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ТЕ, ЩО ПЕРЕМІНЮЄ СВІТ: ОЛЕКСАНДР ШМЕМАН  
ПРО ВАЖЛИВІСТЬ РАДОСТІ ЯК ЖИТТЄДАЙНОЇ  
ТА ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ СИЛИ ХРИСТИЯНСТВА

Ви – сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зро-
бити? Ні на що не придатна більше, хіба – викинути її 
геть, щоб топтали люди.

(Мт 5:13)

Криза християнства в  сучасному світі, його нездатність переосмислювати 
нові філософські, культурні течії  /  тренди та впливати на  них, на  думку 
о. Олександра Шмемана, певною мірою є наслідком того, що християни віді
йшли від оригінального натхнення їхньої віри, яке проявлялося в радості. Зав
дяки радості і стійкій надії Церква змогла пережити століття переслідувань 
та перемінити поганську Римську імперію у християнську державу, закласти 
основи нового бачення світу, вплинути на уми й серця мільйонів людей. 

Віднайти радість – визначальну тональність християнської віри – як за
кваску, що перемінює світ, Шмеман пропонує в літургійному досвіді Церкви. 
Літургійна молитва Церкви як досвід Божого царства при Євхаристійній 
трапезі відкриває значення радості як дару, який належить не лише христи
янам, а  дарований через Церкву всьому світові. Літургійний досвід радості 
може стати відправною точкою для оновлення богослов’я Церкви та її ефек
тивного свідчення світові у нових обставинах.

Ключові слова: радість, християнство, Шмеман, Літургія, Євхаристія, есхато-
логія, Церква, світ, місія.

Вступ

Святіший Отець Франциск у декількох своїх проповідях наголошував на ра-
дості як на одному з важливих аспектів християнської віри. Папа порівнює 
цю радість із християнським диханням1. Понтифік акцентує, що радість 

1 Б. Кастеллі, Т. Коцур. Папа: Суть християнської радості не в «солодкому житті», а в мирі // 
Но  вини Ватикану (www.vaticannews.va), 28 травня 2018.

Роман Фігас
PhD, науковий співробітник,  
Інститут екуменічних студій, 
Український католицький університет, 
Львів

Наукові записки УКУ: Богослов’я.
Вип. 7 (2020) 135-144.

 DOI: 10.47632/2075-4817-2020-7-135-144



Роман Фігас

136

є посвідченням особи християнина та що взагалі не  існує правдивих хри-
стиян без радості, яка супроводжує їх навіть у стражданнях цього життя2. 
Він порушує зазначену проблематику, оскільки багато християн не усвідом-
лює нерозривної єдності християнської віри і радості. У своєму Апостоль-
ському повчанні «Радість Євангелія» папа Франциск закликає вірних до 
нової євангелізації, яка неодмінно позначена радістю, що зроджується від 
зустрічі з Христом. Про це свого часу говорив видатний богослов, проповід-
ник та один із засновників сучасного літургійного богослов’я о. Олександр 
Шмеман (1921–1983). Для нього християнство без радості  – викривлене 
християнство, яке не тільки не приносить плоду, а й шкодить. «Безрадісне» 
християнство не веде до живого Христа, якого зустрічає Церква у своїх бо-
гослужіннях. Також таке християнство стає безплідним у своїй місії нести 
Добру новину сучасному світові, бо те, що насправді переконує і  перемі-
нює,  – це тиха, світла радість нового життя. Повернення до літургійного 
досвіду, від початку насиченого «потоками» радості, допомагає переосмис-
лити дар, яким живе Церква і вірним свідком якого вона має стати сьогодні, 
якщо прагне, щоб її проповідь була достовірною і переконливою.

