприйняття варто шукати в історичному контексті становлення 

протестантської релігійної думки в Україні. Разом з тим, дана ідеологія 

спричинила значний вплив на розвиток національної української культури, 

про що підтверджує ряд досліджень, в тому числі і дане.   

В наш час ідеї Реформації знаходять нові тлумачення в контексті 

спільного взаємообумовленого розвитку глобальних трансформацій та 

національних культур. Рецепція Україною культури Відродження та 

Реформації значною мірою змінила вектор розвитку її суспільства, заклала 

підвалини толерантності й плюралізму його релігійно-культурного життя. 

Водночас, поряд з історичними церквами, протестантизм став невід’ємною 

складовою національної історії та релігійної карти України. 

Дослідження специфіки засвоєння європейської Реформації в 

українському протестантизмі, а також особливостей його зв’язку з 

суспільними процесами на українських землях є актуальною історично 

релігієзнавчою проблемою. 



Все це, а також відсутність єдиного комплексного дослідження даної 

проблеми обумовлюють її актуальність. 

Метою дослідження є всебічне висвітлення діяльності 

протестантських релігійних течій на території України у XVI – XVIII 

століттях та їх ролі у розвитку національної культури та її взаємовпливів з 

європейською  

Зазначена мета конкретизується наступними завданнями: 

1. Охарактеризувати стан історіографії та джерельної бази стосовно 

протестантизму в Україні у XVI – XVIII століттях 

2. Простeжити розвиток та особливості діяльності протестантських 

конфесій на території Україні 

3. Розкрити роль і місце протестантизму у розвитку української 

культури 

Об'єкт дослідження – релігійна ситуація в Україні у XVI – XVIII 

століттях. 

Предмет дослідження – діяльність протестантських течій на території 

України у XVI – XVIII століттях та їх вплив на розвиток української 

культури. 

Хронологічні рамки роботи визначаються межами з XVI по XVIII 

століття, тобто періодом від виникнення і початку поширення 

протестантських ідей до втрати ним виключно західноукраїнського 

характеру і становлення даної релігійної течії як загальноісторичного 

українського фактору. Хронологічні межі охоплюють першу і початок другої 

хвилі поширення протестантських ідей на територію України.  

Територіальні межі дослідження визначаються кордонами 

українських земель у складі Великого Князівства Литовського, Королівства 

Польського (у подальшому – Речі Посполитої), Московського царства (у 

подальшому – Російської імперії). 

Методологічну основу дослідження складають наукові принципи 

об'єктивності та історизму, які передбачають безпристрасний аналіз у 



політичному відношенні зібраного матеріалу у контексті конкретної 

історичної ситуації, використання всіх доступних джерел та літератури. У 

ході дослідження були застосовані системний, ретроспективний, проблемно-

хронологічний, порівняльно-історичний та аналітико-синтетичний методи 

дослідження.  

Наукова новизна дослідження полягає у спробі здійснення єдиного 

системного дослідження проблеми розвитку протестантизму в Україні у XVI 

– XVIII століттях. По новому висвітлено реальну роль і місце 

протестантських ідей у розвитку української культури. Проаналізовано 

причини невдач першої хвилі поширення даної релігійної течії на українські 

землі з подальшими наслідками для суспільства. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що її зміст, положення, 

висновки можуть бути використані студентами для підготовки до 

семінарських занять з курсів «Історія України», «Релігієзнавство», «Історія 

української культури», при написанні наукових робіт, зокрема, статей, при 

підготовці до участі у відовідного характеру конференціях, а також для 

подальшого дослідження даної проблематики; крім того, зміст даної роботи 

може слугувати як  базис у подальших наших наукових дослідженнях. 

Структура дипломної роботи обумовлена її метою та задачами і 

складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних 

джерел та літератури (74 позиції). Загальний обсяг роботи 85 сторінок. 

 

  



ВИСНОВКИ 

Вже протягом тривалого часу протестантські об'єднання, активно 

розповсюджуючись в світі, привертають увагу вчених і дослідників. Наукова 

література та публіцистика, присвячена протестантам, рясніє різноманіттям 

підходів і неоднозначними оцінками. Аналіз досліджень показує, що з 

моменту зародження в усьому світі протестантизм проходить етапи складної 

еволюції.  

