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«Візантизм» як концепт «російської філософії» ХІХ ст. 

 

Християнська ідея, цілісна за своєю природою, завжди занурена в якусь 

конкретну соціокультурну реальність, яка, певним чином, на неї впливає. 

Це гарно видно на прикладі Росії з її особливою конфесійною і соціальною 

позицією, котра, подекуди, позначена терміном «візантизм» у його 

негативній конотації. Зокрема, у «візантизмі» міститься тенденція 

приниження особистісного начала державницьким і церковно-соборним. 

Він завжди легко трансформується в апологетику неправової державності, 

підживлюючи її ідеологію. 

 

Не шанувальники вважають Візантію мало продуктивною, принаймні, її 

культурні результати є незіставимими з часовими межами й просторовими 

масштабами держави та поступаються Заходу. І все ж таки Візантію 

не наважуються остаточно звинувачувати у творчій збитковості, оскільки 

свою місію вона повною мірою реалізувала у релігійній царині. Головною з її 

духовних наступниць стала Росія, де, як вважають, реінкарнувався 

православний дух загиблої імперії. Чи став цей духовний зв’язок благом для 

Росії, досі на цей запит, вперше сформульований в межах проблематики 

т.зв. російської релігійної філософії ХІХ ст., не надійшло однозначної 

відповіді. Від самого початку реакція російських мислителів на «візантизм» 

була контроверсійною – від вкрай негативної до захоплено позитивної 



й напряму пов’язана із світоглядною російською дилемою, позначеною 

як «західництво» (Чаадаєв, Соловйов та ін.) та «слов’янофільство» 

(Киреєвський, Хом’яков, Леонтьєв та ін.) 

 

Російська релігійно-філософська думка зробила своєю топовою темою 

саме Росію. Першочергово російські мислителі прагнули обґрунтувати 

російську унікальність та відобразити її у такій же унікальній філософії, яка 

від початку стала перейматися не скільки розробкою загально філософської 

проблематики, скільки намірами стати виключно російською (а значить 

дійсно справжньою) філософією задля теоретичного обґрунтування 

«російської самобутності». Хоча виявляти національну картину світу та 

специфіку національної душі (ідентичність, ментальність тощо) не є 

філософським завданням, це – типово культурологічна проблематика. 

Буквально нав’язливим мотивом російської рефлексії залишалася критика 

західної філософії, неготовність долучитися до її шкіл та течій, що у підсумку 

зумовило незавершеність та неспроможність «російського філософського 

проекту» дотепер. 

 

Ще давньоруська словесність мала виражене історичне спрямування. 

Спосіб буття давньоруського слова, це не книга, а літописний звід. Літопис 

за певний відтинок часу міг містити у собі всі тексти, що було створено у цей 

період. Весь звід сприймався давньоруськими упорядниками як певний 

інтертекст, що потенційно підлягав включенню до всеосяжного цілого, чим 

вбачалася вся давньоруська словесність, котра повинна була в ідеалі стати 

єдиним літописним «ізводом». Авторство апріорі втрачало усіляке значення, 

бо у процесі кожний автор вносив свою «лепту» до єдиного всезагального 

цілого, що співвідносилося не з автором, а з реальністю. Цією реальністю 



була руська історія в контексті історії світової, у тому числі Священної, котра 

здійснювалася за промислом Божим. 

 

Східнохристиянський світ від часів Візантії, де історико-хронікальний 

жанр був дуже популярним і розвиненим (проте авторізованим), був 

вправний саме в історичних студіях. Зокрема, теорія «Москва – Третій Рим» 

функціонувала як історико-політична міфологема, рівно як і міфічна 

генеалогія царя Івана Грозного, що виводив свій родовід від римського 

імператорського дому Юліїв-Клавдіїв. Російські історики М. Карамзін, 

В. Ключевський та ін. обґрунтовували тріумфальну державницьку ходу Росії, 

ґрунтуючись на історичних реаліях. До них долучилися літератори, зокрема 

О. Пушкін вперше розробив жанр епічної історичної поеми («Песнь о Вещем 

Олеге», «Бородинская годовщина», «Медный всадник», «Борис Годунов», 

«Полтава») та писав історичні повісті («Арап Петра Великого», «История 

Пугачева», «Капитанская дочка»). 

 

Саме у річищі цієї традиції російські «релігійні філософи» апелювали до 

Другого Риму, започаткувавши, тим самим, потужний міф про Візантію, 

у різних його модифікаціях, від її глорифікації до демонізації. Натомість 

філософія потребувала спеціальної виучки через «сім вільних мистецтв» 

у вищих школах (яких не було ані в Київський, ані в Московській Русі) 

та тривалого часового континууму задля формування, розвитку 

та комунікації філософських шкіл. Міфологія ж ґрунтується виключно 

на уподобаннях, бо міф як такий не потребує жодного логічного доведення, 

він є непорушним у власній монолітності. 