У нашій статті пропонуємо звернути увагу на  богословський доробок 
о.  Олександра Шмемана, зокрема на  його розуміння радості в  житті Цер-
кви у світлі його літургійного богослов’я. Криза християнства в сучасному 
світі, його нездатність переосмислювати і  впливати на  нові філософські, 
культурні течії  /  тренди, на  думку літургіста, певною мірою є  наслідком 
того, що християни відійшли від оригінального натхнення їхньої віри, яке 
проявлялося в радості. Завдяки радості та стійкій надії Церква змогла пе-
режити століття переслідувань і  перемінити поганську Римську імперію 
в  християнську державу, закласти основи нового бачення світу, вплинути 
на уми й серця людей, щоби творити справедливіше суспільство. Віднайти 
цю радість як закваску, що перемінює все тісто (пор. Лк 13:21), Шмеман 
пропонує в літургійному досвіді Церкви. Церковне богослужіння є уприві-
лейованим місцем есхатологічного явлення Божого царства і, як наслідок, – 
появи світлої радості, яка є даром Святого Духа. Літургійний досвід може 
стати відправною точкою для оновлення богослов’я Церкви та її ефектив-
ного свідчення в нових обставинах. 

Чому саме Шмеман? Головний здобуток о.  Олександра  – переосмис-
лення ним значення богослужіння для людини й усієї Церкви, його цілісне 
і всеохопне бачення світу, яке єднає людину, Церкву і світ, де духовне невід-
дільне від матеріального. Есхатологічна перспектива як напруга між Божим 
царством, яке є воднораз очікуваним у майбутньому і вже явленим, стала 

2 Т. Коцур. Папа: Справжню радість дає Ісус, а  не багатства  // Радіо Ватикану (www.
archivioradiovaticana.va), 3 травня 2016.
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основою його богословської концепції. Літургійна молитва Церкви як досвід 
Божого царства при Євхаристійній трапезі допомогла Шмеману зрозуміти 
значення радості як дару, який належить не лише християнам, а дарований 
через Церкву всьому світові.

Радість – фундаментальна тональність християнства

Вивчаючи літургійне богослов’я Церкви, Шмеман говорить про радість як 
необхідний плід нашого нового життя у  Христі. Явлення Божого царства, 
єдність із Богом і, як наслідок, безмежна радість від сопричастя з  боже-
ственним були незмінними частинами літургійного досвіду вірних. Криза 
християнства сьогодні, на думку Шмемана, певною мірою пов’язана з тим, 
що християнство «призабуло» цю есхатологічну радість, яка протягом сто-
літь була для Церкви своєрідними «сіллю» та силою, здатними впливати 
на світ і перетворити його.

Олександр Шмеман, занурений у релігійне й академічне життя, був зане-
покоєний фактом, що в товстих багатотомниках із догматичного богослов’я 
пояснюється і  дискутується майже кожен термін, окрім одного слова, що 
ним християнське Євангеліє відкривається і ним же завершується, – слова 
«радість»3. Євангеліє від Луки розпочинається з  радісної звістки ангелів 
і закінчується поверненням апостолів до Єрусалиму з великою радістю. По-
слання апостола Павла (якого Шмеман називав Апостолом усіх апостолів) 
до Филип’ян, яке так любив цитувати о. Олександр, наголошує, що суть хри-
стиянської новини світові – найперше у великій радості: «Радуйтеся завжди 
у Господі; знову кажу: Радуйтеся!» (Флп 4:4). Унікальна радість через пере-
могу Христа, який смертю смерть подолав, була такою очевидною в ранній 
Церкві4, і дуже сумно, що християни відкинули або занедбали цей дар5.

Проголошення радості – єдиної можливої радості на землі – від самого 
початку було суттю християнської Доброї новини. Для Шмемана христи-
янство неможливо зрозуміти без цієї нової, всеохопної радості, якою воно 
«перетворює Кінець на  Початок»6. Сила цієї радості зробила Церкву пе-
реможною у  світі, і  вона втратила світ, коли втратила радість і  перестала 
бути її вірним свідком. Для о. Олександра найстрашнішим закидом проти 
християнства було звинувачення Ніцше, що християнство не має радості7. 

3 А. Шмеман. Богослужение и эсхатология // Прот. Александр Шмеман: Собрание статей, 
1947–1983. Москва 2009, с. 306.

