Релігійні течії пізньої античності. Гностицизм
У спецкурсі розглядається проблема різноманіття релігійних ідей, які
існували у Римській імперії і вплинули на подальший розвиток європейської
культури. Одним з найважливіших напрямків релігійної думки був
гностицизм, що складався із різних сект, течій та шкіл. Він виник у I ст. н.е.,
досяг розквіту у II-III ст. н.е. і став у цей час головним суперником
християнства, але незабаром був фактично знищений прихильниками
ортодоксального християнства. Матеріал курсу побудовано так, щоб
студенти, на основі глибокого вивчення джерел, могли розібратися у
світогляді й ідеології гностиків, а також більш детально вивчити історію
країн Середземномор’я у пізньоантичний період.

Религиозные течения поздней античности. Гностицизм
В спецкурсе рассматривается проблема многообразия религиозных
идей, существовавших в Римской империи и оказавших колоссальное
влияние на европейскую культуру. Одним из важнейших направлений
религиозной мысли был гностицизм, который состоял из различных сект,
течений и школ. Возникнув в I в. н.э. в Восточном Средиземноморье,
гностицизм достиг расцвета во II-III вв. и стал главным соперником
христианства,

но

вскоре

был

фактически

полностью

уничтожен

сторонниками ортодоксального христианства. Материал курса построен так,
чтобы студенты, на основе глубокого изучения источников,

могли

разобраться в мировоззрении и идеологии гностиков, а также более детально
изучить историю стран Средиземноморья в позднеантичный период.

Religious Movements of Late Antiquity. Gnosticism
The special course devoted to the problem of religious diversity of ideas that
existed in the Roman Empire and have had an enormous impact on European
culture. One of the most important areas of religious thought was Gnosticism,
which consisted of different sects and schools. Originating in the I BC in the

Eastern Mediterranean, Gnosticism reached its height during the II-III centuries
and became the chief rival of Christianity, but soon was almost completely
destroyed by the supporters of orthodox Christianity. The course material is
designed so that students, based on in-depth study of the sources, to understand the
worldview and ideology of the Gnostics, and a more detailed study of the history
of the Mediterranean in the Late Antiquity.