Рецепція Україною культури Відродження та Реформації значною 

мірою змінила вектор розвитку її суспільства, заклала підвалини 

толерантності й плюралізму його релігійно-культурного життя. Воднораз, 

поряд з історичними церквами, протестантизм став невід’ємною складовою 

національної історії та релігійної карти України. Проте логіка його 

інституційного розвитку та її узгодження з національним історико-

культурним контекстом і суспільними трансформаціями залишаються 

малодослідженими. 

На належному рівні не висвітлено і дану проблему, що зумовлено 

рядом причин, у тому числі й історичними обставинами, що склалися. 

Україна впродовж багатьох століть не мала незалежності, а входила до 

складу інших держав, релігійна політика яких на той час мала 

консервативний характер і болісно реагувала на прояви будь-яких єресей, які 

б могли конкурувати з офіційною церквою і шукати собі послідовників, тим 

самим підриваючи її авторитет і забираючи у неї прихожан, що мало 

негативні наслідки економічного характеру для православної чи католицької 

церков. Відповідну реакційну політику проводили і держави, до складу яких 

входили землі України, оскільки протестантська ідеологія містила підвалини, 

які підривали цілісність і авторитет тогочасних форм державної влади. 

Дослідники історії релігії традиційно виділяють «три хвилі« 

поширення Протестантизму в Україні. «Перша хвиля« розпочалась з 

проникненням на українські землі протестантських ідей в 30 – 40 х рр. XVI 

ст. Закономірним є те, що основними шляхами проникнення нової ідеології 



стали сусідні західноєвропейські країни. Період найбільших успіхів 

протестантизму цього етапу припав на 60–80-ті рр. коли на всіх українських 

землях діяло тільки до 500 реформатських громад. Друга половина XVIІ – 

початок XVIII ст. – період найбільших втрат протестантизму в Україні. Це 

було спричинено передусім Руїною, постійними військовими діями на 

українській землі, занепадом економічного і культурного життя. «Друга 

хвиля« протестантизму, в Україні розпочалася з другої половини XVIII ст. 

Центр діяльності переходить з правого берега Дніпра на лівий. 

Протестантизм втрачає свій переважно «західноукраїнський« характер і стає 

фактором релігійної історії всієї України. У ході Реформації релігійні мотиви 

тісно перепліталися з політичними. Власне політичні передумови 

представлені зародженням руху і боротьби за утвердження домінування 

шляхти у політичному житті держави.  

Крім того, генеза та характер реформаційного руху на українських 

землях мали глибокі соціокультурні корені. Їх визначили в тому числі 

соціально-економічні, та ідейно-культурні чинники. До соціально-

економічних чинників належить стрімкий розвиток міст, поширення 

фільваркової системи господарювання, збільшення матеріальних статків 

шляхти, що заклали підвалини конфлікту її економічних інтересів з 

інтересами католицької церкви, забезпечили матеріальні ресурси для 

розгортання реформаційної боротьби. Ідейно-культурні передумови знайшли 

свій прояв у кризі католицької та православної церков, поширенні гусизму, 

проникненні антиклерикальних гуманістичних ідей, розвитку освіти і 

книгодрукування. 

Кожна із протестантських течій, що виникала у період Реформації, 

прагнула поширити свій вплив та здобути широку підтримку серед населення 

країн світу, в тому числі й України. Протестанти розширили широку 

діяльність і досягли на нашій території певних успіхів, в основному 

опираючись на прихильність представників місцевої інтелектуальної еліти. 

Найбільш міцні позиції в Україні зумів збудувати кальвінізм, але успіх в 



поширенні даної ідеології виявився тимчасовим. Так і не отримавши 

підтримки серед народних мас і зазнаючи постійних утисків з боку 

католицької церкви вже в другій половині ХVII ст. діяльність 

протестантських осередків практично затихає. 

Своєрідним синтезом протестантської доктрини і релігійного 

вільнодумства, а точніше – ренесансно-вільнодумною проекцією 

протестантизму став у ХVI-ХVII ст. антитринітаризм. Змістом їхньої ідейної 

програми стала підтримка існуючої дійсності, а соціальний радикалізм 

перейшов у радикалізм релігійно-філософський. Особливою течією була 

социніанська, яка поглинула антитринітаризм та стала релігією 

інтелектуальної, вільнодумної еліти, чужою традиціям православної України. 