4 А. Шмеман. Водою и Духом. О таинстве крещения. Москва 1993, с. 73.
5 V. Larin. Fr Alexander Schmemann and Monasticism // Saint Vladimir’s Theological Quaterly 

53:2–3 (2009) 313.
6 А. Шмеман. За життя світу: Таїнства і Православ’я. Львів 2009, с. 45.
7 Там само.
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Доктор Давид Фаґерберґ, перефразовуючи думку Шмемана, додає, що те, 
що християнство пропонує світові – це радість, але якщо сіль вивітриться, 
то чим зробити її солоною?8

Згідно з глибоким переконанням Шмемана, радість є не просто однією 
з багатьох складових частин християнства, а тональністю, що проникає та 
наповнює все – і віру, і бачення Церкви9. Ідентифікація радості як фунда-
ментальної характеристики християнського літургійного досвіду є постій-
ною темою всього наукового доробку Шмемана10. Християнство ввійшло 
у  світ як велика радість: це не  лише радість через спасіння, а  й спасіння 
як радість11. Бог спасає світ радістю, все в Церкві розвивається та набуває 
свого значення в цьому фундаментальному контексті12. У християнському 
розумінні радість має також терапевтичний і  визвольний вимір. Шмеман 
підкреслює, що спасає від гріха не страх перед гріхом, а радість у Бозі. Від-
чуття вини й моралізм не можуть зробити людину вільною, натомість ра-
дість може стати основою і початком справжньої свободи13. Радість у Христі 
має силу перемогти гріх і розділення14.

Радість як критерій
Радість для Шмемана була своєрідним критерієм православ’я і  правди-
вості будь-якої релігійної думки чи духовного життя. Без радості й  миру 
у Святому Дусі всяке духовне діяння є безблагодатним, оскільки його сила 
саме у  радості, стверджує о.  Олександр15. Він риторично запитує: чи мо-
жуть євангельські слова, такі потоки радості та світла, зродитися з темноти 
й суму16? Шмеман докоряє богословам за применшення і знецінення такого 
вагомого значення радості для богослов’я та літургійного життя Церкви. 
У своїх «Щоденниках» він пише гострі слова: «По-моєму, Бог простить усе, 
крім браку радості, “безрадісності”, яка полягає в забутті того, що Бог ство-
рив світ і спас його»17. Отець Олександр розуміє початок фальшивої релігії 
у нездатності радіти, у відкиненні радості: «Не можна знати, що Бог є, і не 

8 D. Fagerberg. The Cost of Understanding Schmemann in the West // Saint Vladimir’s Theological 
Quaterly 53:2–3 (2009) 201.

9 А. Шмеман. Дневники, 1973–1983. Москва 2005, с. 314.
10 B. Morrill. Anamnesis as Dangerous Memory: Political and Liturgical Theology in Dialogue. Col-

legeville 2000, c. 115.
11 Шмеман. Дневники, с. 314.
12 Шмеман. За життя світу, с. 45.
13 Шмеман. Дневники, с. 297.
14 Там само, с. 621.
15 Там само, с. 319.
16 А. Шмеман. Вера и неверие // Беседы на радио «Свобода»: в 2-х т. Москва 2009, т. 1, с. 96.
17 Шмеман. Дневники, с. 314.
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радіти. [...] Поза цією радістю вони [покаяння і  смирення] легко стають 
демонічними, відхиленням на  глибині самого релігійного досвіду. Релігія 
страху. Релігія псевдосмирення»18. «Серйозні релігії» дають академічні від-
повіді задля вирішення проблем світу, однак вони ніколи не несуть радості, 
яка заздалегідь вміщує в собі всі відповіді19. Від самого початку християн-
ське богослужіння сприймалося не лише як покаяння, і справжнім плодом 
Літургії було унікальне поєднання, з  одного боку смутку і  каяття, а  з ін-
шого – тихої радості. Саме ці два фундаментальні досвіди, на думку Шме-
мана, закорінені в церковному богослужінні. Перший – радість від знання 
Христа, від того, що ми є з Ним і пам’ятаємо про Нього, а другий – «світлий 
сум» покаяння, який проявляється у досвіді життя як вигнання та зусилля20. 
Щоби зберегти баланс і цілісність усієї візії, не можемо відкинути жодного 
з цих вимірів.

