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ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ:  

«СИМФОНІЯ ВЛАД»  
 

В сучасності виявляються проблеми, закорінені в історії, спроби осмислити які 
здійснювалися нашими попередниками. Тому важливо звернутися до історії задля 
розв’язання проблем сьогодення. Держава і церква різняться за цілями, проте водночас вони 

тісно пов’язані між собою. Симфонія влад регламентувала як взаємодію між церквою та 
державною владою так і відмінності. До сфери таких взаємовідносин належала суспільна 
моральність, у межах якої таке співробітництво було навіть бажаним. Світська влада за таких 
обставин сподівалася на духовну підтримку церковної влади; церква ж спиралася на 
авторитет влади та держави. У взаємодії ці інституції мали спрямовувати життя народу до 
істинного блага. 

Діючи узгоджено, ці соціальні інститути можуть вирішити низку актуальних 
суспільних проблем, зокрема, сприяти соціальному примиренню, злагоді, взаєморозумінню. 

«Симфонія влади», сформульована багато століть назад, являє собою такий стан відносин 

держави і церкви, що націлює нинішнє покоління на стабільність і впорядкованість як на 
підставу консолідації суспільства. 

Класичне визначення симфонії дається в «Епанагозі» – візантійському пам'ятнику права 
другої половини IX ст. IX-XШ ст. Таким чином, у Візантії остаточно складається той 

класичний тип церковно-державних відносин, що іменується симфонією, а стосунки Церкви 
і Імперії обґрунтовуються метафізично: патріарх – це душа, а політична спільнота імперії, в 
свою чергу, тіло, вони співіснують на догматі про дві природи Христа – людську (secundum 

id quod est homo) і Божу (secundum id quod est Deus): «не окремо і не злито». Це значить, що 
Церква існує не окремо від імперії, а на території імперії. Так і душа існує не окремо від тіла, 
а разом з тілом, а розлучення душі з тілом значить смерть останнього. Таким чином, Церква, 
може відділитися від імперії, але це призведе до загибелі імперії, а значить і всього світу, 
тому що християнська імперія – це втілення всесвіту. Тому питання світського характеру 
Церква повинна погоджувати з імперією, а остання ідеологічні питання безпосередньо 
погоджує з Церквою. Висновок Таким чином, симфонія влади – це перш за все основний 
ідеал православної державності, який практично завжди мав порушення з обох сторін, однак, 
історичне існування Другого Риму свідчить про принципове визнання симфонії влади як 
доктрини, метою якої направити в правильне русло державно-церковні відносини, а також 

співробітництво між царем і патріархом. Взаємодія церковної і світської влади у Візантії у 
всіх областях підтверджує панування ідей симфонії не лише в теорії, але і на практиці.  
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ОСМИСЛЕННЯ ТЕРМІНУ “КЛАСИЧНА” НАУКОВА  

ШКОЛА В СУЧАСНІЙ ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ 
 

До найважливіших проблем історичної науки відноситься з’ясування змістового 
наповнення терміну наукова школа, та власне, причина появи самобутніх наукових шкіл в 
XIX – на початку XX століття. Незважаючи на те, що словосполучення “наукова школа” 

доволі часто вживається в українській історичній науці, проблема визначення цього поняття 
залишається відкритою. 
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