 

У працях В. Солвйова («Византизм и Россия», «Россия и Вселенская 



церковь» та ін.) «візантизм» розглядається як геополітична девіація. Візантія 

лише на словах сприйняла «ідею християнського царства», насправді 

відмовившись від неї. Язичницьке життя Візантії не було перероблене, 

а лише сховане «за зовнішнім покровом християнських догматів 

та священнодій», що стало причиною її падіння. Релігійні істини були «лише 

предметом розумового визнання та обрядового вшанування, а не рушійним 

началом життя». У східному християнстві ідеалом святості стає монах, 

відлюдник, тобто людина, котра до мінімуму обмежила свій зв’язок із 

«гріховним світом». Цей ідеал, як вважав Соловйов, неправильно зорієнтував 

духовну активність людей, адже був «односторонньо аскетичним і не міг 

просувати вперед суспільну мораль». Специфікою православ’я є, також, його 

повна залежність від держави, яка у Візантії «виявилась сильнішою 

за церкву». Відбувається обожествління царської влади, проте візантійські 

монархи часто не відображали християнські інтереси. Замість того, 

аби язичницьку державу трансформувати у християнську, вони саму «ідею 

християнського царства принизили до самодостатньої державності». 

Зберігаючи релігійну істину, Візантія зробила її абстрактною, забуваючи про 

людину, як конкретного втілювача християнських положень. В силу цього 

відбувається зближення християнської істини із дохристиянськими 

віруваннями Сходу, що так і не спромоглися створити «дієву релігію». Росія 

сприйняло східне християнство зо всіма недоліками Візантії. Московська 

Русь створюючи сильну державу, перемагає зовнішніх ворогів. 

Проте релігійні завдання заміщуються виключно земними прагненнями 

політичної могутності, чому сприяв «вплив конаючої Візантії». На думку 

філософа, саме безпритульні грецькі монахи «у якості відплати за московське 

утримання подарували Москві титул третього Риму». У Московському 

царстві утверджуються ідеї на виключне положення в християнському світі, 



дистанціювання від західнохристиянського світу, «національна пиха 

та егоїзм» та розрив із духовними цінностями Київської Русі. Як наслідок, 

відбувається заміщення суспільної моралі «формальною релігійністю». 

 

К. Леонтьєв («Византизм и славянство») формулює «візантизм», тобто 

візантійський патерн, досить неточно та викривлено, як і, власне, його 

російську модифікацію. Леонтьев тлумачить «візантизм» як певний 

історико-культурний принцип і оціночний критерій, що зовнішньо 

накладається ним на історичний матеріал, трансформується у політичну 

ідею. Леонтьєвський «візантизм» поставлено у докір європейському людству, 

що походить від категоричного не сприйняття мислителем сучасної йому 

Європи по найсуттєвіших пунктах. Своє неприйняття сучасності, Леонтьєв 

прагне укоренити в історії, йому потрібна стійка традиція, аби спиратися на 

неї. Таким чином, Леонтьєв обирає «візантизм», поняття як збірне, так і 

вибіркове, створюючи власний міф про Візантію. «Візантизм» за Леонтьєвим 

є не тільки докором Європі, яку він порівнює з «гниючим трупом», але й 

надією та перспективою для Росії. Леонтьєв зазначає всепроникливий 

характер «візантизму» у реаліях російського суспільства. Хоча, насправді, 

виявляючи нібито візантійські складові російського життя, Леонтьев 

актуалізує істинно російські ознаки: «Потужні і могутні у нас лише три речі, 

візантійське православіє, родове та безмежне наше самодержавіє та, 

можливо, наш сільський світ». Його тріада дещо перегукується із 

славнозвісною «православіе, самодержавіе, народність», яку граф С. Уваров 

виголосив державною ідеологією Росії за часів Миколи І. Леонтьев гидує 

сучасністю з її згубною свободою, органічним є лише «візантизм» з його 

безумовною покорою. Хоча Леонтьєв прямо не славить рабство, його дратує 

свобода, не так сама по собі, як її егалітарний варіант. Леонтьєв стає на бік 



вже здійсненого, усталеного в історії, що контамінується з «візантизмом» 

проти бридкої сучасності (егалітарно-ліберального прогресу). 

 

Єдине, що об’єднувало російських мислителів ХІХ ст. провізантійського 

та антивізантійського штибу, так це переконаність у візантійському родоводі 

російської державності та їхня залежність у власних судженнях від Заходу, що 

усвідомлювався ними всіма як великий Інший. 


