
ФІЛОСОФІЯ 

Павло САЦЬКИЙ 
АНАТОМІЯ РЕЛІГІЇ ТА ВІРИ 

х 
ри стиянська цивілізація налічує декілька століть, і 

протягом тих століть основу їі символу віри було 

викладено у Біблії - канонічному зібранні текстів 

Старого і Ново_го Заповіту. Зібрання цілковито структурова

не й адаптоване Для потреб цілеспрямованого усвідомлення 

вірянами основ християнської релігії, якщо воно подається 

у відповідному порядку - саме у тому, в якому його викла

дають в ортодоксальній Церкві. Зібрання було сформоване 

та адаптоване самою ортодоксальною Церквою як устано

вою, котра прагне отримати статус посередника між Богом і 

людством, що їй в епоху Реформації протистояв протестан

тизм, прагнучи бути посередником між Богом і людиною. 

В Україні у XVI ст. зійшлися у боротьбі дві ортодоксальні 
Церкви (котрі, як відомо, утворилися після взаємного відлу-

Павло Сацький- кандидат історичних наук, старший викладач Київ

ського національного економічного університету. 

Пропонована читачеві стаття є продовженням дослідження суті, 

еволюції й становлення християнської Церкви і християнства як 

релігійно-філософської системи. Початок розвідці було покладено 

статтею «Християнство, "церковний порядок" і християнська 

цивілізація» в альманаху «Молода нація» N2 4 за 2006 р. У цій 
статті виявлено, що християнський символ віри не завжди збігався 

із реальною сутністю «церковного порядку» . Надалі дослідження 
автором християнської релігійно-філософської системи, її 

основних складових та витоків буде продовжено. 

«Молодл нлцrя», N2 2 (43), 2007 © Слцький П. 
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чення 1054 р., здійсненого патріархом Константинополь
ським Михаїлом Керулларієм та папським легатом кардина

лом Гумбертом да Сільва Кандіда, чим було започатковано 

церковний розкол на Православну (Східну) Церкву і Римо

католицьку (Західну)) і протестантизм європейський та ук

раїнський. Український протестантизм постав як альтерна

тива офіціозним релігійним догматам і, зрештою, реалізу

вав себе у формі уніатської Церкви. Таким чином, христи

янство за століття свого існування розшарувалося, і його стан 

почав нагадувати ситуацію в Юдеї за прокуратора Понтія 

Пілата 1, коли народ роздирали суперечності між багатьма 

сектами. На самому початку, коли християнський символ віри 

лише формувався, його світоглядна система поєднувала і гар

монізувала у собі більшість основних постулатів найструк

турованіших і впливовіших із сучасних та попередніх їй ре

лігійно-філософських систем. 

Раннє християнство формувало свою релігійно-філософ

ську систему навколо дослідження питання майбутнього 

людини після смерті. Тому вона у багатьох основоположних 

моментах має схожість із Книгами мертвих (єгипетською й 

тибетською). Стає актуальним порівняння християнської си

стеми із цими джерелами, котрі досить розлого розкрива

ють шлях людини по ії смерті від моменту помирапня і відхо

ду душі із тіла й до віддалення їі від земного життя та гар

монійного поєднання з енергетичними імпульсами Всесвіту 

і, врешті, остаточного злиття та усвідомлення цілісності із 

ним, чого людина не відчувала і не могла відчувати за жит

тя. Вона, як свідчить Житіє Адама, втратила це усвідомлен

ня після гріхопадіння, до котрого, як дозволяє собі ствер

джувати текст, вона мала рівність із Богом. Щоправда, ти

бетська Книга мертвих описує шлях душі людини після 

смерті протягом сорока днів, а християнська релігійно-філо

софська система розглядає посмертне майбутнє у загально

людському контексті. Тому в християнстві виникли і сфор

мувалися ідеї «спасіння», «страшного суду» та «другого при-

Письмо женЬ! Пилата Клавдни Прокуль1 к Фульвии // http: // 
www.gumer.info/Ьogoslov _ Buks/apokrif/pism jenpilat. php 
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тестя». Відмежування від тягаря земного буття і шлях до 

нового життя перш за все передбачає відокремлення від 

спільноти та їі цінностей і стереотипів заради єднання із 

Господом, а тому й постає в християнстві постулат, що слід 

ідею Господа покласти в основу цінностей і стереотипів 

спільноти. Тому й пропагування необхідності ведення пра

ведного життя як шляху до єднання із Господом та досяг

нення блаженства посіло чільне місце в християнстві і було 

доведено офіціозною Церквою, котра будувала церковний 

порядок, до автоматизму. Характерним прикладом тут мо

жуть бути розроблені засновником ордену єзуїтів Ігнатієм 

Лойолою «Духовні вправи»2 • Як альтернативу гріховній 

людській спільноті Церква протиставляnа зразок спільноти 

праведної - монастирської, демонструючи тим земний шлях 

до блаженства, а також брала за взірець обраний індивіду

альний шлях -самітництво. Праведне життя Церква пропа

гувала і пропагує як шлях до спасіння, але обмежує мож

ливість розуміти зміст того шляху, викладений у духовних 

творах ранньохристиянського періоду та періоду середньо

віччя, що й закрило їхній шлях до Святого Письма. 

Прагнучи знайти колективний шлях до «спасіння», хри

стиянство у процесі формування прийшло до численних ес

хатологічних розробок, частково запозичивши їх в юдейства: 

зокрема, було виявлено тенденції в еволюції світу й люди

ни. Так, у християнських творах простежується характерна 

для всіх міфологічних систем світу дефініція людина-змій, 

котра була закладена у підсвідомість ще з архаїчних часів 

протистояння між анатомічно й фізіологічно подібними до 

людини ссавцями та плазунами. Зокрема, в Апокаліпсисі 

Мойсея йдеться про те, як Господь позбавив змія усіх членів 

і зробив його плазуючим по землі за те , що він спокусив 

Єву3 • Тут можемо бачити теологічне бачення певного фраг
менту процесу еволюції життя на Землі. 

Лойола И. Духовньrе упражнения // http: //www.gumer.info/ 
bogoslov _ Buks/katholic/loy/0 l.php 
Апокалипсис Моисея, XXVI // http ://Ьiblia.org. ua/apokrif/apocryph2/ 
ap-mos2.shtml.htm 
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Разом із тим у ранньохристиянських творах простежуєть

ся апелювання до колишньої міфічної безстатевості людини 

як до періоду, коли вона була позбавлена страждань, і до чого 

має знову прийти через «спасіння». Тобто можемо спостері

гати теологічне подання процесу статевого поділу як пере

ломного моменту еволюції, котрий дозволив пережити тяжкі 

зміни на Землі. Ті зміни були пов' язані із гріхопадінням 

Адама і Єви, що мало наслідком розподіл на статі. Тому ми 

й можемо спостерігати в апокрифічних євангеліях Діви Марії 

паралель між гріхопадінням Єви і підозрюваною «втратою 

невинності» Марією. Сама Марія в тринадцять років каже, 

що не прагне виходити заміж, а хоче лишитися невинною, 

аби не повторювати гріхопадіння Єви. Тому «пізнання доб

ра і зла>> може бути моментом, коли двостатева людина сама 

стала вільною обирати час зачаття і тим порушила таємни

цю Господа. Адже сором'язливість голизни, котра є у Біблії 

ознакою пізнання людиною добра і зла, має статеве похо

дження і тому може бути пов'язана лише з усвідомленням 

міжстатевого потягу. Християнство на ранніх стадіях свого 

становлення висувало, фактично, ідею повернення до без

статевості як шлях до «спасіння». Статевість розширює мож

ливості для виживання, але створює у здійсненні акту роз

множення додаткові перешкоди як матеріального, так і мо

рального характеру. Наприклад, необхідною є процедура 

вибору партнера, суспільні стереотипи і т. ін. Зрештою, ста

тевий потяг певним чином відмежовує свідомість людини 

від осягнення мети, а саме того, заради чого вона здійснює 

статевий акт, - тобто звужує межі пізнання Всесвіту та пе

рекриває шлях до Господа. Певний натяк на потребу розу

міння мети міститься у вислові Ісуса: «Людина! Якщо ти 

знаєш, що робиш в суботу, ти благословенна, але якщо не 

знаєш, ти проклята як порушник закону»4 . Тому цілком ло

гічним є апелювання до сексуального потягу у мотивації 
діяльності людини у творах З. Фрейда. 

