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იღუმენი აღათანგელოზი (გაგუა) 

 

„ბერძნული“ და „ლათინური“ საწყისების შესახებ ვ. ს. სოლოვიოვის 

თეოკრატიულ პროექტში 

  

„ბერძნული“ და „ლათინური“ კულტურული საწყისები ქრისტიანული 

ეკლესიის ისტორიაში ერთმანეთისგან მოწყვეტილად არ უნდა განვიხილოთ და არც 

პრიმიტიულად უნდა დავუპირისპიროთ ერთი მეორეს. მათი 

უერთიერთდამოკიდებულება და ურთიერთგავლენა უფრო რთული ბუნებისაა. ეს 

აზრი ძალიან ზუსტად ჩამოაყალიბა და დასაბუთებით ახსნა ეკლესიის ისტორიკოსმა 

და მართლმადიდებელმა ღვთისმეტყველმა ალექსანდრე შმემანმა: „იმ 

ისტორიკოსებს, რომლებსაც ეკლესიის საბოლოო გაყოფა მთლიანად გამოჰყავთ 

აღმოსავლეთი-დასავლეთის გაცალკევებიდან, ეკლესიაში „ბერძნულისა“ და 

„ლათინურის“ რაღაც პირველადი და აბსოლუტური დუალიზმიდან, რომ აღარაფერი 

ვთქვათ იმაზე, რომ ისინი ქრისტიანობის „ნატურალიზაციას“ ახდენენ, უბრალოდ 

ავიწყდებათ, რომ ფაქტებიდან  ასეთი მკვეთრი დუალიზმის გამოტანა შეუძლებელია 

“1.  
ფაქტები კი სრულიად საპირისპიროს ამტკიცებენ. მამა ალექსანდრე შმემანი 

ყურადღებას მიაპყრობს შემდეგ მომენტებს: მესამე საუკუნემდე (ქრისტეშობის 

შემდეგ) რომის იმპერიის ენა სწორედ ბერძნული იყო; მთელი „დასავლეთის“ მამის – 

ნეტარი ავგუსტინეს – შრომების გაგება შეუძლებელია, თუ არ გავითვალისწინებთ, 

რომ იგი ბერძნულ ფილოსოფიაზეა აღმოცენებული; ეკლესიის აღმოსავლელ მამათა 

(წმ. ათანასე დიდი, დიდი კაბადოკიელები, წმ. კირილე იერუსალიმელი) 

ღვთისმეტყველება „...დასავლეთში სწორედ ისე აღიქმება და შეითვისება, როგორც 

საკუთარი, ისევე, როგორც ლეონ დიდის ღვთისმეტყველება – აღმოსავლეთში...“2.  

ჩვენ ვიცით, რომ რომში ლათინური საერო სიტყვიერება და ანტიკური 

ხელოვნება ძლიერი ბერძნული გავლენით ვითარდებოდა. მაგრამ იშვიათად თუ 

ახსენებენ ფაქტს, რომ ბიზანტიის ქრისტიანი იმპერატორის იუსტინიანეს  (483 – 565) 

ცნობილი კანონთა კრებული ლათინურად დაიწერა, ბიზანტიური კანცელარიის 

ოფიციალური ენაც ლათინური იყო. ამ ერთიანი რომაული სამყაროს დაშლა 

გამოიწვია, როგორც ამას სამართლიანად მიიჩნევს მამა ალექსანდრე შმემანი, არა  

შინაგანმა წინააღმდეგობამ „აღმოსავლეთსა“ და „დასავლეთს შორის, არამედ – 

გარეგანმა კატასტროფამ.  

დაშლა იყო ხალხთა გადასახლების პროცესის შედეგი. ახალმა მოსახლეობამ 

შეავსო იმპერიის დასავლეთი ნაწილი და ამით პოლიტიკურად და ეკონომიკურად 

მოწყვიტა იგი აღმოსავლეთ ნახევარს. ამან გამოიწვია ცალკეული ნაწილების 

თანდათანობითი გამოყოფა, ყოველი მათგანი  დახურულ ერთიანობად იქცა, 

გაუჩნდა სპეციფიკურად განვითარებული ცალკე ტრადიცია, რომელიც სულ უფრო 

შორდებოდა თავდაპირველ რომაულ უნივერსალიზმს: „სწორედ მაშინ მოხდა 

ბიზანტიის ეს განმეორებითი „ელინიზაცია“, დაიწყო პროცესი, რომელიც საბოლოოდ 

მას სავსებით ბერძნულ სამყაროდ აქცევს. ეს პროცესი შეიძლება დავინახოთ მეშვიდე 

საუკუნეში – ოფიციალური სახელმწიფო ტერმინოლოგიის შეცვლით, რომელშიც 

                                                 
1 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. К.: «Пролог», 

2003. С. 227. 
2 იქვე С. 227. 
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ბერძნული სიტყვები ლათინურს ენაცვლებიან, მონეტებზე ბერძნული წარწერების 

გაჩენით, კანონმდებლობის გადასვლით - ლათინურიდან ბერძნულ ენაზე. თუმცა 

ბიზანტიელები იმპერიის დაცემამდე თავს ოფიციალურად ისევ რომაელებს (რომეი) 

უწოდებენ, ამ სიტყვას უკვე სრულიად სხვა მნიშვნელობა ახლავს. მაგრამ თუმცა 

დასავლეთისგან მოწყვეტა სრული და საბოლოო მაინც არასოდეს იქნება, მაინც, 

ისლამის ზეობა უკვე ერთხელ და სამუდამოდ განსაზღვრავს ბიზანტიზმის 

საზღვრებს აღმოსავლეთში: ყველაფერი, არაბერძნული ან არასაკმარისად 

გაბერძნულებული, ამიერიდან ფაქტობრივად სცილდება ბიზანტიურ ორბიტას, 

უპირისპირდება მას, როგორც უცხო და მტრული“.3 

დღეს რუსეთში საეკლესიო ცხოვრების აღორძინებასთან, კონფესიათა შორის 

ურთიერთობის რთულ და წინააღმდეგობრივ პროცესებთან, მორწმუნე ქრისტიანებს 

შორის ღია დიალოგის გამოცდილებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ 

აქტუალობას იძენს რუსი ფილოსოფოსის ვ. ს. სოლოვიოვის (1853 –1900) რელიგიურ-

ფილოსოფიური შრომები, რომლებიც ეძღვნება თეოკრატიულ პრობლემატიკას, 

„ბერძნული“ და „რომაული“ საწყისების კონტექსტში რომ არის გააზრებული. 

ქრისტიანთა ერთიანი თეოკრატიული სახელმწიფოს სოლოვიოვისეული იდეა 

საფუძველშივე უტოპიურია და მეცნიერმა სიცოცხლის ბოლოს უარჰყო კიდეც ის. 

მაგრამ ვ. ს. სოლოვიოვის თეოკრატიული პროექტი იძლევა საბაბს, რამ დღევანდელი 

გადმოსახედიდან დავფიქრდეთ ჩვენს დამოკიდებულებაზე „ინოსლავცების“, ანუ 

სხვა კონფესიის  ქრისტიანების მიმართ, ანუ დავფიქრდეთ თავად ქრისტიანობის 

არსზეც. 

