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сИМВОЛІчНИй АРсЕНАЛ РЕфОРМАцІї: 
ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИй АсПЕКТ

Досліджується вплив Реформації на політичний ландшафт Європи 
доби Пізнього Середньовіччя. На основі аналізу політико-культурних 
практик Реформації виявляється її символічний арсенал та окреслюється 
інноваційний потенціал його складових: делатинізації комунікативного 
простору, модернізації святкового календаря, аскетизації обрядової літургії 
з посиленням музикального чинника тощо. 

2017 рік в усьому світі та Україні проходить під знаком 500-річчя 
від початку Реформації [1] – масштабного духовного відродження, 
яке назавжди змінило хід історії. Початком Реформації прийнято 
вважати 31 жовтня 1517 року. У цей день скромний німецький ченець 
Мартін Лютер прибив до брами Віттенбергського собору 95 тез, які 
здетонували події, що потрясли весь християнський світ. Як зазна-
чено на тематичному сайті Ради євангельських протестантських 
церков України (РЄПЦУ), соціальні явища, породжені Реформацією, 
є одними з найбільш впливових в історії людства 

Про масштаби цієї події свідчить вагомий масив праць, в яких 
розкривається її теологічний (Алістер МакГрат, Т. Джорж, Г. Кюнг, 
В. Льюис, А. Макграт, Д.Ф. Райт), філософський (О.В. Арапов, 
Д. Мережковський, М. Панченко, Л. Шестов, Ф. Шеффер ), світо-
глядний (М. Вебер, Е. Фромм, Й. Хейзинга), історичний (Г. Вейс, 
Е. Кернс, А. Миллер, Д. Норман, Д. Робертсон, Ф. Шафф), еконо-
мічний (С.М. Булгаков, Т. Коваль, С. МакДауелл, М. Білайлз), со-
ціокультурний (Г. Дементьєв, М. Дмитрієв, В. Жукоцкій, І. Макаров, 
Т. Нікольска, А. Опарін, М. Оссовська) та інші аспекти.

Тема Реформації складає предмет наукового інтересу і вітчизня-
них науковців. Серед них – М. Бабій, І. Богачевська, М. Балаклицький, 
В. Бачинін, Н. Бевзюк, В. Волковський, А. Денисенко, П. Кралюк, 
В. Любащенко, С. Санніков, Р. Соловій, К. Тетерятников, 
Л. Филипович, Н. Хром’як, М. Черенков, А. Юраш та ін. Переважна 
більшість з них ставить питання, пов’язані із місцем та роллю 
Реформації у історичному процесі та сучасному світі у площині бо-
гословського дискурсу, реалізації принципу свободи совісті, впливу 
протестантських церков на конфесійну ситуацію в Україні. Так, від-

© Мамонтова Е. В., 2017



15

Актуальні проблеми політики. 2017. Вип. 60

штовхуючись від визнання, що Реформація як богословсько-релігійне 
та суспільно-політичне явище була неминучою, С. Санніков 
намагається дослідити духовні причини, що її спонукали та ви-
явити у категоріях герменевтики ті богословські засади, що стали її 
фундаментом [2]. Внесок Реформації у формування світоглядного 
плюралізму та становлення нової інформаційної парадигми дослі-
джують М. Балаклицький, І. Богачевська иа ін. Зокрема, цікавим є 
ствердження І. Богачевської, що «Історично журналістика виникає 
в Європі саме як протестантський проект» [2]. Аналогічні думки 
лунають зі сторінок публікацій її колеги по науковому корпусу [4]. 
Аналіз історичних шляхів Реформації, що привели до усвідомлення 
та реалізації суспільних перетворень, і прогнозування, як це може 
бути застосовано в українських реаліях, міститься у програмній пу-
блікації К.В. Тетеревятникова «Реформація як форма усвідомлення 
та реалізації суспільних перетворень» [5].

Безперечно, як багатоаспектне явище всеохоплюючого характеру, 
Реформація може бути розглянута у різних ракурсах, в тому числі і 
з позицій її символотворчого потенціалу, завдяки якому було змінено 
політико-культурний простір Середньовічної Європи та підготовле-
но ґрунт для ідеологічних баталій Нового часу. 