Аграфа (Разнь1е ВЬІсказьшания Господа Иисуса Христа, не вошед
шие в канонические Евангелия) І Под ред. И. С . Свенцицкой, стих 

4 // http://Ьiblia . org .ua/apokrif/apocryphl/agrapha.shtml.htm 
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Діти Адама і Єви були першими «дітьми гріха», і смерть 

Авеля була продовженням Адамового гріхопадіння, тому й 

поховано його було лише разом із батьком, а до того Каїн 

намагався поховати свого брата, але його земля не прийма

ла. Душа Авеля була чистою та непогрішимою, як ідеться в 

Апокаліпсисі, а Каїн був породженням гніву. Замість Авеля 

Бог дав Адамові сина Сифа, притому тексти не дають жод

ної інформації про долю Каїна, тому слід припустити, що 

Каїн продовжував жити в Адамові . У всіх текстах чітко про

стежується ідея спасіння Адама від муки із пришестям «спа

сителя» Ісуса, котрий оживить і спасе його, зокрема, той 

фрагмент добре висвітлено в новозаповітному Євангелії від 

Никодима5 
• Тож ми бачимо, що історія Адама - це історія 

еволюції людства. Подальша еволюція відображується у 

порівнянні діянь Адамових із діяннями наступних пророків, 

зокрема Мойсея. Подекуди зустрічаємо навіть протиставлен

ня його Адамові, котрий своїм гріхопадінням приніс смерть 

у світ, коли порушив Закон Божий, причому знаючи його 

наперед. У той самий час Мойсей, отримавши від Бога За

кон, « .. . передав Закон потомству Іакова та запалив світоч 
для народу Ізраїлю», і притому Адам прожив дев' ятсот три

дцять років, а Мойсей сто двадцять. Таким чином, Господь 

засвідчував, що тривалість життя не має сенсу, коли вона не 

дає доброї спадщини прийдешнім поколінням6 
• 

Власне, ті перші кроки людства, за священними текста

ми, лягли в основу уявлення про віддаленість людини від 

Господа і складний шлях душі після смерті, котрий за описа

ми в апокрифах має багато паралелей із Книгами мертвих. 

Оскільки єдність двох начал , жіночого і чоловічого, може 

дати цілісність душі та прямий шлях їй у Царство Боже7 • 

Евангелие от Никодима, стих 19 11 http: I/Ьib1ia . org.ualapokrifl 

apocryph 11ev-nikodim.shtml.htm 
Откровение Варуха (Баруха) , XVII, стих 1-4 11 http :I/Ьiblia.org.ual 

apokrif/apocryph2/Ьaruh2.shtml .htm 

Евангелие от Египтян 11 http:llbiblia.org.ua/apokriflapocryph11ev
egipt. shtml.htm; Аграфа (Разньrе вЬІсказьrвания Господа Иисуса 
Христа, не вошедшие в канонические Евангелия) І Под ред. И. С. Свен

цицкой І І http:l /Ьiblia .org.ualapokriflapocryph 11agrapha.shtml.htm 
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Тут спостерігаємо паралель із прагненням до збереження 

цноти Марією й порівнянням втрати цноти Євою внаслідок 

гріхопадіння. 

У Євангелії від Никодима та інших апокрифічних тек

стах головним чудом є вміння воскресити померлого, за тим 

чудом можна пізнати справжнього Христа8 • 

Смерть і все наступне, що відбувається по смерті, викла

дено в апокрифічних текстах і має форму одкровень, котрі 

зійшли на пророків. Їм Господь сам або за посередництвом 
ангела казав віддати розпорядження по дому рідним та 

відправлятися побачити «небеса»9 разом із іншими блажен

ними. Їм відкривалися таємниці Господні, а саме таїна не
бес і пекла - щось схоже описано в Книзі мертвих та при

сутнє у багатьох міфологічних системах. Разом із тим, 

відкривалися світобудова та їі основоположні принципи й 

начала. Так простежується ідея того, коли саме має настати 

«страшний суд», і вказано, що то має відбутися, коли число 

мертвих в землі буде рівним із числом живих на землі, а доти 

має рівне число помирати, даючи місце- на землі новонаро

дженим10. Отож бачимо ідею вселенської симетрії та рівно

ваги. Також можемо відстежити підтвердження законів збе

реження матерії, енергії та інформації у Всесвіті. 

Велике значення в апокрифічних текстах має питання 

пізнання світу, зокрема у Єздри, котрий дозволив собі суди

тися із Господом у проблемі життя і смерті людини. Господь 

йому відповідав, що судитися із ним він зможе тоді, як вира

хує зірки та пісок морський та скільки крапель дощу по

трібно, аби наповнити море 11 • Таким чином, лише маючи 

абсолютне знання про всі речі і про природу буття всіх ре-

Апокалипсис Илии // http: //biblia .org.ua/apokrif/apocryph2/ 
ар _ilia.shtml.htm 
Книга тайн Еноха // http: //biblia.org.ua/apokrif/apocryph2 / 
enoh.shtml.htm 

10 Откровение Варуха сьша Нерии, часть З, ХХІІІ // http://Ьiblia.org.ua! 
apokrif/apocryph2/Ьaruh2 .shtml.htm 

11 Откровення Ездрьr, раздел 4, стих 11 // http://Ьiblia.org.ua/apokrif/ 
apocryph2/ap-ezd.shtml.htm 
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чей у Всесвіті, можливо стати подібним до Господа і суди

тися із ним. 

Апокрифічні тексти, зокрема «Житіє Адама і Єви» 12 , роз

кривають за статевим принципом характер світосприйняття 

людськими цивілізаціями. Це стосується характерної для 

людства дефініції тисячолітнього міжцивілізаційного про

тистояння за принципом Схід-Захід. У особливостях писем

ності Сходу і Заходу виявилися особливості статевої психо

логії і відповідність характеру для обох цивілізацій двом 

наявним статям відповідно . Візуально-символічна пи

семність більшості цивілізацій Сходу підтверджує чоловічу 

сутність характеру східної цивілізації і жіночу - західної. 

Східні системи писемності базуються на візуальних симво

лах (чоловіче сприяняття світу є візуальним), а західні- на 

чіткій системі символів, похідних від візуальних образів, 

котрі лежать в основі образного сприйняття світу в цілому 

та його складових, які отримали відповідну звукову інтер

претацію (жіноче сприйняття світу є переважно фоновим). 

Отже, в основі східної писемності лежать візуальні образи, 

тоді як в основі західної - образи фонетичні. У тому вияв

ляється дефініція Схід-Захід, а також у ставленні до жінки 

й жіночого образу в східній та західній цивілізаціях. У 

«Житії .. . » йдеться про розподіл дерев із плодами в раю між 
Адамом і Євою за географічним принципом: Адамові- схід 

і північ, аЄві - захід і південь 13 • Суть поняття «рай» (едем

ський) виявлялася у системі духовних цінностей, котрими 

мала наповнюватися людина. І саме за географічно-цінніс

ним принципом відбувся розкол свідомості та ціннісної 

системи людства, що був символічно зображений у християн

ських текстах, ставши наступним після статевого роз'єднан

ня людини. Східна цивілізація стимулювала еволюцію люд

ства, пізнаючи сутність Природи і Всесвіту та передаючи 

вироблену систематику пізнання Заходові, тим самим заплід

нюючи його. 

