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ВСТУП 
 

 

 

 

 

 

Колективна монографія є підсумком виконання наукової теми «Релігія 

в контексті соціокультурних трансформацій України у першій чверті XXI 

ст.» (реєстраційний номер 0108U009102), яку співробітники Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ завершили у 2008 році. 

Автори книги поставили перед собою непросту мету: з'ясувати роль і 

місце релігії в сучасних соціокультурних процесах України та визначити 

шляхи оптимізації її суспільної функціональності. Це передбачало на основі 

збору та узагальнення фактів, джерел, здійснити концептуалізацію процесів, 

які відбуваються в релігійному житті України, виокремити основні тенденції 

соціокультурних змін, спрогнозовати трансформації, що очікуються 

найближчим часом в релігійній сфері. Складність виконання 

сформульованих завдань пов‘язана з тим, що перед нами релігія постала як 

живий організм, який, незважаючи на всю свою традиційність, постійно 

знаходиться у русі, специфічно реагуючи на зміни, що відбуваються в 

суспільстві.  

Україна увійшла в новий цивілізаційний період свого розвитку, який 

позначається глибокими трансформаціями в усіх сферах її життєдіяльності, а 

особливо в соціальній та культурній. Враховуючи зростаючу актуалізацію 

релігійного чинника в суспільстві, в житті кожного українця, природно 

очікувати постійного моніторингу тих процесів, що пов‘язані із пошуком 

стратегій різних релігійних інституцій в змінному духовному і соціально-

культурному просторі. Різні релігії по-різному орієнтують своїх 

послідовників щодо суспільних змін. Беручи до уваги свою віросповідну 

специфіку і зважаючи на соціокультурний контекст, різні релігії по-різному 

визначають свою роль в соціумі, в соціальному служінні, в національних 

процесах, у відносинах з державою, в роботі з молоддю, формуванні 

релігійності людей. Сучасні трансформаційні, навіть кризові умови розвитку 

людства, формулюють і нові вимоги до релігій, їх духовних провідників, які 

мають забезпечити мир і суспільну стабільність. Саме необхідність розкриття 

змісту тих відповідей, які даються релігійними організаціями на виклики 

часу, спонукала дослідників теми відслідковувати ті зв‘язки, що 

утворюються між релігією і суспільством, державою соціальними групами, 

релігією і культурою, між релігією й освітою тощо. 

Релігієзнавці, які включені до реальних процесів суспільного життя, 

завжди відслідковують ті зміни, яких зазнає основний об‘єкт їхніх 

зацікавлень - релігія і церква. Те предметне поле, яке визначено як параграфи 

даного дослідження, - не в змозі охопити всю сукупність проблем, пов‘язаних 
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із трансформаціями в релігійній сфері. Але розкриття проблеми віднайшло 

своє висвітлення в багатьох статтях, що надруковані були раніше основними 

виконавцями теми в різних монографіях, збірниках і журналах. Там можна 

прочитати статті як загальнотеоретичного, так і суто практичного 

наповнення, зокрема про релігію як невід‘ємний компонент соціуму чи 

постмодерн у контексті історії християнства або про роль релігійних 

організацій у розвитку громадянського суспільства, про діяльність 

Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій, міжконфесійні 

відносини України в контексті світових релігійних процесів, про характер 

нової релігійності в Україні, зміни індивідуальних виявів релігійності 

українця, трансформації в спільнотному житті сучасних українських 

віруючих, про релігійне життя України в багатоманітні його виявів тощо. То 

ж ми подаємо в кінці книги перелік наукових праць, написаних 

релігієзнавцями України. 

До розробки проблеми трансформації релігійних феноменів 

долучаються наші колеги з інших інституцій, частина матеріалів яких 

увійшла в це видання. Не висвітленими залишилося багато проблем, 

наприклад місіонерська діяльність в поліконфесійному просторі України, 

ґенеза толерантності в Україні, іноетнічні та інорелігійні впливи на життя 

українців, проблема формування християнської єдності в суспільстві, 

ситуація змін в українській релігійній діаспорі, роль релігії у процесах 

українського національного відродження, мова і релігія, вплив релігійного 

фактору на теорію і практику українського націоналізму, релігійний чинник в 

бутті національних меншин, формування української етнонаціональної 

свідомості в контексті нової парадигми католицького харизматичного руху, 

існування різних релігій в українському контексті, налагодження діалогу між 

ними, зокрема християнами та мусульманами, тобто все те, що деформує 

картину тих трансформацій, з якими зустрілася Україна. Але це стане 

перспективою для подальшого моніторингу змін в релігійній сфері. 

Чи вдалося авторам надати об‘єктивну й науково обґрунтовану картину 

соціокультурних трансформацій в Україні та місця в них релігій – судити 

читачу, який і сам помічає більшу кількісну і якісну присутність релігії і 

церкви в українському соціумі; бачить, що релігія поступово виводиться з її 

колишнього маргінального стану на рівень затребуваних суспільством і 

окремою людиною структур і явищ, відзначає, що відновлюється моральний 

модус і організаційне значення релігії в житті і свідомості громадян України, 

що проявляється в зростанні авторитету релігійних лідерів не тільки в 

релігійному, але й у світському середовищі. Своєю монографією ми 

сподіваємося донести українському суспільству, а особливо його владним 

структурам, інформацію про зміни, які відбуваються в процесі духовного 

розвитку українців для вчасного урахування їх у державно-церковних і 

міжконфесійних відносинах, що має спрацювати на захист духовності і 

національних інтересів українського народу. 
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РОЗДІЛ 1 
 

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ 

 

 

 

1. Трансформація функціональності релігійного комплексу 

як реалізація його суспільних адаптаційних можливостей 
 

Релігія в історії суспільства, як відомо, не завжди поставала як відносно 

самостійне духовне утворення. Так, в умовах первісного суспільства, для 

якого характерною рисою була синкретичність форм людської діяльності, 

вона була не окремою підсистемою, а якісною стороною життя спільноти. 

Тому такі релігійні вірування практично пронизували всі сфери суспільного 

життя людини, більше того, часто були його суттю. Через це релігійний 

фактор тією чи іншою мірою був наявний у всіх структурно-функціональних 

елементах суспільного життя того часу. Саме він зумовлював цілісність і 

вектор соціального розвитку самого первісного суспільства. 

В умовах подальшого поглиблення і посилення диференціації усіх сфер 

життєдіяльності людини закономірно відбулося виокремлення духовної 

діяльності як відносно самостійної системи в межах суспільного життя. 

Відтепер відповідна діяльність стала монополією певного прошарку людей. 

Саме з цього часу про релігію можна говорити як про автономний 

специфічний духовний комплекс, котрий має визначену мету і конкретні 

сфери діяльності та впливу, рольовий розподіл, власну логіку розвитку, свою 

історію. За таких умов релігійний комплекс вже міг, виходячи з власних 

потреб та інтересів, через конкретних священнослужителів ставити і перед 

суспільством певні вимоги. Більше того, він отримав здатність через 

віруючих та їх організації суттєво впливати на зміст та форми самого 

суспільного життя, визначати вектор його розвитку. У свою чергу, це, 

природно, змушує й конкретний соціум враховувати інтереси відповідного 

релігійного комплексу та певним чином до нього пристосовуватися. При 

цьому, як переконливо свідчить історія, такий комплекс, образно говорячи, 

завжди прагнув монопольно установлювати суспільству свої “правила гри”.  

Нині ситуація кардинально змінилася, оскільки під впливом суттєвих 

змін, які відбулися у соціумі, релігійний комплекс змушений сам засобом 

трансформації своєї функціональності адаптуватися до нових умов 

суспільного буття. Зрозуміло, що такий процес зумовлюється глибокими 

соціально-економічними перетвореннями у суспільстві, які спричинені перш 

за все подальшим поглибленням процесу глобалізації світу. Тому в 

релігійному комплексі об’єктивно поглиблюється переорієнтація з 

притаманних для нього раніше вертикальних відносин “Бог – людина” на 

горизонтальні “Людина – людина”. А це, за сучасних умов, створює реальні 
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умови його функціонування власне і за межами самої релігії. Саме тому ми 

можемо спостерігати у більшості конфесій перегляд, а точніше, 

раціоналізацію основних релігійних положень та уявлень. “Будучи зібранням 

документів, що відносяться до певних подій минулого, Біблія, - змушений 

констатувати богослов Дж. Стотт, - несе в собі щось архаїчне. Вона, здається, 

не може посперечатися з нашою західною культурою, з її космічними 

станціями і мікропроцесорами” [Скотт Дж. Новые проблемы современных 

христиан. - Черкассы, 2004.- С. 16]. 

Таким чином, з метою власного виживання релігійний комплекс 

змушений більш-менш адекватно відображати фактичну ситуацію в тому чи 

іншому суспільстві шляхом узгодження власної діяльності відповідно до 

нових суспільних та індивідуальних потреб, які зумовлені соціальними 

змінами в самому соціумі. Саме така історична здатність релігійного 

феномена пристосуватися до суспільних змін, вміння узгоджувати нові факти 

суспільного життя з основами віровчення й зумовило його високий 

адаптаційний потенціал. Для прикладу, християнство у формі католицизму у 

свій час відповідало ідеологічним потребам не тільки феодалізму, але й, 

відповідно, капіталізму і, навіть, соціалізму. При цьому нові умови 

соціального життя потребували і більш адекватних форм релігійності, таких 

її форм, які б відповідали запитам сучасним віруючим. Тому, наприклад, 

виникнення у свій час такої форми християнства як протестантизм було 

своєрідною відповіддю на тогочасні суспільні виклики. Сформований на 

потребу буржуазного способу виробництва протестантизм суттєво змінив 

світоглядно-ідеологічні засади християнського віровчення, пристосував їх до 

запитів нового, капіталістичного суспільства. Для цього було змінене вчення 

католицизму, згідно якого людина могла досягнути особистого спасіння в 

потойбічному світі тільки завдячуючи старанням і діянням католицької 

Церкви. Всупереч цьому ідеологи протестантизму (М.Лютер, Ж.Кальвін, 

У.Цвінглі та ін.) стверджували, що первородний гріх спотворив природу 

самої людини, чим позбавив її здатності до добра. Тому вона, згідно такого 

віровчення, вже не може врятуватися тільки за допомогою добрих справ, 

зокрема таїнств і аскетизму, як це було раніш. В такому підході головну роль 

вже відіграє особиста віра в спокутну жертву Ісуса Христа. Саме тому, з 

точки зору протестантизму, вся людська діяльність має релігійне значення. А 

тому попередні релігійні засоби досягнення врятування (обряди, богоугодні 

справи, аскеза, відхід від мирського життя і т.д.) оголошуються несуттєвими. 

Тому протестантизм робить акцент “на спасінні через віру, але віру вільну”. 

Такий підхід дозволив відкрити шлях до стимулювання у людей ініціативі, 

бережливості, підприємливості, що в кінцевому підсумку сприяло 

накопиченню матеріальних благ. Бізнесова діяльність вже принципово не 

розглядається як недостойна справа для віруючої людини. Навпаки, вона 

постає як шлях отримання божественної благодаті, звичайно, при дотриманні 

конфесійних вимог.  

Зрозуміло, що релігійний комплекс в умовах переходу людства від 
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світогляду модерну до світогляду постмодерну не може стояти осторонь 

цього процесу, хоча б через те, що такий процес безпосередньо зачіпає його 

інтереси. Тому він намагається адаптуватися і до нового світорозуміння 

людини. “Фундаментальною ідеєю основних сучасних теологічних напрямів, 

запропонованих Бультманном, Тілліхом, Бонхоффером, Уайтхедом і 

Ранетом, - слушно зазначає християнський теолог Т.Оден, - є ідея 

необхідності пристосування теології до нових часів” [Оден Т.К. После 

модернизма. Что впереди? – Минск, 2003. – С. 29]. Наглядним прикладом 

цього є зокрема недавнє визнання Ватиканом еволюційної теорії Ч.Дарвіна.  

Безперечно, процес трансформації функціональності релігійного 

комплексу аж ніяк не міг оминути діяльності релігійних організацій, які 

діють нині на теренах України. Щоправда, він, у порівнянні з зарубіжними 

демократичними країнами, має свою специфіку. Вона зумовлюється, перш за 

все тим, що українська держава порівняно недавно отримала політичну 

незалежність. А тому й немає тих демократичних традицій, які притаманні 

конфесіям, що діють у цивілізованих країнах, де вони постають важливим 

складовим елементом громадянського суспільства. Тому за таких умов в 

Україні актуалізується проблема утвердження та подальшого розвитку 

релігійних організацій як важливих інституцій громадянського суспільства.  

Нині ряд Церков, які діють в українському суспільстві, починають 

усвідомлювати потребу зміни власної функціональності в соціумі, що, 

відповідно, вимагає перегляду наявних форм і методів її реалізації. 

Щоправда, як свідчить практика, цей пошук явно затягнувся. Про це свідчить 

зокрема той факт, що у керівництві більшості конфесій з цього питання є 

різке розмежування. Особливо це характерне для православ’я, де воно 

відбувається по відомій лінії, яка умовно поділяє клір на “консерваторів” та 

“модерністів”. Перші, побоюючись, що Церква, беручи активну участь у 

світському житті, втратить свою ідентичність, відстоюють позиції відносно її 

функціонування у справі збереження літургіко-історичної спадщини. Щодо 

“модерністів”, то вони навпаки - визнають потребу в постійному оновленні 

форм і методів церковного життя, постійному діалозі із “зовнішнім” світом і 

ставлять собі завдання перетворення всієї повноти суспільного життя на 

засадах християнських цінностей.  

Варто зазначити, що нині під впливом реального життя серед 

християнських богословів набуває поширення думка про те, що “Церква 

повинна на повному серйозі прийняти секулярну сферу й довести, що 

християнське служіння можливе й необхідне і в ній, а не тільки в монастирі 

чи в парафії” [Жицінський Ю. Бог постмодерністів. – Львів, 2004. - С.183].  

Поза сумнівом, такий підхід можливий лише на засадах 

переосмислення сутності самої людини. Тому вона більшістю богословів вже 

розглядається як суб’єкт, осереддя та мета суспільства, що вимагає шанувати 

її разом із притаманними їй універсальними та невід’ємними “людськими 

правами”. Через те дискутуються, зокрема, питання щодо можливостей 

створення віруючими політичних партій, незалежних від держави та 
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адміністрації профспілок, можливості боротьби віруючих за свої 

громадянські права. 

Реакцією на питання щодо місця і ролі Церкви у сучасному 

суспільному житті стали соціальні доктрини, соціальні вчення, зокрема 

християнських церков. Вони відображають погляди і настанови Церкви не 

лише щодо особистої поведінки віруючих, але й з приводу обов’язків 

християнина щодо суспільства в цілому, тобто його соціальної 

відповідальності. Виходячи з релігійного уявлення про людину та її гідність, 

соціальна доктрина дає основні методологічні принципи, які орієнтують 

віруючих в ролі громадян у їхніх соціально-політичних поглядах.  

Сьогодні більшість християнських Церков, які діють в Україні 

вважають своїм обов’язком виступати на захист прав і свобод громадян у тих 

випадках, коли владні структури своїми діями зумовлюють погіршення 

соціально-економічного становища віруючих та інших громадян, або 

вдавалися до обмеження задекларованих конституційних прав та свобод 

особистості. Той факт, що “місія Церкви є духовного порядку, насправді не 

протиставляє її світові. Надія на вічне спасіння та змагання (діяльне 

прагнення) до підтримки людей – це різні речі. Це варто пам’ятати. Проте 

вони не роздільні, бо ж саме на землі, в історії, в конкретних умовах життя 

кожна людина готує, вирішує і наперед переживає свою вічну долю. 

Несправедливість, визиск, неуцтво, які в межах суспільства нерідко 

консолідуються у справжні “структури гріха”, є великими ворогами людини, 

бо вони впливають на моральну поведінку людини, позбавляють її гідності 

особи, перешкоджають їй здійснити своє покликання” [Йозеф кардинал 

Ратцінгер, Тарнісіо Бертоне. Миряни і політика // Арка. – 2003.- №1.- С.15]. 

Тому для більшості з існуючих в Україні церков сьогодні є актуальною 

проблема їх самовизначення щодо присутності у процесі становлення і 

розвитку громадянського суспільства в наший країні. 

Звісно, що підвищення рівня соціальної активності віруючих людей 

позитивно вплине і на загальний рівень такої активності в суспільстві. 

Правда, в цьому плані традиційні християнські конфесії мають певні власні 

проблеми. Адже у них існує започаткований ще в епоху Середньовіччя поділ 

на клір і мирян, “професіоналів”, “владу” і “темний люд”. І якщо духовенство 

вже в силу свого соціального статусу займало соціально активну позицію, то 

миряни в Україні мають ознаки одночасно активності та безсилля, оптимізму 

та розчарувань, впевненості й значних вагань. 

В цьому плані потрібно відзначити зусилля громад Римо-Католицької 

Церкви, яка намагається своїх віруючих зробити повноправними учасниками 

процесу управління державою, здійснює пошук нових і повніших форм 

участі в суспільному житті громадян-християн та нехристиян. “Життя 

демократії, - зазначають її ієрархи, - не може бути ефективним без активної, 

відповідальної та щирої участі кожного з нас” [Йозеф кардинал Ратцінгер, 

Тарнісіо Бертоне. Миряни і політика. – С.1]. Такий підхід був узаконений 

рішеннями Другого Ватиканського собору. В його документах, зокрема, 
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зазначено, що “миряни не повинні відмовлятися від участі в громадському 

житті, в економічній, соціальній, законодавчій, адміністративній та 

культурній сферах, маючи на меті на особистому та державному рівні 

пропагувати суспільне благо” [Там само]. За нинішніх умов обов’язком 

католиків є пропагування та захист таких суспільних цінностей як 

громадський порядок і мир, свобода і рівність, повага до людського життя та 

довкілля, справедливість та солідарність, тобто тих засад, які виступають 

фундаментом громадянського суспільства. 

„Загальною тенденцію у розвитку сучасного християнства, - слушно 

підкреслює А.Колодний, - є його протестантизація. Цим поняттям 

позначаємо процес зростання в конфесіях прагнення вірних до все 

свідомішого осягнення змісту християнського вчення і поступове спрощення 

обрядової символіки і практики” [Колодний А.М. Україна в її релігійних 

виявах.- Львів, 2005.- С. 236]. Тому сьогодні релігійні громади цього 

напрямку піднімають і прагнуть вирішити проблеми ядерного роззброєння, 

прав людини, питань політичної, економічної, расової дискримінації, шлюбу 

й розлучень, абортів й евтаназії, штучного запліднення людини і навіть 

одностатевих відносин.  

Все означене вище свідчить про поглиблення процесу трансформації 

функціональної природи релігійного комплексу. Так, з одного боку 

відбувається адаптація багатьох моментів віровчення до потреб сучасного 

віруючого, а з іншого – переорієнтація функціональної ролі релігійного 

комплексу шляхом включення у сферу власної діяльності економічних, 

політичних, правових, медико-біологічних, духовно-моральних, 

благодійницьких, екологічних та інших проблем. Зрозуміло, що цей процес 

не може мати лінійного характеру, оскільки Церква не може допустити 

зведення своїх соціальних функцій до вирішення тільки проблем земного 

буття і тим самим відмовитися від природи власне релігійної 

функціональності. 

 

 

 

2. Змирщення християнства і криза християнської цивілізації 
 

Глобальні соціальні, політичні й культурні катаклізмами ХХ століття 

проявили себе передусім у знеціненні чи запереченні глибинних основ 

Західної чи Європейської цивілізації. А оскільки християнство вважається її 

базовою основою, то це дало привід наголошувати й на його кризі, бо ж саме 

християнство, мовляв, за нових умов уже перестало відповідати запитам і 

проблемам сучасної людини з її культом утилітарної раціональності. 

Утім тут відразу треба внести ясність: парадоксально, але фактом є те, 

що так звана християнська цивілізація ніколи так і не була за своєю суттю 

християнською. Такий висновок ми робимо на тій підставі, що обстоювані 

нею мораль, культура, політика, право, освіта та ін. жодним чином не 
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відповідали вимогам християнського віроповчального закону, стрижень 

якого складає морально-етична доктрина. З огляду на останнє, зауважувати 

на якійсь тотальній кризі, яку сьогодні переживає християнство було б 

абсолютно неправильно. І це на тій підставі (підкреслимо тут це ще раз), що 

його традиційні новозавітні віроповчальні положення (і передусім морально-

етичні норми) тільки з великою натяжкою вписуються в рамки сучасного 

світу: християнство завжди витіснялося суспільством на периферію свого 

життя, як рудимент чи анахронізм, що не відповідає духу і вимогам часу. І 

таке ставлення громадянського суспільства до нього не є чимось новим, 

оскільки завжди було притаманним для Європи (згадаймо тут, зокрема, хоча 

б античність, добу середньовіччя чи буржуазних революцій Нового часу). Це 

– по-перше. 

По-друге, релігія Євангелій проголошує словами апостола Івана, що 

„весь світ лежить у злі‖ (1 Ів. 5:19). Він є власністю уособленого в Сатані зла 

(Ів. 12:31, 14:30, 16:11; 2 Кор. 4:4). Люди, які живуть у ньому, відтак є 

невільниками. Згідно з передсмертною молитвою Христа (Ів. 17:15), його 

бажанням було забрати віруючих зі світу зла. Саме в цьому виявлялася його 

основна місія на Землі: спокутати „підневільних‖ із цьогосвітнього рабства 

(Гал. 1:4). Християнство повчає, що істинного знання, добра і щастя людина 

в земному світі ніколи не знайде. Місія Христа, за Новим Завітом, була 

спрямована на те, щоб допомогти людині здолати відчуття світової 

дисгармонії. Вихід зі складних життєвих колізій пролягав для неї вже через 

заперечення буття чуттєвого як буття неістинного і відхід від нього до 

справжнього буття Бога, який є абсолютним Добром і водночас сенсом буття 

і самим буттям. У цьому смислі ранньохристиянська проповідь не 

проголошувала, як відомо, перетворення дійсних умов світу, а лише 

корегувала свідомість того, хто пов‘язаний із цим світом. Праведник мусить 

зберігати свій внутрішній світ у світі жалю й насилля. „Не любіть світу, ані 

того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любови Отцівської, бо все, 

що в світі: пожадливість тілесна, і пожадливість очам, і пиха життєва, це не 

від Отця, а від світу‖ (1 Ів. 2:15-16); „Ніхто двом панам служити не може, бо 

або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а 

другого знехтує. Не можете Богові служити й мамоні‖ (Мт. 6:24). Грецькою 

мовою словом «мамона» позначається матеріальне багатство і служіння 

йому. 

Отже, за Новим Завітом, християнство не є (та й не може бути) 

релігією широких мас, релігією більшості, оскільки більшість ніколи не 

визнає одну з вихідних віроповчальних ідей християнства – положення про 

дуалізм світу земного і світу божественного, за яким усе земне є злом. 

Наголосимо на тому, що ніякої кризи християнство ніколи не 

переживало і не переживає її й нині. Тут треба наголосити не на кризі 

християнства, як про це намагаються твердити впродовж всього ХХ століття 

(і особливо в останні його десятиліття) різного роду теологи (здебільшого 

протестантські й католицькі), політики, соціологи і культурологи, а, з одного 
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боку, на кризі сучасної, несправедливо званої християнською, цивілізації, яка 

завжди була у переважній своїй масі християнською тільки номінально, а з 

іншого ж – на кризі самої людини. 

Ще в 20-тих роках ХХ ст. окремими протестантськими (К.Барт, 

Р.Бультман, Р.Нібур, П.Тілліх та інші), а також католицькими теологами 

(одним із лідерів католицького модернізму був французький экзегет А.Луази, 

прихильник радикального перегляду ісагогіки і біблійної герменевтики) 

стали підніматися питання щодо гармонізації істин віри з сучасним 

мисленням, які, так чи інакше, своїм підтекстом були спрямовані на 

подолання, як, на їхній погляд, однієї важливої проблеми – здолати усталене 

у християнському віровченні протистояння земного і небесного, віднайти 

нові аргументи для віруючого, аби переконати його не „зрікатися‖ світу, а, 

попри зауваги Нового Завіту, полюбити його, зробивши його (віруючого) у 

такий спосіб людиною, яка не буде вже закривати себе „шкарлупою догми‖, а 

буде вільною, не обтяженою рамками традиційного євангельського 

віровчення. 

Проте втрата в масовій європейській свідомості релігійно-моральної 

об‘єктивної істини знецінює між тим саме поняття свободи – свободи як 

морального самопокладання. Вибір між добром та злом втрачає відтак 

втрачає об‘єктивну безумовну значимість, оскільки самі поняття добра і зла 

значною мірою віддаються на відкуп індивідуальної совісті. Останнє, 

підкреслимо, і є тим головним лейтмотивом, яким скеровується рух 

сучасного людства до так званого нового плюралістичного суспільства 

[Попов В. Православие и свобода // http://www.wco.ru /biblio/zip/popow/zip]. 

Зазначимо тут принагідно, що теологи, які тією чи іншою мірою 

намагаються прилаштувати віровчення Євангелій до сьогоднішніх запитів, 

вимог світу у переважній своїй масі ніколи не представляли офіційної позиції 

тієї чи іншої християнської конфесії, не говорячи вже про новозавітне 

віровчення. Їхні розмірковування на тему примирення християнства із 

сучасним світом, власне, про його змирщення, є справою особистою і в 

контексті існуючих конфесійних доктрин розцінюються як єретичні, 

антихристиянські. Ці богослови наголошують на кризі сучасного 

християнства, оскільки самі вони по суті не є і ніколи не були у власному 

смислі християнами, а якщо й належали до тієї чи іншої Церкви, то тільки 

номінально. 

Дійсна християнська релігійність виражається не в контексті мінливих 

людських запитів. Вона не може прилаштовуватися до проблем і потреб 

бездуховного світу, бо ж інакше таке „модернізоване‖ чи „оновлене‖ (вважай 

– змирщене) християнство перестане бути, власне, християнством як релігією 

Євангелій. Та й дійсно, на якій підставі можна виправдати подібне змирщене 

християнство, в рамках якого, скажімо, не існує ідеї Бога, ідеї гріха чи наявне 

ухвалення шлюбів між особами однієї статі (на сьогодні подібних теорій 

серед християнського загалу існує вже чимало). Усе, що передбачає ідея 

змирщення – це вихолостити релігію Христа від усього того, що, на погляд 
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суспільства, суперечить свідомості сучасної людини, а це, головним чином, 

саме й стосується передусім базових положень віровчення – заповідей про 

гріх, про віру у викупну смерть Ісуса Христа, морально-етичної доктрини. 