თავის საუბრებში მიტროპოლიტი ანტონი სუროჟელი ხაზს უსვამდა 

პრინციპულ განსხვავებას სხვადასხვა ქრისტიანული კონფესიების მდგომარეობასა 

და ადრეული ქრისტიანობის ერეტიკულ სწავლებებს შორის.4 ეყრდნობა რა XX 

საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე  ტრადიციულ და კონსერვატორ მართლმადიდებელ 

ღვთისმეტყველს ანტონ ხრაპოვიცკოვს, მიტროპოლიტი ანტონი ყურადღებას 

მიაპყრობს იმას, რომ ადრეული პერიოდის ერესები უარყოფდნენ 

მართლმადიდებლური ქრისტიანული რწმენის თავად არსს: ქრისტეს ღმერთობას, 

ქრისტეს ადამიანობას, ქრისტეში ღვთაებრივი და კაცებრივი ნების შერწყმას. ამგვარი 

ერეტიკული სწავლებები ეკლესიამ სრულიად უარყო. მაგრამ ისტორიული 

განვითარების კვალად, ქრისტიანულ თემებს, რომლებიც გამოეყოფოდნენ ან 

შორდებოდნენ მართლმადიდებლობას, თან სულ უფრო და უფრო მეტი 

მართლმადიდებლური შინაარსი მიჰქონდათ. „ადრე წასულებმა თან ძლიერ ცოტა 

წაიღეს“, განმარტავს თავისი წინამორბედის აზრს მიტროპოლიტი ანტონ სუროჟელი, 

„მოგვიანებით წასულებს თან მიჰქონდათ ასწლეულებგამოვლილი მართლმადიდებ-

ლური აღმსარებლობა, რომელიც მხოლოდ ბოლოს დაამახინჯა ან დააკნინა ახალმა 

სწავლებამ. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენი დროის სხვამადიდებელთა მიმართ 

დამოკიდებულება ვერ იქნება ისეთი, როგორიც ადრეული საუკუნეების ერეტიკოსთა 

მიმართ იყო“.5 

                                                 
3 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. К.: «Пролог», 

2003. С. 228. 
4 მიტროპოლიტი ანტონი (სუროჟელი). «მინდა, ჩემში დაგროვილი გაგიზიაროთ…»  // Антоний, 

митрополит Сурожский. Труды. М.: «Практика», 2002. С. 714-830. 
5 მიტროპოლიტი ანტონი (სუროჟელი). მითით. თხზულება С. 810-811. 
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ამგვარად - დაასკვნის მიტროპოლიტი ანტონი - ქრისტიანული რწმენა, 

რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბებულ სხვადასხვა კონფესიათა წარმომადგენელ 

ადამიანებს აერთიანებს, შეიძლება და საჭიროა, მოწმობდეს ჩვენს სასოებას 

ეკლესიურ ერთიანობაზე. ამას მოწმობს ქრისტიანული რწმენის სიმბოლოც, პირველი 

და მეორე მსოფლიო კრებების მიერ მიღებული: „მრწამს... ერთი, წმიდა, კათოლიკე 

(ანუ მსოფლიო) და სამოციქულო ეკლესია“. ვ.ნ. ლოსკიმ ღვთისმეტყველურად 

დახვეწილად ჩამოაყალიბა ეკლესიის ამ მთავარი თვისებების მნიშვნელობა: „ჩვენ 

გვწამს ერთიანი, წმინდა, მსოფლიო და სამოციქულო ეკლესია. ასეთია ეკლესიაზე 

ქრისტიანული გადმოცემა, რომელსაც გვასწავლიან მამები, დამტკიცებულია 

კრებებით, საუკუნეების მანძილზეა შემონახული ქრისტიანული სამყაროს მიერ. 

არცერთი მორწმუნე არასოდეს დაეჭვდება ეკლესიის ამ ოთხი თვისების აღსარებაში, 

რომელთა მართებულობას გრძნობს ჭეშმარიტების იმ ინსტინქტით, ეკლესიის 

ყოველი ძისთვის დამახასიათებელი იმ უნარით, რომელსაც გვინდა, ვუწოდოთ 

„თანდაყოლილი“ – ინსტინქტითა თუ უნარით, რომელსაც რწმენა ეწოდება. და ჩვენ 

შეგნებული გვაქვს ან ვგრძნობთ მაინც, შეიძლება, არცთუ ცხადად, მაგრამ მტკიცედ, 

რომ ეკლესია ამ თვისებათაგან რომელიმეს გარეშე ვერ იქნებოდა, რომ მხოლოდ 

რწმენის სიმბოლოში აღსარებული ამ ოთხი თვისების ჰარმონიული შეერთება  

გამოხატავს მისი მყოფობის მთელ სისავსეს“.6 

დღევანდელი ინტერესი ვ.ს. სოლოვიოვის და მისი იდეის მიმართ ეკლესიის 

გაერთიანების შესახებ შემთხვევითი როდია. ამ რუსმა მოაზროვნე ქრისტიანმა, 

რომელიც ქრისტიანობის ისტორიაში ბერძნული და ლათინური კულტურული 

საწყისების ინტელექტუალურ მემკვიდრეობას შეისწავლიდა, მის ზოგ 

შეხედულებათა მცდარობის მიუხედავად, შექმნა მიმართულება, რომელმაც 

ისტორიულ მეცნიერებაში ეკლესიის შესახებ გარკვეულ წრეებზე გავლენა მოახდინა 

– წარმოსახვითი თეოკრატიის უტოპიური გამოცდილება.  

სოლოვიოვის ფილოსოფიური შემოქმედების მკვლევართა (დეკანოზი ვ.ვ. 

ზენკოვსკი, თავ. ე.ნ. ტრუბეცკოი და სხვები), თეოკრატიული უტოპია 1880-იან 

წლებში ჩამოყალიბდა. ამ პერიოდის რიგ ფილოსოფიურ და პუბლიცისტურ 

ნაშრომებში («История и будущность теократии», «Русская идея», «Россия и Вселенская 

Церковь»)7 ჩანს, რომ ვ.ს. სოლოვიოვი კათოლიკობას გარკვეულ უპირატესობას 

ანიჭებს, მაგრამ რჩება, როგორც თავად ამბობს,  მსოფლიო მართლმადიდებლობის 

სულის ერთგული. როგორც აღნიშნავს მამა ვასილი ზენკოვსკი, „...ჯერ კიდევ 1883 

წელს სოლოვიოვმა გამოსცა ვრცელი სტატიები საერთო სათაურით „დიდი დავა და 

ქრისტიანული პოლიტიკა“, რომელშიც დიდი მგზნებარებით, მრავალფეროვანი 

                                                 
6 ბ.ნ. ლოსკი. „ხატად და მსგავსად.“ М.: Свято-Владимирское братство, 1995. С. 59-60. См. далее: 

«აუცილებლობად ვთვლი, აღვნიშნო სიტყვის соборность (სობორნოსტ) ეტიმოლოგიური 

მნიშვნელობა. სარწმუნოების სიმბოლოს სლავურ ტექსტში ერთობ წარმატებულად  გადმოდის 

ზედსართავი სახელი, რომელიც ბერძნულში იკითხება, როგორც “кафолический” (კაფოლიჩესკი) და 

რუსულში მას “соборный” (სობორნი) ენაცვლება. ხამიაკოვმა მისგან დაამკვიდრა ნეოლოგიზმი  

“соборность” (სობორნოსტ), რაც ზუსტად ემთხვევა кафоличности-ს იდეას, რომელიც მან ეკლესიის 

შესახებ თავის ნაშრომში განავითარა. მაგრამ, რამდენადაც “собор”-ის (სობორ)  სლავური ძირი ნიშნავს 