12 Житие Адама и ЕвЬІ (латинская версия) // http://Ьiblia.org.ualapokrif/ 

apocryph2/adam _ eva _Iat.shtml.htm 
13 Там само . - ХХХІ, стих 2. 
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Особливе місце в апокрифічних старозаповітних текстах 

займає пришестя Ісуса - Сина Божого . Так, у «Заповіті Ада

мю> йдеться про пришестя Ісуса Христа: «Я Бог, котрий ви

гнав тебе із Саду Радості на землю, яка буде родити терни та 

шипи, і ти будеш жити на ній . Зігни спину, нехай твої коліна 

тремтять у старості, і Я дам твою плоть на поживу червам . 

І через п'ять днів та половину дня (5555 років. -Авт. ) Я 

зжалюся над тобою і явлю тобі милість в достатку Мого 

співчуття та милості. І Я прийду до твого дому, і Я буду жити 

в твоїй плоті, і заради тебе Мені угодно буде народитися як 

[звичайному] немовляті . І заради тебе Мені угодно буде хо

дити по торжищах. І заради тебе Мені угодно буде постити

ся сорок днів. І заради тебе Мені угодно буде прийняти хре

щення. І заради тебе Мені угодно буде терпіти страждання. 

І заради тебе Мені угодно буде бути повішеним на хресному 

дереві. Усе то [Я здійсню] заради тебе, о Адаме»14 • Тут ідеть

ся, що Адам має, проживши важке життя, старіти й померти 

і після тління його тіла, як пройде 5555 років, до людства 
має прийти Спаситель, асаме-Господь у тілі Адама (подіб

ному до тіла Адама і у людському тілі, котре є часткою загаль

нолюдської маси). Тобто очевидною є паралель із індуїст

ською системою переселення душі по смерті та буддистсь

ким прагненням розірвати ланцюг перероджень й досягти 

нірвани (що має принести спаситель) . Особливу увагу у «За

повіті Адама» привертає схожість циклів із єгипетською 

Книгою мертвих. Так, у «Заповіті» фігурують «дванадцять 

годин денних» і «дванадцять годин нічних», тобто посмерт

них, а в єгипетській Книзі мертвих посмертний шлях поді

лений на фази за годинами ночі. У цій книзі проводиться 

аналогія між посмертним шляхом людини до нового наро

дження і заходом Сонця та його шляхом до нового народжен

ня -тобто ранку. Схожа аналогія, що потребує окремого до

слідження, присутня і в Книзі таїн Єноха 15 • 

14 Завещание Адама // http ://www.gumer.info/Ьogoslov _ Buks/apok:rif/ 
Zav_Adam.php) 

15 Книга тайн Еноха // http: //biblia .org .ua/apokrif/apocryph2/ 
enoh.shtml.htm 



Анатомія релігії та віри • 13 

Відомо, що одним із ключових аспектів будь-якої релігій

но-філософської системи є взаємини межи статями. У тому 

ж аспекті лежить і ключова відмінність між ними, так, одні 

прагнуть до утвердження й систематизації двостатевого по

ділу (давньовавилонські культи), а інші- до майбутнього їх 

єднання в одну, оскільки статева роз'єднаність віддаляє кож

ного індивіда від Бога. Наближення до Бога виявляється у 

гармонійному поєднанні душі з енергетичними ритмами 

Всесвіту (найбільше це виявляється після смерті), у той час 

як статевий потяг ускладнює єднання із ними і тим самим 

заміщує саму можливість єдності. Тобто статевий розподіл 

зробив, фактично, людину лише наполовину близькою до 

Господа, а до того вона була йому рівною. Прагнення макси

мальної статевої ідентифікації можна спостерігати у давньо

вавилонській культовій системі, зокрема у формі храмових 

блудниць, котрі прагнули зробити зі статевих актів найвище 

божественне мистецтво. Також індуїзмом було створено Ка

масутру, котра містить культ статевої ідентифікації. На

томість ламаїзм протиставляє поділу на статі поєднання в 

одній особині двох статей як ідеал (як у жителів Шамбали). 

Буддизм шукав також шлях до нірвани через подолання ста

тевої ідентифікації. Аналогічно юдейство й християнство 

шукали можливість подолати статевий поділ на духовному 

рівні. Це, зокрема, виявлялося у прагненні довірити Богові 

створення «союзу» між протилежними статями. А на фізич

ному рівні відповідне прагнення виявлялося у чернецтві. Так, 

Діва Марія жила при храмі, оскільки при ньому готувалися 

до благочестивого статевого союзу дівчата. Марія ж пішла у 

своєму прагненні благочестя далі, виявивши бажання зали

шитися незайманою на все життя. 

Християнські тексти містять твердження щодо великого 

значення пам'яті про покоління людства. Зокрема, у каноніч

них євангеліях згадується воскресіння мертвих у час «дру

гого пришестя», в Євангелії від Петра присутній момент, коли 

Господь («Голос з Небес») при охороні гробниці Христа за

питує «трьох», які вийшли із неї- «Чи повідомив ти помер-
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лих?»- і з хреста долинуло «Таю> 16 • Тобто спасіння помер

лих могло відбутися лише тоді, як Ісус виконав би свою місію 

повністю до воскресіння, а то було можливо, лише коли живі 

достатньо увірують та передадуть віру прийдешнім поколі

нням. Отже, згадуючи про народження Ісуса у тілі Адама, 

можна помітити, що в даному випадку мається на увазі: душа 

кожного померлого живе у живих поколіннях, як Господь, 

котрий жив у Адамові, продовжував жити у наступних людсь

ких поколіннях. Таким чином, юдейські й християнські тек

сти канонізували історичну науку як таку, котра має зберіга

ти й систематизувати досвід попередніх поколінь й готувати 

кожне наступне до «судного дня», бо там цей досвід має зна

добитися. 

Книги релігійного змісту є історичними, але вони ведуть 

початок не від давньої точки й обліковують теперішній час, 

роблячи його історією, а від точки, котра має настати у да

лекому майбутньому. Якщо мова йде про християнство та 

юдейство- то із «судного дня», якщо про індуїзм- то із того 

моменту, коли душа пройде певний шлях переселень по 

смерті. Таким чином, при вивченні природничих наук (та

ких, як біологія, квантова фізика, астрономія, геологія та ін.) 

не слід забувати, що їхні елементи присутні у давніх тек

стах у теологічному викладі. На основі цього фактично й 

відбулося становлення науки, котру ми умовно можемо на

звати «апокаліптикою». Усі релігійно-філософські вчення 

розробляли й розробляють апокаліптичні традиції, щоправ

да «апокаліпсис» вбачають кожне по-своєму. Одні бачать пев

ну мету, до котрої слід прагнути і яка є поверненням до 

первісного ідеального стану 1 7, а дехто вбачає необхідність 

природного розвитку й, користаючись його закономірностя

ми - раціонального та гармонійного із Космосом влашту
вання свої спільноти. 

16 Евангелие от Петра, 10, 39-42 11 http://biblia.org.ua/apokrif/ 
apocryph1/ev-petr.shtml.htm 

17 Еліаде М. Міфи, снавидіння і містерії// Мефістофель і андрогін.
К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2001.- С. 144-151. 
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Необхідність, аби про апокаліпсис ті, хто нині живе, пові

домили померлих, є усвідомленням сталого обсягу інфор

мації у Всесвіті, їі постійного обігу й збереження в процесі 

обігу, вона лише переходить від однієї форми до іншої і є 

матеріальною категорією. Юдейство це фактично підтвер

джує своїм символом віри, виявляючи його у потребі увічню

вати ім'я померлого на надгробній стелі, а також у вигляді 

Стіни Плачу. Також юдеї прагнуть зберегти сталий баланс 

власної чисельності, що спостерігалося і в зороастрійців, 

котрі вважали власну віру лише своєю, а інші народи не 

гідними Гі. Апокаліпсис має настати тоді, як число нині жи

вих сягне числа померлих, тобто лише у тому разі вони змо

жуть повідомити мертвих про апокаліпсис. Живі стануть но

сіями душ усіх померлих, усі душі людей, котрі жили і помер

ли, оживуть у живих на момент апокаліпсису. 