Сама ідея змирщення християнства, по суті, немає нічого спільного 

взагалі з християнською традицією. Відтак якщо й говорити про кризу 

християнства, то її треба розуміти, на нашу думку, не як кризу його 

віроповчальних норм чи морально-етичного закону, а як кризу окремих 

християн, які намагаються підім‘яти християнство під себе. У цьому 

контексті варто тут навести слова Євангельського Христа про таких 

віруючих. „А що ти ледь теплий, ні гарячий, ні холодний, то викину тебе з 

моїх вуст‖ (Об. 3:16). „Ледь теплий‖ християнин, за словами Ісуса, є набагато 

гіршим навіть за невіруючого чи відвертого антихристиянина, оскільки він, 

не відрізняючись, по суті, своїм світоглядом і своїм життям від світогляду 

невіруючих, в той само час прагне називатися християнином, у такий спосіб 

дискредитуючи перед світом ідеї про викупну жертву Спасителя і 

християнську праведність. 

З огляду на останнє, колишню ніцшеанську ідею про „смерть Бога‖ 

відтак доцільно в цьому контексті тепер розуміти не як ідею смерті 

християнства, а як ідею смерті християнської цивілізації в умовах глобальних 

соціальних, політичних, ідеологічних і культурних трансформацій доби 

переходу від модерну до постмодерну. І основною причиною занепаду цієї 

цивілізації, якщо вона тільки хоче бути християнською, якраз є неприйняття 

вихідної для християнства ідеологічної посилки, суть якої складає допущення 

і визнання об‘єктивного існування надприродної реальності – існування ідеї 

Бога, Бога як вищої і сталої інстанції, Бога як вищого Суду, якому є 

підзвітною особа і який через релігійний закон регулює особистісні й 

соціальні відносини, визначає добро і зло, праведність і гріх. 

Так чи інакше, але європейській цивілізації не треба християнство, яке 

обстоює гріховність людини. Їй треба зручне, певною мірою атеїстичне 

християнство, християнство без ідеї Бога, а відтак – без новозавітного 

морально-етичного закону, без заповідей як регуляторів людського життя. До 

речі, подібні тенденції обстоюються так званою теологією „безрелігійного‖, 

„приземленого‖ чи „мирського‖ християнства, згідно з якою людина мусить 

вирішувати свої проблеми сама, без втручання Бога (вперше подібна 

теологічна концепція була викладена німецьким лютеранським пастором 

Д.Бонхьоферром). І якщо подібна концепція претендує на звання 

християнської, то яка її тоді відмінність від ідей сатанізму, адже, по-суті, те 

само обстоюють й ідеологи сатанинських течій, зокрема, А.Ш.ЛаВей – 

засновник однієї з наймасовіших у світі сатанинських груп, відомої як 

«Церква Сатани» [Див.: ЛаВей А.Ш. Сатанинская Библия. – К., 1996]. 

Наприклад, сучасні так звані у відомому смислі протестантські 

теологи розглядають секуляризацію нинішнього суспільства як процес, який 

веде до „безрелігійної‖ людини і „безрелігійного‖ світу. Сутність їхніх 

поглядів зводиться до того, що, хоча в розвитку суспільства по шляху до 
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сучасного „повнолітнього‖ світу дійсно відслідковуються серйозне 

„відпадання від Бога‖, тим не менше цей розвиток не належить 

витлумачувати як антихристиянський. Треба, мовляв, просто зрозуміти, що 

за цих нових умов суспільство потребує проголошення Євангелії Христової 

„по-новому‖ (вважай – „нової‖ Євангелії). 

Подібні тенденції „примирити‖ християнські цінності з сучасним 

світом констатуються сьогодні, як здоровий демократичний плюралізм, у 

межах якого християнин певен обирати те християнство, яке йому до 

вподоби, які норми віровчення йому вигідні, а які ні. До речі, ці мотиви 

плюралізації християнства, певною мірою, співзвучні з теорією так званої 

„громадянської релігії‖, основоположником якої виступив американський 

соціолог Р.Белл. Згідно зі вченням останнього, та чи інша людина вправі не 

просто обирати для себе „церкву за своїм уподобанням‖, а й досить довільно, 

за своїм бажанням слідувати традиційним християнським нормам. 

Зауважимо тут принагідно, що наприклад, радикалізм католицьких 

модерністів вивів їх за межі не лише самого католицизму, але й християнства 

взагалі, підірвавши в такий спосіб в католицьких колах на довгі роки аж до ІІ 

Ватиканського собору довіру до біблеїстики і практично до Біблії взагалі 

[Див.: Кузмицкас Б.Ю. Философские концепции католического модернизма. 

– Вильнюс, 1982]. 

Яскравим прикладом модернізації християнського віровчення, 

підганяння його до потреб пересічного користувача може слугувати 

спільнота "Сім‘я‖ (Союз незалежних місіонерських громад), яка претендує на 

свою християнськість. Характерною рисою доктрини «Сім‘ї» постає 

специфічне розуміння євангельського ―закону любові‖. В Декларації віри 

«Сім‘ї» читаємо: ―Безсумнівно, одним з найбільш суперечливих принципів 

нашої «Сім‘ї» є наше переконання щодо того, що гетеросексуальні відносини 

в любові поміж дорослими членами союзу зі згоди усіх зацікавлених сторін - 

незалежно від того, одружені (заміжні) вони чи ні, - абсолютно прийнятні в 

очах Бога. … Статеві стосунки і політика у Сім‘ї (яка не має нічого спільного 

з розпусними діями, всупереч твердженням деяких наших наклепників) 

засновуються і скеровуються певним принципом з Писання, відомим як 

Закон Любові. Закон Любові Господа проходить червоною ниткою у 

багатьох місцях Нового Заповіту. ... ―Люби Господа Бога свого усім серцем 

своїм, і усією душею своєю, і усією своєю думкою‖. Це найбільша й 

найперша заповідь. А друга однакова з нею: ‖Люби свого ближнього, як 

самого себе‖ (Мт. 22:37-39)‖. І ще: ―Статеві стосунки між людьми, що 

практикуються у відповідності з тим, як це наказано, призначено і визначено 

Богом, являють собою чисту, непорочну функцію. ... Ми дотримуємося 

ліберального ставлення щодо статевого зв‘язку між особами, які досягли 

повноліття, якщо він виникає зі згоди усіх залучених сторін. В практичному 

житті статеві стосунки грають дуже незначну роль у житті членів наших 

громад і являють собою прерогативу, що висловлює згоду щодо 
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гетеросексуальних дорослих членів союзу, де подібні дії вважаються 

правомірними‖ [Наша декларация веры.- б/м, б/р]. 

„Важливо відзначити, - як це слушно зауважує А.Осіпов, - що при 

всьому різноманітті релігій, будь-яке вчення, бодай що хоча б і містить деякі 

зі стрижневих істин і ознак релігії, але яке відкидає інші, не може 

розглядатися як цілком релігійне. Таких псевдорелігій багато. У деяких з них 

за релігійною зовнішністю ховається справжній матеріалізм і атеїзм. В інших 

явний містицизм поєднаний із свідомим і відвертим богохульством‖ [Осипов 

А.И. Путь разума в поисках истины. – http:\\www.wco.ru/biblio/zip/osip1.zip]. 

Тут обов‘язково треба згадати про саме таку псевдорелігійну систему, яка 

іменує себе як «саєнтологічна релігія» чи «Церква Саєнтології». Головним 

аргументом, який заперечує саєнтологію як релігію є відсутність у її 

віровченні ідей надприродного, гріха і спокути. 

Радикальні теологи виходять з того, що християнська релігія в 

сучасному світі може вижити за однієї умови – пристосуватися до світу. 

Відтак, на їхню думку, не зупиняються навіть перед необхідністю 

трансформації суті самого віровчення християнства, тобто того, що ще 

донедавна вважалося у ньому недоторканим. 

І якщо одні переконані, що сучасне християнство належить витягувати 

від невідворотного процесу занепаду шляхом суттєвої модернізації всього 

його віроповчального комплексу, то інші навпаки - впевнені в тому, що його 

„спасіння‖ криється не в підгонці ідейних основ до стандартів світу, а в його 

реставрації, відновленні ранньохристиянської традиції, тобто традиції, що 

висновує виключно з текстів Нового Завіту. 

Прихильники реставрації християнства, тобто ідеї, яка обстоює 

ранньохристиянську ідею відстороненості світу зауважують, що модернізація 

релігії викликана передусім незнанням чи небажанням знати Євангельську 

вістку. Примітно, що і перші, і другі звинувачують одні одного практично 

однаково – засуджують в егоїзмі, у прагненні бути надлюдиною, небажанні 

розуміти істинні проблеми і потреби людини, а, зрештою, у безвір‘ї і 

незнанні змісту самої Євангелії. 

Родоначальниками реставрації християнства постали пресвітеріани 

Бартон У. Стоун (1772-1884), Томас Кемпбелл (1763-1854) та його син – 

Александр (1788-1866), яких свого часу за обстоювання ідей, несумісних із 

положеннями ―Вестмінстерського віровизнання‖ (Визнання віри 

Пресвітеріанської церкви) було відлучено від Пресвітеріанської церкви. 

Стоун і Кемпбелли започаткували так званий ―Реставраційний рух‖ – рух 

повного відновлення (реставрації) первісного новозавітного християнства, 

його віровчення і Церкви не шляхом проведення деномінаційних реформ, як 

на тому наголошували свого часу реформісти і протестанти, але шляхом 

повного його відновлення. Останнє можливе, як вони вважали, на підставі 

лише однієї Біблії. ―Якщо проповідується тільки Біблія, без перекручувань і 

замовчувань – проголошували реставратори, - тоді ніщо не зможе роз‘єднати 

християн. Той факт, що світ зараз так роз'єднаний в релігійному плані, 
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засуджує всіх тих, хто не проповідує лише те, що написане в Біблії…‖ 

[Браунло П.Почему я принадлежу к Церкви христианской.- С.66]. Стоун і 

Кемпбелли були переконані, що при бажанні повсякчас ―можна відродити 

Церкву, відтворивши її такою, якою вона була в часи Нового Завіту. Якщо 

знайти креслення будівлі, зведеної тисячоліття тому, і віднайти саме такі 

будівельні матеріали, то чи можна збудувати точнісінько таку саму будівлю, 

як та, що її було зведено тисячоліття тому? Відповідь: ‖Так‖. Ми маємо 

плани, накреслені Богом для створення Його Церкви. Їх викладено в Новому 

Завіті. Ми маємо людей, - точнісінько той самий будівельний матеріал. Якщо 

ми уважно застосуємо зразки Божого Слова по відношенню до життів 

теперішніх заблудних чоловіків і жінок, ми матимемо Божу сім‘ю, Церкву. 

Щоб здійснити це, нам треба повернутися до віри і практики, яких чекає Бог 

від Церкви. Ми повинні повернутися до християнства Нового Завіту‖ [Оуен 

Г. Христос Нового Завіту і Його Церква Нового Завіту.- К., 1992. – С.31]. 

Ідеї реставрації, в тому чи іншому вигляді, нині обстоюють окремі 

Церкви Христа, окрім Церкви Христа, званої ще як «Бостонський рух», 

Християнська Церква, Свідки Єгови, різного роду харизматичні течії і, до 

певної міри, також Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, за тим хіба що 

винятком, що остання, поруч із Біблією, визнає ще й інше для себе Святе 

Письмо – „Книгу Мормона‖. Однак у всій своїй повноті ранньохристиянську 

ідею зречення світу на сьогоднішній день сповідують лише Свідки Єгови. 

„Зверни увагу на те, - зауважують останні, - що Ісус ... не назвав Своїх 

учнів частиною світу сатани. ... Істинні християни мусять триматися окремо 

від світу. ... Світ сатани – це організоване людське суспільство, яке існує 

окремо від видимої організації Бога. Християни повинні триматися окремо 

від цього світу‖ (Як. 1:27). І ще: „Ти живеш серед людей, які являють собою 

сьогоднішнє організоване людське суспільство. До цих людей належать 

перелюбці, корисливі особи та інші люди, які коять зло. Ти, може бути, 

працюєш з ними, ходиш разом з ними до школи, їси разом з ними, береш 

участь з ними в інших справах (1 Кор. 5:9, 10). Ти повинен навіть любити їх 

так, як це робить Бог (Ів. 3:16). Але істинний християнин не любить зла, яке 

творять ці люди. Він не поділяє їхні погляди, їхній образ дій та їхні цілі в 

житті. Він не бере участі в їхній викривленій релігії і політиці. І хоча йому 

приходиться часто працювати в торговому світі для заробітку на життя, він 

не бере участі в нечесних торгових справах; і придбання матеріальних речей 

не є найважливішою метою життя. Зважаючи на те, що він за нову систему 

Бога, він уникає дурного спілкування з людьми, які живуть для світу сатани 

(1 Кор. 15:33; Пс. 1:1; 25:3-6, 9, 10). Зрештою виходить, що він у світі 

сатани, але не є частиною його‖ [Ты можеш жить вечно в раю на Земле.-

New York, 1989. – С.208-209, 212]. 

Ідея відстороненості християнства від світу, як водночас і ідея його 

змирщення, незважаючи на те, що є полярно протилежними, є абсолютно 

неприйнятними на сучасній стадії розвитку суспільства і ось з яких причин. 

Так, християнська відстороненість світу має за свою основу 
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ранньохристиянське положення про необхідність цілковитого зречення 

земного. Як засвідчує аналіз синоптичних Євангелій, ідея «Царства 

Небесного» на початкових станах розвитку християнства несла в собі, так би 

мовити, земний зміст. Раннє християнство, загалом, характеризує зречення 

матеріального майна і повну відсутність приватної власності. У 

ранньохристиянській громаді існувала колективна власність. Важливо 

принагідно також наголосити на тому, що практично жоден із 

ранньохристиянських документів не говорить про фізичну працю 

(землеробство, скотарство, кустарництво тощо) на благо спільного життя 

громади. 

Однак якщо цілковите зречення земного ранніми християнами було 

виправдане, так би мовити, скорим приходом Христа (і то за життя того 

покоління, яке жило в часи діяльності Назарянина, тобто десь на межі І-ІІ 

ст.ст.), то подібна ідейна зорієнтованість щодо світу нині є абсолютно не 

виправданою, оскільки ставить віруючого як громадянина в опозицію до 

держави, до чинного законодавства, бо ж на нього, як громадянина, 

розповсюджуються не лише права, а й конкретні обов‘язки. Більше того, 

подібна позиція буде розцінюватися соціумом як суто егоїстично-

споживацька, бо ж буде проявляти себе в тому, що такий християнин буде 

громадянином рівно настільки, наскільки це не буде суперечити його 

світогляду. З одного боку, він буде керуватися законами держави щодо 

захисту своїх прав і свобод, певними благами і здобутками цивілізації, якщо 

ті необхідні для ведення нормального життя і не суперечать його вірі, а з 

іншого – займаючи позицію пасивного споглядача, більше того – 

брутального критика цієї цивілізації, в якій він існує і якій водночас таки не 

належить. Останній, живучи на цій землі, буде любити її стільки, скільки це 

важливо і можливо у світлі віровчення і необхідно йому для ортодоксального 

в його уяві ведення релігійного життя. Однак їхній кінцевий ідеал – не 

розбудова, не моральне вдосконалення ―цьогосвітнього‖ суспільства, але 

пасивне очікування і сподівання досягти за рахунок праці інших єднання з 

Богом. Як раз саме такої позиції тримаються Свідки Єгови. Це – по-перше. 

По-друге, оскільки християнська ідея відстороненості світу обстоює 

неокосмополітичні ідеали, то антинаціональне, антидержавне налаштування 

його адептів очевидне. Вони не ідентифікують себе в етно-національному і 

культурному просторі, обстоюють відверто агресивні космополітичні, 

наднаціональні, інтернаціональні, позанаціональні, ненаціональні погляди, 

мотивуючи це тим, що справжнє новозавітне християнство стоїть поза 

етнічними і культурними вимірами. З останнім навряд чи можна погодитися, 

бо ж в Біблії немає жодного тексту, який би засвідчував це твердження. 

З іншого боку, тенденції до модернізації чи змирщення християнства, 

які були і є загалом притаманними для сучасного протестантизму, у своїй 

основі несуть також негативні наслідки (і то не лише для християнства, а 

передусім для самої людини). Так, протестантський модернізм, обстоюючи 

тезу про загальну кризу християнської релігійності, означену, за його 
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позицією, передусім його ідеологічною відірваністю і неспроможністю 

витлумачити й вирішити на рівні традиційного віровчення низку проблем, 

пов‘язаних з екзистенційними потребами сучасної людини. Водночас 

намагається обстоювати, як запоруку подолання існуючих кризових явищ як 

в сучасному християнстві, так і зокрема в протестантизмі, як обумовлену 

необхідність, гармонізацію релігії зі світом людини, а фактично осучаснення 

її, виходячи з проблем і потреб сьогодення. 

„Основою модернізму..., - зауважує Ю.Рижов, - є суб‘єктивність 

релігійного досвіду. Модерніст буде стверджувати пріоритет свого 

індивідуального релігійного досвіду, своїх переживань і почуттів над деякою 

жорстко регламентованою традицією, тоді як традиціоналіст, скоріше за все, 

пожертвує своїм релігійним досвідом, якщо від іде врозріз з традицією. У 

контексті модернізму віра приймає глибоко індивідуалізований характер. Як 

наслідок, виникає різниця між вірою і релігією. Якщо віра розуміється як 

дещо внутрішнє, притаманне людській природі, те що відображає 

суб‘єктивність особистості, то релігія оцінюється як зовнішній, мінливий, 

необов‘язковий комплекс ідей і ритуалів (які часто підмінюють собою віру). 

Іншим наслідком модернізму є змирщення теології, коли акценти 

зміщуються від трансцендентного (Бога) в бік іманентного (світу і людини)‖ 

[Рыжов Ю.В. Християнство на переломе времен – http://www.marcobinetti. 

narod.ru/versiorus/alltexts/modern.htm]. 

Подібна постановка проблеми, з огляду на ідейне прив‘язування 

віровчення християнства до потреб ―цього світу‖, фактично перекреслює 

традиційні ідеали і цінності християнства, спотворює характерну для нього 

ідею теоцентризму, підмінюючи її фактичним антропоцентризмом – риси, 

яка притаманна саме для сатанізму. Так, ставлячи в центр християнства 

пересічного споживача, замість Бога й Спасителя, християнський модернізм 

виступив фактично в ролі руйнівника християнства, його ворога. А ось уже 

це, як на наше переконання, дійсно може спричинити справді загальну 

непоправну кризу, і то не лише протестантизму, а й християнства загалом. 

Таким чином, так чи інакше, ідеалом і кінцевим пунктом прогресу 

людства постає ідея егоцентризму, ідея самодостатності людини (вважай, 

надлюдини), що прогне поставити себе на місце Бога і замінити собою Закон. 

Під цю ідею підкладається й інша, згідно з якою людина мусить оволодіти 

суспільством, підпорядкувати його собі для його ж блага і встановити в 

ньому царство любові і братства. Утім, що витікає з егоїзму і на егоїзмі 

ґрунтується, у тому не може бути жодних зачатків любові й відданості. Той 

же, хто свідомо заключив себе у своєму ж Я, не спроможний буде вже 

скинути його владу над собою і в такий спосіб звільнити себе. Іншими 

словами, егоїзм в християнстві скасовує ідею Бога, а відтак і ідею Христа та 

спасіння. А християнство без Христа, поза Христом не може бути в 

принципі. Заповіт Спасителя не передбачає встановлення самотужки, 

самовільно царства всезагального задоволення, благополуччя і миру, бо ж 

його Царство не від світу цього. Той, хто, називаючи себе християнином, 
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намагається зробити це сам, нищить християнство під сам корінь, бо ж 

керується улесливими мріями гордої думки, яка підміняє йому правду 

Христову [Новое християнство без Христа – http://www.1c1.spb.ru/archive 

/texts/new_Christ_witnout.htm]. 

З огляду на вищезазначені специфічні риси сучасного християнського 

модернізму в обох його проявах – змирщення і відстороненості світу, 

намагаючись змоделювати ймовірні тенденції формування й подальшого 

становлення антропологічної концепції християнства за умов переходу до 

постмодерну, можна сміливо констатувати той факт, що у християнської 

постмодерної антропології немає майбутнього (маємо тут на увазі 

майбутнього як справді християнської теології). Вона, по суті, є тупиковим 

пунктом, який однозначно веде не до подальшого становлення християнської 

антропології, а до занепаду християнства взагалі. 

Змирщення християнства і відстороненість його від світу виступають, 

по суті, тільки способами „дехристиянізації суспільної свідомості в новітній 

історії світу, які відкривають невтішну духовну альтернативу: збочення в 

самообожнення чи негативна свобода – свавілля одинокої душі, яка не в 

силах віднайти істинного миру і спокою, а тому вгасає в постійній погоні за 

матеріальними і псевдодуховними задоволеннями, коли життя, дароване 

людині для вічності, походить на грані гедонізму і відчаю‖ [Див.: Попов 

Ю.В. Православие и свобода]. 

У сучасній ситуації віруючим неодмінно треба віднайти ту „золоту 

середину‖, в якій стрижневі цінності і віроповчальні ідеали релігії Христа 

гармонійно були б вплетені в канву сучасного стану людства. Тут ми маємо 

на увазі не підгонку віровчення до мінливих стандартів чи запитів більшості, 

а виключно одне – зробити Євангелію сучасним і зрозумілим для людини 

ХХІ століття. Суспільство мусить нарешті отямитись і зрозуміти, що його 

розгнуздані пороки, довільні морально-етичні норми, нівеляція 

етнокультурного підґрунтя в світлі сталих законів духовного життя не 

більше, як швидкоплинна мода. 

 

 

 

3. Суспільно-релігійні відносини 

в їх українських реаліях і політика Європейського Союзу 

 

Проблеми функціонування релігії в країнах Європейського Союзу (ЄС) 

є надзвичайно складними й неоднозначними. ЄС – утворення перш за все 

політичне та економічне. Саме у цих сферах спостерігаються активні 

внутрішньооб‘єднавчі процеси: запровадження єдиної валюти, єдиної 

платіжної системи, фактичне ―розмивання‖ кордонів між країнами-членами, 

розробка Конституційного Договору, орієнтація на створення спільного 

ринку, спільної транспортної мережі, узгодження освітніх систем тощо. Рух 

до уніфікації певних сторін життєвого простору мотивізується прагненням 
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виступати колективним гравцем на міжнародній арені у ролі 

конкурентноспроможної світової потуги, здатної протистояти іншим 

геополітичним центрам (США, Росія, Китай). 

За нинішніх умов релігійна сфера залишається, мабуть, чи не єдиною 

нішею об’єднаного європейського суспільства, яку обійшли поки що виражені 

центробіжні тенденції. ЄС, керуючись принципом автономії політики і 

релігії, уникає безпосереднього втручання в діяльність чисельних конфесій і 

ту систему відносин, котра історично склалася між останніми та державами-

членами Євросоюзу. Розбудова Європи сьогодні не передбачає диференціації 

релігійних традицій на привілейовані/непривілейовані (хоча реалії життя 

засвідчують протилежне) або зведення різноманітних моделей державно-

церковної взаємодії до ―спільного знаменника‖. Керівні структури ЄС 

засвідчують свою повагу до релігії ―у всьому її розмаїтті як форми етичного, 

морального, ідеологічного та духовного самовираження частини 

європейських громадян з урахуванням різниці між самими релігіями та 

особливостей кожної країни‖ [Ст. 3 Рекомендації ПАРЕ 1804 (2007) від 29 

червня 2007 року ―Держава, релігія, світське суспільство та права людини‖]. 

Фактично йдеться не лише про визнання конфесійного плюралізму, але й про 

доречність залишити питання державно-церковних відносин у компетенції 

окремих держав, що підтверджується Статтею 15b Лісабонського Договору: 

―Союз поважає і не завдає шкоди, у відповідності з національним 

законодавством, статусу Церков і релігійних об‘єднань чи співтовариств в 

державах-членах‖. Більше того, чиновники Європейського Союзу не 

заперечують права окремих країн вводити спеціальне законодавство стосовно 

релігії і Церкви у разі його кореляції з Європейською конвенцією з прав 

людини. 

З іншого боку, послуговуючись все тим же принципом автономії 

політики і релігії як загальноєвропейським надбанням, ЄС залишає за собою 

право вимагати від держав-членів його послідовної реалізації на практиці. Як 

наслідок, національна специфіка державно-церковної взаємодії в окремих 

країнах починає втрачати свої традиційні риси. (У 1982 році Греція визнала 

громадянський шлюб нарівні з церковним, у 1997 році під тиском 

Європарламенту вона скасувала у паспорті громадянина графу про 

віроналежність; У 1978 році Іспанія з прийняттям нової Конституції 

законодавчо оформила, замість моделі офіційної церкви, модель 

коопераційну; аналогічний процес відбувся у 2000 році у Швеції). 

Таким чином, віддаючи належне самобутності взаємин між 

політикою і релігією в державах-членах, Європейський Союз прагне 

поступово привести цю самобутність у відповідність з власними 

ідеологічними засадами. 

Загалом політика ЄС стосовно суспільно-релігійних та державно-

церковних відносин здійснюється у двох ключових і взаємопов‘язаних 

напрямках: 1) обстоювання свободи совісті та свободи діяльності релігійних 
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організацій; 2) налагодження співпраці з релігійними організаціями та 

сприяння розвиткові міжконфесійного діалогу. Розглянемо їх окремо. 

1) Обстоювання свободи совісті та свободи діяльності релігійних 

організацій. В основі світоглядних орієнтирів усієї політики ЄС лежить 

філософія, яка проголошує найвищою цінністю людську особистість. 