კრებას, და კერძოდ, სობორი და სინოდი, ამიტომ მისგან ნაწარმოებმა სიტყვებმა “соборный”, 

“соборность” (სობორნი, სობორნოსტ) რუსული ყურისთვის ახალი ნიუანსი შეიძინა, რაც იმას სულაც 

არ ნიშნავს, რომ მათ თავიანთი პირველადი მნიშვნელობა დაკარგეს. ანუ „მნიშვნელობა სიტყვისა 

“кафолический”, “кафоличность”» (კათოლიკურის, კათოლიკურობის). (с. 60). 
7 მრავალი ნაშრომი ცენზურული პირობების გამო რუსეთში ვერ დაიბეჭდებოდა და გამოიცა 

დასავლეთში (ხშირად უცხო ენაზე თარგმანების სახით). 
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არგუმენტაციით იცავს რომის პრიმატს“.8 ამის შემდეგ, ამავე წლებში ის უახლოვდება 

კათოლიკე ეპისკოპოსს ი.ი. შტროსმაიერს (1815 – 1905)9, რამაც, ისევ მამა ვ.ვ. 

ზენკოვსკის სიტყვებით, მოახდინა „უეჭველი გავლენა სოლოვიოვზე და ეკლესიების 

შეერთებისკენ მის მისწრაფებაზე“.10 მაგრამ, გავრცელებული ხმების მიუხედავად, 

ცნობილია, რომ ფილოსოფოსი მთელი სიცოცხლის განმავლობაში ინარჩუნებდა 

მართლმადიდებლობის ერთგულებას და მართლმადიდებელ ქრისტიანად 

გარდაიცვალა. 

განვიხილოთ ვ.ს.სოლოვიოვის თეოკრატიული იდეის ევოლუცია, მერე კი ეს 

იდეა თანამედროვე კონტექსტში გავაანალიზოთ. მის ნაშრომში „საკითხავი 

ღმერთკაცობაზე“ («Чтения о богочеловечестве», 1878) მოაზროვნე ისტორიას 

წარმოაჩენს, როგორც ღმერთის განსხეულებისა და ადამიანის განღმრთობის 

ღმერთკაცურ პროცესს: კაცობრიობის ისტორია გადის გარდაუვალ ეკონომიკურ და 

პოლიტიკურ სტადიებს და უნდა მიაღწიოს უმაღლეს განვითარებას სულიერ 

საზოგადოებაში ანუ ეკლესიაში, როგორც სოციალურ საყოველთაო ერთობაში. 

ადამიანებს შორის ურთიერთობები ასეთ საზოგადოებაში აგებულია ქრისტიანული 

თანაგრძნობით განპირობებული სოლიდარობის პრინციპზე. ადამიანების საერთო 

საეკლესიო სოლიდარობა პრაქტიკულად ახორციელებს თავდაპირველ ერთიანობას 

და ყველაფრის ყველაფერთან კავშირს: „რაითა იყოს ღმერთი ყოვლად ყოველსა შინა“ 

(1 კორ. 15:28). ვ.ს. სოლოვიოვის თეოკრატიული უტოპიაც წარმოიშობა, როგორც 

სწორედ ამ იდეალის ხორცშესხმის საშუალება.  

ფილოსოფოსი მიიჩნევს, რომ კაცობრიობის ერთიანობას უზრუნველყოფს 

საყოველთაო მსოფლიო თეოკრატია, რომელიც ეკლესიების გაერთიანებას მოჰყვება. 

ამ თეოკრატიულ საზოგადოებაში ზნეობრივი ძალაუფლება ექნება ეკლესიას, ხოლო 

პოლიტიკური – მეფეს („ისტორია და თეოკრატიის მომავალი“ «История и будущность 

теократии»; ნაშრომი ნაწილ-ნაწილ ქვეყნდებოდა მხოლოდ  1884 – 1887 წლებში). 

ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ეს მოდელი ცნობილია, როგორც 

„სიმფონიის“ იდეა, ბიზანტიელ იმპერატორ იუსტინიანეს მიერ გამოთქმული. ის 

წერდა: „არსებობს ორი უდიდესი სიკეთე, ყოვლად სახიერი ღმერთის ძღვენი 

ადამიანებისთვის: სამღვდელოება და მეფობა (Sacerdotium et imperium). ამ 

სიკეთეთაგან თითოეულს, ადამიანთათვის ბოძებულსა და ღმერთის მიერ 

დადგენილს, თავისი დანიშნულება მოეპოვება. მაგრამ, რაკი საერთო საწყისიდან 

მომდინარეობს, იგი ვლინდება ერთიანობაში, ერთობლივ მოქმედებაში“. 11 

ამ მოდელის თანმიმდევრულ განვითარებას და მისწრაფებას, მიუთითოს 

თეოკრატიული გარდაქმნების წყარო, ვ.ს. სოლოვიოვი „რუსული იდეის“ 

კონცეპციამდე მიჰყავს. ფილოსოფოსი მიჰყვება სლავიანოფილურ მსჯელობებს და 
                                                 
8 ვ.ვ. ზენკოვსკი. რუსული ფილოსოფიის ისტორია. В 2 т., Л., 1991. Т. II. Ч. 1. С. 15. 
9 იოსიპ იურაი შტროსმაიერი (ხორვ. Josip Juraj Štrosmajer, გერმ. Joseph Georg Strossmayer) – გერმანული 

წარმომავლობის მქონე ხორვატიელი კათოლიკე ეპისკოპოსი, იყო თეოლოგი და მეცენატი, 

გამოჩენილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწე. ხორვატიელები მას „სამშობლოს მამას“ უწოდებენ. 

ცნობილია მისი წერილობითი მიმართვა 1859 წ. პაპ პიუ IX-სადმი, რომელშიც დასაბუთებული იყო 

ხორვატიული ეპარქიებისთვის სლავურ ენაზე ღვთისმსახურების იდეა, ასევე სთავაზობდა 

დალმაციის სემინარიებში გლაგოლიცას სწავლების შეტანას. როგორც პოლიტიკოსი, ი.ი. 

შტროსმაიერი გამოდიოდა ხორვატიის მაქსიმალური დამოუკიდებლობის სასარგებლოდ, იყო 

იუგოსლავიზმის მომხრე, იცავდა სამხრეთის სლავი ხალხების ერთ ფედერაციად გაერთიანების 

იდეას. 
10 ვ.ვ. ზენკოვსკი. მითით. თხზულება С. 15. 
11 ციტ. პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. С. 205. 
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განსაზღვრავს „სამ ძირითად ძალას“, რომლებიც კაცობრიობის განვითარებას 

წარმართავენ (სამი ძალა, «Три силы», 1877). 
ერთი, ესაა აღმოსავლური ავტოკრატიზმის ცენტრისკენული ძალა, რომელიც 

ყველანაირი მრავალფეროვნების მოსპობას ესწრაფვის. იგი ამ მრავალფეროვნებას 

უზენაეს პირველსაწყისს პირადი ცხოვრების თავისუფლების შეზღუდვის გზით 

უმორჩილებს. 
მეორე, არსებობს დასავლური ცივილიზაციის ცენტრიდანული ძალა, 

რომელიც თავისუფლებას აძლევს ცხოვრების კერძო ფორმებს და დაფუძნებულია 

ინდივიდუალიზმზე, რომელშიც საყოველთაო დაქსაქსვის, ეგოიზმისა და ანარქიის 

საშიშროება იფარება. 