«Повідомити померлих» живі можуть за умови, якщо зна

тимуть їх і зможуть знайти і вести із ними діалог, що пере

гукується із буддизмом і тибетським ламаїзмом. Будда, аби 

досягти нірвани, мав згадати усі свої народження, пересе

лення своєї душі -лише за таких умов можливо було досяг

ти нірвани (аналог християнсько-юдейського «раю», тобто 

єднання із Господом). Книга мертвих також передбачає по

требу згадати померлому шлях його душі до народження у 

тілі , котре відходить, що є необхідним заради успішного 

переродження. У тому християнство із індуїзмом та буддиз

мом спільні, а «страшний суд» має відбутися безболісно для 

людей за однієї умови- збереження пам'яті про шлях душі 

до народження . У цьому контексті цікавим є значення все

світнього потопу та загибелі Єрусалима, коли ліпше дітям 

не народжуватися, аби їхні душі без земних мук залишалися 

праведними і досягали блаженства 1 8 . Ті напасті, скинені на 

людство за його гріхи, є своєрідним «розривом» грішного 

шляху душ, аби вони не створювали своїм перераджепням у 

нових тілах, котрі проходили грішний земний шлях, пере-

18 Откровение Баруха, сьІна Нерии, Х, 12- 17 // http ://Ьib1ia.org .ua/ 
apokrif/apocryph2/Ьaruh2 .shtm1.htm 
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шкод для зближення із Господом у час «страшного суду». 

Так можна розуміти трактування вселенських напастей на 

людство, котре подають юдео-християнські пророки. Влас

не саме ті напасті й мають бути ознаками «страшного суду» 

і являють собою «апокаліпсис». Тобто людська душа має ро

зірвати ланцюг перероджень для гріховного життя, аби 

сприйняти спасіння. Душа має перервати свій шлях, котрий 

веде до «пекла» - у буддизмі та індуїзмі то є «блуканням» 

душі. Виходить, «апокаліпсис» має очищувальне значення 

для душі, так само, як війна є засобом розірвати сплетіння 

старої системи міжнародних відносин, щоб на й уламках по

будувати нову. 

Слід зауважити, що апокрифічні твори розкривають 

сутність «раю» та його структуру, як і сутність «пекла». Рай 

і пекло могли бачити ті обрані Господом блаженні, котрі мали 

померти і возз'єднатися із Господом. Фрагменти раю і пек

ла описано у Книзі таїн Єнохата Книзі Єздри. Значний інте

рес становить діалог між Сатаною і Адом (Пеклом): слід зав

важити, що Ад згадується як володар царства мертвих, подіб

но до грецького бога Аїда (римського Плутона), у Євангелії 

від Никодима. Бачені у передсмертній подорожі Єноха обра

зи, пов' язані із раєм та пеклом, нагадують черговість з' яви 

душі померлого «миролюбних» і «розлючених» божеств, 

описану у тибетській Книзі мертвих, котрі є різними іпоста

сями Творця, що із ним слід досягти гармонійного поєднан

ня для переродження. «Розлючені» божества з' являються, 

коли душа важко позбувається тягаря земного шляху, і що 

більш грішним був земний шлях, то важчим є тягар, який і 

зумовлює появу «розлючених» божеств. Тому виникає пара

лель між «райськими» і «пекельними» іпостасями Творця й 

образами божеств у тибетській Книзі мертвих 19 . 

То є лише деякі характерні риси християнства у період 
його становлення і формування світоглядної основи. Інсти

туціалізація християнства і його перетворення на церковний 

19 КзмпбеллД. Мифический образ І Пер. с англ. - М. : АСТ, 2001.
С. 499- 521. 
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порядок призвели до відриву християнської світоглядної си

стеми від основ, котрі логічно поєднували у собі харак

терні елементи різноманітних релігійно-філософських сис

тем. У результаті християнські цивілізації отримали вихо

лощений офіційною Церквою канонічний текст, котрий про

понує логічно струнку світоглядну систему, яка, водночас, 

дає обмежену картину Світу, обмежуючи свідомість і рамки 

пізнання кожної людини та суспільства в цілому. Тим і було 

зумовлено необхідність Реформації й початку епохи Відро

дження: належало заповнити прогалини офіціозної христи

янської системи елементами античної міфології, філософії 

та естетики. Із Реформацією відбувається переродження са

мої західної цивілізації. 

Не можна оминути питання походження й сутності де

мократії, оскільки вона є титульною характеристикою захі

дної цивілізації; інші цивілізації прагнуть ії зрозуміти. Де

мократія може бути всім, чим завгодно, якщо виходити із 

різноманітних визначень цього поняття. Свобода, вибір, гро

мадянські права, права людини і їхня святість для суспіль

ства - основні характеристики демократії. Щодо прав лю

дини і громадянських прав - їх може забезпечити лише дер

жава, оскільки вона декларує ці права й утворює інституції 

для їхнього захисту. 

Складніше із сутністю свободи і правом вибору. Свободу 

слід захищати, й регулярно постає необхідність у відповід

них інституціях. Вибір слід робити щосекунди, у тому й по

лягає чергування рівняння-нерівність, або як кодування про

грами чергування «0» і «1». Вони провокують одне одного, 
завжди слідом за вирішенням рівняння виникає нерівність. 

Отже, право вибору є природним і його неможливо позбу

тися. Не дивно, що людство прийшло до його майже «кано

нізації». Поняття свободи і права вибору часто поєднуються 

упонятті «свобода вибору». Але чим є реально свобода ви

бору? Слід спробувати змоделювати ситуацію із правом ви

бору, тоді буде можливість з'ясувати їі сутність. 

Скажімо, ми прагнемо досягти мети, перемістившись із 
однієї точки міста до іншої. Для цього існує громадський 

2. 8·1043 
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транспорт. Приміром, наше право вибору забезпечується на

явністю кількох маршрутів, але, водночас, їхньою кількістю 

воно й обмежується. Мотивуємо ми свій вибір кількома 

суб'єктивними факторами: автобус якого маршруту прийде 

першим до зупинки нашого початкового місцезнаходження; 

на якому маршруті менше заторів- одним словом, необхід

но мати об'єктивну й максимально повну інформацію про 

кожний із маршрутів, а інакше вибір буде або без вибору, 

або ускладнений суб'єктивними факторами, що виникли за 

об'єктивних обставин. 

Тобто право вибору реалізується завдяки погляду на ньо

го крізь призму індивідуальної особливості суб'єкта, котрий 

робить вибір. Наступне питання: що стоїть на захисті вибо

ру? Вибір захищено організованістю роботи транспорту на 

кількох маршрутах й поінформованістю суб'єкта про марш

рути й їхні характеристики. Приблизно таким чином вигля

дає модельована реалізація права вибору в ідеалі. Сутність 

цього процесу в факті «посвячення» у втаємничене, чим, 

згідно з даною моделлю, є об'єктивна інформація. Відповід

но, Гі наявність дає можливість стати посвяченим у коло па

сажирів, які вільно орієнтуються у ситуації на транспорті на 

відповідному напрямку. Посвячення було в основі демократії 

як античної, так і західної. 