Метою даної статті є висвітлення політико-культурного аспекту 
Реформації у контексті її впливу на політичний ландшафт Європи 
доби Пізнього Середньовіччя через звернення до нових символічних 
практик. 

Як специфічна форма непрямої комунікації, символ, будучи 
невід’ємною складовою духовного, культурного, ідеологічного, 
політичного життя суспільства, відіграє роль засобу інтеграції та 
мобілізації людських спільнот. Величезний креативний потенціал і 
спроможність народжувати нові смисли, що ведуть до переформату-
вання простору соціально-владних відносин, перетворюють символ 
на інструмент політико-управлінського впливу. Історія неодноразово 
підтверджувала: тектонічні зрушення в соціально-політичній сфері 
будь-якого суспільства завжди супроводжуються «символічними 
революціями». 

Так, поворотним моментом у переході європейського суспільства 
до нових технологій у царині символічного виробництва та сим-
волічного панування стало розгортання Реформації – явища духо-
вної, інтелектуальної та культурної історії Європи доби Пізнього 
Середньовіччя. 
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Головною мішенню Реформації стала безроздільна влада като-
лицької церкви. Виступаючи у середньовічному суспільстві у двох 
іпостасях – інституціональній та ідеологічній, церква, відтворювала 
у своїй структурі феодальну (політичну) ієрархію, чим освячувала та 
затверджувала її божественне походження. Встановлення монополії 
на духовну практику та вироблення символічного продукту дозво-
лила церкві перетворитися на знаряддя позаекономічного та поза-
політичного примусу. Його механізмами стали загрози відлучення 
людини або цілої території від церкви (екскомуніка та інтердикт), 
можливість звільнення від покарання за гріхи (індульгенція), крайня 
ритуалізація та сакралізація таїнств, наділення галузин символіч-
ного виробництва (філософії, освіти, літератури, образотворчого 
мистецтва, архітектури тощо) статусом «служниць богослов’я», ви-
користання недоступної для широких мас віруючих латинської мови, 
а, також, сама монархічна організація церкви та чолі з Папою, яка 
уособлювала модель ідеальної держави. 

Однак з подоланням розпорошеності феодального класу та з утво-
ренням у ХVІ ст. перших національних монархій, потреба в універ-
сальності та ієрархічності церковного устрою як смислоконцептів 
легітимації середньовічного політичного порядку значно зменшу-
ється. Поступово не тільки управлінські, але й ідеологічні функції 
церкви бере на себе світська влада. Посилення реальної влади монар-
хів, як уособлення у централізованому апарату управління класового 
панування аристократії та дворянства, вимагало кардинального 
перегляду ієрархічної супідрядності символічних ресурсних комп-
лексів, змінювало підходи до технологій символічного панування як 
інструменту забезпечення дієвості управління та гарантії сталості 
соціального порядку. Зокрема, саме у добу Відродження у національ-
ному святковому календарі поряд із релігійними святами прочне 
місце займають офіційні світські урочистості, відбуваються зрушення 
у номінаційному комплексі (розширюється коло об’єктів номінації 
та титулування), церковний ритуал звужує ареал розповсюдження 
до рамок літургії, поступаючись місцем світському етикету тощо.

Не менш важливим фактором поширення масового протесту про-
ти старих методів панування, зокрема і технік символічного впливу, 
стало піднесення міст та вихід на авансцену політики буржуазії – 
нової соціальної групи, яка вимагала створення принципово нової 
церкви – не феодальної, а буржуазної за суттю, не універсальної, а 
національної за формою. 
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Безсумнівно, протестантська доктрина чітко вписувалася в по-
літичні установки нових національних держав. Протестний статус 
реформаторського руху вимагав його захисту від католицької реакції 
на політико-управлінському рівні. Керівники держав ставали глава-
ми національних церков. Таким чином, протестантська доктрина 
на теологічному рівні закріпила принцип суверенітету світської вла-
ди держави. Так, не виходячи за межі традиційного християнського 
тлумачення влади як суми духовної та мирської складових, яка реа-
лізується під знаком єдиного та повновладного законотворця – Бога, 
Мартін Лютер відзначає: «Бог хотів та зробив так, щоб правителі 
були примушені обставинами покладатися на самих себе, точно так, 
як кожний повинен присвятити себе своєї справі, а усі творіння – 
своєму призначенню [6, c. 159]. Тобто, за Лютером, правитель несе 
особисту відповідальність перед Богом. 