Особливістю социніанського вчення у Речі Посполитій порівняно з 

європейським антитринітаризмом став його міцний зв’язок із місцевою 

раціоналістичною думкою.  

Для успішного здійснення покладеної на них проповідницької місії, 

протестанти найчастіше обирали культурну сферу, оскільки таким чином 

найлегше донести свої ідейні переконання. У духовному життi України 

наприкiнцi XVI – у першiй половинi XVII ст. спостерiгається розвиток 

книгодрукування, освiти, лiтератури. Це вiдбувається у контекстi iдейної 

полемiки, що охоплює всю Україну. Культурно-освiтня мiсiя протестантiв в 

Українi найбільш повно виявилася у шкiльництвi, видавничiй i 

перекладацькiй дiяльностi, а також у лiтературi та науцi. За оцiнкою багатьох 

дослiдникiв, налагодження i широке впровадження вже з другої половини 

XVI, а ще бiльше – на початку XVII ст. шкiльної справи стало важливим 

здобутком протестантизму. хоча протестантська шкiльна, видавнича, 

перекладацька практика спричинена передусім конфесiйними завданнями, 

об’єктивно вона мала прогресивне значення. Це був ефективний засiб 

наукової та мовної освiти, шлях впровадження ренесансно-гуманiстичних 

iдей у загальний культурний процес.  



Суттєвий внесок у національно-культурні процеси в Україні зробили 

протестанти науковою і літературною діяльністю. Вона, з одного боку, була 

наслідком внутрішніх потреб протестантизму, який відчував зростаючу 

опозицію з боку католицької і православної церков. Соціальний радикалізм, 

вільнодумна спрямованість антитринітарної літератури робили її об’єктом 

урядової цензури та церковної анафеми. Чимало творів антитринітаріїв було 

знищено, окремі дійшли до нас серйозно пошкодженими, переписаними з 

оригіналу іншими авторами або у вигляді невеличких уривків. Деякі твори та 

імена їх авторів ще не відкрила наука. Вагоме місце у літературній спадщині 

протестантів належало кальвіністським творам. Нововірча література мала 

істотний вплив на релігійно-культурне життя України. Історичний, 

етнографічний, правничий, природничо-науковий матеріал, який зібрали 

протестантські автори, їхнє осмислення актуальних світоглядних проблем, 

звернення до спадщини античної та ренесансної філософії, етичної, 

політичної думки збагатило православну культуру XVI-XVII ст. великою 

кількістю джерел. Використовуючи апостеріорні знання, протестанти 

враховували специфіку кожного регіону. Вони зробили багато для духовного 

відродження східнослов’янських народів, у тому числі й українського, тим 

самим надіючись забезпечити собі підтримку серед широких верств 

населення. Основу літературної діяльності протестантів склали полемічні 

твори та значна кількість перекладів, а також певна кількість філософських 

трактатів у різних формах. Вагомий внесок здійснили представники 

протестантизму в розвиток історичної науки, що було обумовлено нагальною 

потребою того часу. Оскільки у цей ранній період своєї історії в Україні 

протестантизм був ще глибоко зв’язаний із східноєвропейським 

реформаційно-гуманістичним рухом, то літературна і наукова діяльність 

багатьох його представників мала прогресивне значення. 

Таким чином, протестанти здійснили вагомий вплив на розвиток 

культури в Україні, проте антиреформаційна кампанія та жорстока цензура 

не сприяли піднесенню та масовому поширенню культурних здобутків 



протестантів. Але разом з тим поширення протестантських ідей тим чи 

іншим чином сприяло піднесенню і розвикту націіональної української 

культури. 

Таким чином, нововірчі течії, які поширювалися інтелектуально 

освіченими та заможними верствами населення, не набули широкої 

підтримки серед українського населення. Архаїчність, консервативність та 

сильні зв'язки суспільства з православною церквою, а також національно-

визвольні рухи, підтримувані церквою, обумовили у майбутньому перемогу 

православ'я, а на західній Україні уніатства і занепад протестантизму в 

Україні. 

Як видно, проблема розвитку протестантизму у XVI – XVIII століттях є 

складною, але на сьогодні недостатньо дослідженою і тому потребує 

перспективного розгляду та глибокого аналізу. Одним з найголовніших 

завдань істориків-науковців є комплексне дослідження джерел з метою 

висвітлення даної теми на належному рівні з урахуванням матеріалів 

закордонних архівів.  
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