Реалізація посвячення церковним порядком здійснюєть

ся через «таїнства». Фактично, «таїнством» є засіб, завдяки 

котрому є можливість потрапити з одного місця до іншого у 

наведеній моделі. Процес посвячення відбувається як отри

мання інформації про засоби досягнення мети, і тут виникає 

змога робити вибір. Усвідомивши цю можливість, суб'єкт 

готується до здійснення вибору, переживає його наближен

ня, водночас побоюючись, що вибір може бути неправиль

ним. Врешті, суб'єкт робить свій вибір, сідаючи в автобус, і, 

сплативши за проїзд, здійснює останні кроки «посвятю> у 

«таїнство», принісши у жертву частину себе, символізовану 

продуктом власної життєдіяльності. Цим продуктом є зароб

лені гроші - частина людської плоті, принаймні, вони ста
ють нею у результаті господарської діяльності (за С. Булга-
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ковим). Тож основна характеристика демократії відбуваєть

ся за такою моделлю і є, по суті, «посвятою» у «таїнство». А 

отже, обряди, запроваджені церковним порядком, були по

стійною репетицією реалізації права вибору, підтверджен

ням свого вибору. І цього підтвердження церковний поря

док вимагав від усіх членів суспільства і від кожного окре

мо. Говорячи мовою сучасної економічної теорії, церковний 

порядок був монополістом у наданні послуг з уміння й до

помоги у реалізації права вибору. Це було корисно для біль

шості членів суспільства, котрі бажали делегувати своє пра

во реалізації права вибору, але позбавлялися цього права інші 

члени суспільства, незначна його частина. Церковний поря

док повинен був мати інституції для захисту вибору і свого 

права допомагати у здійсненні цього вибору. Без забезпе

чення реалізації права вибору і «посвячення» у «таїнства» 

сенс існування церковного порядку зникає, оскільки істо

рично на основі права вибору трималася західна цивіліза

ція, на відміну, приміром, від цивілізацій доколумбової Аме

рики, де із фактом жертвоприношення відбувалося «посвя

чення» у «таїнства» природи і Всесвіту всього суспільства. 

Але як церковний порядок міг захищати свою функцію 

сприяння реалізації права вибору і, власне, вибір як такий? 

Він вів багатосотлітню боротьбу із єретиками, протистояв 

світській владі, котра у період середньовіччя обмежувалася 

переважно військовими функціями. Церковний порядок про

тягом століть вдало керував умами більшості суспільства, 

фінансовими відносинами у його середовищі, організував 

суспільство в єдину спільноту, котра мала свої цілі й ідеали. 

За допомогою такої чіткої внутрішньої та зовнішньої органі

зації церковний порядок мав змогу легко витискати із сере

довища духовно підвладного йому суспільства тих, хто ба

жав захищати своє право вибору самостійно, адже він авто

матично ставав єретиком, накликаючи на себе ненависть 

усього оточення. То у церковного порядку був ідеальний 

інструмент захисту. 
Слід відзначити, що людство протягом тисячоліть існує 

під владою культу «боргової ями». У юдействі та христи-
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янствt щея вічного боргу постала із ідеї «первородного 

гріха». Безумовно, «пізнання добра і злю> є печаткою, котра 

вічно буде на людстві, позбутися цього не є можливим, але 

чи дійсно із тим людина стала подібною до Бога? Розрізня

ти, де «добро», а де «зло», є умінням робити оцінку одного 

предмета чи явища відносно іншого, а саме -робити вибір. 

Отже, Адам завдяки Єві отримав право вибору. 

Виходить, що перші люди права вибору від Бога не отри

мали. Але, не оцінюючи довколишні предмети і явища одне 

відносно одного, неможливо мати вищість над усім живим 

на Землі, як на то дав право людям Господь. Можливо, 

вищість над усім живим на Землі - це вміння усвідомлюва

ти своє місце і місце усього сущого заради суцільної рівно

ваги у Всесвіті. Тож людина мала змогу бути гнучкою у відно

синах із навколишнім світом і його компонентами, посідаю

чи певний ареал (Едемський сад), будучи ключовим видом 

у підтриманні гомеостазу в цьому ареалі. Це майже те, про 

що часто йде дискусія протягом століть: чи можна йти лю

дині супроти природи, форсувати процеси у необхідному для 

задоволення потреб людського суспільства напрямку, чи слід 

йти обіч із природними процесами, пристосовуючись і гар

монійно співіснуючи з навколишніми природними компо

нентами. Вміння гармонійно існувати й розвиватися із при

родою є, фактично, перебуванням душі у гармонії із енерге

тичними імпульсами Всесвіту, в єдності із Господом. Для 

руйнівної щодо інших видів на Землі власної еволюції лю

дина здобула інструментарій- двостатевість. Двостатевість 

є інструментарієм не лише матеріального характеру, а й мо

рального. Перш за все, живородяща двостатева істота у змозі 

бути достатньо мобільною й не прикутою до певного місця 

перебування і розділити між статями функції піклування про 

майбутні покоління (жіноча стать) і боротьби за ареал (чо

ловіча стать). 

У часи середньовіччя в Європі церква забороняла зобра

жати людину, тварин, здійснювати хірургічні операції, ана

лізувати причини смерті людини тощо, оскільки проти волі 
Бога людині виступати не слід, причому апеляція йшла саме 
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до «первородного гріха». Людина мала слідувати волі Бога, 

відчуваючи їі, нехай їй навіть і не подобається воля Божа, а 

таке можливо через набуття людиною вміння розрізняти 

«добро» і «зло» із учиненням «первородного гріха». 

У чому є гріх і чому він висить, як борг, над кожною лю

диною? Людина взяла на себе функцію Бога. Вона планує 

собі, якою має бути природа, і змінює їі на власний розсуд. 

Вона отримала можливість обирати, коли поповнювати по

томство, а коли скорочувати популяцію, маючи вибір щодо 

здійснення статевих функцій. На відміну від двостатевих 

істот, безстатеві розмножуються за виникнення сприятливих 

умов навколишнього середовища - пупкуванням, діленням 

(як одноклітинні) тощо. Отже, прерогативу Бога перебрала 

на себе людина, Його творіння. Людина визначає, якому ви
дові продовжувати своє існування на Землі, а який має його 

припинити, не заважаючи людині вести життєдіяльність. 

Також людина поставила себе поза ризиками, закладеними 

природою. Чому лев, котрий убиває людину, має обов'язко

во померти, а людина, котра убиває лева, не несе за це відпо

відальності? Людина має право на освоєння за рахунок інших 

видів будь-якого ареалу, котрий вона вподобає для госпо

дарської діяльності, а інші види не мають на те права за ра

хунок володінь людини. Людство зробило себе Богом, одно

часно не маючи змоги бути ним. У тому й полягає гріх, і 

«первородний» він тому, що кожна людина на генетичному 

рівні прагне бути богоподібною. Тому й висить над людством 

отой первородпий гріх, а кара за нього переслідує людство 

тисячоліттями, тому людина й намагається якимось чином 

зрозуміти Бога, його волю і відповідати їй, особливо коли їі 

настигає кара. Але це виходить не завжди, часто під волею 

Бога ховається воля певної частини людства, і генетичний 

потяг до богоподібності заступає шлях до Бога. 

Тому людина відчуває свій «борг» перед Богом. Почуття 

боргу переслідує людство тисячоліттями. Кожна особина є 
боржником, причому не лише природи і Бога, а й одна од
ної. Оцінюючи, що є «добро», а що «зло», кожна людина 

робить оцінку суб'єктивну, адже вміння розрізняти «добро» 
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і «ЗЛО», отримане від первородного гріха, не є вмінням об' єк

тивно оцінити явище чи предмет у перспективі. Людина 

може оцінити лише крізь призму власного інтересу, придат

ності до Гі життєдіяльності й у короткій перспективі - на

скільки далеко темпоральп о бачить інтерес свого роду. Відпо

відно, не є можливим кооперування усього суспільства за

ради створення придатних умов існування для кожного. Тому 

й відносини між людьми формувалися на борговій основі, 

початком тому ставав борг перед Богом, «первородний гріх». 

Без почуття боргу один одному члени суспільства не мають 

змоги обмінюватись уміннями й навичками заради комфор

ту існування кожного. Так, заради взаємозаліку боргів люд

ство запровадило обмін предметами і послугами, а згодом 

для оформлення взаємних боргів виникли гроші. Гроші, котрі 

давалися в бор~ стали аналогом боргу перед Господом -
«первородного грІХа>>. 

«Боргова драбина» - сутність фінансової системи захід

ної цивілізації, саме така драбина лежала і в основі фінан

сової системи у період панування в Європі церковного по

рядку. Завдяки церкві й церковному порядку борг Господові 

і «первородний гріх» отримував матеріальне втілення у 

формі церковної десятини й плати за здійснення церковних 

обрядів («таїнств»). Слід платити церковному порядку, щоб 

він шукав шляхи відповідності поведінки людини бажанню 

Господа. І тут перетипається культ «боргової ями» із правом 

вибору-посвяченням у «таїнство». 