Шмеман запитує, що ж є джерелом цієї християнської радості. Світлий 
досвід Церкви має есхатологічне начало, коли християни усвідомлюють 
факт, що вони щонеділі сидять за Господнім столом, беруть участь у Його 
бенкеті, у Його царстві21. У своїх «Щоденниках» о. Олександр пише: «Радість 
ні з  чого, радість із висоти, радість Божої присутності й  дотику до душі. 
І досвід цього дотику, цієї радості (яку справді “ніхто не забере від нас”, бо 
вона стала самою глибиною душі), згодом визначає хід, напрямок думки, 
ставлення до життя...»22. Без тієї туги за Богом, без миру, без пам’ятання 
містичного світла і  таїнственного смаку радості23 християнство знецінює 
своє унікальне послання світові, перетворюючись в одну з багатьох релігій, 
що в  негативному розумінні Шмемана означає: в  «релігійне зацікавлення, 
однак не в життя надмірне, не в радість, не в повноту»24.

Радість як літургійний дар

Радість як зміст християнського послання є  продовженням того досвіду 
апостолів, який вони здобули, коли ходили з Ісусом по Галилеї, де зродилася 
їхня віра, виражена у словах: «Господи, добре нам тут бути!» (Мт 17:4). Хри-
стос не залишив ані світу, ані нас самих, а явив у світі й у нас світло, радість 
і силу Вознесіння, що возносить людину в той справді божественний вимір, 

18 Там само, с. 297.
19 Там само, с. 319.
20 А. Шмеман. Проблемы Православия в Америке ІІ // Прот. Александр Шмеман. Собрание 

статей, с. 496.
21 Шмеман. Дневники, с. 314.
22 Там само, с. 25.
23 Там само, с. 20.
24 Там само, с. 92.
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для якого вона була створена25. Без цього біблійного досвіду «добре нам 
тут бути», без цієї таємничої радості все залишається тільки словами про 
слова. Радість народжується не від якогось абстрактного знання про Бога, 
а  з нашого справжнього сопричастя з  Ним при Євхаристійному столі. Ра-
дість народжується з усвідомлення, що Христос уже сповнив собою все, що 
ці речі, хоч би які вони були, даровано нам сповненими значення і краси. 
Так християни можуть знайти Христа всюди й радіти Ним26. У Церкві ми 
стаємо причасниками і справжніми свідками радості, миру й нового життя 
царства, що надходить.

Шмеман наголошує, що народження радості неможливо пояснити 
за допомогою лише раціональних умовиводів, які основуються на  нашій 
«одноповерховій» логіці, однак цю радість відкриває нам Святий Дух27. 
Дух робить нас здатними торкнутися інших світів, наповнює наші серця 
світлом, радістю та відчуттям повноти. Він є подихом-вітром, Божим ruah, 
який входить у наше життя, огортаючи його вогнем і любов’ю, надихаючи 
нас до божественних діянь, сповнюючи все радістю і надією28. Церква через 
Святого Духа стає учасником нового життя у Христі й радості майбутнього 
царства. 

Світ, вважає Шмеман, був сотворений для щастя, тому навіть після 
падіння прагне і  шукає його. Християнство явило й  дарувало щастя та 
сповнило його як радість у Христі29. Суть Літургії – являти радість як наш 
перехід на небо, де все є сповнене і дароване Христом:

Однак що  ж є  тією сутністю, в  чому остаточний сенс Божественної 
Літургії, якщо не в явленні й даруванні нам цього божественного добре? 
Звідки, якщо не  з «Господи, добре нам тут бути», походить одночасно 
і надсвітня, небесна й космічна її краса, ця цілісність... усе розкривається, 
сповнюється як оновлення творіння, як наше, як цілого світу сходження 
на висоту – туди, куди возніс і вічно возносить нас Христос?30

Це добро походить не  від світу, а  від спілкування з  Богом, джерелом 
усякої радості й щастя.