ლოგიკურად აუცილებელია მესამე, მაინტეგრირებელი ძალა, რომელიც 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის საპირისპირო უკიდურესობებს გააერთიანებს. 

მხოლოდ ამგვარმა გამაერთიანებელმა პროცესმა შეიძლება შესძინოს სასიკეთო 

შინაარსი კაცობრიობის სამომავლო განვითარებას. და, რასაკვირველია, რელიგიურ-

თეოკრატიული გაერთიანების იდეა განპირობებული უნდა იყოს უმაღლესი 

ღვთიური სამყაროს გამოცხადებით. ამგვარად. ვ.ს. სოლოვიოვი ახლებური 

ინტერპრეტაციით იმეორებს ღვთისმატარებელი ერის იდეას. ხალხი, რომელიც 

მოწოდებული იქნება კაცობრიობის გაერთიანების მისიის შესასრულებლად, 

აუცილებლად უნდა გათავისუფლდეს უპიროვნო ავტოკრატიზმისა და 

ინდივიდუალიზირებული იზოლაციონიზმისგან, ყოველგვარი კერძო ამოცანისაგან. 

ასეთი ერი ხდება ცოცხალი ქრისტიანული სულის მატარებელი და საეკლესიო 

კაცობრიობის დამსხვრეულ სხეულს ორგანულ მთლიანობას უბრუნებს. 

ამ მსჯელობების კონტექსტში აღმოჩენილი აშკარა სლავიანოფილური 

მოტივები ლოგიკურად მოწმობენ, რომ, ვ.ს. სოლოვიოვის აზრით, მხოლოდ სლავებსა 

და უწინარესად, რუს ხალხს ეკისრება თავისუფალი თეოკრატიის საფუძვლის ჩაყრის 

მისია. 

ვ.ს. სოლოვიოვის მსჯელობათა მიხედვით, ეროვნული იდეა განგებულებითი 

წარმომავლობისაა: ერის იდეა არის ის, რადაც ღმერთი მას მოიაზრებს მარადისობაში, 

და არა – ხალხის თვითნებური თვითგამორკვევა. ფილოსოფოსის თვალსაზრისით, 

რუსეთს განსაკუთრებული ისტორიული მისია ეკისრება – დიდი ქრისტიანული 

ცივილიზაციის გაერთიანების მისია, ეკლესიის, როგორც ქრისტეს სხეულის, 

აღდგენის მიზნით. ამ მისიას ზნეობრივი და  განგებულებითი მნიშვნელობა ახლავს. 

სოლოვიოვის კონცეპციას არ უნდა მივანიჭოთ პოლიტიკური აზრი: ფილოსოფოსი 

მკაცრად აკრიტიკებდა ნებისმიერი ფორმით გამოვლენილ ნაციონალიზმს (იხ. მაგ. 

მისი ნაშრომი „ნაციონალური საკითხი რუსეთში“ «Национальный вопрос в России», 

1888).  

მოღვაწეობის ბოლო პერიოდში, როცა ვ.ს. სოლოვიოვმა გაიაზრა საკუთარი 

იდეის უტოპიურობა, აგრეთვე რუსეთის ისტორიაში უმძიმესი კრიზისის გავლენით, 

მან უარყო თავისი თეოკრატიული პროექტი („სამი საუბარი ომზე, პროგრესსა და 

მსოფლიო ისტორიის დასასრულზე“ «Три разговора о войне, прогрессе и конце 

всемирной истории», 1900). 

ამგვარად, ვ.ს. სოლოვიოვის რიგ ნაშრომებში დაბეჯითებით გამოითქმის 

თეოკრატიული ქრისტიანული სახელმწიფოს იდეა. მან, ფილოსოფოსის აზრით, 

უნდა გააერთიანოს დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ისტორიულად 

გაცალკევებული ქრისტიანული საზოგადოებები. ვ.ს. სოლოვიოვის მიერ 

შემოთავაზებული  თეოკრატიული იდეალის უტოპიზმს განაპირობებდა, როგორც 
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ამას მამა გიორგი ფლოროვსკი აღნიშნავს, მოაზროვნის აპოკალიპტური ცნობიერება, 

მისი  მიბრუნება საკუთარი დროის რელიგიური აზრის ჰილიასტური 

მოდელებისკენ: „ახალგაზრდა სოლოვიოვის ჰილიაზმი, მისი ეს აპოკალიპტური 

ოპტიმიზმი და მოუთმენლობა უკვე აღარც ისე მოულოდნელი და განსაკუთრებული 

ჩანს. ეს იგივე იყო, რაც „პროგრესის რწმენა“, თუმცა თავისებურად გაგებული“.12 

სოციალური პროგრესის ოპტიმისტური კონცეპცია სოლოვიოვის მოაზროვნე 

შემოქმედებაში პარადოქსულად ტრანსფორმირდა „მსოფლიო თეოკრატიის“ 

იდეალად. უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ საკითხში „...სოლოვიოვი არ იყო... 

ორიგინალური მოაზროვნე.13 

ჰილიასტური შინაარსის ესქატოლოგიზმი და სასოება იდეალურ ქრისტიანულ 

მონარქიაზე – რუსული რელიგიური მენტალობის დამახასიათებელი თვისებებია 

(იდეა „მოსკოვი – მესამე რომი“, სლავიანოფილობა). მაგრამ თეოკრატიული 

საყოველთაო ერთობის უტოპიური იდეალის პროპაგანდირებისას ვ.ს. სოლოვიოვი 

ქრისტიანობის ეკლესიურ-ისტორიული ფორმების, ჩვენი აზრით, ორიგინალურ 

საღვთისმეტყველო კრიტიკას ავითარებს. ამ კრიტიკის უმთავრეს ობიექტად 

გვევლინება ისტორიულად ჩამოყალიბებული ბიზანტიის იმპერიული 

ცეზარეპაპიზმი, ანუ კონცეპცია ეკლესიის საზოგადოებრივი დამორჩილებისა 

სახელმწიფოსადმი – იმპერატორის ან მონარქის სახით. ეკლესიურ-

სახელმწიფოებრივი მმართველობის ასეთი ფორმა ბიზანტიის იმპერიის 

აღმოსავლური ქრისტიანობის ფარგლებში ჩამოყალიბდა და მემკვიდრეობით 

გადაეცა რუსეთის მონარქიულ სისტემას.  

ვ.ს. სოლოვიოვის პათოსი ზედმეტად ემოციურია, მაგრამ, მიუხედავად ამისა, 

მოეპოვება თავისი საფუძველი: ქრისტიანული სახელმწიფოებრიობის განვითარების 

ბიზანტიური ვერსია არ შედგა. ბიზანტიის იმპერატორთა ძალაუფლება 

ვრცელდებოდა ეკლესიაზე და, ვ.ს. სოლოვიოვის რწმენით, ტოტალურად 

უმორჩილებდა მას თავის პოლიტიკურ გათვლებს. ამ ვერსიაში ვერ განხორციელდა 

ეკლესიისა და სახელმწიფოს სიმფონიის იდეალი და, მეტიც, როგორც ფილოსოფოსი 

აღნიშნავს, ხშირად ცრუ მართლმადიდებლობითაც იყო განმსჭვალული: „ისტორიამ 

გაასამართლა ბიზანტია და განაჩენიც გამოუტანა. მან არა მხოლოდ ვერ შეძლო, 

განეხორციელებინა თავისი მისია – დაეარსებინა ქრისტიანული სახელმწიფო – 

არამედ ყოველნაირად ეცადა, ჩაეშალა იესო ქრისტეს ისტორიული საქმე. როდესაც 

მას არ გამოუვიდა მართლმადიდებლური დოგმის გაყალბება, ადგა და მკვდარ  

წესად აქცია იგი; მსოფლიო ეკლესიის ცენტრალურ ხელისუფლებაზე თავდასხმით 

მოინდომა, ქრისტიანული სამყაროს შენობის საფუძველი გამოეთხარა; 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაში სახარების კანონი წარმართული სახელმწიფოს 

ტრადიციებით ჩაანაცვლა“.14 მოცემული ციტატა წიგნში „რუსეთი და მსოფლიო 

ეკლესია“ ერთადერთი პოლემიკურად ბასრი ფორმულა როდია. 

პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი ვ.ს. სოლოვიოვის მიერ აღწერილ 

სიტუაციას ახასიათებდა, როგორც ისტორიულ „დრამას ბიზანტიიზმისა“15: 

„იუსტინიანეს თეორია ეფუძნება წარმართული იმპერიის თეოკრატიულ 

                                                 
12 ფლოროვსკი. რუსული მართლმადიდებლობის გზები. 3-е изд. Париж, 1983. С. 308. 
13 ფლოროვსკი. რუსული მართლმადიდებლობის გზები.С. 318. 
14 ვ.ს. სოლოვიოვი რუსეთი და მსოფლიო ეკლესია / Пер. с англ. Г.А. Рачинского. М., 1991. (Репринт 

изд. 1911 г.). С. 54-55. 
15 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. К.: «Пролог», 

2003. С. 207. 
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ცნობიერებას, რომლისთვისაც სახელმწიფო სამყაროს წმინდა და აბსოლუტური 

ფორმაა, მისი აზრი და გამართლებაა. და იმიტომ არ შეიძლება, ვილაპარაკოთ 

ეკლესიის სახელმწიფოსადმი დაქვემდებარებაზე, რომ დაქვემდებარებისთვის ორი 

განსხვავებული „სუბიექტია“ საჭირო. ხოლო თეოკრატიულ გაგებაში არაა და ვერც 

იქნება ვერაფერი, სახელმწიფოს რომ არ შეეხებოდეს და რელიგია, არსობრივად, 

სახელმწიფოებრივი ფუნქციაა. მეტიც, ეს მისი უმაღლესი ფუნქციაა და გარკვეული 

აზრით სახელმწიფო ცხოვრებაში ყველაფერ სხვას იქვემდებარებს, მაგრამ მხოლოდ 

იმიტომ, რომ თავად სახელმწიფო რელიგიურია თავისი ბუნებით, კაცობრიული 

საზოგადოების ღვთაებრივი „ფორმაა“. სახელმწიფო „ექვემდებარება“ რელიგიას, 

მაგრამ თავად რელიგიას საკუთარი „გაფორმების“ ობიექტად სახელმწიფო აქვს და ამ 

აზრით ექვემდებარება მას, როგორც იმ უკანასკნელ ღირებულებას, რომლისთვისაც 

არსებობს. <...> იუსტინიანეს „სინთეზში“ ეკლესია თითქოსდა განქარდება, 

სახელმწიფოებრივი ფსიქოლოგიიდან საბოლოოდ ქრება ამქვეყნიერებასთან და 

მეფობასთან ეკლესიის ძირეული „სხვაბუნებოვნების“ აღქმა. ქრისტიანული სამყაროს 

ისტორიაში პირველი თავი მასში წარმართული აბსოლუტიზმის გამარჯვებით 

დაბრუნებით სრულდება“.16 

ს.ს ხორუჟი სოლოვიოვის ნაშრომის ანალიზისას აკეთებს, ჩვენი აზრით, 

არცთუ დასაბუთებულ დასკვნას ვ.ს. სოლოვიოვის „ერთგვარ სულიერ 

ზედაპირულობაზე“. ამ სწავლულის არგუმენტები მიემართება უფრო ფილოსოფოსის 

მსოფლმხედველობაში პიროვნებით და ქცევით განპირობებულ ასპექტებს, ვიდრე ამ 

თემის შესაძლო მეცნიერულ-ისტორიული გაგების არსს: „და მაინც, მისი სოფიური 

ვიზიონერობა, მისი მედიუმური წერის სტილი, მისი ცხოვრების ნირი – ასკეტური 

და, ამის მიუხედავად, წესრიგსა და დისციპლინას მოკლებული, რომელიც 

ქაოტურად უზიანებდა ბუნებას, უქმნიდა სახიფათო დაუცველობას, „ხიბლისკენ“ 

მიდრეკილებას... – ყველაფერ ამაში და კიდევ მრავალ სხვა რამეში შეუძლებელია, ვერ 

დავინახოთ მართლმადიდებლური ასკეზის როგორც სულს, ასევე წესს დაშორება“.17 

ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ვ.ს. სოლოვიოვის იდეების კრიტიკა, ცხადია, დასაშვებია, მაგრამ 

პოლემიკური არგუმენტები უნდა ემყარებოდეს მათ არსს და არა ავტორის 

პიროვნებას. 

თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურაში წერენ ვ.ს. სოლოვიოვის 

„კათოლიკურ მიდრეკილებებსა“ და „ლათინელობაზე“; ხედავენ („ცუდი“ 

ორთოდოქსალიზმის პოზიციიდან) ავტორში „ერეტიკოსს“, რომელიც 

ღვთისმეტყველების აპოსტასიურ ვერსიაში გადავარდნილა; აკრიტიკებენ სოლოვიო-

ვის უტოპიურ ეკუმენიზმს და ა.შ. მაგრამ არსებობს თუ არა საფუძველი, ვუწოდოთ, 

მაგალითად, სწავლებას სოფიაზე – ღმერთის სიბრძნეზე – აპოსტასიური, ეს ის 

საკითხია, რომელიც საფუძვლიან საღვთისმეტყველო შესწავლას მოითხოვს (ეს 

კონცეპცია, რომელმაც რუსულ რელიგიურ-ფილოსოფიურ აზროვნებაში 

განვითარება ჰპოვა, შეიძლება, გაგებული იქნას, როგორც თეოლოგუმენი – კერძო 

საღვთისმეტყველო აზრი). 

ვ.ს.სოლოვიოვის „კათოლიკურ მიდრეკილებებზე“ შესაძლოა ლაპარაკი 

მხოლოდ მაშინ, თუ ვიგულისხმებთ მის მიერ გამოთქმულ ქრისტიანულ რწმენას 

იესო ქრისტეს მიერ დაარსებული ეკლესიის კათოლიკურობაზე.  

                                                 
16 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. С. 208. 
17 ს.ს. ხორუჟი. „ვლადიმერ სოლოვიოვი და მართლმადიდებლობის მისტიკურ-ასკეტიკური 

ტრადიცია.“ // Хоружий С.С. О Старом и Новом.  СПб., 2000. С. 203. 
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შეგახსენებთ, რომ ტერმინი კათოლიკურობა (სიტყვა „კათოლიციზმის“ 

მსგავსად) უკავშირდება ბერძნულ სიტყვას «καθολικόρ» და ნიშნავს ეკლესიის 

„საყოველთაო“, „მსოფლიო“ ხასიათს. დასავლელ და აღმოსავლელ ქრისტიანთა 

რწმენის სიმბოლო, როგორც უკვე აღვნიშნავდით, მოიცავს „ერთი, წმიდა, კათოლიკე 

და სამოციქულო ეკლესიის“ აღიარებას; მიტროპოლიტ ფილარეტის (დროზდოვის) 

ცნობილი „კატეხიზისს“ ეწოდება სწავლება „მართლმადიდებელი კათოლიკე 

აღმოსავლეთის ეკლესიისა“. 