Постає питання: а чи не лише той, хто є боржником, може 

бути посвячений? Можливо, адже боргові зобов'язання є 

надійним зв'язком між людьми і Богом та людей між собою. 

Суспільство є сума боргових зобов'язань, упорядкованих й 

інституційованих. Регулярне посвячення кожної людини у 
«таїнства» є своєрідним «переоформленням боргового до

говору». Адже борг перед Богом постійно переглядається й 

корелюється згідно із усвідомленням людиною індивідуаль

но шляху, окресленого Богом. 

Отже, завдяки церковному порядку кожна людина, котра 

була ним залучена духовно, могла знайти своє місце не лише 
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у суспільстві, а й у природі, у Всесвіті. Таке потужне посе

редництво потребувало й надзвичайної інституалізації. Цим 

і було зумовлено існування таких інституцій, як папська вла

да у католицизмі, патріархат у православ'ї, розгалужені си

стеми церковних інституцій тощо. Церковний порядок був 

прототипом могутньої банківської структури. Як банківська 

організація надає послуги із впорядкування фінансів, так 

церковний порядок надавав послуги суспільству із впоряд

кування моральних відносин, котрі rрунтувалися на взаєм

них боргах заради комфорту всіх і кожного. 

Тому церковний порядок став інструментом гарантуван

ня довіри людини одна одній, носієм взаємної довіри у 

суспільстві. Адже присяга складалася на Біблії у присутності 

священика, котрий був посередником між Богом і людьми 

та кожною людиною окремо. Банкір довіри між членами 

суспільства закладав основи формування його єдності й усіх 

суспільних інституцій, котрі стали кістяком держав сучас

ного типу. А отже, без «боргу Господу» не лише людства, а 

й кожної людини, без церковного порядку та його функцій 

неможливі і суспільний договір, й Конституція, джерелом 

котрих був «банк довірю> - церковний порядок. 

Так було за панування церковного порядку остаточно 

норматизовано поняття періоду античності про те, що все 

на Землі відповідає устроєві на Небі. Землю й природу було 

створено за задумом Божим, і його Ідея лежить у основі світо

порядку. Отже, Бог реалізував себе у своєму творінні, особ

ливо зі створенням людини за власною подобою. Але чи слід 

розуміти людину як фізичну подобу Бога? Мабуть ні, оскіль

ки не є можливим погляд людини на Бога. Бог Єздрі сказав, 

що той не може судитися із ним, оскільки не має тієї глиби

ни знання про буття речей, як він -Господь. Слід під <<nодо

бою» розуміти духовну подобу, оскільки людина отримала 
змогу усвідомити сутність Божої Ідеї, пізнати основи світо

будови. Відповідно, людина за духовного наставництва цер
ковного порядку основи світобудови зробила основами бу

дови людського суспільства і зі змінами основ будови людсь

кого суспільства змінювала вона й основи світобудови. На 
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те людство підштовхнула сама Церква, прагнучи перекона

ти людину у Гі духовній вищості над усім живим, але сам 

церковний порядок не втримав своєї духовної влади над лю

диною й змушений був відступити. 

Чому розпочалася у XVI столітті Реформація в Європі? 
Західна цивілізація почала свій стрімкий економічний роз

виток. Сама Церква стимулювала великі географічні відкрит

тя, намагаючись розширити свій духовний вплив і знайти 

усе нову й нову паству. Тим і штовхнула Захід від експансії 

духовної до експансії економічної, оскільки інструментом 

експансії завжди має бути світська влада, за котрою іде із 

духовними ідеалами Церква. Заради стимульованого церков

ним порядком економічного й військового розвитку світська 

влада у Старому світі потребувала додаткових ресурсів, їх 

же потребувала й Церква для активізації заморської духов

ної експансії, що вимагало значних матеріальних ресурсів, і 

їх Церква поповнювала за рахунок вірян. Тому й постала 

ідея Реформації, провідним постулатом котрої було здешев

лення культу, а саме «посвячень у таїнства», і позбавлення 

Церкви монополії на забезпечення права вибору для кожно

го члена суспільства, що вилилося у постулаті «кожен сам 

собі піш>. Реформаторські протестантські церкви стали 

суперниками церковного порядку з ідеєю зміцнення світської 

економічної влади, суспільних позицій буржуазії. Так ідея 

боргу перед Господом поступово трансформувалася в 

основоположну ідею фінансової системи держави, а церковні 

функціональні інституції - у банки, страхові й акціонерні 

товариства. Еволюція церковного порядку до порядку еконо

мічного відбувалася століттями, і стовпи сучасного економіч

ного порядку - транснаціональні корпорації - стали прото

типом і формою втілення ідеї всесвітнього церковного 

порядку. 

Заміна духовних боргів фінансовими дала поштовх до 

становлення потужних державно-бюрократичних апаратів. 

Емісія грошей проводилася монархами, котрі мали доступ 
до матеріалу - еквіваленту грошей, золота й інших цінно-
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стей. Отриманий Європою починаючи із XVI ст. - доби ве

ликих географічних відкриттів- доступ до багатств активі

зував торгівлю із країнами Сходу під захистом військової 

сили монархів, створив країнам Заходу умови для форму

вання власних фінансових систем, залишивши для церков

ного порядку лише функції турботи про суспільну мораль. 

У європейських монархіях процес становлення потужних 

фінансових систем чітко збігся із остаточним переходом від 

панщинної форми відносин між сеньйорам і селянином до 

сплати оброку, принаймні в більшості держав. Церковний 

порядок із Реформацією потребував захисту за допомогою 

військової сили, котру могли надати лише могутні монархічні 

країни, як-от Іспанія, Франція та інші. Адже монархи, котрі 

підтримали Реформацію, виступали у союзі із купецтвом і 

найбагатшими людьми Європи, отримавши потужні фінан

сові ресурси - економічний «базис» згідно з Марксом - для 

боротьби за зміцнення політичних позицій («надбудови»). 

Фінансову систему, котра змінювала церковний порядок в 

усіх країнах, як католицьких, так і протестантських ( оскіль
ки всі монархи залишали за собою повноваження мобілізації 

і військових, і фінансових ресурсів), зміцнювала інститу

ційна система державної влади і бюрократії із захисними 

функціональними структурами - армією, поліцією тощо. 

Церковний порядок намагався протидіяти втраті своїх 

функцій, але не мав на те змоги, сам викликавши трансфор

маційні процеси у західній цивілізації. Він же й заклав ос

нови марксизму із його ідеями економічного базису і надбу

дови як складовими будь-якого державного утворення, з 

ученням про додаткову вартість. Адже чи не була церковна 

десятина додатковою вартістю, котру кожен член суспіль

ства мав сплачувати від виробленого обсягу продукції, щоби 

отримати благословення Боже за посередництвом церков

ного порядку на більш вагомі досягнення у гармонії із Твор

цем і природою? Саме гармонізація суспільних стосунків 

економічними методами є покликанням податку із додатко

вої вартості (податку на додану вартість). Тож церковний 

порядок був навіть батьком марксизму. Щоправда, комуні-
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етична ідеологія народилася на основі християнських цінно

стей як бунт супроти капіталу, його глобального проникнен

ня, і технічного прогресу, зумовленого мілітаризацією еко

номік провідних країн світу. Народилася як протест, але плав

но вросла у капіталістичну систему, сприяючи Гі транснаці

оналізації як ідейно, так і інституціонально. Чим, як не інсти

туціоналізацією, могли бути соціалістичні й робітничі Інтер

націонали, котрі мали міжнародний статус і свої фінансові 

інституції, свої джерела надходження фінансів у одну касу 

із різних країн? Із ростом міжнародних політичних і гро

мадських організацій глобалізувалася система їхнього фінан

сування, а відповідно й формувалася світова система 

фінансів. Це було противагою національному монополізму, 

котрий служив у ХІХ ст. меті індустріального й мілітарного 

зміцнення національних держав. Знову спостерігаємо пороч

ний цикл, згадуваний раніше. Так було у випадку боротьби 

церковного порядку із протестною філософською системою 

за аналогією з протестом християнства супроти юдейства. 