Формально Лютер обґрунтовує принцип, що сьогодні визнача-
ється як розподіл функцій між державою та церквою. У державі та 
церкві мислитель відокремлює два царства, дві системи правління, 
які встановлені Богом, але мають різне призначення. Світська влада 
є інститутом, який підтримує у суспільстві порядок та законність. 
Якщо її інструментом виступає меч («Меч держави повинен бути чер-
воним і кровавим» [6, с. 136], то знаряддям духовної влади є Слово, 
з яким вона звертається до совісті правителів та їх підданих. Втім, 
що є принципово важливим для розуміння подальшої політичної 
історії Європи, індивідуальна свобода залишається поза контролем 
політичних інституцій. 

З критикою церкви пов’язане і нове відношення протестантизму 
до мирського життя. В результаті зникнення символічного протистав-
лення між миром та кліром, частина сакральності, що раніше нале-
жала виключно церкви, перейшла до світської сфери. Протестантизм 
оголошує навколишній земний світ Божим творінням та об’являє 
блюзнірством католицький ідеал чернецького аскетизму, оскільки, 
за новою логікою реальності, відвернутися від творіння Богу є за сут-
тю відмовою від самого Творця. Таким чином, у новій картині світу, 
що запропонувала Реформація, будь-який прояв мирської діяльності 
наділяється сакральним смислом, а будь-яка праця перетворюється 
на богослужіння. 

Отже, Реформація стала поворотним моментом у десакраліза-
ції релігії як монопольної духовної форми організації та реаліза-
ції політичної влади, підготувала становлення нового  світського 
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типу  осмислення концепту влади і держави та їх легітимації. 
Залишаючись, в цілому, у межах богословського дискурсу, теоретики 
протестантського руху, відштовхуючись від християнської моделі 
світобудови, запропонували принципово інші шляхи конструювання 
соціально-політичного простору, реалізація яких через звернення 
до практик легітимації та оновлення арсеналу засобів символічного 
впливу, забезпечила становлення індустріального суспільства та 
згодом змінила обличчя всієї Європи. Відмітимо у цьому зв’язку, 
що у країнах, де рух протестантизму отримав найбільшого розпо-
всюдження, становлення національних держав відбувалося поза 
практиками абсолютизму. 

Причини цього феномену, на наш погляд, криються у низці 
факторів.

По-перше, це релігійна домінанта протестантського руху, що до-
корінно відрізняє його від гуманістичної ідеології Ренесансу. Якщо 
італійський Ренесанс пройшов під знаком повернення в усі сфери 
соціального буття, в тому числі й у політичний та символічний 
простори, ідеалів античності, (звідси його світський позарелігійний 
характер), то Північне Відродження, визначивши джерелами онов-
лення канони раннього християнства, стартувало як рух, спрямова-
ний перед усім на реформування церкви. 

По-друге, це домінування у духовному полі протестантизму 
принципу «виправдання тільки вірою», втіленого у формулах «тіль-
ки благодать» (лат. sola gratia) та «спасіння особистою вірою» (лат. 
sola fide). Мова йде про фундаментальну установку протестантської 
теології щодо непередбачуваності простими смертними задумів 
Бога, з найбільшою силою вираженої у кальвіністському догматі про 
«Божественну предесцінацію» (від лат. рraedestinatio – приречення). 
Згідно вчення Ж. Кальвіна Бог у своєму абсолютному передбаченні, 
незмінному і неминучому, ще до створення світу наперед прирік 
кожного або до спасіння, або до загибелі. Ніщо не може вказати 
людині на мотиви Божої волі: свідченням вибраності до спасіння не 
може служити ані станова приналежність, ані церковний сан і перед 
Божою милістю усі є рівними. Звідси героїзм та доблесть слід шукати 
не у рицарських подвигах, а у кропіткої наполегливої праці. 