Здійснення прав людини та її основних свобод є запорукою миру і злагоди в 

суспільстві. Серед ключових прав людини – право на свободу думки, совісті і 

віросповідання. Це право захищене відповідними нормативно-правовими 

актами. Лаконічно воно прописане у Ст. 9 ―Європейської конвенції з прав 

людини‖ – базового документу Ради Європи: ―Кожен має право на свободу 

думки, совісті і віросповідання. Це право включає свободу змінювати свою 

релігію або свої переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або 

переконання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи приватно, 

в богослужінні, вченні, виконанні та дотриманні релігійних і ритуальних 

обрядів‖. Інші документи ЄС, передусім Рекомендації і Резолюції ПАРЄ, 

поглиблюють розуміння означеного права, а також, у дусі класичної 

демократії, вказують на межі його застосування. (Свобода релігії не є 

безмежною: неприпустима релігія, доктрина чи обряди якої суперечать 

іншим основним правам. У будь-якому випадкові обмеження цієї свободи 

мають бути визначені законом – ст. 16 Рекомендації ПАРЕ 1804 (2007) від 29 

червня 2007 року ―Держава, релігія, світське суспільство та права людини‖; 

прецедентне право ЄС допускає значно ширші рамки відхилення при 

врегулюванні питань, які б могли нанести образу особистим переконанням у 

царині моралі і особливо релігії, у порівнянні з обмеженнями на політичні 

висловлювання – Ст. 8 Рекомендації ПАРЄ 1805 (2007) від 27 червня 2007 

року ―Святотатство, релігійні образи та ворожі висловлювання на адресу осіб 

у зв‘язку з їхньою релігією‖). 

За останні два десятиліття відбулися суттєві зрушення у виробленні 

правових механізмів гарантії права на свободу совісті і релігії. Зокрема, 

політичні структури Євросоюзу дійшли переконання, що ефективним у 

цьому напрямі буде:  

 сприяння приведенню національних законодавств у відповідність із 

Європейською конвенцією з прав людини; 

 гарантування всім церквам та релігійним організаціям статусу 

юридичної особи, якщо їхня діяльність не порушує прав людини і 

приписи міжнародного права; 

 забезпечення свобод релігійних меншин, їх захист від дискримінації 

та переслідувань з боку релігійних більшостей або інших груп, що 

практикують агресивний націоналізм і шовінізм; 

 застосування процедур, передбачених кримінальним та цивільним 

правом, проти незаконної практики, котра здійснюється групами 

релігійного, езотеричного чи духовного спрямування. В цьому 

контексті ПАРЄ вважає небажаним існування спеціального 
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законодавства стосовно сект як і недоречність визначення, що є 

сектою;  

 гарантування релігійним організаціям, чиє майно було відчужене у 

минулому, реституцію цього майна. У разі, якщо це неможливо, то 

надання їм справедливої компенсації. Важливим також видається 

упередження приватизації націоналізованого церковного майна; 

 нагальне рекомендування державам не створювати спеціального 

законодавства, яке б обмежувало свободу совісті або діяльність 

релігійних організацій із міркувань національної безпеки, маючи на 

увазі загрозу тероризму, підготовку спроб повалення влади та ін. 

Мотивація: всі необхідні обмеження прав і свобод, як правило, вже 

закладені в законодавствах держав. Потрібно вміти правильно ними 

користуватися. Якщо ж з‘являється потреба в нових обмеженнях, то 

вони однаково потрібні для релігійних і для інших асоціацій; 

 утримання від введення ієрархії релігійних організацій в країнах 

ОБСЄ, де вона давно (кілька десятиліть) не існує і на теперішній час 

відсутня (або ще кілька років тому була відсутня), щоб запобігти 

посиленню дискримінаційних тенденцій; 

 недопущення розповсюдження релігійних принципів, котрі, будучи 

впровадженими в життя, порушували б права людини. Якщо у 

цьому відношенні існують сумніви, то держави мають вимагати від 

релігійних лідерів зайняти недвозначну позицію на користь 

верховенства прав людини над будь-яким релігійним принципом; 

 поступове виключення із законодавства, якщо на те воля народів, 

елементів, які можуть бути дискримінаційними з точки зору 

демократичного релігійного плюралізму. 

Гіперчутливість до захисту прав людини спонукає ЄС інколи до не 

зовсім логічних дій. Наприклад, у 2003 році Європейський парламент висунув 

вимогу забезпечити жінкам вільний доступ на святу гору Афон – цю 

автономну православну чернечу республіку в Греції, доступ до якої для 

жінок був закритий нібито за повелінням Пресвятої Богородиці. Фактично 

законодавчий орган допустив втручання у непідконтрольну йому сферу, 

оскільки неодноразово декларував відданість принципові демаркації 

державних і політичних інститутів від інститутів релігійних. Інший епізод 

пов‘язаний з дебатами навколо попереднього проекту Конституції ЄС. 

Конституційний Конвент на чолі з екс-президентом Франції Д‘Естеном, 

котрий працював над текстом Союзного Договору, вилучив з нього згадку 

про християнські корені Європи. Натомість у документі з‘явилася фраза про 

―культурний, релігійний і гуманістичний спадок‖. Такий підхід до питання 

викликав хвилю протестів серед багатьох політиків, глав держав та, 

передусім, представників християнських спільнот. Навіть науковці і ті 

відзначили, що європейський лібералізм погрожує залишити нащадкам 

спадщину ―без обличчя‖, адже говорити про цивілізаційну тотожність 

Європи й не називати її витоків – це абсурд.  
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2) Налагодження співпраці з релігійними організаціями та сприяння 

розвиткові міжконфесійного діалогу. На союзному рівні розмежування влади 

і релігії зовсім не включає сумісності останньої з демократією. В ЄС 

розглядають релігійні організації як невід’ємну складову громадянського 

суспільства, потенціал яких дозволяє їм виступати орієнтиром в етичних 

питаннях та відігравати певну соціальну роль у національних спільнотах, 

незалежно від того, релігійні вони чи секулярні. Зокрема, звертається увага на 

той факт, що релігійні інституції володіють особливими можливостями в 

аспекті зміцнення миру, співробітництва, терпимості, солідарності, 

міжкультурного діалогу та розповсюдження цінностей, за які виступає Рада 

Європи.  

Висока відзнака конфесійного чинника в житті європейської спільноти 

випливає з досвіду минулого і сучасного. Протягом усієї історії Старого 

Світу релігії безпосередньо долучалися до формування держав-націй, були 

задіяні при витворенні тотожностей різного кшталту. Нині релігійний фактор 

активно задіяний у євроінтеграційних процесах. Скажімо, найвпливовіші 

екуменічні організації Єврорегіону – Конференція європейських церков 

(об‘єднує понад 120 православних і протестантських структур) та Рада 

європейських єпископських конференцій (включає всі католицькі осередки 

РКЦ в країнах ЄС) ще наприкінці 80-х років м.с. на спільній асамблеї на 

християнських засадах розвинули ідею об‘єднаної Європи, включивши до 

спільного дому всі народи і нації європейського простору. Вагомим у справу 

розширення ЄС є внесок Івана Павла ІІ, який неодноразово наголошував, що 

Європа повинна дихати обома своїми легенями – і східним, і західним 

християнством, та проголосив право всіх європейських народів - від 

Атлантики до Уралу і від Скандинавії до Середземного моря - жити за 

принципами Євангелія у спільному домі, в Європі без кордонів, незалежно 

від відмінностей в політичних програмах, ідеологічних системах або 

військових союзах. Доцільно вказати й на те, що рівень міжхристиянських 

контактів нерідко випереджав інтеграційні процеси у сфері політики. При 

цьому представники церков відіграли помітну роль в примиренні раніше 

ворогуючих європейських народів. Так, за підтримки релігійних організацій 

відбулися акти примирення між Францією й Німеччиною та між Німеччиною 

й Польщею, а декларації взаємного прощення, запропоновані єпископатом, 

були підтримані мирянами. Міжхристиянські контакти та міжнародні 

програми обміну поряд з іншими заходами неурядових організацій відіграли 

помітну роль у зближенні сусідніх європейських народів, особливо одного 

віровизнання [Бондаренко Д. Релігія та створення нової Європи Дзеркало 

тижня. – № 37 (462). – 27 вересня – 3 жовтня]. 

Внесок організованих релігій у розвиток громадянського суспільства 

та демократії переконує керівників європейських структур поглиблювати 

співпрацю з релігійними інституціями. Голова ПАРЄ Рене Ван дер Лінден на 

ІІІ Європейській міжхристиянській асамблеї у румунському місті Сібіу, яка 

відбулася у вересні 2007 року, заявив: ―Віра, релігія та релігійні організації 
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відіграють життєво важливу роль у соціумі, забезпечуючи цілісність 

суспільного організму... Я переконаний, що політики змушені визнати це і 

збільшити роль Церков та інших релігійних організацій в суспільстві‖ 

[http://www.regions.ru/news/politics/2096498/]. 

Сам факт усвідомлення необхідності співпрацювати з конфесіями 

спричинився до надання окремим з них статусу спостерігачів при структурах 

ЄС. Так, свої офіційні представництва в органах Євросоюзу відкрили 

Константинопольський Патріархат та Російська Православна Церква. 

Відтепер ці релігійні організації можуть розраховувати, що їхня позиція з тих 

чи інших болючих суспільних проблем буде врахована при ухваленні рішень 

європейськими політиками. Доводиться тільки жалкувати, що українські 

конфесії не мають належних можливостей для інкорпорування у 

європейський гуманітарний простір, не беруть активної участі у духовній 

розбудові Європи. 

Досить плідними, з огляду на майбутнє, є наміри чиновників ЄС 

відвести чільне місце міжконфесійному та суспільно-релігійному діалогові на 

європейській політичній арені, поглибленому вивченню різноманітних 

релігійних традицій. Обґрунтування досить просте: тільки через 

взаєморозуміння, взаємоповагу відкриваються реальні перспективи для 

утвердження повноцінного, плюралістично орієнтованого демократичного 

суспільства, спроможного гарантувати захист прав і свобод людини. В цьому 

контексті Євросоюз пропонує реалізацію конкретних кроків: 

 активно співпрацювати з релігійними об‘єднаннями на ниві 

духовного виховання молоді, благодійництва, захисту 

демократичних цінностей, охорони здоров‘я, збереження 

природного середовища, соціального служіння тощо; 

 включати інформацію про головні релігійні культури Європи до 

шкільних програм; 

 забезпечувати рівний доступ до ЗМІ, освіти, культури 

представникам різних віросповідань; 

 заохочувати створення спеціальних міжконфесійних центрів з 

метою кращого ознайомлення народів з різними релігійними 

традиціями; 

 підтримувати активність неурядових організацій, які працюють над 

зміцненням взаємопорозуміння між релігійними спільнотами і 

сприяють збереженню релігійно-культурної спадщини; 

 сприяти науковим дослідженням стосовно осмислення ролі релігій в 

житті сучасних суспільств. 

В такий спосіб Євросоюз намагається довести, що ―демократія… 

створює найкращі рамкові умови для свободи совісті, віровиявлення та 

релігійного плюралізму. У цьому сенсі релігія, з огляду на її моральні та 

етичні зобов‘язання…, її критичний підхід та культурні вияви, може бути 

дійовим партнером демократичного суспільства‖ [Ст. 5 Рекомендації 

1396(1999) ―Релігія та демократія‖, прийнятої ПАРЄ 27 січня 1999 року]. 

http://www.regions.ru/news/politics/2096498/
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Із вищесказаного випливають такі загальні висновки. Однозначно 

оцінити політику ЄС у сфері суспільно-релігійних та державно-церковних 

відносин вкрай важко. Слушно говорити про декілька її складових. 

По-перше, безумовно, конструктивними є зусилля політичних структур 

у напрямку сприяння налагодженню міжконфесійного діалогу та 

поглиблення співпраці між інституціями ЄС та релігійними організаціями. 

Сьогодні взаєморозуміння, толерантне ставлення, компроміс, консенсус – 

безальтернативні засоби сталого розвитку суспільств. 

По-друге, у визначенні балансу між двома ключовими принципами 

демократії – рівністю та відмінністю – ЄС дещо абсолютизує значущість 

першого з них. Це не може не позначитися на посиленні процесів уніфікації й 

у духовно-ціннісній сфері та, відповідно, нівеляції національних 

особливостей релігійно-церковного життя, що болісно переживається 

країнами з відчутно укоріненими історичними традиціями. Більше того, 

з‘являється небезпека ―розмивання‖ цивілізаційної ідентичності самої 

Європи. 

По-третє, очевидними є преференції, які керівництво ЄС надає 

―старим‖ державам-членам перед новими щодо здійснення політики у царині 

свободи совісті і віросповідання. Зокрема, це стосується визнання ієрархічної 

градації релігійних організацій. Тому потенційним країнам-членам потрібно 

зважати, що при входженні до об‘єднаної Європи їм, скоріше за все, 

доведеться дещо поступитися власними візіями стосовно упорядкування 

релігійного простору на користь Єврососоюзним принципам і нормам. 

 

 

 

4. Новітні релігійні утворення як форма сучасної маскультури 

 

Проведемо аналіз новітніх релігійних утворень (на прикладі 

неохристиянських харизматичних громад) в парадигмальному контексті 

масової культури, з‘ясуємо місце і роль новітньої релігійності серед 

культурних феноменів сьогодення. Щоб відповісти на питання: «Чи можна 

вважати нові релігійні утворення формою масової культури?», слід, в першу 

чергу, проаналізувати коротко саме явище масової культури, його природу, 

генезис, завдання, які воно вирішує, методи, якими послуговується та його 

практичні вияви. Оскільки «масова культура» - це термін, який 

використовується в сучасній культурології, то постановка питання в такому 

ракурсі ще не поставала об‘єктом релігієзнавчих рефлексій.  

Термін «масова культура» позначає специфічний різновид духовного 

виробництва, орієнтованого на «середнього» споживача. Тут йдеться про 

можливість широкого тиражування оригінального продукту. Цей своєрідний 

феномен ХХ століття став можливим завдяки засобам масової комунікації. 

Вважається, що до ХХ ст. масової культури не існувало. Але на початку 

третього тисячоліття культура перестає вже бути об‘єктом, бо ж стає 
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«способом прожиття» (the way of life), сукупністю екзистенційних практик, 

яка формує ідентичність суб‘єкта, класу, раси, гендера, віри тощо. Так, 

Д.Келлнер вважає, що сьогодні «смисл цього терміну визначає водночас 

природу і форми артефактів культурної індустрії, характеризує спосіб 

виробництва сучасної культури і її розповсюдження, виокремлюючи в 

особливу сферу цикл виробництва та споживання продуктів, вироблених 

засобами масової комунікації» [Усманова А.Р. «Культурные исследования» // 

Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 397]. 

Що стосується заявленої теми, то під новими релігіями в широкому 

змісті ми розуміємо новотвори другої половини ХХ ст. (тобто того ж 

проміжку часу), що з‘явилися в результаті діяльності релігійних 

реформаторів, які, базуючись на певній або декількох віросповідних 

традиціях, творять нові віровчення, релігію, культ [Академічне 

релігієзнавство / За ред. А.Колодного. – К., 2000. - С. 778-779].  

Нас цікавить, чим визначальний цей проміжок існування людства, в 

межах якого утворюються такі феномени?  

В першу чергу, цю добу людської історії визначає множинність 

культури, так званий мультикультуралізм (multiculturalism), «масовість» в її 

проявах - масова культура, масова інформація, масові новітні релігійні течії і 

напрямки тощо. Зміна стилю життя та соціальних реалій західного 

суспільства загалом та посткомуністичного простору зокрема, розвиток 

масових комунікацій, глобалізація економіки та стандартизація культури 

(нав‘язування певної моделі культури як домінуючої) шляхом її 

«масовізації», дезінтеграція локальних людських «общин» і як наслідок - 

сплеск національного, расового та релігійного фундаменталізму є типовими 

для людського існування початку ХХІ ст. Розглянемо докладніше, в чому ж 

полягає специфіка масовості культурних явищ. 

Хосе Ортега-і-Гассет відзначав, що важливим фактом минулої епохи є 

«повстання мас», нашестя натовпу. Цей іспанський філософ пише про 

раптову появу «скопичення, скупчення», внаслідок якого, за його словами 

«все, що було створено цивілізацією (будівлі, засоби виробництва), 

знаходяться зараз в розпорядженні натовпу». Він говорив також, що «люди, 

які складають натовп, існували й раніше, але не були натовпом. Розсіяні по 

світу маленькими групками чи поодинці, вони жили, здавалось, розкидано... 

Кожен з них був на місці, а часом дійсно на своєму: в полі, в сільській 

глибинці, на хуторі, на міських окраїнах. Тепер же виникає скупчення і ми 

повсюди бачимо натовп». [Ортега-И-Гассет Х. Восстание масс 

http://www.skmrf.ru/library/library_files/ortega.htm]. 

Густав Лебон дуже влучно характеризує поведінку натовпу, 

зазначаючи, що найразючішим фактом, який спостерігається в психології 

натовпу є те, що якими б не були ті індивіди, з яких складається натовп, 

незалежно від їхнього способу життя, занять, їхнього характеру чи розуму, 

одного їх перетворення достатньо для того, щоб у них склалося щось на 

зразок колективної душі, яка примушує їх відчувати, думати і діяти зовсім 
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інакше, ніж думав, діяв і відчував би кожен з цих людей в окремості». Постає 

цілком логічне запитання: скільки людей повинно об‘єднатися, щоб скласти 

психологічний натовп будь-якого вектору спрямування?  

Для сучасного життя характерним і домінуючим є включення, 

інтеграція людини у різноманітні масові організації: політичні, спортивні 

клуби, професійні асоціації, релігійні організації. Кожна з таких організацій 

потребує від своїх членів дотримання певних стереотипів поведінки. Саме 

слідування певному стереотипу, «кодексу» мислення, дії, грає об‘єднуючу 

роль в масових організаціях. Цей стереотип дозволяє людині ідентифікувати 

іншу людину як «свого», або ж як «чужинця». Специфіка цих стереотипів в 

релігійних організаціях є для нас особливо цікавою, бо вони складають 

специфіку об‘єкта нашого дослідження.  

Цікаво, що велика кількість людей взагалі (будь-які масові заходи 

громадського характеру) та масові релігійні зібрання зокрема, мають свої 

специфічні характеристики. Психолог і психіатр В.Леві, ґрунтуючись на 

власній практиці, вважає, що переконати в чомусь велику кількість осіб 

легше, ніж окремого індивіда. Згідно з його теорією «розкиду вірогідностей», 

специфіка цього явища в тому, що серед маси присутніх осіб завжди 

знайдеться хтось такий, хто «відчує», «повірить»; хтось, на кого 

здійснюваний вплив подіє [Леви В. Искусство быть собой. – М., 1990. – С. 

227]. Далі спрацьовує механізм взємонаслідування, взаємопереконання, потім 

вступає в дію ланцюгова реакція, яка по суті перетворює малу вірогідність в 

більшу, більшу ще в більшу і т.д.  

Говорити про «масовість» в масовій культурі не доводиться, але 

цікавим і доцільним видається аналіз спрацьовування таких механізмів в 

релігії. Звернемося за прикладом до «наймасовішого» напрямку НРТ – 

харизматичного. Заслуговує на увагу той факт, що на кожному 

харизматичному зібранні розміщення присутніх проводиться так, щоб між 

ними не було вільних місць. З одного боку – компактність розміщення 

присутніх має свої переваги, однак, з іншого боку, включення механізмів 

поведінки, характерних для великої кількості людей, відбувається 

позасвідомо і з необхідністю [Див.: Бехтєрєв В. Избранные работы по 

социальной психологии. – М., 1994]. 

Форма проведення харизматичних зібрань побудована так, щоб усі 

присутні стали безпосередніми учасниками богослужіння. В основному дія 

відбувається у великих залах з використанням аудіо- і відеоапаратури. 

Розглядаючи психологічні особливості харизматичних зібрань, слід 

відзначити значимість місцезнаходження діючих осіб – розташування на 

сцені ведучого, хору, музикантів. Цей етап цілком можна назвати «розігрів». 

На цьому етапі важливими є не слова і тексти пісень, а розосередження уваги 

присутніх з їх особистих проблем, а зосередження на тому, що відбувається 

навколо. І ведучий і хор діють разом, поперемінно акцентуючи на собі увагу 

присутніх. Важливу роль в цьому грає голосна і ритмічна музика. Принагідно 

згадаємо, що будь-які масові музичні заходи теж починаються з так 
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називаного «розігріву». Найпопулярніші виконавці, як правило, з‘являються 

на сцені пізніше. 

Сценарій богослужіння розгортається далі наступним чином. Ведучий 

проголошує: «Ми тут, щоб разом з вами прославити Бога. Ми будемо 

служити Йому: у танці, в пісні... Ви нас підтримаєте? Але для того, щоб 

танцювати потрібно встати: устаньте всі!». Тобто, присутніх спонукають до 

співпричетності до того, що відбувається. З метою викликання у присутніх 

«так-реакції» проголошуються очевидні твердження (трюїзми). Ведучий 

пропонує їх декілька, одне з яких – бездоказове, інші - істинні, але завдяки 

тому, що вони випливають одне з одного, людина по інерції погоджується із 

усіма: «Ісус - це живий Бог!.. Він - живий!.. І я живу, тому, що Він - живий!.. 

Він - живе в мені!.. Він буде жити у вас!». В таким спосіб відбувається 

взаємоіндукція того, хто промовляє і слухачів. 

Звернемо увагу на два останніх твердження. «Він - живе в мені». 

Ведучий в такий спосіб ототожнює себе і Бога, харизматичну церкву і Бога, 

харизматичну церкву і присутніх. З цього моменту фрази на зразок: «Ми 

хочемо, ми прийшли..» означають: «І ти теж, разом з нами». Таким чином, 

протягом всього зібрання на присутніх поширюються думки і дії, характерні 

для членів харизматичної церкви, їхня свідомість стереотипізується. 

В.Бехтєрєв, описуючи подібні масові зібрання, підкреслює: «Взаємовплив, 

який на таких зібраннях здійснюється ... окремими членами один на одного 

піднімає почуття захоплення до надзвичайного напруження, котре 

неможливо досягти за інших умов окремим членам. Цей же взаємовплив 

згуртовує окремих членів сект на зібраннях в одне ціле, в одну особистість, 

яка живе однією думкою, вимовляє одні і ті ж слова, виконує однакові за 

суттю жести і рухи тіла» [Бехтерев В.М. Гипноз, внушение, телепатия. – М., 

1994. – С.156-171].  

Виникає необхідність закріпити відчуття стереотипної спільності 

думок і почуттів всіх присутніх на богослужінні. Саме це й відбувається далі. 

Ведучий пропонує: «Давайте проспіваємо наступну пісню разом! Там буде 

такий приспів: «Ісус мій Бог! Ісус живий!» Але спочатку, давайте спробуємо 

так: я буду говорити одну половинку фрази, а ви другу, добре? Ісус мій... 

Ісус...» і так кілька разів. А далі - пісня. Тепер, коли присутні задекларували 

свій намір, потрібно, щоб вони підтвердили його справою. Часто це 

відбувається за допомогою хороводу.  

Природно, що весь зал не може взяти участь у такому танці, однак, 

дивлячись на інших, усі можуть поплескуванням чи підскакуванням на місці 

засвідчити про свій намір. Ведучий проголошує: «Скажи своєму сусіду: я 

запрошую тебе танцювати для Ісуса! Ти правильно зробив, що прийшов 

сюди!». Танцюючі, на сцені, одягнені, наприклад, у національні костюми. В 

такий спосіб відбувається ототожнення народної традиції з невластивим для 

ментальності українця образом благочестя. Музика змінюється, вона вже 

мелодійніша, більше значення надається словам, які ведучий попередньо 

оголосив: «Уся слава Тобі, уся велич Тобі... Тебе я буду все життя 
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прославляти». Раніше уже відбулося ототожнення: Бог – церква, Бог - життя, 

Бог буде жити в тобі, Він (церква) - принесе свідомість у твоє життя. Тепер 

робиться висновок: Бог (церква) - гідний величі, слави, служіння. Далі - 

заключна молитва, коли лунає заклик приєднання: «Приєднайся до нас біля 

сцени... Вибери сьогодні Ісуса (церкву)... Зроби вірний крок... Спасибі Тобі, 

Ісус (церква) за прекрасне зібрання... Ми хочемо, щоб ця церква була вашим 

домом». Ніхто з присутніх на харизматичному зібранні не може 

стверджувати, що його, скажімо, загіпнотизували. Оскільки, гіпноз 

асоціюється з цілком визначеними діями – суггестологія, сон, безпам‘ятство. 

Але всі вони тією чи іншою мірою відчули себе в «зміненому стані 

свідомості». І ця зміна відбулася повільно, непомітно для них. 

Таке не є прерогативою тільки харизматичних богослужінь. Якщо 

зняти релігійне забарвлення, то за такою ж самою схемою, з використанням 

тих самих методів і включенням тих же механізмів проводяться й інші масові 

заходи – концерти поп- і рок-виконавців, передвиборчі агітаційні заходи, 

прямий продаж в сітьовому маркетингу тощо. Отже, можна стверджувати, 

що основним завданням таких заходів є формування стереотипної масової 

свідомості певного (в нашому випадку релігійного) спрямування.  

Що ж собою становить масова свідомість? Це – шаблонне, 

персоналізоване усвідомлення актів розвинутого індустріального суспільства, 

яке формується під масованим впливом засобів масової інформації і 

стереотипів масової культури. Для нас привабливим постає й інше розуміння 

масової свідомості, а саме - позначення однієї з форм дотеоретичного 

світорозуміння, заснованої на подібному життєвому і пережитому 

релігійному досвіді людей, включених в однотипні релігійні структури. 

Основні установки масової свідомості становлять собою набір емоційно-

образних суджень про реальність і конкретно-практичні моделі поведінки, 

що ми й спостерігаємо в повній мірі на харизматичних богослужіннях. Як 

основні складові масової свідомості можна виокремити такі – за формою і за 

суттю. Назвемо деякі характеристики кожної з них. За формою: 1) великі 

зали та масовість богослужінь (чи інших заходів нерелігійного характеру); 2) 

використання відео і аудіоапаратури з метою введення людей в змінені стани 

свідомості (низькі частоти музичних звуків, використання ударних 

установок); 3) присутність стихійно-екстатичного начала; 4) викликання 

«Так»-реакції. За суттю: 1) конкретно-ситуативні програми діяльності, 

неявне незнання; 2) повсякденні побутові установки і рецепти у вигляді 

простих тверджень та рекомендацій; 3) картина світу в цілому, що 

ґрунтується на даних, які виходять за рамки безпосереднього досвіду й 

привнесені домінуючою релігійною або нерелігійною системою.  

Отже, складові масової свідомості є одними й тими ж самими 

незалежно від ідеологічної спрямованості формуючих її стереотипів. В 

цілому такий підхід до окремо взятого індивіда спрощує складну систему 

ціннісних орієнтацій людини і багатоманіття відтінків світовідчуттів до 

елементарних опозицій (прихильники цієї релігійної/нерелігійної системи – 
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«наші», неприхильники, навіть якщо вони не проявляють відкритої ворожості 

– «не наші»), а також замінює детермінованість явищ і подій простими і, 

зазвичай, фантастичними поясненнями («світова змова», «гнані, бо праві», 

«діяльність чорних сил», «підступи ворогів істини» тощо). Зрештою, це 

звільняє індивідів, не схильних до складних інтелектуальних рефлексій від 

зусиль з раціонального вирішення проблем і дає вихід емоціям.  