Не дарма юдеї часто й ставали жертвами цієї боротьби, як у 

випадку із Голокостом у ХХ ст. 

Ідея боргу перед Богом і культу «боргової ями» початко

во належала юдейському народові. Юдеї завжди чітко підра

ховували борги й сплати їх Господу, а також із цим пов'яза

но було традицію чіткого дотримання лоховального цере

моніалу й пам'яті про померлого. Надгробок мав зберегти 

записане ім'я померлого юдея, а не просто могилу, як заве

дено було за церковного порядку. Ім'я мало нагадувати Бо

гові про його боржника, а значить і про те, чи сповна він 

сплатив свій борг. Тим більше, що, зважаючи на усвідом

лення подальшого переродження душі померлого протягом 

поколінь, як видно з апокрифів, борги перед Господом пере

ходять до наступних поколінь і можуть зростати, тому їх слід 

старанно обліковувати. 

Юдей усі фінансові цифри рівняв й рівняє із цифрами 

Тори, недарма ми можемо спостерігати відповідну символі

ку, як-от шестикутну зірку Давида. То два трикутники, які 

символізують грані Господнього й людського начала - взає-
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мно відображені й переплетені, а їхній перетин - то мета 

людини на Землі- знайти благодать Господню, пізнати шлях, 

вказаний Богом. Аналогічні перетини зірок можна зустріти 

і у мусульман: як шестикутну зірку - перетин двох трикут

ників, так і перетин двох п'ятикутних зірок. У цих перети

нах аналогічних геометричних фігур, котрі символізують 

Боже й людське начало, відбито ідею аналогічного відобра

ження Господнього задуму (Ідеї, Слова) на Землі, у сутності 

людини і людства в цілому. Тільки людське прагне вгору до 

Бога, намагається саме стати Богом, а Господнє сходить униз 

і, через пізнання його людьми, відображається у всьому, що 

є суще на Землі. Юдей намагається перенести і повторити 

всюди й в усьому грані Господнього буття в усіх його мож

ливих іпостасях. 

Усі юдейські чіткі форми у культовому мистецтві й архі

тектурі є не що інше як прагнення зобразити Бога, котрого, 

насправді, зобразити для людини неможливо, оскільки не 

здатна людина усвідомити усі його грані в усіх іпостасях 

(Мойсею Господь сказав, що не може він побачити Бога -
інакше загине). Юдеї поколіннями вишукували чіткі харак

теристики Бога і вкладали у чіткі геометричні форми, нама

галися «оцифрувати» його і вживали ці цифри постійно у 

своїх побутових розмовах, то увійшло в їхню звичку із по

коліннями. Мова юдейська стала також засобом зображення 

Бога, його словесним «портретом». Тому юдеї були поколін

нями, близькими до цифр, уміли чітко рахувати, й було то у 

них у пошані. У чіткому рахунку був «портрет» Господа, усі 

можливі для пізнання людиною його ознаки й характерис

тики. Знання «оцифрованих» ознак створювало за століття 

підвалини формування «мови» спілкування із Господом . 

Вона була у цифрах, тому юдеї й створили перші паростки 
фінансової системи, а у своїх культових текстах заклали її 
«закони», котрі лягли в основу фінансової системи сучас

ності. І стали юдеї із творенням власної «фінансової систе

МИ>> своєрідними «банкірами» у розрахунках між Господом 

і людьми, принаймні тими, котрі йдуть до Господа шляхом, 
що вказаний у Торі. Ті самі «оцифровані» характеристики 
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Господа допомагали поколінням юдеїв і в розрахунках між 

ними та з людьми інших віросповідань. То й пустили інші 

народи до себе в життя і душу юдейські цінності, самі того 

до кінця не усвідомлюючи, але частково розуміючи їхнє прак

тичне значення. 

Юдейська віра стала системою коридорів у природному 

просторі. Тому вона й сприяла виникненню багатьох сект і 

єресей у середовищі їі прихильників. Дуже чіткі рамки, у 

котрих мали рухатися люди, прихильні юдейству, змушува

ли жити й рухатися у житт11 просторі наче на шаховій дошці, 

тобто лише у полі чітких цифр-координат по перетинках між 

ними - лініях життя, утворюючи в русі по життю геомет

ричні фігури. Вирватися із цього полону свідомості можна 

було, лише здійснивши реально революційний духовний 

крок. Одним із таких кроків стала поява християнської віри. 

Як юдейська, так і християнська релігійно-філософські 

системи могли народитися лише на Близькому Сході. Етніч

но-племінна строкатість й перетин торгових і міграційних 

шляхів робили це місце на планеті найбільш схожим до місця 

зустрічі Бога із людиною. Те місце було символізовано фігу

рою, утвореною перетином двох трикутників у вигляді шес

тикутної зірки Давида. Ця фігура має шестикутну форму, у 

котрій усі протилежні сторони є паралельними. Таку форму 

повинно мати місце зустрічі Бога й людини, геометричну чи 

духовну. На Близькому Сході людина переживала, будучи 

на перетині усіх торговельних і міграційних шляхів із давніх

давен і протягом століть, інтереси і духовні цінності усіх 

цивілізацій Старого світу, навіть найвіддаленіших. Відчува

ючи та розуміючи всі їх і кожну, прагнучи знайти до них 

усіх підхід заради того, щоб бути посередником між їхніми 

ресурсами й товарами, уміннями і науковими досягнення

ми, цивілізації Близького Сходу ставали посередниками між 

їхніми душами. Вони виконували функцію сприяння взає

мозбагаченню, єднанню і взаємодоповненню людських ци
вілізацій. 

Кожна людська цивілізація мала свою точку дотику із 

Богом та шлях до нього, а ті, хто були духовними посеред-
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никамп між цими цившваціями, осмислювали всі шляхи і 

розуміння Бога, єднаючи їх крізь призму свого, сформова

ного у сприйнятті різноманітних розумінь, Бога. Єднання 

означає аналіз й відшліфовування найбільш прямого і про

стого шляху, ведучи облік усіх можливих шляхів та розумінь 

Бога, своєрідну «бухгалтерію». Так і зросли підвалини юдей

ства, котре все принесене із різних куточків Старого світу 

духовне багатство «оцифровувало» і робило гранями влас

ного розуміння Бога, загинаючи їх у геометричні фігури (на

дбання у часи «єгипетського рабства»). Юдейство виробило 

методику й правила поєднання усіх віднайдених і пізнаних 

іпостасей Бога, але втратило можливість шукати нові, більш 

раціональні шляхи до Бога, його більш адекватне обстави

нам життя людства розуміння . Тому і виникла необхідність 

повстати проти ортодоксального юдейства. Його сектанство 
на рубежі тисячоліть, коли формувалося християнство, при

вело до зародження у надрах офіціозного культу нової, більш 

інтегруючої релігійно-філософської системи. 

«Оцифровування» ознак й іпостасей Бога відбувалося 

століттями через «оцифровування» навколишнього світу. 

Тому й у пізнанні Бога в юдействі мало значення оперуван

ня матеріальним світом, максимально активна участь у ньо

му, хоча й не будучи його господарями, але активними «мо

дераторами». У тому контексті й склалося розуміння єврей

ством свого місця у світі. 

Єврейство перебувало століттями у становищі «духовного 

модератора» із чіткими оцифрованими рамками й регламен

тованими, як на шаховій дошці, діями у житті . Лише завдя

ки цьому воно зуміло зберегти себе як єдину націю, усі пред

ставники котрої добре розуміють один одного. Лише єврей 

(правовірний юдей), на його думку, може спостерігати чітко 
«ацифрованого» Бога й світ, у тому він і бачить свою бого

обраність. Тому й приживається єврей усюди, в середовищі 
будь-якої цивілізації, котра взяла свій початок від Старого 
світу періоду формування юдейської цивілізації. 