წმ. კირილე იერუსალიმელი ეკლესიის ამ თვისებას განმარტავდა XVIII  

„ნათვლად განმზადებულთათვის“ სიტყვაში „ეკლესიას ეწოდება კათოლიკე, 

რადგანაც იგი მთელ სამყაროში მდებარეობს, მიწის კიდიდან კიდემდე; იმიტომ, რომ 

სრულად გადმოსცემს მთელ იმ სწავლებას, რომელიც ადამიანებმა უნდა იცოდნენ – 

სწავლებას ხილულ თუ უხილავ, ციურ თუ მიწიერ საგნებზე; რადგანაც კაცობრიობის 

მთელი მოდგმა ღვთისმოსავობას ემორჩილება... და რადგანაც კურნავს და ამთელებს 

საერთოდ ყველანაირ ცოდვას, სულითა თუ სხეულით ქმნილს; და მასში იქმნება 

ყოველი, რასაც კი სათნოების სახელი ეთქმის, საქმეში, სიტყვებსა თუ ყოველგვარ 

სულიერ ძღვენში“.18 

ვ.ს. სოლოვიოვის თეორიულ-საღვთისმეტყველო ეკუმენიზმი (ამ სიტყვის 

მნიშვნელობასაც შეგახსენებთ: ის მომდინარეობს ბერძნული სიტყვისგან «οἰ κοςμένη» 

ანუ „დასახლებული ქვეყნიერება, სამყარო) არანაკლებ ღრმა აზრს შეიცავს. 

ქრისტიანობის პირველ საუკუნეებში სიტყვით «οἰ κοςμένη» (ოიკუმენა, ეკუმენა) 

ქრისტიანული იმპერიის საზღვრები აღინიშნებოდა. ამ ცნებას ვ.ნ. ლოსკი ასე აღწერს: 

„ეკუმენა, ძველი ელადის გაგებით, აღნიშნავდა „დასახლებულ მიწას“, ნაცნობ 

ქვეყნიერებას, იმ გამოუკვლეველი უდაბნოებისა და ოკეანეებისგან განსხვავებით, 

რომლებიც ადამიანებით დასახლებულ orbis terrarum-ს (მიწათა წრე) ერტყა გარშემო; 

და, შესაძლებელია, ბარბაროსთა უცნობი ქვეყნებისგან განსხვავებითაც. „ეკუმენა“, 

ქრისტიანობის პირველი საუკუნეებიდან მოყოლებული, უმთავრესად ეწოდებოდა 

ბერძნულ-ლათინური ქვეყნების, ხმელთაშუა ზღვის აუზის ქვეყნების ერთობლიო-

ბას, რომის იმპერიის ტერიტორიას. აი, რატომაა, რომ ზედსართავი οικοςμενικόρ 

(მსოფლიო) გახდა ბიზანტიის იმპერიის, „მსოფლიო იმპერიის“, განსაზღვრება. 

რადგანაც კონსტანტინე დიდის პერიოდში იმპერიის საზღვრები მეტ-ნაკლებად 

ემთხვეოდა ეკლესიის გავრცელების საზღვრებს, ეკლესია ხშირად სარგებლობდა 

ტერმინით „ეკუმენიკოს“. ის საპატიო ტიტულად ენიჭებოდა იმპერიის ორი 

დედაქალაქის – რომისა და შემდგომ, „მეორე რომის“, ანუ კონსტანტინოპოლის – 

ეპისკოპოსებს. უმთავრესად კი ამ ტერმინით აღინიშნებოდა მსოფლიო იმპერიის 

ეპისკოპოსების საერთო საეკლესიო კრებები. სიტყვით „მსოფლიო“ აღინიშნებოდა 

ისიც, რაც ეხებოდა ზოგადად მთელ საეკლესიო ტერიტორიას, საპირისპიროდ იმისა, 

რასაც კი მხოლოდ ადგილობრივი, პროვინციალური მნიშვნელობა ჰქონდა 

(მაგალითად, ადგილობრივი კრება ან ადგილობრივი სიწმინდეები“.19  

ამგვარად, თანამედროვე კონტექსტებში ხშირად უარყოფით კონოტაციებთან 

დაკავშირებული ეს ტერმინი დაფუძნებულია ქრისტიანულ ორთოდოქსიაზე (ეს 

                                                 
18 სიტყვა კათაკმეველობისა. // Журнал Московской Патриархии. 1987, № 3. С. 36. См. также ციტატა: 

ვორონოვი, ლიბერიოსი (მღვდელ-მონაზონი). დოგმატური ღვთისმეტყველება. Клин: Фонд 

«Христианская жизнь», 2002. С. 122-123. 
19 ბ.ნ. ლოსკი. ეკლესიის მესამე თვისებაზე. // ბ.ნ. ლოსკი. „ხატად და მსგავსად.“ М.: Свято-

Владимирское братство, 1995. С. 64. 
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სიტყვაც ბერძნული წარმოშობისაა: «ὀπθοδοξία», იგი სლავურ ენაზე წმინდა კირილესა 

და მეთოდეს მიერაა გადათარგმნილი), ანუ ორთოდოქსიაზე – მოციქულთა და 

წმინდა მამათა სწავლებების მართლმადიდებლობის მნიშვნელობით. 

ამ აზრს ემხრობოდა ვ.ს. სოლოვიოვიც. ფილოსოფოსი წერს: „როგორც 

ჭეშმარიტი და პატივსაცემი მართლმადიდებლური აღმოსავლური ანუ ბერძნულ-

რუსული ეკლესიის წევრი, ვინც ვმეტყველებ არა ანტიკანონიკური სინოდის 

წევრების ბაგეებით და არა საერო ხელისუფლების ჩინოვნიკთა მეშვეობით, არამედ 

დიდი მამებისა და ჩემი მოძღვრების ხმით, მე რელიგიის საქმეში უზენაეს მსაჯულად 

მივიჩნევ მას, ვისაც ამად აღიარებდნენ წმ. ირინეოსი, წმინდა დიონისე დიდი, წმინდა 

ათანასე დიდი, წმინდა იოანე ოქროპირი, წმინდა კირილე, წმინდა ფლავიანე, ნეტარი 

თეოდორიტი, წმინდა მაქსიმე აღმსარებელი, წმინდა თეოდორე სტუდიელი, წმინდა 

ეგნატე და სხვანი – კერძოდ, მოციქულ პეტრეს, რომელიც თავის მემკვიდრეებში 

ცოცხლობს და რომელსაც ამაოდ არ სმენია ღმერთის სიტყვები: „შენ ხარ კლდე, და 

ამას კლდესა ზედა აღვაშენო ეკლესიაი ჩემი – განამტკიცენ ძმანი შენნი – აძოვენ 

კრავნი ჩემნი, დამწყსენ ცხოვარნი ჩემნი“.20 

კათოლიკურ სწავლებას რომის ეპისკოპოსის უზენაეს ხელისუფლებაზე 

რთული და არაერთმნიშვნელოვანი ისტორია აქვს, რაც ეკლესიისა და სახელმწიფოს 

ურთიერთობის განსაკუთრებული მოდელის – პაპოცეზარიზმის – ფორმირების 

საფუძველი გახდა. რომაულ-კათოლიკური ეკლესიოლოგიის თანახმად, რომის 

ეპისკოპოსებს მემკვიდრეობით გადაეცემათ ეგრეთწოდებული პირველობის 

მემკვიდრეობა პეტრე მოციქულისგან, რომელსაც, თავის მხრივ, სხვა მოციქულებზე 

და მთელ ეკლესიაზე უზენაესი ძალაუფლების მქონედ აცხადებენ, სახარების 

გარკვეული ნაწყვეტების თავისებური ახსნის შედეგად. ვ.ს.სოლოვიოვი ზემოთ 

მოყვანილ ფრაგმენტში სწორედ ამ ტექსტებს ციტირებს: 