В сучасному постмодерному світі можна виокремити загальну 

тенденцію трансформації масової релігійної свідомості – її загальну 

психологізацію (вона є «візитною карткою» новітніх релігійних рухів, 

зокрема неохристиянського спрямування) І знову ж таки - стереотипну 

психологізацію: виклик стереотипних психічних реакцій спрощеного типу. 

Об'єктивні явища в соціально-економічному, політичному, культурному та 

ідеологічному житті сучасного суспільства обумовлюють «масову 

індивідуалізацію» релігійної свідомості. Досягнення принципової 

догматичної мети певної конфесії, наприклад спасіння душі тощо, 

заміщується на досягнення певного психотерапевтичного результату – 

катарсису, втішання тощо. В свідомості основної маси віруючих 

акцентуються питання не стільки роз‘яснення релігією картини світу, скільки 

задоволення духовно-моральних потреб індивіда, спілкування людей на 

особистісному рівні, відволікання від буденних турбот і життєвих негараздів, 

зняття стресового стану людини, пояснення їхнього призначення і сенсу 

життя, для декого - стимулювання дотримання національних, сімейно-

побутових традицій, можливість емоціонального виходу почуттів. Відтак 

відбувається зміщення з питань, що стосуються класичної (біблійної) 

релігійної картини світу (хоча й вони при цьому не ігнорується) на питання 

сенсожиттєві.  

Отже, і нові релігійні рухи, що характеризуються масовістю, і власне 

масова культура виникають як засіб маніпулювання масовою свідомістю в 

інтересах пануючих структур чи окремих осіб. Це своєрідна спроба 

задовольнити природне людське прагнення до ідеалу через посередництво 

стійких світоглядних кліше, що формує неявний кодекс світорозуміння і 

моделі поведінки. Як правило, оперують вищезазначені явища базисними 

архетипічними уявленнями і почуттями (це і бажання любити, і страх перед 

чимось невідомим, прагнення до успіху, надія на чудо тощо), створюючи на 

їх основі продукцію, розраховану на миттєву емоційну реакцію споживача. 

Це проявляється в тому, що неофітами нових релігійних рухів скоріше 

стають ті, хто в даний момент знаходиться в незвичному, нестійкому або 

неприємному соціальному чи психологічному стані. Це можуть бути літні 

особи, які нещодавно стали пенсіонерами або довгий час були одинокими, 

підлітки, з їх кризою самовизначення, люди, які пережили стрес, а також 

мігранти, біженці, загалом ті, хто відчуває необхідність в спілкуванні, 

сердечності, встановленні емоційних зв‘язків. На тлі цього «продукцією, 

розрахованою на миттєву емоційну реакцію споживача» може виступати 
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один з методів залучення до релігійної системи – так зване «бомбування 

любов‘ю», яке «тиражується» на кожного потенційного адепта.  

На початковій стадії залучення новонаверненого до церкви, він 

відчуває вплив групової уваги до себе і «бомбування любов‘ю». Суть цього 

«бомбування» полягає в тому, що у неофіта викликається почуття, ніби тут 

чекали саме його. Тобто використаними, сакралізованими і 

«розтиражованими» стають такі людські потреби, як необхідність 

спілкування, взаєморозуміння, співчуття, розради, створюється ціла система 

психологічних віддушин, які дають людям відчуття полегшення і 

суб'єктивного задоволення. 

Квазірелігійні і паранаукові вчення, куміроманія, як складові масової 

соціальної міфології, покликані спрощувати складну систему ціннісних 

орієнтацій людини і багатоманіття відтінків світовідчуттів до елементарних 

опозицій. Величезним авторитетом і впливом користуються у своїх 

послідовників пастори харизматичних церков. Всі ідеї, які подаються ними як 

богоодкровення, сприймаються безапеляційно як рекомендації до дії. 

Достатньо короткого огляду переліку пропонованої богословської 

літератури. Так, видавничий центр церкви «Посольство Боже» «Фарес» 

пропонує біля 30 книжок тільки лідера церкви С.Аделаджі. Широта спектру 

видаваної харизматами літератури відображає розмах входження в 

найрізноманітніші соціальні сфери – «Как читать и понимать Библию» 

(Аделаджа С.), «Как преуспеть в бизнесе не потеряв душу» (Беннет Дж), 

«Проповеди о победе над смертью, дияволом и болезнями» (Лейк Дж.), 

«Сеется семья» (Левен Я.), а також поради, як не потрапити в наркотичну 

залежність, будувати сім‘ю та інше. Доктринальні засади церков 

харизматичного спрямування дають «вичерпні» пояснення явищам дійсності, 

причому, засвоєння релігійних істин не вимагає від новонаверненого якоїсь 

спеціальної підготовки. Водночас основні її положення не позбавлені 

абстрактності і невизначеності, що дозволяє задовольнити потреби людей 

різних рівнів духовного та інтелектуального розвитку.  

Стандарти «дозволених» та «необхідних» інтересів і потреб, способу й 

стилю життя формуються в свідомості адептів харизматичних церков через 

посередництво власної специфічної продукції: крім друкованих видань, це і 

наклейки, аудіо та відеокасети, різні значки тощо. Постійно створюється 

образ людини успішної, процвітаючої (так звана «теологія процвітання»). 

Отже, будувати своє життя слід так, щоб відповідати цьому створеному 

іміджу.  

Ініційовані церковною верхівкою масові рухи та демонстрації, 

молодіжні організації, пропагандистські кампанії – марші проти СНІДу та 

легалізації легких наркотиків, проводяться з метою залучити до своїх акцій 

широкі верстви населення, які можуть бути й далекими від релігійних 

уподобань харизматів, не до кінця розуміють зміст запропонованих ними 

програм, наприклад, звільнення від тютюнопаління чи алкогольної 
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залежності, але піддаються мобілізації шляхом нагнітання психологічної 

обстановки. 

Що стосується індустрії відпочинку як складової маскультури, що 

включає в себе естрадну, рок- і поп-музику, хореографію і сценографію, 

конферанс та інші «розмовні» жанри естради, масові постановочно-

видовищні вистави тощо, то вони давно і активно використовуються в 

харизматичних церквах. В першу чергу, це – найрізноманітніші «групи 

прославляння», які здійснюють музичний супровід на кожному богослужінні. 

Водночас різні дати чи конференції проводяться в харизматичних церквах у 

вигляді масових постановочно-видовищних вистав. Вище ми наводили 

приклад і розглядали особливості одного з таких заходів. Специфіка 

використовуваних тут прийомів полягає в тому, що вони в багатьох моментах 

виступають еквівалентом «субкультури дитинства», але оптимізованим під 

смаки й інтереси дорослого чи підліткового споживача, де використовуються 

технічні прийоми і виконавча майстерність «високого» мистецтва для 

передавання спрощеного, інфантилізованого смислового наповнення, 

адаптованого до невибагливих інтелектуальних та естетичних запитів 

масового споживача.  

Однак варто зупинитися на тому, що аналіз нових релігій як форми 

маскультури не означає ототожнення масової культури з осередком пошлості 

та виявом дурного смаку, який не має нічого спільного з справжнім 

мистецтвом. По суті вона є феноменом людської історії, який виник в силу 

того, що в ХХ ст. культура стала уявлятися сукупністю знань, прийомів і 

методів, технік і технологій дій, тобто чимось зовнішнім по відношенню до 

людини, чимось таким, чим можна оволодіти, що можна вивчити, засвоїти, 

при цьому прийнявши до відома, що, за необхідності чи, вірніше сказати, 

коли така необхідність відпала, можна це й відкинути. 

Отже, нові релігійні утворення, особливо ті, що характеризуються 

масовістю, при глибшому аналізі постають формами сучасної масової 

культури в її маргінальних формах. Однак, на нашу, думку, вони скоріше є 

проявом маргінальної культури. Маргінальна культура оперує технікою 

гранично простою, відпрацьованою попередньою культурою. Вона 

орієнтована на середню мовну семіотичну норму, на просту прагматику, 

оскільки вона звернена до величезної аудиторії. Користуючись термінами 

семіотики, можна сказати, що жанри маргінальної культури повинні мати 

твердий синтаксис, тобто внутрішню структуру. Водночас вони можуть бути 

збіднені семантично, в них просто буде відсутній глибокий зміст. Це той 

фактор, який є присутнім у проповідях на харизматичних богослужіннях, в 

друкованій продукції, в євангелізаційних програмах на телебаченні. І 

найхарактернішим, на нашу думку, для нових релігій є формування 

зацікавленості їх продуктом, щоб вони мали й комерційний успіх, щоб їх 

«купували». Так, пропонування харизматами своїх релігійних поглядів 

подібне, скористаємося термінологією А.Баркер, на «релігійний 

супермаркет», де необхідно практику своєї конфесії правильно «подати» і 
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«продати», що й здійснюється за допомогою вільного витлумачення 

біблійних текстів. Зацікавленість, в свою чергу, задається твердими 

структурними умовами тексту. Сюжетна і стилістична фактура продукції 

маргінальної культури може бути примітивною з точки зору елітарної 

фундаментальної культури, але вона не повинна бути погано зробленою, а 

навпаки, в своїй примітивності вона повинна бути досконалою – тільки так їй 

може бути забезпечений успіх, відповідно й комерційний [Руднев В.П. 

Энциклопедический словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. 

– С.221-225]. 

Відтак, відповідаючи на поставлене на початку статті запитання: «Чи 

можна вважати нові релігійні утворення формою маскультури?» ми можемо 

відповісти ствердно, але з тією поправкою, що вони постають формою 

маргінальної культури. В своїх завданнях, використовуваних методах та 

практичних виявах вони є тотожними. Специфіка ж новітніх релігійних 

утворень як форми маскультури в контексті розглядуваної проблематики 

полягає, власне, в об‘єкті віри – віри в надприродне (Бога), що виражає 

наддосвідну реальність, яка відкривається в містичних переживаннях та 

своєрідно проявляється через індивідуальний релігійний досвід, бо «саме тут, 

- як зазначає П.Яроцький, - проходить вододіл між народною казкою і 

релігійними уявленнями, між мистецтвом і релігією».  

 

 

 

5. Нова релігійність та її соціокультурні перспективи в Україні 
 

У сучасних гуманітарних науках значного поширення набуло 

використання поняття ―нова релігійність‖, а також дотичних до нього мовних 

конструктів – ―нетрадиційна релігійність‖, ―нові релігії‖, ―нова релігійна 

свідомість‖, ―нові релігійні рухи‖ тощо. Феномен нетрадиційної релігійності 

постає характерною рисою духовного життя суспільства, під яким розуміють 

розповсюдження віровчень, що не пов‘язані з традиційними релігіями. У 

культурології такі віровчення мають різні назви, а саме: ―позавіросповідна 

(або позаконфесійна) релігійність‖, ―світський гуманізм‖, ―езотерична 

культура‖, тобто призначена для посвячених, ―бунтівні духовні пошуки‖. 

Проте не завжди ці терміни точно відображають суть явища. 

Вислів ―нова релігійна свідомість‖ не є новим. Ним послуговувались 

В.С.Соловйов, Д.С.Мережковський, В.В.Розанов, закликаючи до 

відродження християнства, його звільнення від догматизму, примирення із 

світською культурою. В унісон з останніми звучать думки М.Бердяєва. 

Дослідник категорично виступав проти ―трьох історичних сил‖, якими, на 

його думку, були наступні: 1) стара, омертвіла Церква та нерозвинута 

релігійна свідомість, що освячують державність; 2) позитивізм, атеїзм, 

раціоналістична свідомість, що освячують ―соціал-демократичну неправдиву 

релігію‖; 3) анархічний ірраціоналізм, хаотична містика та заснований на 
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цьому суспільний нігілізм. Зазначеному вище протиставляється ―нова 

релігійна свідомість‖ з умовною назвою – неохристиянство [Бердяєв Н.А. 

Новое религиозное сознание и общественность. – М., 1999.- С.6]. Слід 

зазначити, що сучасна нова релігійність скоріше відноситься до ―хаотичної 

містики‖, до якої М.Бердяєв ставився більше, ніж скептично. Водночас автор 

наголошує на наближенні доби ―нового середньовіччя‖, релігійної за своїм 

змістом. 

Про існування надзвичайно широкої сукупності різних напрямків 

нетрадиційної релігійності у західному світі пише Є.Г.Балагушкін, 

виокремлюючи у ній три найбільш загальні групи, а саме: ―власне релігійну‖, 

тобто нетрадиційні для Заходу східні релігійні напрямки та неохристиянство; 

окультно-містичну; квазірелігійну, або містифіковану психотерапію 

[Балагушкин Е.Г.Критика современных нетрадиционных религий.- М., 1984. 

– С.11-12]. Визначені цим автором найістотніші ознаки нетрадиційної 

релігійності донині не втратили своєї актуальності внаслідок двох головних 

чинників. По-перше, на Заході нині зберігається така ж релігійна ситуація, як 

у 1960-80-х роках. До неї сьогодні додалися стрімкий розвиток 

інформаційних технологій та медіакультури в цілому, що істотно 

відобразилося на релігійності. По-друге, з початку 1990-х років українське 

суспільство почало відчувати аналогічні до західних процеси, якими 

виступають наступні:  

1) специфічні соціальні фактори і умови, що породжують 

нетрадиційну форму релігії як особливі основи соціуму; 

2) специфічні гносеологічні засади нетрадиційної релігійності; 

3) перебудова всіх сторін релігійного феномену порівняно з існуючою 

традицією, що стосується віровчення, культу, організаційної 

структури; 

4) псевдоальтернативні, на відміну від пануючої суспільної системи, 

соціально-утопічні орієнтації, та їх вираження у формі радикально 

оновлених релігійних уявлень;  

5) зв‘язок з особливою традицією альтернативної релігійності; 

6) конфронтація із старою релігійною традицією та її церковним 

інститутом; 

7) конфронтація з пануючою системою соціальних відносин, яка 

освячується старою релігійною традицією; 

8) інтенсифікація головних соціальних функцій релігії - передусім, 

найголовнішої з них – ілюзорно-компенсаційної; 

9) постійна мінливість релігійного феномену, що пояснюється його 

внутрішнім перетворенням під час трансформації або реформації. 

Останні йдуть одночасно за кількома напрямками: від соціальної 

конфронтації до апологетики, від релігійного радикалізму – до 

консерватизму, від релігійних впливів в ідеології соціально-

політичних рухів – до виникнення самостійних, інституалізованих 

релігійних організацій [Там само. – С.62]. 
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Переходячи до соціокультурного аналізу нової релігійності, визначимо 

головні теоретико-методологічні засади нашого дослідження. Передусім ми 

поділяємо концепцію соціокультурної взаємодії П.Сорокіна, відповідно до 

якої особистість, суспільство і культура постають неподільною тріадою. Такі 

виміри людського буття, як характер співвідношення людини та суспільства, 

характер культури, тип соціальності, є фундаментальними показниками. 

Водночас вони не зводяться одне до одного, але взаємопов‘язані, знаходяться 

у постійних взаємовпливах. Тому нова релігійність розглядається нами через 

сучасні, часто – різновекторні, соціокультурні процеси, а саме: глобалізацію і 

сепаратизм, зростання культурного різноманіття та стандартизацію, 

інформатизацію і соціальну поляризацію, розвиток творчого потенціалу 

особистості та деперсоналізацію, масифікацію культури й суспільства. 

З точки зору соціокультурного підходу спробуємо проаналізувати 

основні тенденції сучасної релігійності, до яких ми відносимо такі: зростання 

релігійного індиферентизму; активне формування нових міфологій; широке 

розповсюдження нової релігійності; збереження традиційних релігій як 

етнокультурного феномену; поширення релігійного фундаменталізму. 

Релігійний індиферентизм, викликаний властивим нашому часу 

невір‘ям людини в абсолютні істини, а також тим, що в індивідуалістичному 

суспільстві релігія, стає приватною справою людини і не має соціально-

мобілізуючої дії. Це призводить до поступового зниження значущості 

традиційних релігійних інститутів, а разом з тим – до появи нових, 

екстравагантних культів, які добре поєднуються з гедонізмом і матеріалізмом 

сучасної культури. Релігійний індиферентизм та деякі нетрадиційні релігійні 

вчення поєднані визнанням різноманіття і суб‘єктивності релігійного досвіду. 

Яскравим прикладом віротерпимості, що переходить в індиферентизм, 

постають висловлювання Дж.Мендельсона, одного з лідерів ліберальної 

Унітарної церкви: ―Я хочу називатися християнином лише у тому випадку, 

якщо разом із наступним подихом мені дозволено буде вимовити різні 

варіанти: я також єврей, я - індус, я - мусульманин, буддист, стоїк, 

послідовник Ехнатона, Зороастра, Конфуція, Лао-Цзи та Сократа‖ [Цит. за: 

Макдауэл Дж., Стюарт Д. Обманщики. – М., 1994. – С. 116]. 

У питанні про нові міфології та їх співвіднесеність з новою 

релігійністю зазначимо, що ―масова культура актуалізувала цінність міфу, 

який символічно, узагальнено реконструював зв‘язки людини, як ідеальні, 

так і реальні, а разом з ним – досвід первісного мислення...‖ [Костина А.В. 

Массовая культура как феномен постиндустриального общества.-М., 2005. – 

С.309]. Поява сучасних засобів масової комунікації та інформаційних 

технологій уможливила не лише формування нових міфологій, що стали 

реальним конкурентом традиційних релігій, а й їх домінування у сучасній 

культурі. Проблема взаємовідносин між новими міфологіями і новою 

релігійністю поглиблюється ще й тим, що існує багато різних визначень як 

міфу, так і релігій, а тому співвіднесеність міфології і релігії тлумачиться в 

двох головних варіантах: а) міфологія як ―протосвідомость‖, яка історично 
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передує релігії. Становлення останньої відбувається пізніше, частіше за все – 

на міфологічному матеріалі; б) релігія первинна, а міфологія вторинна, 

виступає лише компонентом релігійного культу або ж розуміється як одна з 

ранніх форм релігійних вірувань [Смирнов Ю.М. Мифология и религия в 

российском сознании.- СПб, 2000. – С.13]. Дійсно, протягом більшої частини 

європейської історії під міфом, як правило, розуміли символічну розповідь у 

релігії. Не даремно Шпенглер казав про реміфологізацію як про добу ―другої 

релігійності‖ й тим самим зводив міфічне до релігійного. 

Водночас у науковій літературі лунають непоодинокі думки про те, що 

нинішній добі властивий занепад основних релігійних традицій. Разом з тим 

маємо процес активного формування нових міфологій, який нібито 

підкреслює чільне місце міфу у культурі та в суспільстві порівняно з 

релігією. 

Співвідношення між міфом і релігією надто складне. Зокрема, К. 

Хюбнер вказує на численні відмінності міфу від релігії на прикладі 

християнства. Дослідник зазначає, що міфічно мисляча людина не потребує 

релігійної віри, адже міф (архаїчний) є різновидом повсякденного досвіду. 

Тому ―міф і релігія не одне й те саме, але, якщо міф можна відокремити від 

релігії, то релігія без міфу не існує‖ [Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996. – 

С.320]. Проте це не означає, що міф і релігія співвідносяться між собою як 

частина і ціле: релігія не лише ґрунтується на міфі, а й ніби ―стримує‖ його. 

Скоріше, міф і релігія – це різні способи світосприйняття, які мають між 

собою багато точок дотику. 

Суперечливі відносини притаманні також неоміфологіям та новій 

релігійності. З одного боку, існує спокуса включити феномен нової 

релігійності до контексту ―нової архаїки‖ або до теорії реміфологізації 

культури. З іншого – нова релігійність включає в себе різні неоміфології, але 

не обмежується ними, оскільки міфологічна картина світу не обов‘язково 

передбачає присутність об‘єкту вшанування. Тим не менше, часто 

дослідники відносять переважну більшість проявів нової релігійності до 

сучасної міфології, що, на наш погляд, не зовсім відповідає дійсності. 

Наприклад, О.Л.Топорков вважає, що сучасна міфологія характеризується 

аморфністю, розпорошеністю, поліцентризмом та нестійкістю [Топорков 

А.Л. Миф: традиция и психология восприятия // Мифы и мифология 

современной России.- М., 2000. – С.56]. Власне, ці риси притаманні й новій 

релігійності. Причиною тому – існування багатьох міфів, які охоплюють 

окремі групи населення, різні за своїм походженням і за тривалістю 

існування. О.Л.Топорков виокремлює чотири групи сучасних міфів, а саме: 

міфи політичного та суспільного життя; міфи, пов‘язані з етнічною та 

релігійною самоідентифікацією; міфи, що стосуються позарелігійних 

вірувань; міфи масової культури. Як бачимо, до неоміфологій відносяться 

різнопланові явища, зазвичай такі, що мають факультативний характер і не 

претендують на роль цілісного світогляду. Це відрізняє їх від традиційних 
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міфів. Проте порівняно з сучасною міфологією, нова релігійність – це якісно 

інший феномен. 

Нова релігійність – це нове обертання спіралі історичного часу, а не 

―кінець історії‖. Тому сучасна масова культура не ―розчиняється‖ у міфі, але 

його імітує, творчо переопрацьовує. Штучно створені неоміфології грають 

важливу роль у сучасній масовій культурі. Однак феномен нової релігійності 

не можна зводити лише до них. Такі форми нової релігійності як окультизм, 

магічні практики, релігійно-містичні вчення, паранаукові вірування, 

нетрадиційні методи лікування, тощо, складаються з міфологічних 

компонентів, але власне не є міфами. Індивідуалізм, плюралізм, аморфність 

нової релігійності протилежні жорсткій структурі архаїчного міфу, а 

комерційний характер масової культури призводить до ринку не лише 

―релігійних послуг‖, а й неоміфологій. Іншими словами, диверсифікація 

сучасної масової культури сприяє появі численних індивідуальних стилів, а 

це заперечує тезу про реміфологізацію. Якщо є свобода вибору між різними 

міфами, то міф, як такий, втрачає свою сутність, значення, характерні риси. 

У науці існує точка зору про відсутність причин казати про 

―панміфологізм‖ сучасної культури або про її реміфологізацію. Як правило, 

нові міфології – це штучно сконструйовані ідеології. Останні функціонально 

необхідні для сучасного соціуму, хоча й будуються на глибинних, 

архетипових потребах людини. Загальна тенденція розвитку людського 

суспільства полягає у розвитку аналітичного, раціонального мислення. 

Водночас криза почуттєвої культури зовсім не обов‘язково мусить призвести 

до занепаду культури в цілому або ж до її зміни на міф. Скоріше за все слід 

очікувати на появу нової, інтегральної (ідеаційної) культури. Тісний 

взаємозв‘язок між релігійними і міфологічними складовими культури 

ускладнює розрізнення нової релігійності та неоміфології, але не робить його 

неможливим. Так, найважливіша особливість релігійності взагалі – це 

присутність об‘єкту вшанування. Останній необов‘язковий для міфологічної 

картини світу. Найяскравіше ця особливість виявляється у сучасній масовій 

культурі. 

Розповсюдження нової релігійності відбувається на тлі зменшення 

соціокультурного значення традиційних релігій, які стають лише одним із 

багатьох ―мов‖ для окреслення нової, ―постмодерністської‖ реальності. 

Традиційні релігії надалі будуть тривалий час зберігатися як елементи 

національних культур, частково перешкоджати процесам глобалізації та 

уніфікації, брати участь у соціально-політичному житті. Проте 

висловлюються думки, що їх вплив на ―духовне відродження‖ не варто 

переоцінювати, особливо - у західних країнах. 

Серйозною альтернативою розпаду традиційних релігійних інститутів 

виступає релігійний фундаменталізм. Останній властивий традиційним та 

новим релігіям. У багатьох випадках цей процес не має відношення до 

справжнього духовного життя, а симулює його засобами політичної 

активності. Як вважає М.Кастельс, ―у світі, де відбуваються такі 
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неконтрольовані та хаотичні зміни, люди схильні групуватися навколо 

первинних джерел ідентичності: релігійних, етнічних, територіальних, 

національних. Релігійний фундаменталізм – християнський, ісламський, 

юдейський, індуїстський і навіть буддистський – став, найвірогідніше, 

найвпливовішою силою, що забезпечує особистісну безпеку та колективну 

мобілізацію за цих неспокійних часів. У світі, просякнутому глобальними 

потоками багатств, влади та образів, пошук ідентичності колективної або 

індивідуальної, приписаної чи сконструйованої, стає фундаментальним 

джерелом соціальних значень... Соціальні групи та індивіди відчужуються 

один від одного, вбачаючи в іншому чужого, а потім й ворога. У цьому 

процесі, під час того як ідентичності набувають більшої специфічності і їх 

все складніше розрізняти, зростає соціальна фрагментація. Інформаційне 

суспільство у своїх глобальних проявах є також суспільством ―Аум 

Синрікьо‖, ―Американської міліції‖, ісламських / християнських 

теократичних амбіцій і взаємного геноциду хуту і тутсі‖ [Костельс М. 

Информационная эпоха. – М., 2000. – С.27].  

Зазначимо, що індиферентизм і фундаменталізм є протилежними 

рухами, але причина виникнення у них однакова, а сааме - криза традиційних 

цінностей, що може призводити або до втрати будь-якої віри, або ж навпаки - 

до її симуляції шляхом протиставлення своєї групи всьому світові. 

Таким чином, релігійний вимір особистості, культури і суспільства 

багато в чому визначається окресленими вище соціокультурними процесами. 

При цьому найзначущою тенденцією постає експансія нової релігійності. 

Наведемо деякі статистичні дані, що підтверджують таку тенденцію. 

На думку багатьох західних дослідників релігійної ситуації (М.Клевно, 

Р.Чіпріані, Д.Баррет), нові релігійні рухи є найбільш динамічною та швидко 

зростаючою групою релігій, хоча за чисельністю вони поступаються 

світовим релігіям. Сто років тому їх послідовників було близько 3 млн. осіб, а 

на межі ХХ – ХХІ ст. їх стало вже біля 120 – 140 млн. осіб. Однак наведені 

цифри відносяться лише до організованих, інституційних нових релігійних 

рухів, тобто виступають, так би мовити, ―верхівкою айсбергу‖. З іншого ж 

боку, ті ідеї, які пропагандуються цими рухами, а також література, 

періодика, відео-, аудіо- та подібні матеріали відомі набагато більшій 

кількості людей, адже вони вільно розповсюджуються. Ми розрізняємо 

власне новий релігійний рух з властивою йому низкою обов‘язкових ознак 

(присутність чіткого, оригінально розробленого віровчення, культу, 

організації) та масове, поверхове, розпливчате зацікавлення ―містикою 

взагалі‖, у тому числі й специфічною, новою, навіть якщо вона органічно 

пов‘язана з феноменом нових релігійних рухів. 