Людині не дано змінити свою долю. Вона здатна лише увірувати 
у свою вибраність, додаючи усю свою працездатність та енергію на 
досягнення успіху у мирському житті. Мірилом соціального успіху 
кальвінізм визначає багатство. Ми опускаємо детальний розгляд кон-
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цептуальних засад протестантської етики праці та багатства, однак 
відзначено, що вона (за М. Вебером [7]), не тільки сприяла розвитку 
капіталістичних відносин, але й, додамо, заклала підвалини для 
трансформації усієї системи цінностей традиційного суспільства та 
зумовила вихід на авансцену соціального театру нового культурного 
героя. Лицар і чернець, як суб’єкти символічного виробництва у сус-
пільстві, побудованому на засадах трансцендентного сприйняття 
природи влади і держави, поступово здають позиції аскетичному та 
наполегливо працюючому буржуа із його специфічним баченням 
символічно капіталу та практиками символізації. Аскетична етика 
протестантизму, спрямована на обмеження особистого споживання, 
підготував формування та укріплення «духу капіталізму», значно 
потіснила ірреалістичні мотиви в усвідомленні розкоші як еталону 
престижного (символічного) споживання й надала сакральну санк-
цію на тотальну раціоналізацію усіх проявів соціального, зокрема й 
символічного, виробництва. 

Наступним фактором, що зумовив формування у соціально-
політичному та духовному просторі Європи нового типу світобачен-
ня стала відмова від посередництва церкви у справах віри, закріплена 
у доктринальному положенні про «священство усіх віруючих». 
Протестантизм відстоює право кожної хрещеної по вірі людини 
вільно предстати перед Богом у Христі, не звертаючись за допомогою 
посередників. Так, за Лютером, людина набуває «спасіння душі» (або 
«виправдання») не через церкву та її обряди, а через віру, яка дару-
ється їй безпосередньо Богом. 

Таке бачення відносин між релігією та віруючими позбавляло 
католицьку церкву ресурсу, що забезпечував їй протягом тисячоліт-
тя статус суб’єкту духовного та економічного панування. Мова йде 
про монополію на вироблення символічного продукту, в результаті 
втрати якої церква лишається домінуючої позиції у більшості соці-
альних підсистем. Зокрема, як феодальна установа церква втрачає 
економічну владу, як розвинута мережа магічно-благодатних закла-
дів, в арсеналі яких зосередилися символічні практики сакралізації, 
церква втрачає духовну владу, і, як клерикальна ієрархія, церква 
втрачає владу соціальну. 

Крім того, вимоги свободи совісті, рівності у сосунках з Богом та 
простоти ритуалу, висунуті лідерами Реформації насамперед до 
католицької церкви, поступово перетворилися на усвідомлення необ-
хідності у забезпеченні «природних», наданих Богом прав – на життя, 
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на розпорядження продуктами праці, на захист власності. Таким 
чином, висунувши протоліберальні трактовки концептів природних 
прав, протестантизм розчистив поле для ідеологічного дискурсу та 
підготував ґрунт для парадигмальної зміни нормативно-символічних 
форм соціальної взаємодії. Естафету релігії, як джерела символічного 
ресурсу та інструменту панування згодом підхопила ідеологія як 
логіко-психологічна основа системи політичного управління.

Не менш важливим фактором, що зумовив перехід від монологіч-
ного релігійного суспільства до епохи, де стрижневою нормативно-
символічною формою соціальної взаємодії виступила ідеологія, що 
стало, за суттю, переходом до нового типу соціального порядку, 
що передбачає наявність плюралізму думок та плюралізму форм 
політичної організації, стало визнання у якості єдиного джере-
ла істини виключно Святого Письма, і, насамперед, Євангелія. 
Протестантський принцип виключного авторитету Слова Божого, 
виражений у формулі «Тільки Біблія» (лат. «sola scriptura»), скасував 
інтерпретативну функцію церкви. На відміну від теологів доби піз-
нього Середньовіччя, які тлумачили Біблію на 4-рівнях: буквальному 
(історичному), духовному (особистому), алегорично-символічному 
(екклесіастичному) та аналогічному (нормативно-ціннісному, мо-
ральному), та всупереч позиції італійських гуманістів, які запрова-
дили практику розуміння священної істини як поетичного тексту, де 
біблейські образи пропонувалося сприймати як художні символи, що 
потребують дешифрування, протестанти призивали до ретельного 
вивчення самих біблейських текстів.