Шмеман наголошує, що ми не можемо вмістити й уповні пояснити зна-
чення цієї радості, якої ніхто не зможе забрати від нас, одним визначенням 
чи терміном, оскільки всілякі визначення є недостатніми й обмеженими31. 

25 Шмеман. Вера и неверие, с. 99.
26 Шмеман. За життя світу, с. 162.
27 А. Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. Париж 1988, с. 284.
28 Шмеман. За життя світу, с. 112.
29 Шмеман. Дневники, с. 571.
30 Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства, с. 205–206.
31 Шмеман. Богослужение и эсхатология, с. 306.
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Ми не можемо аналізувати цю радість, а можемо лише ввійти у неї32. Цер-
ква входить у неї через свої богослужіння, які є сакраментальним преобра-
женням нашого життя у радість, а таким чином – й у свободу33.

Таїнства, зокрема Євхаристія, є входженням Церкви в радість свого Го-
спода34. Олександр Шмеман пише: 

Слід підкреслити цей радісний характер Євхаристійного збору. Оскільки 
акцент на Хрест, на жертовний характер Євхаристії, який сягає ще Серед-
ньовіччя, хоч і  не є  неправильним, однак безумовно залишається одно-
бічним. Літургія є, перш за все, Пасхальним зібранням тих, хто прагне 
зустріти воскреслого Господа й увійти з Ним у Його царство.35

За допомогою есхатологічного підходу до Євхаристії Шмеман намага-
ється показати її первісне значення як таїнства царства, сповненого у Цер-
кві в радості й мирі, як пасхального тріумфального сходження. 

Євхаристія є джерелом церковного досвіду радості. Шмеман стверджує: 
«Божественна Літургія  – постійне сходження, підняття Церкви до неба, до 
трону слави, до невечірнього світла й  радості Божого царства  – є  центром 
цього досвіду, а водночас вона є джерелом і присутністю, даром і  сповнен-
ням»36. Вірні досвідчують Боже явлення як радість і мир. Цей досвід світлої 
радості вкорінений у церковне євхаристійне богослужіння і пов’язаний з ним.

Радість як літургійний досвід не  є  результатом певних дій чи винаго-
родою за щось добре у  нас. Шмеман бачить радість як цілковитий і  абсо-
лютний дар, charis, благодать, яка має перетворювальну силу – єдину силу, 
здатну преобразити нас і  наш світ37. В  есхатологічній перспективі радість 
є результатом зішестя Святого Духа, який є подателем життя і будь-якого 
дару в Церкві. Наголошуючи, що радість є не винагородою, а даром, о. Олек-
сандр підкреслював її есхатологічну природу та зв’язок із царством Божим. 
Християнське вкорінення в цей есхатологічний досвід перемінює всі люд-
ські плани і  програми, рішення й  дії38, навіть хрест і  терпіння  – у  радість 
та участь у цій перемозі. Всі щоденні турботи і проблеми, якщо прийняти 
їх як дар Бога, можуть бути перемінені в радість царства39 й у сопричастя 
майбутнього віку.

32 Шмеман. За життя світу, с. 46.
33 Там само, с. 84.
34 Там само, с. 47.
35 А. Шмеман. Литургическое возрождение и Православная Церковь  // Прот. Александр 

Шмеман. Собрание статей, с. 199.
36 Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства, с. 206.
37 Шмеман. За життя світу, с. 85.
38 Там само, с. 162.
39 Шмеман. Дневники, с. 160. 
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Висновок

Досліджуючи богословську пропозицію Олександра Шмемана, можемо під-
сумувати, що радість є неминучим наслідком життя Церкви у Христі та по-
ходить від сопричастя з Богом. Ця радість царства була від самого початку 
визначальною тональністю християнської звістки світові. Церква приймає 
радість, котрої ніхто не може в неї забрати, як дар на кожній своїй Літургії, 
через причастя з  Тим, який є  джерело життя і  радості. Розуміючи радість 
як важливу перетворювальну силу християнства, Шмеман наголошує на  її 
есхатологічному походженні та закоріненості в Божому царстві.