Предметом нашого дослідження виступає нова релігійність, що якраз 

має масовий і поверхневий характер. Проте, як засвідчують непоодинокі 

розвідки, аналогічний характер має й ―традиційна‖ релігійність, коли рівень 

активно практикуючих віруючих складає кілька відсотків від їх загальної 

кількості. Наприклад, в Україні, за даними Центру Разумкова, таких 
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респондентів 1,7%, або 34 особи з 2000. Іншими словами, на 60,2% 

самоідентифікованих українських віруючих припадає 1,7% віруючих, чия 

декларація власної віри підкріплюється послідовними переконаннями та 

релігійною поведінкою [Биченко А., Дудар Н. Релігійність українського 

суспільства // Національна безпека і оборона. – 2002. - №10. – С.21]. 

 Можна припустити, що співчуваючих новій релігійності також значно 

більше, ніж активних членів нових релігійних рухів. Деяке уявлення про 

масштаби розповсюдження нової релігійності дають дані про зацікавленість 

позавіросповідною містикою, паранауковим явищами тощо. Наприклад, у 

1973 році 58% американців мали досвід екстрасенсорного сприйняття та 37% 

контактували з душами померлих. У 1983 році ці показники зросли до 66% та 

42% відповідно. В Америці середини 1980-х рр. нараховувалося біля 600 

тисяч ―експертів‖ з телепатії, яснобаченню, графології і т.ін., а також біля 80 

тисяч ―спеціалістів‖ у галузі чорної і білої магії. За деякими оцінками на 

кінець 1990-х років, число прихильників окультизму в Америці та Європі 

сягнуло вже 54-х мільйонів. Згідно ж з даними опитування, проведеного у 

травні 2005 року агентством ―Associated Press‖, дев‘ять з десяти опитаних 

американців засвідчують, що релігія є важливою частиною їх життя, але 

лише 8 з 18 кажуть, що вірять в Бога. Релігійність європейців виявилась 

значно нижчою. Тим не менш, у Німеччині багато респондентів хоч і 

заявили, що не вірять в Бога, однак визнали існування певних вищих сил. 

Вказані вище цифри досить умовні, проте вони підтверджують той факт, що 

феномен нової релігійності значно ширше, ніж феномен нових релігійних 

рухів. 

Аналогічним чином окреслюються тенденції нової релігійності в 

Україні. Зауважимо, що тут представлені практично всі відомі в світі 

неорелігійні течії: існує мережа релігійних громад неоорієналістського 

спрямування; неохристиянського; синтетичного характеру; різноманітні 

язичницькі напрями, побудовані на слов‘янській міфології. Окремі новітні 

релігійні рухи діють в Україні як громадські організації. Якщо на 1 січня 1992 

року тут було зареєстровано 27 громад харизматичного напряму, то протягом 

1992-2009 років кількість громад зросла в понад 30 разів, а чисельність 

священнослужителів збільшилась з 40 осіб у 1993 році до біля 2-х тисяч осіб 

на початок 2009 року. За даними Державного Комітету України у справах 

національностей і релігій, у 2008 році діяло біля 2-х тисяч громад 

нетрадиційних церков та 46 напрямків релігійних течій, які з‘явились на 

конфесійній карті здебільшого за роки незалежності нашої держави. У 

загальній релігійній мережі питома вага неорелігійних громад становить біля 

6%, а чисельність їх прихильників – менше 1% населення країни. При 

існуючих темпах приросту кількість новітніх релігійних організацій в 

найближчій перспективі прогнозується в межах 10% від загальної релігійної 

мережі. Зауважимо ще раз, для об‘єктивної оцінки чисельності прихильників 

неорелігійності, слід чітко розмежовувати носіїв нової релігійної свідомості 

та послідовників нових релігійних рухів. 
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З огляду на зазначене вище, деякі вчені замість поняття ―нова 

релігійність‖ інколи використовують близьке за смисловим навантаженням 

―культове середовище‖ (К.Кемпбелл). Останнє передбачає існування у 

сучасному суспільстві окультизму, магії, містицизму, нетрадиційних методів 

лікування, паранаукових вірувань тощо. Дослідники релігійності 

стверджують, що в цьому розумінні наша країна практично не відрізняється 

від Заходу, адже українське суспільство має багато атрибутів сучасної 

соціальної організації, технології, засоби комунікації та відчуває впливи 

глобалізації. Інші зазначають, що поява окремих релігійних організацій не є 

характерною ознакою сучасного періоду. З‘являються не ―секти‖, а ―версії‖. 

Якщо для перших властиво поєднання віруючих завдяки горизонтальним 

соціальним зв‘язкам, то в других існує лише умовне поєднання за типом 

релігійного світоспостереження: ―Це не реально діючі організації або 

колективи в умовах колишнього секуляризованого суспільства, а ідейно-

духовні спільноти, які складаються з одиночок, так зване ―фіктивне 

сектантство‖ [Рыжков Ю.В. Ignoto Deo: новая религиозность в культуре и 

искусстве. – М., 2006. – С. 154].  

Отже, існує проблема нових рухів, але серйознішою проблемою 

видається стихійне, організаційно неоформлене розповсюдження нової 

релігійності у пострадянському суспільстві. Так, проявами еклектизму, 

присутності архаїчних і містичних елементів у свідомості віруючого можна 

вважати те, що 36,7% християн України визнають реінкарнацію, 39,9% - 

вірять в екстраординарні здібності народних цілителів, 20,6% визнають 

наявність таких здібностей у ворожок і чаклунів [Національна безпека і 

оборона. – 2000. - №10. –С.83-98]. Можна зробити висновок, що у сучасному 

українському суспільстві спостерігається не тільки занепад православного та 

атеїстично-комуністичного світогляду, а й поступове зникнення цілісних 

світоглядів взагалі. Майбутнє, а у точному розумінні – теперішнє українських 

світоглядів, українського ставлення до головних питань буття – це таке 

майбутнє, при якому практично всі люди ніби у щось трохи вірять, але 

одночасно й не вірять. Ситуація досить вдало окреслюється виразом ―тріумф 

світоглядної невизначеності‖, запропонованим К.Кааріайненом та 

Д.Фурманом. Ці дослідники зокрема відзначаютьють, що більшість 

сучасників все життя буде перебирати різні ідеї та світогляди, переходячи від 

читання Бубера до ―трансцендентальної медитації‖ та від ―Добротолюбія‖ до 

шаманізму, а при більш низькому освітньому рівні – від екстрасенса до 

ворожки, захоплено створюючи при цьому нестійкі, суто індивідуальні та 

еклектичні комбінації [Каариайнен К., Фурман Д. Религиозность в России в 

90-е годы // Старые церкви, новые верующие. – СПб-М.,2000. – С.42-45]. На 

думку авторів, майбутнє належатиме «шукаючому» типові людей, 

представникам нетрадиційної еклектичної релігійності, у яких терпимість 

поєднується з інтересом до релігії (хай навіть поверховим). Така точка зору 

набуває свого розвитку в працях інших вчених, які відзначають ―зростання 

меж релігійної ентропії‖, наголошують, що вона виявляється стійкою 
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системою і аж ніяк не перехідним етапом до нової релігії, називають сучасне 

суспільство ―заповідником нетрадиційної релігійності‖, що відрізняється від 

нетрадиційних релігійних організацій або нетрадиційних догматичних 

ідеологій. 

Важливими чинниками ―релігійної ентропії‖ або ―тріумфу 

невизначеності‖ постають наступні: 

 практично повна релігійна і, зокрема, культурна неосвіченість 

українського суспільства; 

 незадоволення реальним життям, що призводить до пошуку 

релігійної екзотики; 

 реакція на атеїстично-матеріалістичну ідеологію недавнього 

минулого та на сучасний практично-матеріалістичний гедонізм; 

 неприйняття традиційної релігійності, нездатної відповісти на 

запити сучасної людини; 

 прагнення духовного плюралізму, особистого вибору; 

 зацікавленість практичними аспектами медицини, психології та 

інших наук. 

Результатом постає широке розповсюдження ―нетрадиційних 

вірувань‖, тобто проявів нової релігійності. Натомість організовані нові 

релігійні рухи, як правило, не грають важливої соціокультурної ролі. 

Зазначене вище уможливлює українським релігієзнавцям казати про 

існування двох типів релігійної свідомості - інституалізованої та 

неінституалізованої, тобто позаконфесійної. Остання означає наявність 

досвіду особистої зустрічі з трансцендентним, сакральним, що не 

опосередковується релігійними інститутами. Маємо новий вид релігійності, 

що характеризується поєднанням у свідомості індивіда різних 

смислоутворюючих парадигм, а саме: філософської, релігійної, наукової та 

інших без віднесеення їх до конкретної релігійної організації або, навпаки, 

належності до декількох з метою пошуку сенсу власного буття. Головними її 

складовими постають аксіологічний плюралізм, синкретизм, гетерогенність, 

динамізм, на тлі яких відбувається розмивання ідеї Бога, коли, з одного боку, 

антропоморфні уявлення про Всевишнього замінюються духовними (на 

зразок Всесвітнього Закону, Абсолюту), а з іншого - спостерігається деяка 

пантеїзація Бога у розумінні його співпричетності до всіх процесів на Землі, у 

Всесвіті, у житті людини як співпрацівника й виконавця. Йдеться про 

своєрідну „приватизацію‖ релігії, коли релігійність менше орієнтується на 

Церкву, а відтак спрямовується на вирішення щоденних проблем людини у 

суспільстві, визначається пошуком нею такого віросповідання, яке відповідає 

її особистісним, індивідуальним духовним потребам [Див.: Гаврілова Н. 

Релігійні пошуки молоді України// Україна релігійна. Книга друга: Прогнози 

релігійного життя України. – К., 2008. – С.90-109]. 

Прикладом такої „приватизації‖ релігії суспільством у її 

позаконфесійній формі може виступати феномен громадянської релігії. На 

слушну думку А.Колодного, світоглядним осереддям громадянської релігії є 
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віра у Вищу силу, Абсолют, натомість об‘єктом поклоніння тут постають 

реально існуючі соціальні і політичні структури, які розглядаються як засіб 

досягнення Божественної мети. В ідеологічній системі громадянської релігії 

власне релігійні елементи зведені до мінімуму, а релігійна лексика, символи, 

фразеологія і культові елементи використовуються для впровадження цілком 

земних завдань. Значущі події в житті певного народу, зокрема – у його 

поліконфесійному житті, громадянська релігія пояснює якимись 

надприродними чинниками. Якщо ці події мали сприятливий характер, то 

вони розглядаються як Боже благовоління, а якщо негативний – то як 

свідчення відходу від божественних заповідей і своєрідне випробування. В 

цілому ж, під громадянською релігією розуміється прийняття певної 

сукупності цінностей, символів та ритуалів, що ґрунтуються на 

універсальних та трансцендентних істинах, які служать поєднуючою силою і 

центром значень для нації. Вкорінене у свідомість кожного члена суспільства 

почуття громадянськості є основним виявом віднесення до громадянської 

релігії [Див.: Колодний А.М. Громадянська релігія як засіб вирішення 

проблем міжконфесійного діалогу // Там само. – С.83-90]. 

Сьогодні Україна знаходиться в ситуації поліконфесійності. Проте, як 

засвідчує український досвід інкультурації новітніх релігій, етнічні культурні 

архетипи змінюються досить повільно. Доля будь-якої нової релігії, що 

з‘являється у певній країні, залежить від ставлення до неї середовища, в 

якому вона існує, а також від її здатності адаптуватися до конкретних умов, 

враховувати історичні традиції, ментальність, побутуючі звичаї та обряди, від 

прагнення стати складової культури народу. Як справедливо наголошує 

Л.Филипович, маємо не прості процеси, які успішно можуть подолати далеко 

не всі релігії. При виборі релігії на суспільному рівні активно діють 

принципи історичної наступності та відповідності національній ідеї, а також 

й інші мотиви: політичної доцільності, економічних вигод, збереження 

українства як складової міжнародного співтовариства народів і держав, 

глобальних стратегій світового розвитку, зокрема – демократизації 

суспільства, пріоритетності загальнолюдських цінностей над національними 

завданнями тощо. Тому вибір релігії, перед яким повсякчасно опиняється 

громадянин України – це не лише задоволення власних духовних інтересів, 

реалізація індивідуального і спільнотного права на свободу віросповідання, а 

й відповідальність загальнонаціонального і глобального рівня за ближні й 

довгострокові наслідки свого кроку [Див.: Филипович Л. О. Нетрадиційна 

релігійність: проблеми вибору // Сучасна релігійність: зміст, стан, тенденції. 

– Луцьк, 2007. – С.3-11]. 

Особливо актуалізується культурний контекст існування релігій з 

огляду на те, що нині вже не релігійна організація є носієм віри, а 

особистість, яка бере на себе функцію контролю символічних систем. Тут 

конфесійно-об‘єктивне виступає продуктом індивідуально-суб‘єктивного 

вибору. Такого підходу дотримується Н.Пивоварова (Дудар), яка стверджує, 

що останні десятиліття ХХ століття символізували собою плюралістичне 
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об‘єднання релігійних течій і звуження суб‘єктивних дистанцій між різними 

релігіями. Дослідниця виокремлює такі характеристики „сьогоднішнього 

релігійного стилю‖: 1) акцент на індивідуумі, який може обирати релігійні 

вірування, практики, моральні характеристики, що відрізняються від тих, 

котрі транслюються релігійними авторитетами; 2) суміш різних кодів і 

еклектичне поєднання елементів різних релігій в індивідуальну форму 

релігійності; 3) значна зацікавленість або новими формами релігійності, або 

надто консервативно традиційними; 4) інтерес до особистісних 

трансформацій як наслідок релігійного досвіду і розвитку; 5) індиферентність 

щодо релігійних інститутів й ієрархій [Пивоварова (Дудар) Н. Феномен 

релігійності: дослідницькі проблеми// Там само. – 12-24]. 

Таким чином, нова релігійність добре поєднується із загальним 

контекстом полістилістичної, або постмодерної, культури, хоча її деякі риси 

(відсутність культурного езотеризму, позитивність та телеологія) вказують на 

попередню моностилістичну культуру, або добу модерну. Вважаємо, що 

сьогодні відбувається народження багатовимірної та ―полірелігійної‖ 

людини, для якої всі форми духовного досвіду рівноцінні, а давні забобони, 

які подеколи мають псевдонаукове забарвлення, позначені тим самим 

статусом, що й догмати традиційних релігій. Набуває сили і легітимності 

процес ―двовір‘я‖ і, навіть, ―багатовір‘я‖. І якщо для ортодоксів відсутність 

релігійного плюралізму – це ―обов‘язковий закон монотеїстичного 

богорозуміння‖ [Кураeв А. Бог и боги// Вавилонская башня. – М., 1997.- 

С.92], то серед всіх інших все популярнішою стає думка про те, що ―в світі 

існує лише одна релігія, але маємо сотні її версій‖ (Бернард Шоу). Однією з 

важливих тенденцій сучасної культури виступає прагнення багаторівневого 

плюралізму. Нова релігійність також не залишається обабіч загальних 

процесів. 

 

 

 

6. Нові релігійні течії в українському соціумі: зміна стратегій 

 

Кінець ХХ століття в релігійному житті українського народу 

позначився кардинальними змінами: стрімко зросла мережа релігійних 

організацій, збільшилася кількість віруючих, Церква із переслідуваної і 

упослідженої владою інституції постає активним елементом соціуму, 

прагнучи віднайти порозуміння із новою державою, відповідне до свого 

статусу місце у суспільстві. Національне піднесення збіглося із складними 

трансформаційними процесами, пов‘язаними з глобалізацією світової 

економіки, фінансів, природних і трудових ресурсів, культури, духовної 

сфери, міграцією населення. Все це надзвичайно актуалізувало проблему 

самоідентифікації України як держави і кожного окремого українця як її 

громадянина в різних координатах, а особливо духовних. Напрям пошуків 

задавався і вкоріненістю та розвитком традиційної культури, й історичним 
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типом світогляду, і способом господарювання та стилем життя, і характером 

міжособистісних та міжспільнотних відносин, й орієнтаціями на ті чи інші 

регіони країни, які виступали взірцевими, ціннісними для тих, хто 

визначався. Все це спричинило появу і поширення в Україні нових релігійних 

течій, які за майже 20 років свого існування в Україні стали елементом її 

релігійного ландшафту, фактором духовного життя, суб‘єктом міжрелігійних 

відносин. Сучасний стан неорелігій перш за все визначається їх кількісними 

показниками, в яких відбиваються тенденції їх появи і поширення. 

В українському поліконфесійному середовищі доля нових релігійних 

течій і рухів нині порівняно незначна. За даними Державного Комітету 

України у справах національностей і релігій станом на 1 січня 2009 року в 

Україні офіційно зареєстровано 1976 організацій новітніх релігійних течій, 

зокрема 1705 неохристиянських (серед них 635 належить Церкві Повного 

Євангелія, 178 – Українській Християнській Євангельській Церкві, 118 – 

Церкві Христа, 59 новоапостольських організацій, 55 організацій Церкви 

Ісуса Христа Святих останніх днів). В Україні офіційно діють 154 організації 

неоорієнталістського спрямування (серед них крішнаїтських - 46, 

буддистських - 56), 117 громад рідновірських течій (з них 52 – РУНВіра). 

Серед загальної кількості діючих релігійних організацій всіх конфесій в 

Україні (34465) організації новітніх рухів складають понад 5,7 відсотків 

[Див.: Релігійна панорама. – 2009. - №2]. 

Проте абсолютні та офіційні кількісні показники не відтворюють 

повноти процесу поширення нових релігійних течій в Україні. Треба мати на 

увазі, що є певна кількість релігійних громад, яка діє поза реєстрацією чи із-

за відмови державних органів визнати їх право на існування, чи небажанням 

самої неогромади декларувати про свою наявність. І все ж таки, 

використовуючи лише офіційну статистику, подивимось на динаміку змін, 

що відбулися в прирості кількості релігійних громад взагалі і порівняймо їх з 

динамікою зростання новітніх течій. 

Якщо 1989 рік визнати роком релігійного буму в Україні, коли 

державними органами була зареєстрована рекордна кількість громад, то в 

наступні роки спостерігається повільність, а зрештою і спад приросту 

релігійних організацій. В 1992-1993 рр. відмічаємо їх певну стабілізацію з 

подальшим (в останні 7 років) дуже незначним приростом - 2-5% щорічно. 

Такі загальні закономірності в зростанні всієї кількості релігійних організацій 

в Україні не відносяться до новітніх рухів, приріст серед яких лише з 1991 по 

2000 рр. склав в середньому 500 відсотків.
 
Так, наприклад, РУНВіровські 

громади зросли в 17 разів (з 3 громад у 1991 р. до 52 у 2008 р.). 

Орієнталістські спільноти за цей же період зросли приблизно на 700% (з 21 

організації до 117). Цікаві процеси відбувалися і в неохристиянському 

середовищі. Найбільшого приросту зазнали саме нові для України спільноти. 

Так, Церква Повного Євангелія з 1991 по 2008 рр. зросла з 3 громад до 635. 

Неіснуюча в Україні до 1992 року Новоапостольська Церква зараз має 59 

громад. Взагалі відбулося значне зростання релігійних громад всіх об‘єднань 
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харизматичного напрямку (з 33 до 1473). Церква Ісуса Христа Святих 

останніх днів за останні 15 років збільшилася з 2 громад до 55.  

Виходячи із такої статистики, можна очікувати, що неорелігійний 

вплив на духовне життя України мав би бути надзвичайно великим. Проте 

аналіз не тільки абсолютних і позаконтекстуальних статистичних даних, а й 

відносних та порівняльних цифр, знайомство з реальними процесами в 

неорелігійному середовищі дає підстави вважати, що темпи проникнення 

нових для України релігій, порівнюючи із збільшенням релігійної мережі 

традиційних церков, є повільними. Хоча рік від року питома вага нових течій 

взагалі помалу зростає: якщо на 1995 рік ми фіксували лише 1 відсоток 

неорелігійних організацій, то в 2000 їх - вже біля 3-х відсотків, зараз – більше 

5,7% серед усіх зареєстрованих державою релігійних структур. При 

збереженні нинішніх темпів зростання неорелігійних громад через 15-20 

років кількість нових релігій в Україні може скласти до 10 відсотків від 

загальної кількості діючих організацій. Це може дещо змінити релігійне 

обличчя України, але не істотно, оскільки переважна більшість нерелігійних 

утворень є прохристиянськими. 

Є специфіка в географічному поширенні нових релігій. Можна 

говорити про їх регіоналізацію - локалізацію по відповідних районах 

України. Розподіл нових течій за регіонами істотно відрізняється від 

поширення традиційних конфесій. Захід, найрелігійніший район України, де 

розміщена нині третина всіх релігійних громад, найменше відчуває на собі 

вплив новітніх рухів. Південні та Східні області України, місто Київ нині є 

регіонами найінтенсивнішого поширення нових течій. В 2008 році найбільша 

кількість неорелігійних організацій діяла в Донецькій (347) та Запорізькій 

(121) областях, в Криму (92), місті Києві (132), які значно поступаються 

Західним областям за загальною кількістю релігійних організацій взагалі. 

Водночас у Львівській області серед 2913 організацій тільки 35 відносяться 

до неорелігійних утворень, в Івано-Франківській з 1336 - 8, в Тернопільській 

з 1719 - 11, у Хмельницькій з 1764 - 37. Основна мережа релігійних неорухів 

знаходиться на Сході і Півдні України й продовжує зростати саме тут 

переважно за рахунок цих в минулому надто затеїзованих регіонів. У 

відсотку до загальної кількості існуючих релігійних організацій в Україні 

нові релігійні течії порегіонально поширилися так: Волинь – 0,1%; Північ – 

0,93%; Слобожанщина – 0,28%; Галичина – 0,19%; Поділля – 0,3%; Степ – 

0,28%; Закарпаття - 0,25%; Подніпров‘я – 0,66%; Схід – 1,3%; Буковина - 

0,2%; Південь - 0,67%; Крим – 0,3% (Релігійна панорама. – 2008. – №2). Ще 

більш наглядним будуть розрахунки, які зроблені на визначенні відсотку 

новотворів відносно кількості релігійних організацій регіону. Найменша 

питома вага нових течій на Галичині (1%), потім йдуть Волинь – 1,2%, 

Буковина – 3,2%, Поділля – 2,8%, Закарпаття – 4,6%, Північ – 5,46%, 

Слобожанщина (по 6,3%) і Крим – 4,8%. За середню межу поширення НРТ 

перейшли Південь- 8,26% і Степ - 7,85%. Найбільш насичені новими 

релігіями Подніпров‘я, де серед всіх зареєстрованих релігійних громад їх 
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нараховується понад 10,8 % і Схід (Луганська і Донецька обл.) – з найвищим 

показником в 19,4%.  

Як бачимо, поширення новітніх течій носить регіональний характер і 

залежить від наявності й сили традиційних церков. НРТ відзнаходять 

територію для свого поширення в найменш релігієзованих регіонах України, 

що дає підстави стверджувати, що основними послідовниками НРТ стають не 

віруючі в минулому чи прихильні до якихось церков люди, а колишні атеїсти 

або агностики.  

Нові течії поширені в містах і то переважно центральних та південно-

східних областей України. Зруйнована внаслідок урбанізації традиційна 

релігійність, як і весь традиційний уклад життя з його особливим впливом 

громадської думки на поведінку людини, виявилися найкращим ґрунтом для 

поширення саме нових релігій з їх неприйняттям традиції. Показово, що у 

Львівській області, де проживає біля 3 млн. громадян України, зареєстровано 

2888 релігійних громади, а в Києві, який за населенням дорівнює Львівщині, 

лише 1027. Тому, з‘явившись як міський феномен, новітня релігійність 

зберігає цю характеристику й понині. 

Базований на статистичному аналізі огляд нових релігій, що фіксує 

їхню присутність в українському суспільстві, не дає підстав ані 

перебільшувати, ані применшувати їхнє значення в релігійному житті 

українського суспільства. Враховуючи причини та історію появи НРТ в 

Україні, можна спрогнозувати і перспективи їх буття в духовному розвитку 

сучасної України, які не оцінюються експертами як райдужні.  

В новітньому поширенні НРТ в Україні виділяється 2 етапи: 

екстенсивний, який припадає на кінець 80-х-середину 90-х років ХХ ст., та 

інтенсивний, що розпочався із середини 90-х років і пов‘язаний з певною 

стабілізацією стрімкого зростання кількості релігійних громад. Перший етап 

характеризується як великим напливом, так і не меншим відтоком віруючих з 

нових громад. На той час церкви нагадували табори для переміщених осіб – 

тисячі людей снували туди-сюди. Головне, що визначало подальше 

перебування людини в церкві після періоду романтичного захоплення, було 

те, чи ця релігія відповідає її зовнішнім і внутрішнім потребам, чи здатна 

людина дотримуватися всіх тих приписів, які сповідуються даною релігією, 

зокрема, чи здатна вона важко духовно працювати над собою, ходити на 

зібрання, слухати проповіді, читати священні тексти, жити відповідно до 

релігійно-церковних вимог. 

Тому-то другий етап постає вже як етап відбору дійсно віруючих з 

випадково зайшлих до церкви. Це - етап сутнісної трансформації вірних, їх 

якісного внутрішнього зростання, утвердження і зміцнення у вірі. Це етап 

організаційного оформлення громад, висування лідерів вже українського 

походження, здобуття себе як інституції серед інших подібних інститутів. 