Вилучення із дискурсивного арсеналу цілого масиву канонічних 
положень християнської доктрини та ритуальної традиції, які прямо 
не містяться у Старому та Новому Заповітах (твори Отців Церкви, 
Житія Святих, літургічні тексти, папські розпорядження, декреталії 
тощо), та зосередження на тестах Священного Писання позбавило 
католицьку теологію та папство монополії на духовне та політичне 
панування. В наслідок цього кардинальних змін перетерпіли усі сфе-
ри символічного простору: вербальна, поведінкова та візуальна. 

Передусім, зміни відбулися у мовній сфері. Визнання протестант-
ською доктриною авторитету Священного Писання та проголошення 
обов’язковості його вивчення усіма віруючими зробили неминучим 
переклад Біблії на європейські мови. Звідси мова стає найважливішим 
ресурсом територіальної та національної ідентифікації у суспільстві, 
яке ще мислить у категоріях релігійної картини світу. 
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Одним із найважливіших наслідків перекладу Біблії, здійсненим 
М. Лютером, поряд з наближенням віруючого до єдино визнаного 
джерела істини, стала ініціація широко руху створення національ-
них літературних мов. Даний процес набуває першочергового зна-
чення у добу формування держав-націй. Адже саме мова, закладена 
в основу національної концептосфери, є одним із ключових знарядь 
національної та політичної ідентифікації. 

Після перекладу Біблії на національні мови великі маси письмен-
них людей отримали доступ до самостійного тлумачення її текстів. 
Біблія стає справжньою символічною зброєю у змаганнях Реформації 
та Контрреформації. На відміну від візуальних мистецтв (живопису, 
скульптури, архітектури), які знаходяться у більш залежному стані 
від економічного, а, значить, і політичного фактору, слово не по-
требує, значних матеріальних витрат, що робить його дієвим ресур-
сом впливу, ефективність якого багатократно зросла з винаходом 
книгодрукарства. 

Отже, падіння монополії католицького Риму та інтерпретацію 
священного тексту, багатозначного як за внутрішньою композицією, 
так і за зовнішньою варіативністю переводів, відкрило нову сторінку 
у історії символічного протистояння на ниві вербальних баталій, 
готуючи поле для майбутніх ідеологічних зіткнень. І хоча одним 
із найпотужніших знарядь католицької контрреформації стане пиш-
не мистецтво бароко, саме слово дозволило державам Європейської 
Півночі еволюціонувати у напрямку більш тісної національної згур-
тованості та незалежності національної культурної традиції [8]. .

Безумовно, зрушення, що спричинила Реформація мали сис-
темний характер, що дозволяє нам говорити про протестантську 
«символічну революцію». Так, докорінної трансформації зазнала і 
ритуально-обрядова сфера католицизму. Особлива заслуга у її ре-
формуванні належить швейцарському теоретику протестантизму 
Ульріху Цвінглі. У трактаті «De vera et falsa religione» (1525 р.) він 
запропонував найбільш радикальну раціоналізовану трактовку 
причастя. У євхаристії він бачив не таїнство, а символ, ритуал, який 
здійснюється на спогад про спокутну жертву Христа [9, с. 131-132]. 

Зробивши ставку на первісне християнство, протестантизм, 
у оновленні інституціональної, ритуальної та візуальної сфер культу, 
значно спростив та здешевів релігійний обряд. 

Так, суттєвої трансформації зазнав святковий календар. Римсько-
католицькі церковні свята, як і релігійні свята в цілому, є складним 
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переплетенням народних традицій і християнської обрядовості. 
Напроти, у протестантській редакції святковий календар зазнав 
значного спрощення. Зокрема, послідовники Лютера зберегли 
лише деякі католицькі свята (Різдво, Хрещення, Пасха тощо), але 
виключили із своєї практики празники богородицького циклу й дні 
пам’яті багатьох святих, паралельно збагативши номенклатуру свят 
урочистостями світського характеру. 

Крім того, у обряді протестантизму скасовано шанування ікон і 
мощів. Заперечувався у протестантизмі і культи Богородиці, святих, 
ангелів. Адже у трактуванні даної релігійної доктрини віруючий 
напряму пов’язаний із Христом. Його благодать дана кожному хрис-
тиянину через проповідь Слова Божого. А значить, немає потреби 
у посередництві Діви Марії, святих, та священиків: «на небі людину 
чує тільки Бог». 