პირველად, მაცხოვარის აღთქმის ტექსტს – დაადგინოს ეკლესია კლდე-

პეტრეზე, მათეს სახარებაში: „და მე გეტყჳ შენ, რამეთუ შენ ხარ კლდე, და ამას 

კლდესა ზედა აღვაშენო ეკლესიაჲ ჩემი, და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას. 

და მიგცნე შენ კლიტენი სასუფეველისა ცათაჲსანი; და რომელი შეჰკრა ქუეყანასა 

ზედა, კრულ იყოს იგი ცათა შინა; და რომელი განჰჴსნა ქუეყანასა ზედა, ჴსნილ იყოს 

იგი ცათა შინა“ (მათ. 16:18-19). 

მეორედ, ქრისტეს განსაკუთრებულ მიმართვას პეტრეს მიმართ საიდუმლო 

სერობის მერე, ლუკას სახარებაში: „და თქუა უფალმან: სიმონ, სიმონ, აჰა ესერა 

ეშმაკმან გამოგითხოვნა თქუენ აღცრად, ვითარცა იფქლი. ხოლო მე ვევედრე მამასა 

ჩემსა შენთჳს, რაჲთა არა მოგაკლდეს სარწმუნოებაჲ შენი, და შენ ოდესმე მიიქეც და 

განამტკიცენ ძმანი შენნი“ (ლუკ. 22:31-32). 

და ბოლოს, მკვდრეთით აღდგომის მერე ქრისტეს მიერ პეტრეს სიყვარულის 

სამგზის გამოცდას ტიბერიის ზღვის პირას, რომელიც მოციქულ იოანეს სახარებაშია 

მოთხრობილი: „და ოდეს ისადილნეს, ჰრქუა სიმონ-პეტრეს იესუ: სიმონ იონაჲსო, 

გიყუარ მეა უფროჲს ამათსა? ჰრქუა მას პეტრე: ჰე, უფალო, შენ უწყი, რამეთუ მიყუარ 

შენ. ჰრქუა მას იესუ: აძოენ კრავნი ჩემნი. ჰრქუა მას მერმეცა მეორედ: სიმონ იონაჲსო, 

გიყუარ მეა? ჰრქუა მას პეტრე: ჰე, უფალო, შენ იცი, რამეთუ მიყუარ შენ. ჰრქუა მას 

იესუ: დამწყსენ ცხოვარნი ჩემნი. კუალად ჰრქუა მას იესუ მესამედ: სიმონ იონაჲსო, 

გიყუარ მეა? შეწუხნა პეტრე, რამეთუ ჰრქუა მას მესამედ: გიყუარ მე? და ჰრქუა მას: 

                                                 
20 ვ.ს. სოლოვიოვი რუსეთი და მსოფლიო ეკლესია С. 73. 
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უფალო, შენ ყოველი უწყი და ყოველი იცი, რამეთუ მიყუარ შენ. ჰრქუა მას იესუ: 

დამწყსენ ცხოვარნი ჩემნი“ (იოან. 21:15-17).  

ამ სახარებისეული სიტყვების სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია კათოლიკურ 

და მართლმადიდებლურ ეკზეგეტიკაში შიდასაეკლესიო მოწყობის განსხვავებული 

გაგების მიზეზი ხდება.21 

კათოლიკური ეკლესიოლოგია, რომელიც აღიარებს, რომ ეს სიტყვები 

მოციქულ პავლეს პირველობას მიანიშნებს, ქმნის სწავლებას რომაული 

საეპისკოპოსო კათედრის, როგორც პავლეს მიერ დაარსებულის, პირველობაზე. 

მაგრამ ისტორია მოწმობს, რომ პეტრემ რომის გარდა სხვა ქალაქებშიც დააარსა 

კათედრები. ამას გარდა, რომი არა მხოლოდ მოციქულ პეტრეს ქადაგებისა და 

მოწამეობრივი სიკვდილის ადგილია, არამედ მოციქული პავლესიც. 

მართლმადიდებლური ეკლესიოლოგია პეტრესთვის მაცხოვრის ნათქვამს 

ფართო სახარებისეულ კონტექსტში განიხილავს და მას ამგვარად ხსნის: ქრისტეს 

სამგზის უარმყოფელ პეტრეს სამგზისვე უნდა ეღიარებინა მისი სიყვარული, რათა 

კვლავ დაბრუნებულიყო მოციქულთა შორის; და რომ ის აგრეთვე არის დამოძღვრა, 

ყველა მოციქულისადმი მიმართული.  

ისტორიულად ყალიბდება ეკლესიური ერთიანობის სხვადასხვა გაგება: 

იერარქიული – კათოლიციზმში (ეკლესიის მიწიერი მეთაურის, ქრისტეს ნაცვალის – 

რომაელი მღვდელმთავრის – აღიარება) და საკრამენტალური – 

მართლმადიდებლობაში (ქრისტიანთა საკრამენტალური ერთობის აღიარება, 

რომლებსაც აერთიანებს არა საერთო ხელისუფლება, არამედ საერთო 

საიდუმლოები): „...რომაულ-კათოლიკური ეკლესიოლოგია უნივერსალურ მეთაურს 

მოითხოვს, მაშინ, როცა მართლმადიდებლური ეკლესიოლოგია დაეფუძნა 

ადგილობრივ ეპისკოპოსებს და მსოფლიო ეპისკოპატს, როგორც ერთიანობის 

ნიშნებსა და იარაღებს“.22   

ვ.ს. სოლოვიოვი აღმოსავლეთში ქრისტიანული საზოგადოების ეკლესიურ-

ისტორიულ გზას განიხილავს, როგორც სამი ძირითადი რელიგიურ-პოლიტიკური 

მიმდინარეობის: ერეტიკულის, მართლმადიდებლურ-ანტიკათოლიკურისა და 

მართლმადიდებლურ-კათოლიკურის – დაპირისპირებისა და კონკურენციის  

შედეგს. 

ერეტიკული მოძრაობები – არიანელობიდან ვიდრე ხატმებრძოლობამდე – 

თავიანთი ბუნებითა და არსით იყო წარმართული რეაქცია ქვეყნად ქრისტიანული 

ხარების გამოჩენაზე.  მართლმადიდებელ ანტიკათოლიკეებთან შეკავშირებული ეს 

მოძრაობა ეწინააღმდეგებოდა ეკლესიაში გამაერთიანებელ ტენდენციებს – 

შემოკრებას რომში მდებარე პეტრეს სამოციქულო კათედრასთან, რომელსაც ვ.ს. 

სოლოვიოვი თავად ქრისტეს ერთ-ერთ ცხად დადგენილებად მიიჩნევს.  