Все це визначає характеристику сучасного стану НРТ в Україні, який можна 

кваліфікувати як суперечливий, що детермінований як певними успіхами, так 

і поразками. 
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Серед здобутків НРТ можна виділити деякі ознаки останніх, які 

свідчать про вітальність явища в Україні, зокрема: 

 НРТ своєю активною місіонерською діяльністю відродили первісну 

- місіонерську - природу світових релігії, особливо християнства, 

нагадали традиційним церквам про найважливіше покликання 

християн – через проповідь нести Євангеліє всім народам. Під 

впливом зарубіжних християн більшість традиційних церков вже 

постворювали місіонерські відділи, активізували мирянський 

місіонерський рух, провели з‘їзди православних місіонерів, почали 

видавати відповідну літературу; 

 віруючі іноземці, особливо християни, збудили в українців 

зацікавленість Священними Писаннями, зокрема і переважно 

Біблією, спонукаючи віруючих не тільки бачити релігію (у формі 

обрядів, мозаїк в храмах, у піснеспівах чи богослужбах), а й читати, 

вивчати, використовувати, пропагувати її; 

 НРТ продемонстрували практичність своїх віровчень, показали, що 

релігія не тільки теорія, але й практика, утвердили образ 

практикуючого віруючого і, що дуже важливо, практикуючого 

християнина; 

 привнесли іноземні мови, переважно англійську, як мову священних 

текстів, богослужінь, молитов, церковного спілкування, спілкування 

віруючих; 

 НРТ часто виступали як дипломатичні інституції, через які інші, 

частіше всього протестантські держави спілкуються із інославною 

державою, а особливо як інституції народної дипломатії, через які 

прості люди, а не тільки лідери, прагнуть взаємопорозуміння, 

єдності у вірі, добрих стосунків між цілими родинами, що 

спілкуються не тільки як співвірники, але й як представники двох 

країн; 

 завдяки своїй глобальній присутності в світі НРТ ввели Україну в 

світовий релігійний простір, культурно адаптуючи українців до 

всесвітнього контексту; 

 більшість НРТ сприяли західному (європейському) вибору 

українців, ставши противагою Росії із її московським 

консервативним православ‘ям, коли створилася можливість 

порівняти і свідомо вибрати, додатково спираючись і на релігію, 

східну або західну орієнтацію; 

 східного походження НРТ повернули Україну і до Сходу, в 

основному Далекого (Китай, Японія, Корея та ін.) та Середнього 

(Індія), де сьогодні концентрується найбільша кількість населення і 

науково-технічний капітал - перспектива розвитку всього світу; 

 будучи орієнтованими на персону, що живе в суспільстві, НРТ 

актуалізували важливу соціальну функцію церкви – опіки над 
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нужденними (духовно і матеріально) через надання соціальної і 

гуманітарної допомоги; 

 НРТ подали реальний приклад демократизму, поваги до людської 

особистості, виступили гарантом демократичних процесів в Україні; 

підняли значення релігійної свободи, права на свободу совісті, на 

свободу світоглядного, в т.ч. й релігійного, вибору, на можливостях 

права релігійних організацій, віруючої людини в утвердженні 

свободи релігій; 

 кардинально новими вченнями НРТ реально змінили світогляд 

віруючих, відношення до себе, світу, інших людей, до життя: 

замість колективного несвідомого приходить відповідально 

індивідуально свідоме; 

 НРТ показали можливі нові форми організації духовного життя; 

 як альтернативні релігії, НРТ зрештою виконали роль ферменту 

сучасного релігійного життя українців, чия релігійність 

актуалізована завдяки неправославним-неукраїнцям. 

Але присутність НРТ в релігійному полі України актуалізувати і деякі 

проблеми, які дослідники пов‘язують із наявністю нетрадиційних для 

України релігій. За останні роки, як вже зазначалося, релігійна карта України, 

яка раніше була обмежена лише ―дозволеними‖ 9 конфесіями, істотно 

збагатилася, релігійне життя українців урізноманітнилося. І це посилило 

релігійну гетерогенність українського народу, розділення, роз‘єднання 

українського суспільства за релігійної ознакою. До різнополітичності, 

поліетнічності додалася і полірелігійність. Зростаюча кількість релігійних 

течій і центрів (з 9 до понад 120) свідчить про плюралізацію суспільної 

свідомості загалом , релігійного світобачення зокрема. З одного боку, в житті 

народу України створена унікальна ситуація реального (практичного) 

релігійного і світоглядного плюралізму, а з іншого – це є загрозливим для 

відносної релігійної гомогенності українського суспільства, яку навряд чи 

вдасться зберегти, якщо Україна усвідомлює себе частиною світового, 

зокрема європейського, співтовариства. Останнє давно вже характеризується 

як полірелігійне. З одного боку, так, плюралізація зрештою сприяє 

демократизації держави, входженню України до світової спільноти, яка давно 

вже не є монорелігійною (навіть Європа, де, на відміну від Америки, існують 

історичні, традиційні, базові релігії), а з іншого – НРТ розмивають етнічну 

ідентичність, створюючи тим самим так звану проблему конфлікту 

ідентичностей. Чи сприяють НРТ духовній консолідації нації, чи не 

створюють вони плутанину в релігійній сфері, в якій сучасному віруючому 

важко зорієнтуватися? Це є питання, однозначну відповідь на які дати не 

можна. 

Саме завдяки новим релігіям ідейний і екзистенційний простір України 

збагатився нетрадиційними підходами і способами життя, що будуються на 

інших світоглядних засадах, ніж ті, що були притаманні українцям від роду. 

Присутність нових, альтернативних релігійних явищ струснуло традиційний 



51 
 

світогляд, спосіб мислення, традиційні устої українського суспільства. 

Українці побачили, що є ІНШЕ, і воно не завжди гірше від українського. За 

кожною нетрадиційною релігією стоїть інша культура, інші стереотипи, які 

не збігаються з автохтонно українськими. Світоглядна революція 

відбувається не просто в змінених умовах, а в умовах ринкової конкуренції. 

Не дарма сучасну ситуацію вибору релігій порівнюють з маркетом, де 

попитом користується дешевший і якісніший товар. Плюральність створює 

умови вільного вибору релігій, але ці умови не рівні для традиційних і нових 

релігій (відомо, що перші певною мірою підтримуються владою, особливо 

місцевою, а більшість НРТ- в кращому випадку, іншими державами). 

НРТ утвердили повагу до прав людини на особистий вибір, але при 

цьому відсутній баланс інтересів особи і спільноти, що призводить до 

нехтування загальнонаціональних пріоритетів. НРТ пропонують нові 

трактування, нові концепції, нове розуміння життя і світу, Бога і людини, чим 

створюють, без сумніву, певну загрозу традиційним релігіям, традиційній 

духовності, традиційному способу життя. Самі НРТ, базуючись на певній 

традиції, як правило, чужій для українців, надають можливість 

познайомитися з іншим світом, з іншими культурами, привчаючи українців 

до толерантного співжиття з іновірцями. Але постають питання: чи не 

призводить це до негації українських традицій? чи не виступають НРТ 

невільно додатковою можливістю розсварення своїх із своїми, розмиття 

поняття єдиної церкви, єдиної нації, єдиної культури тощо? Не будучи 

наслідком внутрішнього розвитку традиційного українського релігійного 

простору, чи перетворяться НРТ з часом на рідні для духовного життя нації 

релігії? 

Демонструючи новітню форму співіснування різних релігій, НРТ 

подають приклад того, як можна жити за новими правилами – не в ситуації 

постійного конфлікту, а в режимі діалогу. Але при цьому, зрозуміло, НРТ 

використовують виключно чужий, частіше всього американський досвід. Але 

чи спрацьовує він в Україні? 

Пропагуючи ідеї родини, поваги до батьків, НРТ невільно вплинули на 

загострення проблеми поколінь. Деяким українським батькам так хотілося, 

щоб діти успадкували заборонену комуністичним режимом віру, щоб 

держава релігійно зміцнилася за рахунок однієї церкви. Вони і так не 

розуміють молодь за її дещо нові життєві орієнтації, а тут з‘являється ще 

додатковий «дратівливий момент» у відносинах ―батьки-діти‖ – 

світоглядний, релігійний, що свідчить про більш глибокий розрив традиції, 

багатовікової духовної спадщини, культурної неперервності поколінь. 

Тим не менш, НРТ, успішно справляючись з духовними, соціальними 

проблемами, виявилися достатньо функціональними: крім звичайних 

(комунікативна, інтеграційна, компенсаційна тощо), нові релігії виконували і 

специфічні функції (дипломатична, міжкультурного спілкування, англінізації 

чи американізації та ін.) в українському суспільстві, про що вже вище йшла 

мова. Але, розширяючи функціональність релігії в соціальній та культурній 
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сфері, чи не втрачають від цього НРТ себе як власне релігії? Чи залишається 

там віросповідна компонента, а чи ж тільки надаються послуги на 

віросповідні потреби споживача-віруючого?  

Незважаючи на збільшення все нових неофітів, появу нових церков, 

НРТ не здатні охопити духовним впливом більшу частину українців, які в 

своїй основній масі залишаються все таки поза конфесіями, ставляться до 

релігії індиферентно, незважаючи на проповідницькі та організаційні зусилля 

як традиційних церков, так і нових течій. 

Повній адаптації нових релігій до українських умов і перетворення їх 

на українське духовне явище заважають чимало факторів, серед яких 

домінуючими є інтрарелігійні або внутрішньоцерковні проблеми НРТ, що 

відбивається на їх невизначеному і в цілому невизнаному статусі в 

українському суспільстві. 

Однією із найпекучіших проблем, що лежить на поверхні, є нестача 

культових приміщень. Загальний показник забезпеченості релігійних 

організацій культовими спорудами на 2008 рік складає лише 64,9%. 

Незважаючи на те, що за роки незалежності віруючим повернуто у власність 

та користування десь 3,6 тисячі колишніх культових споруд, які не 

використовувалися або ж використовувалися не за призначенням, збудовано 

майже 5 тисяч нових, а в стадії будівництва знаходиться ще понад 2 тисячі, і 

досі ця проблема не розв‘язана остаточно [http://www.risu.org.ua/ukr/ 

news/article;18526/]. Особливо для НРТ, яким ніхто нічого не повертав і не 

збирається повертати. Тут має місце надія тільки на власні сили. Але 

отримати землю, не те, що у власність (земля в Україні не продається), а й в 

оренду для побудови культової споруди НРТ майже неможливо. Будівництво 

приміщень новими релігіями і для нових релігій можна вважати 

ексклюзивом, бо ніяких дотацій з боку держави вони не отримують, 

спонсорські внески обмежені із-за їх малочисельності. Все складніше новим 

течіям отримати наявні приміщення, які не використовуються за своїм 

призначенням (колишні клуби, центри, школи тощо), для проведення 

молитов і обрядів навіть на правах оренди. Ніяких перспектив НРТ в цій 

справі не мають і з введенням Закону про реституцію церковного майна, бо ж 

в минулому вони не мали в Україні своїх культових споруд. Сподіватися на 

те, що якась конфесія поділиться своїми приміщеннями з НРТ також не 

приходиться – попит традиційних церков вище за пропозиції держави. 

У більшості НРТ є труднощі з інформування не тільки суспільства, але 

й своїх вірних про віровчення, новини в русі, ставлення до тих чи інших 

суспільно значимих подій. Непросто організувати НРТ і видання такого 

інформаційного джерела, як газета чи журнал. І хоча щороку збільшується 

кількість релігійної періодики в Україні (з 1 в 1989 р., до 23 в 1991, 160- в 

1997, 383 – 2007), її збільшення відбувається не за рахунок нових видань 

НРТ. Їх – не більше 15. Виручає нові релігії Інтернет: майже всі вони 

прагнуть мати свої сайти. 
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Складніше вийти НРТ на загальноукраїнські або регіональні радіо чи 

ТБ. Найбільш фінансово незалежні церкви купують ефір і готують свої власні 

програми. Але більшість НРТ змирилися із такою ситуацією, тому основна 

увага направлена на використання можливостей Інтернету: він і радіо, і ТБ, і 

газета, і журнал, й інші форми комунікації. НРТ виявилися найбільш 

оперативними та успішними в цій сфері, їм явно поступалися в цьому 

історичні церкви, які вимушені «доганяти» НРТ. 

Гостро для НРТ стоїть проблема фінансування своєї діяльності. Ходять 

слухи про численні багатства НРТ, про постійну підтримку їх із Заходу. 

Певний час, дійсно, така підтримка була, але з часом НРТ мали навчитися 

заробляти на свої потреби самостійно. Українські неохристияни використали 

як вітчизняний, так і запозичений досвід із-за кордону для формування 

бюджетів своїх церков. Східні релігії при цьому ніколи й не були багатими, а 

тому Україну вони розглядали як можливу територію тимчасового вирішення 

своїх фінансових труднощів. Не ллється «золотим дощем» допомога із-за 

кордону до необуддистів чи неоіндуїстів. Українські громади, як правило, 

весь час самі шукають фінансування, беруть участь у різноманітних 

проектах, оскільки не всі з них мають традиційну десятину і вимушені 

перебиватися від пожертви до пожертви. Важко НРТ існувати за рахунок 

внутрішніх – українських – благодійних внесків, оскільки в цілому українці 

не багаті, хоча останніми роками ситуація змінюється. НРТ вчаться 

заробляти гроші І в цьому вони є більш динамічними, ніж, скажімо, 

православні церкви, оскільки не мають стількох обмежень і заборон. 

Перехід на самофінансування не призвів НРТ до розриву їх зв‘язків із 

своїми віросповідними та організаційними центрами. Вони підтримують 

контакти із зарубіжними матірними організаціями. Як особливу подію, НРТ 

організовують приїзд вчителя, гуру, ідеологів, богословів своїх конфесій із-за 

кордону для спілкування українських адептів із рідними носіями 

відповідного віровчення. За даними відповідних служб, в Україні в минулому 

році перебувало більше 3 тис. проповідників, місіонерів різних напрямів, 

серед яких половину складають представники НРТ. 

З матірною церквою чи рухом українські послідовники НРТ пов‘язані і 

через постійний потік українських паломників до сакральних місць тієї чи 

іншої релігії. Найбільш розвинутими є паломництво до Індії представників 

Товариства свідомості Крішни (за оцінками керівництва МТСК щороку в 

Індії перебуває більше 1000 паломників). Буддисти їздять в Китай, Японію, 

Корею, Таїланд та інші країни Східної Азії. 

Але головним для будь-якої релігії, а особливо для нової, є людський 

ресурс (звичайні віряни, висококваліфіковані кадри проповідників, 

менеджерів, лідерів різних служінь). Не маючи розгалуженої системи 

місіонерської роботи, таких духовних навчальних закладів для підготовки 

кадрів, які мають православні чи греко-католицькі, навіть протестантські 

церкви, НРТ готують собі кадри священиків, богословів, регентів 
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самодіяльно, дуже рідко - за кордоном. В НРТ практично в більшості 

конфесій не налагоджена система безперервної освіти.  

Через відсутність підготовлених проповідників, пасторів віросповідний 

рівень самих вірян НРТ, як правило, є доволі низьким, а їхні вірування 

виглядають наївними, часом навіть примітивними, хоча у порівнянні із 

вірними традиційних церков вони на перший погляд можуть здатися більш 

розвинутими. Незважаючи на глибокі традиції вірування сучасного вірянина 

НРТ характеризує жадоба до навчання, до опанування нових знань, до 

досягнення духовних цінностей, що задовольняється у різний спосіб. 

Самонавчання є однією із провідних форм цього. Неовіряни читають багато 

книжок, часто нерозбірливо, покладаючись на власний розум в осмисленні їх 

змісту та інтерпретації.  

Крім зазначених внутрішніх перешкод для нормального розвитку 

неорелігій в Україні, є ще й зовнішні обставини, які ускладнюють і без того 

непросте життя новим релігіям. В цілому українське суспільство й досі не 

прийняло НРТ як свої, рідні, природні. Незважаючи на певні успішні спроби 

організувати повноцінне релігійне життя НРТ, вони й досі є маргінальними і 

не зовсім вписаними в культурний контекст України, почуваються чужими в 

цьому середовищі, важко сприймаючи українські реалії. На перших порах 

неовіряни ставилися до своїх громад як до можливості виїхати за межі 

України, на батьківщину НРТ. Міграційні настрої серед них були надто 

високі. Але з часом стало зрозуміло, що всі виїхати в зарубіжжя не зможуть, а 

тому потрібно пристосовуватися до реалій життя. Хоч багато неовірян так і 

живуть, перебуваючи в Україні як в еміграції, оскільки їхні сподівання на 

краще життя продовжують бути пов‘язаними із країною походження їхнього 

релігійного руху. Все це формує специфічні взаємин між релігійною 

організацією, напрямком, деномінацією, об‘єднанням і державою, 

суспільством, іншими релігіями і церквами. 

Відомо, що статус будь-яких релігійних спільнот в Україні 

регламентується Законом про свободу совісті і релігійні організації, за яким 

всі релігії в нашій країні рівні, жодна з них не має якихось привілей. В Законі 

відсутній поділ релігійних організацій на традиційні і нетрадиційні, історичні 

і нові, конструктивні і деструктивні.  

Проте між законодавчою нормою та її реалізацією в складному 

релігійному процесі в Україні існує багато суперечностей. Для послідовників 

НРТ не зрозуміло, чому їхня релігійність викликає подеколи незадоволення з 

боку державних службовців, чому їхні моральна позиція та соціальна 

активність не потрібні цій державі, на яку вони працюють безкоштовно, 

прагнуть підняти духовний рівень її народу. Незрозумілим для вірян НРТ є й 

те, чому всі зусилля нових громад щодо покращення матеріального і 

духовного стану суспільства сприймаються з підозрою, а держава не тільки 

не цінує, а подеколи навіть забороняє чи всіляко обмежує діяльність 

неорелігій, всяк дискримінуючи їх при цьому у правах на свободу совісті, 

свободу місіонерства, проповідництва, гуманітарної допомоги тощо.  
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Західна модель державно-церковних відносин засвідчила, що 

підтримка держави у релігійній діяльності не обов‘язкова, тому НРТ на 

перших порах і не прагнули мати будь-які контакти з нею. Незалежність від 

держави виглядала як норма демократичного суспільства. Але недовга історія 

присутності НРТ в Україні переконала, що тут релігійна організація повинна 

мати зв‘язки з державою. Тому НРТ дрейфують від політики нейтральності 

щодо держави в бік формування дипломатичних (далеко не партнерських!) 

відносин з нею: налагоджується зв‘язок із місцевими органами влади, 

центральними її офісами, державними установами, громадськими 

організаціями. Якщо для релігії в Америці чи якійсь іншій Західній країні 

важливим є те, як люди сприймуть церкву, що мас-медіа напише про них, то 

для нових релігій в Україні доленосним є те, як держава зреагує на ту чи іншу 

церкву, бо від цього залежить її успіх, статус її вірних. Західним за 

походженням і стилем мислення НРТ не зрозуміло, навіщо їм у державі, яка 

проголосила відокремлення церкви і держави, тим самим створивши 

безпрецедентні умови для більш вільної присутності, активності релігійних 

громад в суспільстві, весь час озиратися на висловлювання щодо них речника 

Президента України чи Прем‘єр-міністра, голови Держкомнацрелігій чи 

секретаря якоїсь партії. Нарешті, виявляється важко пояснити НРТ, які з 

особливою шанобливістю ставляться до законів, міжнародних договорів, 

чому Україна, підписавши міжнародні угоди, заяви, хартії щодо свободи 

совісті і релігії, порушує і чинне своє законодавство, і міжнародні правові 

декларації. 

Українська держава поки що не сформувала єдину прозору позицію 

щодо НРТ. Законодавча влада в особі депутатів, профільних комітетів, блоків 

і фракцій Верховної Ради, а також виконавча гілка - в особі адміністрації 

Президента України тішить себе ідеєю про контроль над діяльністю НРТ, 

причому, формулюючи нові антидемократичні підходи, весь час озирається 

на Росію і деякі європейські країни в їх політичній моделі відносин із НРТ, 

які зганьбили себе складанням «чорного списку» НРТ, де останні 

характеризуються як деструктивні і тоталітарні.  

За умов посилення антисектантських настроїв в українському 

суспільстві можна передбачати декілька моделей або стратегій поведінки і 

розвитку НРТ, які вкладаються із усією варіативністю останніх у дві основні 

лінії: відмовна (rejection) й пристосовницька (adaptation). Перша стратегія, що 

базована на неприйнятті, відкиданні цінностей сучасного секуляризованого 

світу, нагадує за своїми формами і методами «релігійну революцію» [Berger 

P. The Desecularization of the World: A Global Overview // The Desecularization 

of the World: Resurgent Religion and World Politics. Wm. B. Eerdmans 

Publishing, 1999. – P.1-18], наслідком якої буде створення релігійної 

субкультури, інституалізованої чи неінституацізованої, але яка прагнутиме до 

інституалізації. НРТ все більше орієнтуватимуться на практичну корисність й 

результативність. Тому вони мають бути дієвими і тотальними. Цим шляхом 

вже ідуть багато неорелігійних утворень, які розвиваються в межах 
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консервативних і фундаменталістських парадигм. В даному випадку, як 

слушно зазначає Грейс Деві, неможлива «віра без належності», а тим більше 

«належність без віри» [Davie G. Believing Without Belonging: Is This the Future 

of Religion in Britain? // Social Compass. – 1990. - №37. - P. 455–469]. 

Через свою нечисельність НРТ не здатні будуть продемонструвати 

протест чи боротьбу проти історичних релігій і конфесій, в тому числі й в 

Україні, проти державної політики дискримінації. Хоча є поодинокі спроби 

відстояти свої інтереси та авторитет в судах через відповідні позови, де 

відповідачами постають масмедійні засоби. Але переважна більшість НРТ 

своє невдоволення зафіксуює ігноруванням суспільства, ще більшою 

ізоляцією від нього, створенням закритих структур в рамках своїх релігійних 

об‘єднань. 

Друга стратегія – стратегія «пристосування до секулярності» – мала б 

забезпечити можливість НРТ вижити в складних умовах сучасних суспільно-

релігійних і міжрелігійних відносин. Це стосуватиметься тих нових релігій, 

які відносно давно існують в Україні і мають певну підтримку, негласну 

симпатію або нейтральність щодо себе з боку суспільства та влади. Ця 

стратегія, яка домінувала у другій половині ХХ ст. в політиці більшості 

церков та релігійних організацій, зрештою, на думку більшості експертів, 

зазнала поразки. Але Україна ще не пройшла свого історичного шляху в цій 

еволюції, тому адаптативна стратегія буде активно використовуватися НРТ 

доти, доки ця політика приноситиме користь таким релігіям. 

Але будь-яку агресивну критику на свою адресу, несправедливість у 

ставленні, переслідування своїх послідовників НРТ сприймуть як знак до 

протесту – активного чи пасивного, видимого чи невидимого. Скоріше всього 

вони підуть в опозицію до соціуму, втомившись доводити йому свою 

світоглядну нешкідливість, соціальну корисність, навіть український 

патріотизм. Суспільство дивним чином вже розділило всі НРТ на ті, які 

можуть існувати в Україні, і ті, які є небезпечними для її духовного і 

національного розвитку. Тому свобода віросповідання все більше залежатиме 

не від законів, які регулюють цю сферу суспільних відносин, а від тих, хто їх 

інтерпретуватиме і застосовуватиме на практиці, від орієнтацій носіїв 

громадської думки, від суб‘єктивних преференцій лідерів держави, на що 

впливає позиція звичайних віруючих, кліру, наукових і громадських 

інституцій як антисектантського, так й об‘єктивно-наукового спрямування.  

Виокремлення двох стратегій функціонування НРТ в Україні не 

означає, що не виникатимуть якісь інші моделі, зокрема й суспільно 

небезпечні, які враховуватимуть безліч обставин, зокрема ступінь загальної 

релігійності суспільства, характер державно-конфесійних відносин, рівень 

релігійної свободи, тенденції внутрішнього розвитку самих релігій, зокрема 

нових, співвідношення «зрілої» і «незрілої» релігійності [Див.: Оллпорт Г. 

Личность в психологии. – СПб., 1998], тісно пов‘язаних із так званою 

дорослою чи дитячою релігійністю (не за віком, а за внутрішніми сутнісними 

характеристиками). Чим скоріше НРТ здолають стадію «незрілої» і перейдуть 
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до «зрілої» релігійності, тим ефективніше вони набуватимуть ознак 

терпимого, а може й співчутливого ставлення до інших релігій та їх носіїв, 

характеризуватимуться високою вимогливістю до свого віровчення і 

поведінки, соціальною відповідальністю і солідарністю. 

Пророковане тотальне панування нової нетрадиційної релігійності на 

фоні постійних попереджувальних месседжей щодо небезпеки нетрадиційних 

і нових вірувань не відбулося, а останні, досягнувши свого кількісного піку в 

середині 90-х років м.ст., з часом почали навіть спадати. Не кращі часи зараз 

переживають громади неорелігійного спрямування та їх члени. Приток нових 

вірян до НРТ дуже повільний, оскільки виявилося, що бути послідовником не 

пануючої релігії в Україні не так просто, незважаючи на всі законодавчі 

гарантії свободи совісті та віросповідань. І повального захоплення новими 

релігіями не сталося не тому, що активізувлися антисектантські організації в 

Україні (вони заявили про себе як інституалізований рух лише в останні 3-4 

роки) чи українська держава відреагувала попереджувальними кроками на 

заклики ультраправославних патріотів. Загалом у світі з кінця 90-х років ХХ 

ст. з‘явилася і набирає сили тенденція до пригальмування поширення НРТ. 

Основна причина повільності проникнення НРТ в Україну в тому, що нові 

течії – генетично, ментально, культурно - не укорінені в житті нашого 

народу. Вони й досі виступають як чужорідний феномен, який ґрунтується не 

на українській матриці, не на українських звичаях, не на українській мові. Він 

несе в собі інакшість, навіть чужість, яку не хочеться опановувати, з якою не 

виникає потреби навіть знайомитися. За ці роки в українському соціумі 

втратилася цікавість до іншого, не нашого. Ця інакшість навіть почала 

дратувати, оскільки хочеться знайомого, спокійного, впевненого, 

провіреного, устабілізованого. Хвиля активного експериментування в 

духовній сфері зійшла нанівець, суспільство досить обережно ставиться 

навіть до незначних реформ в традиційних течіях і церквах. Все більше 

людей схиляється до традиційних форм релігійності, сприймаючи поодинокі 

зацікавлення модерністськими формами релігійності як дань недосвідченості 

молодості, як духовній нерозвинутості і релігійній безкультурності. 