Спираючись на духовний характер причастя, протестантизм 
зводить число таїнств до двох: хрещення і причастя, чим спрощує 
ритуал самого богослужіння. Його центральним елементом стає про-
повідь, часто моралізаторського толку, яка супроводжується читан-
ням Біблії і співанням псалмів та релігійних гімнів. Велике значення 
у протестантському обряді набуває індивідуальна та колективна 
молитва. Богослужіння перетворюється на діалог між Богом та лю-
диною, а мовою такого діалогу стає музика. Причому корпус гімнів 
в протестантизмі, окрім молитовної ритуальної складової, набуває 
доктринального характеру. Адже протестантські гімни та псалми 
містять релігійні положення, тези, викладені у віршованій формі 
з метою кращого сприйняття та запам’ятання прихожанами. Така 
функціональність, використання музикальної та поетичної форми 
для потреб віроучення надає естетичному вияву літургії другоряд-
ної цінності, у порівнянні із її прямим призначенням. «Я ставлю 
музику відразу за теологією та віддаю їй найвищу хвалу», – зазначав 
М. Лютер [10, с. 980]. Вершиною музикального мистецтва стали твори 
Й.С. Баха, що були написані для лютеранських зібрань. 

Величезного значення у становленні нового типу соціально-
політичної організації суспільства набула і церковна реформа. 
Протестантська доктрина, висунув новий принцип церковного 
устрою, згідно якого протестантське духівництво обирається ми-
рянами, дозволила простим мирянам відігравати активну роль 
у житті церковної общини, приймати участь у виборних органах 
керівництва. Духовний арсенал Реформації заклав основи незворот-
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ності процесів утвердження на європейському континенті моделі 
представницького правління та інститутів демократії. Догмат щодо 
священства усіх віруючих, антиієрархічне за своєю суттю, стало 
каталізатором руйнування моноцентричної політичної структури 
середньовічного релігійного суспільства. 

Таким чином, відмовившись від ієрархічно побудованої церков-
ної організації католицького типу, змінив її на виборну та здійснив 
кардинальну перебудову культової символічної практики (делатині-
зація комунікативного простору, модернізація святкового календаря, 
аскетизація обрядової літургії з посиленням музикального чинника 
тощо) протестантизм відкрив шлях для утвердження ранньобуржу-
азної версії принципу рівності та рівноправ’я, розвитку буржуазного 
індивідуалізму, формуванню національної самосвідомості, станов-
лення національної держави як прототипу сучасної форми полі-
тичної організації суспільства та революційного оновлення практик 
символічного панування. 

Починаючи з XVII ст. у різних регіонах Європи вже співіснують та 
конкурують на полі символічного протистояння різні нормативно-
символічні форми соціальної взаємодії, втілені у релігійний та 
ідеологічний дискурси. І хоча їх семантичний арсенал часто на вер-
бальному рівні залишається спільним, вони вже вступили у процес 
«сплавлення» нових смислів, які згодом відзначать якісний перехід 
до нового типу структурування символічного простору суспіль-
ства на ідеологічних засадах. Отже, характерна для Європейської 
Осені Середньовіччя [11] відмова від всеохоплюючої символізації 
сакрального та буденного та поступова раціоналізація світогляду, 
започаткована у надрах протестантського світобачення, позначилася 
на прискоренні ідеологізації суспільства та підготувала прихід епохи 
великих буржуазних революцій. 
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Исследуется влияние Реформации на политический ландшафт Европы 

эпохи Позднего Средневековья. На основе анализа политико-культурных 
практик Реформации очерчивается ее символический арсенал и опреде-
ляется инновационный потенциал его составляющих: делатинизации 
коммуникативного пространства, модернизации праздничного календаря, 
аскетизации обрядовой литургии с усилением музыкального фактора 
и т.д. 

The influence of the Reformation on the political landscape of Europe of the 
Late Middle Ages is researched. On the basis of the analysis of the political and 
cultural practices of the Reformation, its symbolic arsenal is manifested and the 
innovative potential of its components is outlined: making the communicative 
space, modernizing the festive calendar, asceticizing the ceremonial liturgy with 
the strengthening of the musical factor, etc. 
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