მოაზროვნეს მიაჩნია, რომ მსოფლიო კრებების ეპოქაში მიმდინარე 

დოგმატური დავების ისტორია საფუძველს იძლევა ვამტკიცოთ, რომ 

მართლმადიდებლურ-კათოლიკური მიმდინარეობა ეკლესიაში იმთავითვე 

ორიენტირებული იყო რომის გარშემო ერთიანობაზე: „...მართლმადიდებელი 

კათოლიკეები წმ. პეტრეს ცენტრალურ კათედრას ჭეშმარიტებისა და რელიგიური 

                                                 
21 იხ. ამ თემაზე სამეცნიერო ნაშრომების კრებული, რომლის ავტორებიც უდიდესი თანამედროვე 

მართლმადიდებელი და კათოლიკე ღვთისმეტყველები და ისტორიკოსები არიან: Петрово служение. 

Диалог католиков и православных. Под ред. Вальтера Каспера / Серия «Диалог». М.: Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2006. 284 с. 
22 ფ.კ. სტილიანოპულოსი. ბიბლიური პირმშოობის საკითხთან დაკავშირებით. С. 77. 
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თავისუფლების მძლავრ საყრდენად ხედავდნენ და აღიარებდნენ. <...> ...ეს იყო 

წმინდა ათანასე დიდის, წმინდა იოანე ოქროპირის, წმინდა ფლავიანეს, წმინდა 

მაქსიმე აღმსარებლის და წმინდა თეოდორე სტუდიელის პარტია“.23 

რეალური ისტორიული სიტუაცია იმგვარად აეწყო, რომ ბიზანტიაში 

საიმპერატორო ძალაუფლებამ (ანტიკათოლიკური მომდინარეობის მხარდაჭერის 

წყალობით) დაიქვემდებარა ეკლესია აღმოსავლეთში, რამაც მოიტანა ქრისტიანული 

ეკლესიისთვის დამღუპველი ისეთი ფენომენი, როგორიც იყო ცეზარეპაპიზმი: 
„ადრებიზანტიურ სახელმწიფოებრივ შეგნებაში ეკლესია – ესაა იერარქია, 

დოგმატები, ღვთისმსახურება, ტაძარი: და ყოველივე ეს, მართლაც, ქვეყნიერების 

„სულია“, იმპერიის სული. მაგრამ ამ შეგნებიდან ამოვარდნილია ეკლესია-სხეული, 

ეკლესია-საზოგადოება, ის შეცვლილი ან ჩანაცვლებულია სახელმწიფოთი. და 

ამიტომ აღარ არსებობს ეკლესიისა და სახელმწიფოს პრობლემა, არამედ რჩება 

მხოლოდ ორი ხელისუფლების თანაფარდობის საკითხი: „საეროსი“ და 

„სასულიეროსი“, უკვე თავად სახელმწიფოს შიგნით“.24 

ვ.ს. სოლოვიოვის თეოკრატიული პროექტი, დამყარებული სამი მსახურების: 

მღვდელმთავრის, მეფის და წინასწარმეტყველის („რუსული იდეა, «Русская идея»; 

გამოქვეყნებულია 1911 წ.) ერთიანობაზე, უტოპიურია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ 

ბიზანტიური სახელმწიფოებრიობის ელემენტების სოლოვიოვისეული კრიტიკა 

ეფემერული და უსაფუძვლოა. ვ.ს. სოლოვიოვი სახელმწიფოს ცეზარეპაპისტური 

მოდელის ფორმირების მრავალ ისტორიულ ასპექტს ითვალისწინებს და აანალი-

ზებს. მოაზროვნე არ კიცხავს ბიზანტიელი მონაზვნობის მჭვრეტელობას და 

სოციალურ პასივიზმს, როგორც ს.ს. ხორუჟი მიიჩნევს25, არამედ ამას მსოფლიოს 

მსახურების ერთმანეთისგან დაცილებული პოლიტიკური და ისიხასტური 

იდეალების წარმოქმნის ერთ-ერთ გვერდით მიზეზად ასახელებს. 

თავის შეხედულებათა მთელი წინააღმდეგობრიობის მიუხედავად, ვ.ს. 

სოლოვიოვი მწვავედ გრძნობდა ისტორიის ტრაგიზმსა და კატასტროფიულობას და 

არასოდეს გამოჰქონდა ერთმნიშვნელოვანი დასკვნები. თეოკრატიული იდეალი 

თავად ფილოსოფოსმა გაფანტა. მაგრამ ეს არ ნიშნავდა ღვთის, კაცობრიობის და 

რუსეთის რწმენის დაკარგვას: „ვლ. სოლოვიოვს უყვარდა რუსეთი ყოველგვარი 

სლავიანოფილური სამკაულების გარეშე“, წერდა ა.თ. ლოსევი ამ მოაზროვნისადმი 

მიძღვნილ თავის ნაშრომში, „პირიქით, ამ სიყვარულს ახლდა ბიზანტიურ-

მოსკოვური მართლმადიდებლობის მკაცრი კრიტიკა, მაგრამ ბურჟუაზიული 

ცივილიზაციის მიღწევებით დასავლეთური აღტაცებებისა  ნამდვილად არაფერი 

ეცხო. ვლ. სოლოვიოვი უმკაცრესად აკრიტიკებდა აღმოსავლეთსაც და დასავლეთსაც, 

რუსეთის ძველი რეჟიმის მთელ საზოგადოებრივ-პოლიტიკურ ნაკლოვანებებს. 

მაგრამ თავად რუსეთი მთელი სიცოცხლის მანძილზე მის ერთადერთ და მგზნებარე 

სიყვარულად რჩებოდა“26.  

                                                 
23 ვ.ს. სოლოვიოვი რუსეთი და მსოფლიო ეკლესია С. 32. 
24 პროტოპრესვიტერი ალექსანდრე შმემანი. მართლმადიდებლობის ისტორიული გზა. С. 205. 
25 იხ., მაგალითად: „ფილოსოფოსი ყველანაირად ემხრობოდა სამყაროს მიმართ ქმედით, დინამიურ 

მიდგომას და კიცხავდა ისიხასტური ასკეზის უძრავ პასიურობას, კვიეტიზმს, მაგრამ მან ვერ 

მოიხელთა თავად ამ ასკეზის არსი: მისი უაღრესად ქმედითი და დინამიური მიდგომა ადამიანთან“ 

(Хоружий С. С. Владимир Соловьев и мистико-аскетическая традиция Православия // Хоружий С.С. О 

Старом и Новом. СПб.: Алетейя, 2000. С.197.). 
26 ა.ფ. ლოსევი; „ვლადიმერ სოლოვიოვი და მისი დრო. 2-е изд., доп. М.: Мысль, 1994. С. 224-225. 
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ვ.ს. სოლოვიოვის ფილოსოფიური ნაშრომების წაკითხვის გამოცდილება 

თანამედროვე ქრისტიანებს რუსული რელიგიური ფილოსოფიის წარმომადგენლების 

სულიერ ძიებათა გაგებაში უნდა დაეხმაროს, მათი, რომლებიც ცდილობდნენ, 

ღმერთის მსახურების იდეალი ერთობასა და ურთიერთსიყვარულში  ეპოვნათ. ვ.ს. 

სოლოვიოვის რელიგიური კონცეპციის თანახმად, მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში 

„ბერძნული“ და „ლათინური“ საწყისები ანტინომიური ერთიანობის მაგალითია. 
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