Замкненість і «оцифрованість» свідомості й життєдіяль
ності часто ламали варвари, міцніючи, інституціоналізую-
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чись і бюрократизуючись на основах зламаної ними ж «оциф

рованої» системи світогляду. Аналогічно стало і з бунтарсь

ким християнством, котре зламало стереотипи «оцифрова

ного» юдейства й завдяки цьому зуміло поширити свої ідеї 

майже по всьому Старому світу. Християнство зуміло у собі 

на основах юдейства прийняти «оцифроване» сприйняття 

Бога та всього божественного, будуючи свою релігійно-філо

софську систему на підвалинах Старого Заповіту. У Новому 

Заповіті християнство Храму Єрусалимському протистави

ло універсальний Храм, котрий має безмежні геометричні 

форми, які будуються не завдяки точкам, як у юдействі, а 

завдяки прямим, котрі не мають ні початку, ю юнця - навіть 

геометричні фігури, котрими Храм матеріалізується для зору 

людини, мають округлі вершини. Той Храм -людська душа, 

причому душа, котра вміщує в собі увесь Всесвіт, на відміну 

від Храму юдейського, котрий єдиний у давньому Єрусалимі 

був матеріальним і вміщує душу Бога, є його своєрідним 

портретом, маючи чіткі геометричні форми, «оцифрувавшю> 

сприйнятого свідомістю правовірного юдея Бога і Всесвіт. 

Ісус став прототип ом того Храму - безмежного Всесвіту, 

людиною, котра знайшла найкоротшу дорогу до Бога, але 

не може вказати їі усьому людству й повести його, може лише 

вказати, де слід ту дорогу шукати. Тому й обурював Ісус лю

дей, тому багато із них вірили у його вчення, але не бажали 

сприйняти його, оскільки не доступний їм шлях Ісуса, коли 

просто слідувати за ним. Але Ісус вказав, де є безмежний 

Храм, і тому лише Новий Заповіт свідчить, що Всесвіт без

межний. Старий Заповіт, говорячи про безмежність Всесвіту, 

визначав чітке місце людини у цьому Всесвіті, а межі Все

світу - у свідомості людини, і це місце було незначним, 

оскільки, згідно з юдейськими канонами, не слід було за
повнювати душу зайвим. Новий Заповіт, навпаки, відкривав 

людині шлях до безмежності пізнання і душі. Всесвіт мож
на було пізнавати, наскільки то можливо, але в ім'я Бога й з 
ім'ям Бога, а душа людини безмежна і може вмістити у собі 
максимум Всесвіту, щоправда, лише із Богом у кожній час
тинці Всесвіту. 
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У Старому Заповіті смерть людини була найтяжчим по

каранням, у Новому Заповіті смерть стає продовженням ду

ховного життя людини. Старозаповітні апокрифи також за

свідчують безсмертя душі, але по смерті людини душу прий

має Шеол, тим Господь покарав рід людський за вчинення 

«первородного гріха», і то було слід подолати. Душа, духов

на суть усього сущого у Всесвіті - ось вони, безпочаткові й 

безконечні прямі, і ця духовна сутність виникає лише крізь 

призму людської душі як подоби божої. Смерть- гостра вер

шина геометричної фігури, котрою може бути виражене ду

ховне життя людини у Всесвіті, саме таким чином мало би 

змогу зобразити духовний портрет людини юдейство, смерть

завершення грані, П найвища точка. Поява християнства -
духовний бунт супроти смерті, грань згідно із цією релігій

но-філософською системою не завершується, а плавно 

змінює свій напрямок, змінюючи форму геометричної фігу

ри. Слід навіть поставити питання про доцільність чіткого 

геометризму, оскільки куди не кинь духовним поглядом -
усюди безконечність. 

Ідея воскресіння по смерті- то є ідея духовного повстан

ня проти системи, а бунт у духовному світі (на небі) знахо

дить своє відображення і у мирському світі (на землі). У цьо

му християнство й успадкувало синтетичний характер юдей

ства, котре інтегрувало у собі більшість релігійно-філософсь

ких основ цивілізацій Старого світу, що існували у період 

формування юдейства. Просто відбулося своєрідне духовне 
нашестя варварів на закостенілу релігійно-філософську си

стему, юдейство взяло свої основи від міфологічної системи 

Єгипту, Вавилону тощо, а ці основи дали про себе знати, 
відродивши свої материнські прообрази, але на юдейському 
rрунті. Особливо характерним є паралельність ідеї помер
лого і воскреслого божества у єгипетській міфології (Осірі
са) й смерть та воскресіння Ісуса у християнстві. Світ ду
ховний (небо) знаходить своє відображення у світі матері
альному (на землі). 

Духовний бунт, котрим була поява християнства, то очіку
ваний бунт і, водночас, клич до бунту матеріального супро-
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ти устоїв пануючої системи світоустрою. Цей духовний бунт 

ставав прообразом бунту матеріального, котрий реалізову

вався у розкладі Римської імперії, якій уже не було місця в 

оновленій духовній системі, що проникала у свідомість люд

ства. Юдейські релігійно-філософські основи світогляду 

були дуже близькими Риму, завдяки їм він отримав обГрун

тування власної присутності на Близькому Сході, контролю

ючи основні шляхи світового товарообміну, котрий, слід за

уважити, відбувався на підвалинах системи обліку й фінан

сово-економічних принципів, сформульованих юдейством, 

на основі інструментарію, завдяки якому пізнавали й «оциф

ровувалю> образ Бога юдеї. Відповідно, юдейство здобуло 

вагому роль у системі світоустрою на рубежі старої й нової 

ери, тому й стало об'єктом бунту, а релігійно-філософська 

основа бунту проти юдейства стала однією з ідеологій бунту 

проти системи світопорядку, у центрі котрої стояла Римська 

імперія. Поява Візантії була одним із наймогутніших ударів 

християнської ідеї по старій Римській імперії. 

Старий Заповіт регламентував життя для тіла люД}ІНй, а 

Новий Заповіт відкрив для людини душу. Врешп, людство 

знайшло для себе життя духовне, не сповнене міфологічних 

прикладів, чітко хронологізованих (як у грецькій міфо

логічній системі) й «ацифрованих» (як у юдействі), а спов

нене соціальних настанов, як у римській міфології, і духов

них, як у християнстві. На відміну від популярних у І тися

чолітті до Р. Х. міфологічних систем юдейство й християн

ство були інтегруючими релігійно-філософськими система

ми, котрі шукали єдине обГрунтування усієї світобудови і 

місця людини в ній. Юдейство протистояло східним політеї

стичним релігійно-філософським системам, а християнство 

повстало не лише супроти переможного на Сході юдейства, 

а й проти римського порядку, котрий спирався на власну 

політеїстичну релігійно-філософську систему. Заради пере

моги християнство мало інтегрувати у себе основний цемен

туючий принцип римської релігійно-філософської системи -
викладати духовну настанову суспільству, подаючи готові 

оцінки й відповіді на сакраментальні запитання, а не кон-
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статувати явища і вчинки, як у грецькій міфології. Грецька 

міфологія несла у собі прообрази прецедентного права, 

оскільки суспільству у прийнятті рішення слід було орієн

туватися на конкретні вчинки міфічних божественних й ге

роїчних персонажів. Римська міфологія заклала підвалини 

кодифікації права, а римське право є основою сучасної пра

вової системи більшості країн західної цивілізації. Христи

янство, повставши супроти римської релігійно-філософської 

системи, перейняло їі основний характерний принцип і ста

ло одним із основоположних каменів нової, постримської 

західної цивілізації, але містило у собі ознаки грецької міфо

логії, інтегрувавши у собі надбання грецької філософії (Пла

тона й Арістотеля), та і забезпечило збереження для захід

ної цивілізації римського права й основ античної цившtзації 

в цілому. 

з о В-1043 
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