Радість увійшла у  світ через хрест, і  ця радість не  є  персональною ра-
дістю лише декількох людей, а  дарована Церкві задля спасіння світу, щоб 
через неї Церква могла свідчити про Бога та перемінювати світ40. Оскільки 
саме радість є  справжньою перетворювальною силою в цьому світі й «пе-
чаттю» Святого Духа41, нашим завданням сьогодні є досвідчити, зрозуміти 
й  уміти передати світові цю радість, яка наповнює наше християнське 
життя42. Літургійний досвід, богослов’я Церкви та її діяльність у світі мають 
висвітлювати радість царства  – цей есхатологічний дарунок Христа, яким 
Він являє своє царство, що є  «праведність, мир і  радість у  Святому Дусі» 
(пор. Рим 14:17).

Сьогодні перед богослов’ям як в  Україні, так і  у світі стоїть багато ви-
кликів: як передавати віру Церкви в нових обставинах; як знайти відповідну 
мову, зрозумілу для людини ХХІ століття; як заохотити людину до участі 
в багатому літургійному житті Церкви та чимало інших. Богослов’я, котре 
не віддзеркалює есхатологічної радості Божого царства, за яким, навіть під-
свідомо, тужить людина, не здатне переконати і навернути її; воно ризикує 
залишитися теоретично-академічним заняттям окремих людей, відірваним 
від реальних проблем вірних. Мова Церкви має відображати преображальну 
радість, якою та живе, зустрічаючи воскреслого Христа на своїх богослужін-
нях. Слова, котрі виходять із живого досвіду причастя Правді, просякнуті 
світлою радістю, здатні переконати людину шукати відповіді на  свої най-
глибші запитання, а  найголовніше  – шукати Того, хто є  джерело її життя 
і миру. 

Християнська місія у світі також не буде успішною, якщо радість – фун-
даментальна тональність християнства, що перемінила світ Римської імпе-
рії – не стоятиме в центрі нашого звернення до світу. Як казав о. Шмеман, 
Бог спасає світ радістю, тому без неї наша пропозиція буде безплідною. 

40 Шмеман. За життя світу, с. 85.
41 Там само.
42 Шмеман. Водою и Духом, с. 13.
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Церква повинна навчитися бути вірним свідком, передавачем есхатологіч-
ної радості світові, бо найчастіше тим, що переконує, стають не теоретичні 
аргументи, а  постава радості та справжності, яка стоїть за ними. Радість 
є ключем до умів і сердець багатьох людей, які забажають пізнати христи-
янську віру та наблизитися до таїнства Божого об’явлення.
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Roman Fihas

What transforms the World: alexander schmemann 
on Importance of Joy as lIfe-GIvInG  
and transfIGurInG poWer of chrIstIanIty

The  crisis of Christianity in the  modern world, its inability to rethink and influ
ence new philosophical, cultural trends, according to Fr. Alexander Schmemann is, 
to a certain extent, the result of the Christians’ departure from the original inspira
tion of their faith, revealed in joy. Through joy and sustained hope, the Church was 
able to survive centuries of persecution and transform the pagan Roman empire into 
a Christian state, lay the foundations for a new vision of the world, touch the minds 
and hearts of millions.

Schmemann proposes to find joy – the defining tone of the Christian faith – as 
a leaven that changes the world in the liturgical experience of the Church. The liturgi
cal worship of the Church, as an experience of the Kingdom of God at the Eucharistic 
table, reveals the value of joy as a gift, given not only to the Christians but offered 
through the  Church to the  whole world. The  liturgical experience of joy could be 
a starting point for the renewal of the Church’s theology and its effective witnessing to 
the world in new circumstances.

Keywords: Joy, Christianity, Schmemann, Liturgy, Eucharist, eschatology, Church, 
world, mission.