Отже, нові релігійні явища завжди будуть обов‘язковим елементом 

духовного розвитку людства. Деякі з них можуть зникати, трансформуватися, 

перероджуватися, з‘єднуватися, сигналізуючи про життєвість релігії, про її 

затребуваність сучасним суспільством та його громадянами. 
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7. Актуалізація діяльності християнських інституцій в Україні 

в період економічної кризи 

 

Економічна криза – головна тема усіх новинних ресурсів протягом 

останніх місяців. Сьогодні не стоять осторонь цієї проблеми й християнські 

церкви та інші релігійні організації, як в Україні, так і в світі. З різних джерел 

ми дізнаємось, що фінансові труднощі збільшили кількість парафіян 

релігійних установ у декілька разів. Зокрема, люди відвідують ті релігійні 

інституції, де проводять так звані «антикризові молебни». Одним з перших 

місць, де стали молитися за подолання кризи, став кафедральний Свято-

Михайлівський собор в Житомирі, де за словами отця Олександра 

Трофимлюка з настанням кризи кількість людей, що приходить на недільні 

богослужіння зросла з 200-300 парафян до 500-600.[Дай, Бог. // 

Корреспондент. –2009. - №2. – С. 40-41].  

Протоієрей церкви Святого Миколи Набережного отець Іван Костишак 

також відзначає, що «через кризу набагато більше людей стало приходити в 

церкву. Багато хто в розпачі, тому що не можуть виплатити кредити, а це 

погрожує втратою квартири. Інші бояться, що їх звільнять із роботи, що 

бізнес розвалиться» [Великая Н. Молитвой – по кризису // Газета по-киевски. 

– http://mycityua.com/ news/people/2008/12/05/102720.html, 5.12.2008]. Отець 

вважає, що це є цілком нормальним просити у Бога допомогу. Один з 

молебнів в храмі так і називається – «На всіляку добру справу» і підтримує 

людей, які масово звертаються за Божою милістю у період економічного 

лихоліття.  

Психологічний аспект такого феномену озвучено ще у народній 

мудрості: «Як тривога – то й до Бога». Зневірившись у спроможності 

держави та світової спільноти в цілому швидко подолати кризу, люди йдуть 

до того, на кого, зазвичай, покладають «останню надію». Цікавий факт 

зв‘язку фінансового благополуччя суспільства та його релігійної відданості 

був озвучений ще у 2007 році на Міжнародному студентському фестивалі в 

Трондхеймі (Норвегія), де наводили данні про спад релігійної активності 

після віднайдення у країні нафти, що призвело до значного економічного 

росту. Це ще раз підтверджує той факт, що часто лише лихо та труднощі 

можуть підштовхнути людину звернутися до Бога.  

Психологи та соціологи релігії доводять, що релігія володіє 

особливими соціально-психологічними засобами впливу на людину і 

суспільство, які накопичувалися століттями та мають здатність корегувати 

важливі риси особистості й впливати на її світоглядні та споживчо-

мотиваційні сторони. Будь-яка релігія у своїй основі має ―зцілюючу дію‖ як 

на душу, так і на тіло, постійно переконуючи людину, що страждання є лише 

ілюзія і що всі мирські негаразди можливо здолати силою духу і віри. 

[Манжалій Х. Соціальна діяльність нових релігійних інституцій в сучасній 

Україні.// Релігія та соціум. – Чернівці, 2008. – №1. – С. 58-60]. Тому сьогодні 

масове звернення людей до релігійних інституцій у будь-якій формі їх 
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існування: Церков, релігійних зібрань та тематичних «антикризових» 

Інтернет-блоґів священнослужителів, а, також актуалізація діяльності самих 

релігійних інституцій та релігійних діячів, є корисним та цілком природнім 

шляхом подолання духовно-емоційного аспекту економічної кризи. 

Поки політичні й економічні діячі України і світу намагаються 

вирішити, що спричинило сьогоднішню кризу і прагнуть знайти шляхи 

виходу з неї, представники різних релігійних організацій дають свою 

відповідь на ці питання і пропонують «духовні ліки» від матеріальних 

негараздів. 

У своєму зверненні щодо теперішньої суспільно-економічної ситуації 

Глава УГКЦ Любомир Гузар зазначив, що ми «живемо у непростий час, коли 

увесь світ й Україна зокрема переживають нелегке випробування економічної 

кризи», але «за економічними факторами прихована криза духовна» 

[Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного 

Архиєпископства Української Греко- Католицької Церкви до вірних та всіх 

людей доброї волі щодо теперішньої суспільно-економічної ситуації в 

Україні і світі. – http://www.ugcc.org.ua/449.0.html, 19.12.2008]  

Окрім матеріальних проблем, в наш час ми маємо справу ще й із 

кризою сімейних цінностей, кризою релігійних інститутів, кризою 

духовності, в основі яких лежить криза світогляду людини. Світоглядні 

позиції сучасного суспільства полягають в тому, що в центрі світу 

знаходиться людина й ввесь світ повинен слугувати її інтересам та потребам. 

Але, як наголошує більшість релігійних діячів, суспільство забуває, що у 

центрі світу знаходиться не людина, а Бог. І саме спроба спростувати цю 

істину призводить до зміщення фундаментальних цінностей у свідомості 

людини, що зумовлює усі ті лиха та кризи, які переживає людство. 

Сучасна економічна криза показала привілеювання матеріального над 

духовним у свідомості людини. Заступник голови Відділу зовнішніх 

церковних зв‘язків Московського Патріархату протоієрей Всеволод Чаплін 

зазначає, що «однією з багатьох причин світової фінансової кризи є те, що 

гроші, будучи символом людської праці й матеріальних цінностей, сьогодні 

усе більше відриваються й від самої праці, і від створених у його процесі цих 

самих матеріальних цінностей… Не випадково багато релігійних традицій, у 

тому числі православна й ісламська, сприймають лихварство, при якому 

гроші роблять гроші, як щось морально сумнівне.» [Причиной кризисна 

является человеческая жадность и безответственность считают религиозные 

деятели Россия. – http://newsru.com/religy/25nov2008/krise.html, 25.11.2008]. 

Підтримує думку протоієрея й Генеральний секретар Конференції 

католицьких єпископів Росії священик Ігор Ковалевський, який говорить, що 

«фундаментальною причиною нинішньої економічної кризи є 

безвідповідальне відношення людей до даних їм матеріальним благ, у тому 

числі й до грошей… Саме по собі матеріальне збагачення не може бути 

вищою метою окремої людини й усього суспільства» [Там само]. 
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Стурбовані станом людей, яким важко вистояти у складній фінансовій 

ситуації, релігійні діячі прагнуть долучитися до вирішення цієї проблеми. 

«Коли політики, економісти, фінансисти не знають, що робити, церква знає, 

як бути», − зазначає у своєму інтерв‘ю журналу «Кореспондент» єпископ 

Християнської євангельської церкви Сергій Балюк. [Дай, Бог// 

Корреспондент. –2009. – № 2 – С. 40-41]. 

Сьогодні ми бачимо намагання багатьох християнських інституцій 

долучитися до вирішення труднощів, пов‘язаних з економічною кризою, але 

не всі вони дивляться на проблему однаково. Зокрема, представники 

традиційних конфесій налаштовані більш скептично і не вважають, що 

відвідання «антикризових молебнів» може і має допомогти у подоланні 

фінансової скрути. Адже, як зазначає єпископ Євстратій (Зоря), прес-секретар 

УПЦ КП, «позбавлення грошей» часом стає для людини, яка сподівається 

лише на них, а не на Бога – «лікувальною процедурою». [Цит. за: Великая Н. 

Молитвой – по кризису // Газета по-киевски.- 5.12.2008.- http://mycityua.com/ 

news/people/2008/12/05/102720.html]. Загалом, вважає єпископ, «у 

православній термінології криза означає очищення», тому, на його думку, 

«сам по собі вираз «антикризова молитва» – поняття некоректне.  

Керівник пресс-служби УПЦ МП Василь Анісімов теж вважає, що 

об‘єднуватись в молитві проти кризи, як і в молитві «проти високих цін на 

продукти», «ціни на газ», є зайвим, адже «не можна перетворювати молитву 

на якусь дурість» [Дай, Бог // Корреспондент. – 2009. – № 2 – С. 40-41]. 

Зі свого боку, патріарх Кирило (РПЦ МП) закликав своїх 

співвітчизників у період кризи до активного місіонерства та доброчинності. 

Адже, на його думку, сьогоднішня криза – «це в першу чергу криза віри», а 

тому необхідно доносити до людей Боже слово, щоб ті переключили увагу з 

проблем матеріальних на проблеми духовні. Традиції церковної та суспільної 

доброчинності теж повинні активно відроджуватися. «Соціальне служіння й 

доброчинність, – вважає Патріарх Кирило, – мають увійти до числа 

національних пріоритетів і здійснюватися спільними зусиллями, усім світом 

– державою, підприємцями, релігійними громадами» [Митрополит Кирилл 

призывает сделать благотворительность национальным приоритетом в 

период кризиса. – http://www.interfax-religion.ru/ new/?act=news&div=28199, 

11.01.2009]. 

У словах московського церковного діяча озвучена ідея соціальної ролі, 

яку можуть відіграти релігійні інституції у вирішенні проблеми 

сьогоднішньої кризи. Адже, релігійні інституції, які мають значний духовний 

потенціал, можуть об‘єднати людей у згуртовану організацію віруючих, в 

якій діють особливі етичні стандарти, створюється особливий 

комунікативний простір і особливим чином регулюється поведінка, що 

допомагає подолати ті чи інші негаразди. 

Не дарма, що у період кризи люди стали молитися не тільки поодинці, 

але й цілими трудовими колективами. Відомий факт, що за благополуччя 

Донецького металургійного заводу священики моляться щоранку, а також 
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проводять бесіди, протягом яких роз‘яснюють, що з Божою допомогою 

можливо усе подолати. 

Окрім порад та духовних настанов деякі релігійні організації 

пропонують більш радикальний та сучасний шлях «подолання кризи». 

Зокрема, Церква Англії опублікувала на шпальтах газети текст молитви про 

безробітних, щоб допомогти людям у період економічної кризи. Ця молитва 

покликана утішити тих, хто втратив роботу в результаті скорочення штату, і 

дати надію, що віра в Бога допоможе впоратися із труднощами. Як уже 

зазначалось, подібні «антикризові молитви» звучать і в українських церквах. 

Деякі релігійні діячі, зокрема, єпископ Християнської Євангельської Церкви 

Сергій Балюк, навіть радять «прочитати спеціальні молитви, вийшовши до 

будівель Секретаріату Президента, Верховної ради, Нацбанку» [Дай, Бог // 

Корреспондент. –2009. – № 2 – С. 40-41] та інших установ, для їх більшої 

дієвості. 

«Антикризова» соціально-значуща діяльність релігійних інституцій не 

зводиться лише до здійснення доброчинних та милосердних акцій. Сьогодні 

можна говорити про широку присутність релігійного чинника в усіх аспектах 

життя України. У період кризи прослідковується тенденція виходу релігійних 

організацій за межі лише релігійної діяльності. Наприклад, в харизматичній 

церкві «Посольство Боже» створено спеціальний комітет, що дає 

консультації з питань кредитів, нерухомості та працевлаштуванню. [Див.: 

"Посольство Божье" создает антикризисный комитет в помощь 

пострадавшим во время кризиса в Украине. – 

http://www.cnlnews.tv/2008/12/24/sunday/, – 24.12. 2008 р.]. 

Деякі ж служителі церкви заводять тематичні Інтернет-блоги, де також 

дають поради у скрутну фінансову днину. Так «Живий Журнал» містить 

проповіді священнослужителів, присвячені подоланню сьогоднішнього 

економічного лиха. 

Отже, можна підсумувати, що різні релігійні інституції відреагували на 

економічну кризу з більшим чи меншим ступенем активності. Але водночас 

можна сказати про особливу актуалізацію їхньої діяльності у період кризи. 

Слід відзначити, що досягнення економічного, соціального і духовного 

благополуччя в суспільстві можливо лише за умови, коли світ 

орієнтуватиметься на людські цінності, сприяючи консолідації суспільства. 

Багато релігійних організацій сьогодні наголошують на необхідності 

переоцінки людських пріоритетів та переймаються духовністю населення.  

Аналізуючи дані про відвідання населенням різних релігійних 

інституцій сьогодні, на жаль, ми бачимо, що фінансові проблеми зачіпають 

людей набагато більше, ніж війни, стихійні лиха та страшні хвороби, зокрема 

такі як СНІД. Можливо саме з тих причин, на яких наголошували релігійні 

лідери, озвучуючи духовні підвалини сьогоднішньої кризи, що людина живе 

сама по собі і намагається бути осторонь тих проблем, які її не стосуються, 

такі глобальні проблеми, як економічна криза, є єдиними «ліками», які 
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спроможні вилікувати людину від егоїзму та сконцентрованості на собі і, 

згуртувавши, повернути її обличчям до суспільства. 

 

 

 

8. Екуменічні тенденції у відносинах християнських спільнот 

 

Зростання релігійної мережі, плюралізація релігійного життя, 

десекуляризація українського соціуму та збільшення кількості громадян, які 

не ідентифікують себе із однією з релігій або вважають себе віруючими, 

гостро ставлять питання про розвиток міжконфесійних відносин. ―Релігійне 

відродження‖ в Україні початку 90-х рр. ХХ ст. супроводжувалося 

конфліктами між віруючими та релігійними організаціями за культове майно, 

сфери впливу, розвиток інфраструктури, кількісне збільшення пастви та 

утвердження у суспільстві. Можна цілком впевнено сказати, що в Україні 

спостерігалися діалектично протилежні до екуменізму процеси - 

дезінтеграція у православному середовищі та конфлікти між католиками та 

православними. Американський релігієзнавець Джозеф Лоя назвав тогочасну 

ситуацію у Західній Україні ―екуменічним Чорнобилем‖, оскільки 

―катастрофа‖ у католицько-православних відносинах 90-х рр. ХХ ст. 

забруднювала ―атмосферу міжцерковних відносин по всьому екуменічному 

світу‖ [Loya J. Interchurch Relations in Post-Perestroika Eastern Europe: A Short 

History of an Ecumenical Meltdown // Religion in Eastern Europe. – 1994. – Vol. 

XIV. – №1. – Р. 1-17]. 

 Безперечно, що трансформації у міжконфесійних відносинах були 

пов‘язані із соціально-політичними та релігійними змінами в країні та 

Центрально-Східній Європі в цілому. Прогнозуючи екуменічні тенденції у 

міжхристиянських відносинах України треба відзначити дві речі. По-перше, 

ми свідомі того, що, окрім антагонального типу міжконфесійних відносин, до 

якого відносяться у тому числі екуменічні відносини, існують ще й 

антагостичний тип відносин [Див.: Волова Л.А. Межконфессиональные 

отношения как феномен современной культуры. – Запорожье, 2002; Бабій 

М.Ю. Міжконфесійні відносини: теоретичний і практичний аспекти виміру // 

Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних 

трансформацій в Україні. Науковий щорічник. – 2005.- №9. – С. 5-19]. 

Останнім часом, поряд із налагодженням позитивних відносин між окремими 

громадами, деномінаціями, церквами та релігійними лідерами, 

спостерігається дезінтеграція, роз‘єднання, розколи в окремих релігійних 

організаціях. Так, від УАПЦ відкололася Харківсько-Полтавська єпархія, від 

харизматичної церкви ―Посольство Боже‖ відкололася група начолі із 

С. Жукотанською, яка утворила самостійну церковну структуру, а 

Протестантська Церква України розірвала канонічний зв‘язок із 

міжнародним харизматичним рухом ―Нове покоління‖. Конфлікти та тертя, 

які наявні у відносинах між християнськими церквами та деномінаціями, 
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існують й існуватимуть і надалі. Безперечно, можна також прогнозувати те, 

навколо яких питань відбуватимуться конфлікти і які спільноти будуть 

безпосерньо втягнуті у них. Але, усвідомлюючи також існування цієї сторони 

міжконфесійних відносин, акцентуватимемо нашу увагу на їхньому 

позитивному розвитку. По-друге, і це є також обґрунтуванням нашого 

оптимістичного прогнозу, ми поділяємо позицію, згідно із якою розвиток 

міжконфесійних та міжцерковних відносини спрямований із ситуації 

конкурентного співіснування релігійних організацій у сторону співпраці та 

діалогу, які, зрештою, можуть призвести до зближення та єднання на 

віроповчальному та інституційному рівнях [Див.: Rush W.G. Ecumenism – a 

Movement toward Church Unity. – Philadelphia, 1985. – P. 116-117]. Так, про 

зближення християнських конфесій на теологічному рівні пише всесвітньо 

відомий богослов Ганс Кюнг. Християнська теологія, на його думку, 

переходить до екуменічної парадигми, яка має привести зрештою до ―єдності 

між християнськими конфесіями‖. Екуменічна теологія подолає 

конфесіоналізм, оскільки шукає не супротивників, а партнерів, не розділення, 

а примирення, максимальну толерантність [Див.: Кюнг Г. Куда идет 

христианство? // Путь – 1992. – №2. – С. 157; Кюнг Г. Теология на пути к 

новой парадигме // Там само. - С. 177, 180]. 

Зменшення випадків нетолерантності, відкритої ворожнечі у 

відносинах між віруючими та цілими церквами і деномінаціями в Україні у 

порівнянні із 90-ми роками ХХ ст. є беззаперечним фактом. Певну роль тут 

відіграв ―Меморандум про несприйняття силових дій у міжконфесійних 

відносинах‖, який був прийнятий Всеукраїнської радої церков та релігійних 

організацій у 1997 р. Проте не можна однозначно стверджувати, що 

відносини не лише між християнськими спільнотами, але й в середині їх 

направлені винятково на консолідації чи інтеграцію. 

Тенденції до зближення християн відбуваються як на індивідуальному, 

так і на інституційному рівні. Першим є рівень релігійної свідомості кожного 

окремого послідовника християнської спільноти. Толерантне ставлення до 

інших християн, сприйняття їх такими ж християнами, рівними собі не лише 

на юридичному, але й на сотеріологічному (онтологічному) рівні, безумовно 

сприятиме співпраці, веденню богословських діалогів та зближенню між 

різними християнськими спільнотами. Тому постає питання: наскільки 

поширеною є релігійна толерантність серед українських християн? наскільки 

позиція релігійного інклюзивізму є властивою для українських віруючих? 

Соціологічні дослідження показують відносно невеликий відсоток віруючих, 

які стоять на протилежній позиції – позиції екслюзивізму. Наприклад, 

дослідження Українського центру економічних і політичних досліджень 

імені О. Разумкова у жовтні 2002 р. виявило 14% віруючих, які вважають, що 

істиною є лише та релігія, яку вони сповідують [Дудар Н. Громадська думка 

населення України про роль релігії і церкви в житті суспільства // Релігійна 

свобода: релігія і церква в Україні - уроки минулого і проблеми сьогодення. 

Науковий щорічник.- 2003. -№7– С. 23]. Ґрунтуючись на спостереженнях 
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соціологів, котрі відзначають зріст релятивістської позиції (незгода із 

твердженням: ―Істина – в єдиній релігії‖) серед французів за останні двадцять 

років [Віллем Ж.-П. Європа та релігії. Ставки ХХІ-го століття. – К., 2006. – С. 

60], можна із певною ймовірністю констатувати, що подібний процес, себто 

посилення ―релігійного індиферентизму‖, плюралістичного погляду щодо 

шляхів до Бога, серед українських громадян також матиме місце. 

Цікавими є, з цієї перспективи, погляди віруючої молоді. Так, 

дослідження, яке проводила Н. Гаврілова виявило, що серед студентів 

православних духовних навчальних закладів існує певний відсоток (від 5% до 

30% в залежності від питання, що було поставлене) із ―відкритим типом‖ 

релігійної свідомості, тобто таким, що хитається від визнання наявності 

певних істин в інших релігійних традиціях аж до твердження: ―Всі релігії 

навчають тієї ж самої істини‖ [Гаврілова Н. Специфіка молодіжної 

православної свідомості в глобалізованому суспільстві // 

http://www.risu.org.ua/ukr/study/religstudy/article;9108]. 

Серед протестантської студентської молоді ми спостерігаємо цю 

позицію дещо виразніше: 48,4% респондентів відповіли, що різні релігії 

мають цінні знання про Бога, а 31,2% вважають, що різні релігійні традиції 

можуть вести людей до Бога [Світоглядні орієнтири та соціальна позиція 

студентів духовних навчальних закладів християнського спрямування (на 

прикладі студентів-протестантів міста Києва) // http://www.mar.in.ua/ 

index.php?/MAR/article/ proect_114]. 

Якщо таке ставлення до різних релігій ми маємо серед студентів 

духовних навчальних закладів, то цілком логічно припустити (виходячи із 

того, що у семінаріях та біблійних інститутах тиражуються, як правило, 

консервативні, ексклюзивістські, антиекуменічні позиції), що пересічні 

віруючі більш схильні сприймати інших християн рівними собі. Таке 

припущення підтверджується іншим соціологічним дослідженням, яке 

виявило, що серед київських студентів віруючі є толерантнішими, ніж 

невіруючі [Див.: Кисельов О., Середа Г., Кисла Г. та ін. Національна та 

релігійна толерантність київських студентів. Матеріали соціологічного 

дослідження. - К., 2006. - С. 23]. Проте цю кореляцію можна пояснити 

більшим антагонізмом між вірою і невір‘ям, аніж між різними релігійними 

світоглядами. У близькій перспективі позиція відкритості приваблюватиме 

все ширше коло віруючих. Цьому сприятиме: гарантований державою 

релігійний, культурний та ідеологічний плюралізм; пропаганда відповідними 

державними установами, неурядовими організаціями, ЗМІ та політичними 

силами західних цінностей та демократії, невід‘ємною складовою яких є 

релігійна свобода, повага до різних культур, релігій та ідентичностей, 

засудження крайніх форм фундаменталізму, націоналізму та фанатизму. 

Формування толерантності до інших релігійних традицій в українському 

суспільстві можуть забезпечити курси ―Етика‖ чи ―Християнська етика‖, які 

нині викладаються у загальноосвітній школі. Перший курс є світським, а 

відтак повага до різних світоглядів та позицій у ньому має бути закладена a 
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priori, другий (за задумом) - є поза- чи надконфесійним, а відтак екуменічним 

за своєю суттю. Необхідною умовою успішного впровадження цих курсів, на 

нашу думку, є їхня альтернативність (реальна можливість батьків обирати, 

який предмет їхній дитині буде викладатися) та незаангажованість 

(викладання не має перетворюватися на агітацію та пропаганду релігійного 

чи атеїстичного світогляду).  

Консолідація, кооперація, співпраця, а відтак й певне зближення 

християнських спільнот в Україні відбуваються на інституційному рівні. На 

сьогодні маємо декілька міжконфесійних об‘єднань загальнодержавного 

рівня: Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій, Нарада 

представників християнських церков України, Українська Міжцерковна Рада, 

Всеукраїнська духовна рада християнських євангельських Церков, Рада 

Євангельських Протестантських Церков України та ін. Їхня поява засвідчує 

готовність християнських церков та деномінації до співробітництва, має на 

меті покращити відносини між церквами та деномінаціями, адже активізує 

співпрацю між ними, а зустрічі лідерів різних християнських спільнот дають 

позитивний приклад наслідування для віруючих, хоча на певних порах й 

можливе певне конкурування між радами. Про це свідчить, наприклад, поява 

Української міжцерковної ради, яка, за свідченням О. Зайця та 

Ю. Решетнікова, формувалася як альтернатива Всеукраїнській раді церков та 

релігійних організацій (ВРЦРО) і Нараді представників християнських 

церков України [Заєць О., Решетніков Ю. Хто є хто у релігійному 

співтоваристві // http://www.realis.org/ article_Resh_tovarist.htm]. Цілком 

можливо, що так само формувалися Всеукраїнська духовна рада 

християнських євангельських Церков та Рада Євангельських 

Протестантських Церков України. Через небажання розширювати членство 

ВРЦРО нині існує ініціатива створити Раду релігійних меншин України, до 

якої входитимуть також і спільноти неохристиянських течій (навіть і 

нехристиянських релігій). За умови, що не виникне ―спеціалізація‖ 

міжконфесійних рад (наприклад, одні будуть виробляти спільні позиції з 

соціально-політичних питань, а інші – духовно-моральних і т.д.), то у 

майбутньому можна сподіватися на їхню координацію та співробітництво. 

Наприклад, Українська Міжцерковна Рада наприкінці 2008 р. розглядала на 

одному із своїх засідань можливість співпраці з іншими християнськими 

радами і об‘єднаннями, зокрема з Протестантською Радою Церков і ВРЦРО. 

За умов успішної взаємодії міжцерковних рад у далекій перспективі можна 

очікувати об‘єднання деяких з них, адже тоді вони стануть 

репрезентативнішими і потенційно матимуть більший вплив у релігійному 

житті суспільства. Відзначимо, що наявність кількох церковних рад не є 

негативним явищем сама по собі. У деяких західних країнах, де екуменізм є 

доволі розвинений (наприклад, у США, Канаді, Швеції тощо), існує декілька 

міжконфесійних організацій, які успішно співпрацюють між собою.  

Важливим фактором у зближенні християн у практичній площині – як 

на індивідуальному, так і на інституційному рівнях – є офіційна позиція 
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церков з цього питання, себто теоретичний зріз проблеми. Серед церков 

найбільш екуменічною в цьому плані є Українська Греко-Католицька Церква. 

У 1994 р. її тодішній предстоятель Мирослав-Іван Любачівський опублікував 

пастирське звернення ―Про поєднання святих Церков‖. У 2000 р. Синодом 

єпископів була прийнята ―Концепція екуменічної позиції Української Греко-

Католицької Церкви‖. Поява Інституту екуменічних студій у складі 

Українського католицького університету та проведення кількох конференцій 

з екуменічної проблематики дають підстави говорити про розвиток не лише 

толерантності серед греко-католиків та екуменічних ініціатив 

загальноцерковного та парафіяльного рівнів, але й екуменічного богослов‘я, а 

відтак свідчать про готовність цієї церкви у близькій перспективі до 

серйозного та довготривалого богословського діалогу. На підтвердження 

останньої тези згадаймо, що Конгрес богословів УГКЦ, який проходив 2-4 

січня 2007 р., запропонував Синоду єпископів цієї церкви благословити 

утворення богословської робочої групи для узгодження позицій щодо 

проблемних догматичних питань для майбутнього започаткування 

всеукраїнського католицько-православного діалогу. Утворення в УГКЦ 

―Комісії для сприяння єдності між християнами‖, яку очолив доктор 

екуменічного богослов‘я Ігор Шабан, свідчить про інституційний розвиток 

екуменізму у цій церкві. Так, як зауважив І.Шабан, ―головними напрямками 

діяльності Комісії мають стати формування та підтримка екуменічних та 

міжцерковних ініціатив УГКЦ, зокрема душпастирської, інформаційної, 

координаційної та консультаційної діяльностей, а також співпраця з 

відповідальними особами за екуменічне служіння УГКЦ, як в Україні, так і за 

кордоном, співпраця з відповідними органами інших Церков в Україні та з 

органами державної влади всіх рівнів щодо розвитку програм, які стосуються 

екуменічної та міжцерковної діяльності‖ [Комісію для сприяння єдності між 

християнами створили в УГКЦ // http://www.risu.org.ua/ukr/news/article; 

17553]. Комісія займалася приготуванням та проведенням Тижня молитов за 

єдність християн (відбувся в січні місяці); проведенням зустрічей з іншими 

конфесіями; виданням спеціальної екуменічної літератури, організацією 

семінарів та тренінгів для священиків та мирян. Існування аналогічних 

окремих документів, які б визначали екуменічну позицію, у інших церквах чи 

деномінаціях нам не відомі. Проте позицію щодо екуменізму ми знаходимо в 

―Основах соціального вчення Церкви адвентистів сьомого дня в Україні‖, яка 

була схвалена Виконавчим комітетом Євро-Азіатського відділення Церкви 

християн-адвентистів сьомого дня у 2002 році. 

Протестантське середовище взагалі більше схильне до екуменізму 

(екуменічний рух з‘явився саме у лоні протестантизму). В Україні серед 

окремих протестантських громад наявна співпраця у соціальній, 

євангелізаційній та освітній сферах. Цьому сприяє і протестантська 

еклезіологія, яка дозволяє визнавати деномінації рівними на 

сотеріологічному рівні. 
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Українська Православна Церква Московського Патріархату має 

―Основні принципи відношення Російської Православної Церкви до 

інославія‖, що була прийнята Архієрейським собором РПЦ у 2000 р. Проте 

тут слід згадати слова єпископа Іларіона (Алфєєва): ―Церковна громадськість 

розділена на прихильників екуменізму та його противників, причому 

останніх набагато більше, ніж перших. При цьому ніяких дискусій між ними 

не відбувається…‖ [Иларион (Алфеев), епископ Керченский. Православное 

богословие на рубеже эпох. – К., 2002. – С. 422]. За нашими 

спостереженнями: УПЦ МП та більшість її активних священиків і мирян (які 

готові голосно заявляти про свою позицію) не схильні толерувати інших 

християн (―уніатів‖, ―сектантів‖ та ―розкольників‖). Поява останнім часом 

публічних осіб з УПЦ МП (наприклад, свящ. Петро Зуєв, свящ. Андрій 

Дудченко та ін.), котрі представляють помірковані позиції, дає підстави 

сподіватися у близькій перспективі побачити зміну у ставленні до інших 

християн на рівні буденної церковної свідомості вірних цієї церкви. 

Безперечно, важливим для розвитку екуменічних відносин між 

українськими церквами та деномінаціями є наявність досвіду участі у 

міжнародних екуменічних організаціях та заходах. Тут можна згадати влучне 

зауваження М.Мариновича: ―Українські Церкви є радше об‘єктами, ніж 

суб‘єктами екуменічного процесу‖ [Маринович М. Українська ідея і 

християнство або коли гарцюють кольорові коні апокаліпсису. – К., 2003. – 

С. 429]. Погоджуючись в цілому з його думкою про екуменічну аморфність 

більшості українських церков, справедливості заради треба відзначити, що з 

усієї їхньої когорти одна з них є все ж таки суб‘єктом екуменічного руху – 

Закарпатська реформаторська церква, котра є членом Конференції 

Європейських Церков та Лоенбергської угоди (угода про утворення 

―співдружності кафедри та вівтарю‖ близько вісімдесяти церков 

лютеранської, реформістської, об'єднаної, вальденської та моравської 

традицій). Проте жодна з християнських церков України не є членом 

Всесвітньої Ради Церков, хоча клірики Української Православної Церкви 

Московського Патріархату часто включаються до делегацій Російської 

Православної Церкви. 

Греко-католики натомість не лише беруть участь в екуменічних 

конференціях, але й стають їхніми організаторами. У 2007 р. важливими в 

цьому плані були: квітнева конференція ―Екуменізм, міжрелігійні діалоги та 

фундаменталізм‖, яка була організована Інститутом екуменічних студій 

Українського католицького університету, посольством Франції в Україні та 

Всесвітньою Радою Церков у Львові й Х екуменічний Велеградський з‘їзд 

під назвою ―До глибшої солідарності між християнами у Європі‖, який 

пройшов у червні-липні у Чехії з ініціативи Верховного Архієпископа УГКЦ 

Любомира Гузара та чеського римо-католицького архієпископа 

Оломоуцького Яна Ґраубнера. На обох заходах були представники з УПЦ 

МП та РПЦ. 9-15 червня 2008 р. Інституту екуменічних студій УКУ за 

підтримки ВРЦ, папської ради "Справедливість та мир" та інших організацій 
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провела Екуменічний соціальний тиждень "Подбай про 

ближнього".Виходячи із наявності вже двох заходів, проведених спільно із 

ВРЦ, можна припустити, що співпраця УКГЦ із впливовою міжнародною 

екуменічною організацією буде тривати й надалі. Це позитивно впливатиме 

на формування "екуменічного духу" в Україні. 

Участь у міжконфесійних об‘єднаннях та міжнародних екуменічних 

заходах – це набування досвіду культури спілкування, якої нині бракує 

віруючим. Якщо керівники церков та деномінацій вже отримують цей досвід 

участю у міжконфесійних радах, то пересічні віруючі набувають його у 

міжконфесійних акціях та проектах, на кшталт, молитов за християнську 

єдність або літніх таборах для молоді. Одним з таких заходів може стати 

День єдності християн, який Міжнародним християнським клубом «Джерело 

любові» було проголошено 5 серпня. Головною метою цього дня стає, за 

задумом його організаторів, допомога християнам різних конфесій ―жити 

загальним почуттям приналежності до християнства, почуттям, яке проявляє 

себе у співпраці різних Церков‖ [5 серпня проголошено Днем єдності 

християн // http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;17086]. Православна молодь 

з УПЦ МП також бере участь у подібних заходах, які ініціюють та 

організовують Асоціація молодих християн (YMCA) та Міжконфесійна Рада 

християнської молоді. Виходячи із того, що у більшості християнських 

лідерів є розуміння необхідності налагодження та розвитку толерантних 

відносин, можна очікувати не лише збільшення кількості вже існуючих 

міжконфесійних акцій, але й появу нових, новаторських проектів.  

В контексті співпраці віруючих різних церков цікавим є для нас 

"Мирянський рух за єдність Церков в Україні". Виник цей рух після 

Помаранчевої революції, коли молитва за справедливі вибори об'єднала 

християн з різних християнських конфесій. До руху входять миряни з УГКЦ, 

УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП та РКЦ в Україні. До їхніх акцій час від часу 

приєднуються протестанти. Проте, виходячи з мети руху - об'єднання церков 

Київської традиції (церков Володимирового хрещення), участь в ньому 

протестантів не є необхідною. Основними видами діяльності руху є молитва 

"...щоб відновилась в Україні єдність Церкви, яка була в час Володимирового 

хрещення", що проходить 13 числа кожного місяця у Києві, Львові, Івано-

Франківську, Луцьку, Стрию, Харкові, селах Криворівня, Шепіт та Красник 

(Верховнський р-н Івано-Франківщини), Косові, Здвижені, Ганновері 

(Німеччина), Торонто (Канада) та Філадельфії (США), а також братські 

зустрічі із обговорення історичних, суспільно-політичних та релігійних 

аспектів єдності церков. Раз на рік братські зустрічі мають всеукраїнський 

масштаб. Діяльність мирян проходить з благословення патріархів Філарета та 

Любомира Гузара. Хоч рух є поки що нечисельним (у Києві на молебень біля 

собору Софії Київської приходить 30-50 мирян), проте, гадаємо, що він має 

перспективи розвитку і, за умови організаційної та матеріальної підтримки з 

боку церков або міжнародних екуменічних організацій, може стати 

впливовим у церковно-релігійному житті України.  
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Важливим фактором у міжхристиянських відносинах відіграватиме 

їхня ідентичність. Для частини християнських спільнот українська 

національна самобутність є важливим і невід‘ємним елементом їхнього буття 

(наприклад, УПЦ КП та УГКЦ), для інших майже сакрального статусу 

набуває зв‘язок із Росією (УПЦ МП), для третіх питання у цій площинні 

взагалі не існує (деякі протестантські та неохристиянські спільноти). З цієї 

перспективи загострення або акцентування уваги на ідентичності негативно 

впливатиме на розвиток екуменічних відносин між християнськими 

спільнотами (прикладом цього є взаємини між православними церквами). 

Але тут можливий і протилежний вплив – розвиток екуменічних відносин 

послабить або розмиє національні ідентичності християнський церков. 

Безперечно, на розвиток міжконфесійних відносин матимуть вплив і 

зовнішні фактори. Серед них найважливішими вважаємо: 1) державну 

політику у сфері релігії; 2) політизацію релігії та 3) можливе об‘єднання 

православних Церков.  

Державна політика у сфері релігії в першу чергу ґрунтується на 

чинному законодавстві Україні. Хоча в Українській Конституції і йдеться про 

відокремлення Церкви від держави, але реально ми неодноразово 

спостерігали перманентне втручання державних органів влади у релігійні 

процеси. Вивільнення Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій 

з-під опіки державного органу у справах релігій (що було пов‘язано із його 

реорганізацією у 2005 році із Державного комітету України у справах релігій 

у Державний департамент України у справах релігій) безперечно пішло їй на 

користь. За останні чотири роки діяльність ВРЦРО відображає в першу чергу 

інтереси саме релігійних організацій, а не держави. Нею було надіслано 

низку звернень до Президента, Верховної Ради України та українського 

народу щодо реформування законодавства у сфері освіти, реєстрації 

релігійних організації, мовного питання, політичних та соціальних процесів у 

державі тощо. З іншого боку, діяльність місцевих (міських та обласних) 

міжцерковних рад, що були організовані з ініціативи державних 

адміністрацій, а не самих церков, доволі млява. У Звіті Релігійно-

інформаційної служби України з моніторингу релігійної свободи в Україні за 

2006 рік серед небезпечних тенденцій у релігійному житті країні значиться: 

―Згортання діяльності міжконфесійних рад у деяких областях, які 

створювалися в областях за розпорядженням Президента В.Ющенка у 2005 

році, що зменшує демократичність та виваженість у прийнятті рішень 

місцевих органів державної влади‖ [Моніторинг релігійної свободи в Україні: 

особлива увага до стану релігійної толерантності / Антошевський Т., 

Коваленко Л., Склепар І. – Львів, 2006-2007.- С. 82]. Діяльність місцевих 

міжцерковних рад фактично ініціюється не церквами, а державними 

адміністраціями.  

Звісно, розвиток міжконфесійних відносин у бік співробітництва та 

діалогу цілком може відбуватися і без участі держави, проте організація 

конференцій та круглих столів державними установами, зокрема 
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Держкомнацрелігій та Відділенням релігієзнавства ІФ НАН України, 

безперечно відіграли свою роль у стабілізації релігійної ситуації у державі. 

Поряд з цим державні ініціативи у міжконфесійній сфері не завжди мають 

позитивні наслідки. Прикладом цього може бути законодавчо закріплений 

принцип почергового користування храмами, яке було одним з факторів 

міжрелігійних чвар. Нині цей принцип Закону про свободу совісті просто 

ігнорується. Іншим прикладом може служити ініційовані Президентом 

В.Ющенком міжконфесійні молебні за Україну у Софії Київський на День 

незалежності. Організаторами останніх не враховано той факт, що існують 

церковні правила, що забороняють православним молотися разом із 

схизматиками та єретиками (а фактично вірні інших православних 

юрисдикцій, католики та протестанти, з точки зору ортодоксальної 

православної позиції, такими і є, не говорячи вже про присутність в храмі 

іудеїв і мусульман). Наприклад, згідно десятого правила Святих Апостолів, 

той, хто помолиться із відлученим від Церкви, то має також бути відлученим. 

Одинадцяте правило повторює цю вимогу, але для кліру: якщо хтось з кліру 

помолиться із виверженим з кліру, той також має бути виверженим. Ці два 

правила доповнює ще й 45 правило: якщо єпископ, пресвітер, або диякон 

лише помолився із єретиками, то він має бути відлученим. Зазначимо, що 

відмежування православних від спільних молитов відбувається і в межах 

екуменічного руху: у заключному документі спеціальної комісії із 

православної участі у Всесвітній Раді Церков йдеться про необхідність чітко 

диференціювати конфесійні та міжконфесійні молитви у рамках роботи 

інституції саме виходячи з того, що православні не можуть брати участь у 

молитвах другого виду, хоча й можуть молитися паралельно, але окремо, у 

своїх храмах. Богословськи виважена позиція УПЦ МП, затверджена 

Синодом цієї церкви, не сприймається широкою громадськістю – вірними, 

котрі належать до інших церков і деномінацій, а також політизується 

окремими політиками, які пов‘язують відмову брати участь у 

міжконфесійному молебні за Україну як антиукраїнську акцію. Відповідно ці 

дві державні ініціативи не покращили міжконфесійні відносини, а навпаки - 

загострили міжцерковні протиріччя.  

Державна політика у релігійній сфері, таким чином, має бути 

спрямована насамперед на боротьбу проти розпалювачів релігійної 

ворожнечі, підборкувачів конфліктів між релігійними громадами. Якщо 

Держкомнацрелігій дійсно буде реагувати на вияви нетерпимості та 

розпалювання ворожнечі, то вже у близькій перспективі ми спостерігатимемо 

високий рівень толерантних міжконфесійних та міжцерковних відносин, що 

буде проявлятися не лише у відсутності полемічних публікацій у релігійній 

пресі та Інтернеті, але й появі якісно нових матеріалів, що торкатимуться 

соціально значущих аспектів діяльності інших християнських спільнот. 

Політизація релігії має негативні наслідки як для країни в цілому, так і 

для політичних партій та церков зокрема. На відносини між Церквами та 

деномінаціями може позитивно або негативно впливати підтримка ними тієї 
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чи іншої політичної сили, оскільки боротьба за владу та політична 

конкуренція політичних партій та блоків автоматично переноситься на 

відносини між релігійними організаціями. Якщо церкви підтримують одну 

політичну силу, то відносини між ними налагоджуються: вони відчувають 

між собою певну спільність. В тому випадку, коли вони підтримують 

конкуруючі політичні сили (наприклад, ―помаранчевих‖ чи ―біло-

блакитних‖), то з‘являється ще один бар‘єр протистояння між ними. Оскільки 

за часів Помаранчевої революції у політичній лексиці фігурувало 

протиставлення політичних сил у вигляді антагонізму добра і зла, то 

відповідно й християнські спільноти, що підтримували ту або іншу політичну 

силу, персоніфікувалися із однією із цих етичних категорій. 

В цілому ж на найближчу перспективу ми цілком можемо 

розраховувати на становлення тісних контактів між християнськими 

спільнотами, активізацію їхньої співпраці у межах церковних рад та у 

соціальній діяльності. Цьому сприятиме секулярність українського 

суспільства, громадяни якого хоча й ідентифікують себе у культурному 

відношенні із християнством, проте на практиці не завжди готові 

поступитися світським перед церковним [Див.: Кисельов О. Позиція киян у 

питанні Музейного заповідника ―Києво-Печерська лавра‖ є світською // 

http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society/ сomments/article;13623]. Разом із 

цим, навряд чи слід очікувати започаткування екуменічних богословських 

діалогів (до цього готова лише УГКЦ). У цій сфері максимум можливі 

міжправославні богословські дискусії щодо тлумачення канонів про надання 

автокефалії та розуміння розколу. Становлення та розвиток міжконфесійних 

рад - як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях - та розширення 

активності мирянських ініціатив будуть продовжуватися і, на нашу думку, 

стануть основними сегментами ґенези екуменічних відносин в Україні. 

 

 

 

9. Громадянська релігія як екуменічна перспектива 

 

В суспільно-політичних і релігієзнавчих вид руках України чомусь не 

прийнято писати про громадянську релігію. Дехто, зважаючи на актуалізацію 

нами цього феномену, навіть прагне звинувачувати Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ в антиконфесійних (подеколи навіть називають 

конкретні релігії чи конфесії) намірах. Дехто в цьому вбачає прагнення 

знайти якесь духовне підґрунтя для можливих в нашій країні тоталітарних 

режимів. А між тим побудова в Україні громадянського суспільства мала б 

актуалізувати не лише вивчення громадянської релігії, а й діяльність із 

впровадження цього феномену в процес вибудови такого суспільства, з яким 

вона прямо корелюється.  

Громадянська релігія вже має свою історію. Тією чи іншою своєю 

формою (може так не називаючись) вона поставала супутником всієї історії 



72 
 

США, а подеколи – й деяких країн Європи. Про це говорять навіть в Росії, де 

фактично державною вже стала Церква Московського Патріархату. Так, в 

Америці релігія, незалежно від її конфесійних визначеностей, завжди була 

невід‘ємною складовою життя її громадян. Найбільш свіжі результати 

генерального соціологічного дослідження (GSS) засвідчують, що майже 63% 

американців вірять у Бога без будь-яких вагань і сумнівів, а не вірять лише 

2,2%. Американці завжди поставали як ―нація з церквою в душі‖, країна з 

рівними правами різних конфесій. Так, згідно Біллю про права – першим 

десяти поправкам до Конституції США, прийнятим ще в 1791 році, ―конгрес 

не повинен видавати закони про введення будь-якої релігії або ж заборону 

вільно сповідувати будь-яку релігію‖. Ми маємо живі приклади того, як, 

враховуючи це, не допускається в навчальні заклади Америки не то що 

викладання якихось релігійних предметів, а навіть натяк на якусь конфесійну 

символіку. Нещодавно порушене питання про виключення всього, що згадує 

про релігію, із клятви Президента США. Це не то що в нас в Україні, де 

Президент В.Ющенко в духовній сфері діє „по понятиям‖, вводячи на свій 

антиконституційний розсуд волюнтаристським указом-розпорядженням 

якусь етику віри в навчальні плани державних шкіл.  

Поняття ―громадянська релігія‖ вперше ввів у вжиток французький 

мислитель XVIII століття Ж.-Ж. Руссо з метою обґрунтування можливості 

лояльного ставлення прихильників різних віросповідань і навіть невіруючих 

до громадянських доброчесностей і держави. Згідно із його вченням, ―для 

Держави надто важливо, щоб кожний громадянин мав релігію, яка спонукала 

б його любити обов‘язки; проте догмати цієї релігії цікавлять державу та її 

членів лише постільки, поскільки ці догмати відносяться до моралі й 

обов‘язків, які той, хто її сповідує, зобов‘язаний виконувати щодо інших. Без 

них неможливо бути ні добрим громадянином, ні вірним підданим‖ [Руссо 

Ж.-Ж. Об общественном договоре. – М., 1998. – С.311-312]. Оскільки 

сповідання цієї віри повністю громадянські, то догмати її встановлює 

суверен. Вони мають бути простими, не чисельними, чіткими, без будь-яких 

роз‘яснень. Серед позитивних догматів громадянської релігії Ж.-Ж.Руссо 

виділяє такі: визнання існування всемогутнього Бога, потойбічного життя, 

щастя праведних й покарання злих, святість суспільного договору і законів. 

Серед негативних догматів мислитель називає лише нетерпимість. 

Ідеї, дещо аналогічні громадянській релігії, обстоював в Україні 

М.Драгоманов. Його громадська Церква поставала своєрідним еталоном на 

той час всенародної релігії для України. Вона виглядала найпоступливішою 

із всіх релігійних об‘єднань. А це тому, що мислитель вважав громаду 

основою людського життя. М.Драгоманов був впевнений, що на шляху 

громадської церкви не стане ні православ'я, ні католицизм, ні уніатство, а 

протестантизм навіть допоможе цьому. Бо ж ―нерозумним ділом‖ є 

нав‘язування людині тієї віри, до якої вона не має поваги. ―Силувати ж 

людину показувати про людське око пошану до Бога, коли він її не чує, то 



73 
 

значить ображати самого Бога, бо навіть і людина не бажала б собі щирої 

шаноби‖ [Драгоманов М. Про волю віри. – К., 1917.- С. 5]. 

Проте поняття ―громадянська релігія‖ найбільше характеризує 

релігійного життя насамперед США. В широкий науковий обіг його ввів 

американський соціолог Р.Беллах. Власне, він змоделював громадянську 

релігію, подав її як своєрідне духовне утворення, що відображає 

трансцендентні наміри політичного процесу. Бог його громадянської релігії 

позаконфесійний, але віра в нього є неодмінним атрибутом кожного 

громадянина країни. Хоч Бог громадянської релігії і не тотожний 

християнській Трійці, мусульманському Аллаху, а чи ж богу якоїсь іншої 

релігії, але за своєю суттю він при цьому абстрагований від різних 

традиційних релігійних концептів Всевишнього, зберігає їх атрибути. До 

нього під різними іменами (покровитель Всесвіту, Всемогутня Істота, 

Абсолют, Всемогутність тощо) в своїх інаугураційних промовах апелювали 

всі американські (та й не тільки) президенти. Бог громадянської релігії є 

таким творцем, який опісля не втручається в повсякденне життя. Кожна 

людина, яка його приймає, постає у ролі його своєрідного замовника. 

Керуючись благістю такого Бога, розглядаючи його як свого помічника, вона 

сама може бути творцем власної долі. 

Таким чином, громадянська релігія не конкурує з трансцендентними 

релігіями, а своєрідно вибудовується над ними, закликаючи всіх віруючих (і 

навіть невіруючих) поклонятися Всевишньому. Кожна людина водночас в 

рамках громадянської релігії має право по-своєму, конфесійно виявляти це 

поклоніння. 

Характерною ознакою громадянської релігії є апеляція до 

божественного провидіння і покровительства, яке нібито може виявлятися на 

індивідуальному, державному і наддержавних рівнях. Як така, ця релігія 

може відігравати не лише позитивну роль засобу консолідації народу 

полінаціональної чи поліконфесійної країни, а й поставати в ролі засобу 

формування національного егоїзму, відчуття своєї зверхності в поліетнічному 

просторі, а звідси – й права нав‘язувати своє переконання і волю іншим. 

Громадянська релігія під ідею якогось месіанського покликання певного 

народу може підлаштовувати його гегемоністські устремління, шовіністичну 

політику. Ось як оцінив це відомий свого часу американський політичний 

діяч У.Фулбрайт: ―Велика нація дивно вважає, що її сила – прояв Божого 

благословення, чим покладається на неї особлива відповідальність за долю 

інших народів, яка полягає в тому, щоб переробити їх за своїм образом і 

подобою. Сила приймає себе за доброчинність і схильна вважати, що вона 

все може. Раз навіявши собі ідею свого призначення, велика держава не в 

змозі полишити думку, що вона може й повинна здійснити волю Божу‖ 

[Фулбрайт У. Самонадеянность силы. – М., 1967. – С.11]. 

Таким чином, націоналістичне спотворення смислу громадянської 

релігії може слугувати підставою для неадекватного вираження 

притаманного їй демократичного орієнтування в зовнішній діяльності країни 
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її побутування. Це щодо США відзначив навіть той же Р.Беллах: ―Ця 

небезпека ніколи не була такою великою, як сьогодні. Вона полягає не 

стільки в імперіалістичній експансії, за яку нас засуджують, скільки в 

прагненні асимілювати всі уряди чи партії в світі, які підтримують нашу 

поточну політику чи звертаються до нас за допомогою, розглядаючи їх як 

носіїв вільних інститутів або демократичних цінностей‖ [American Civil 

Religion. – N.-Y., 1974. – P. 36]. 

Відкинувши спровоковану громадянською релігією ідею ―нації-

визволительки‖, ―вищого призначення‖, ми все ж віднаходимо позитивну її 

роль в національно-політичній консолідації поліетнічних чи поліконфесійних 

країн. Саме в цьому виявляється та її сутність, яку виокремив Р.Беллах в 

своєму визначенні: ―Під громадянською релігією я розумію такі релігійні 

виміри, які мають місце в житті кожного народу, за допомогою яких він 

інтерпретує свій історичний досвід у світлі трансцендентальної дійсності 

[Bellah R. The Broken Convenan: American Civil Religion in Time of Trial. – 

New-York, 1975.- P. 2]. В іншій своїй праці Р.Беллах, описуючи громадянську 

релігію як невід‘ємний компонент ідеології США, розглядає її вже як ті 

спільні складові релігійної орієнтації, яким мають слідувати американці у 

своїй діяльності. ―Ці моменти відіграють ключову роль в розвитку 

американських інститутів і постають в ролі постійного релігійного аспекту 

структури американського життя, включаючи і політичну сферу. Ці публічні 

релігійні виміри виражаються через сукупність вірувань, символів та 

ритуалів, які я називаю американською громадянською релігією... Вона 

здійснює, окрім інших функцій, релігійне узаконення (легітимізацію) вищих 

політичних авторитетів‖ [American Civil Religion. – P. 24]. 

―Енциклопедичний релігійний словник‖, видрукуваний у Вашингтоні в 

1979 р., під ―громадянською релігією‖ розуміє ―прийняття певної сукупності 

цінностей, символів та ритуалів, що ґрунтуються на універсальних та 

трансцендентних істинах, які служать поєднуючою силою і центром значень 

для нації... Громадянська релігія може сприяти підриву основ християнського 

одкровення. В США це виявлялося в періоди національних криз, які зводили 

місію християнства до обожненого витлумачення національної долі‖ 

[Encyclopedic Dictionary of Religion. – Washington, 1979. – P. 799]. 

Після введення в 1967 р. Р.Беллахом в широкий науковий обіг поняття 

―громадянська релігія‖ воно зазнало значної конкретизації. Якщо Р.Беллах, як 

ліберальний професор університету м. Берклі, розглядав цю релігію в ролі 

універсального зразка для всього людства, попервах змодельованого в США, 

то консервативні витлумачувачі його вчення вже наголошували на 

національній винятковості Америки, на необхідності не вчитися в неї, а 

підпорядковуватися їй. 

Якщо світоглядним ядром громадянської релігії є віра у Вищу Силу – 

Абсолют, то своєрідним об‘єктом поклоніння в ній виступають існуючі 

реально соціальні і політичні структури, які розглядаються як засіб 

досягнення Божественної мети. Як це відзначає дослідник феномену 
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громадянських релігій І.Задорожнюк, в громадянській релігії ―Бог постає 

схемою, що наповнюється живим змістом у тому випадку, коли прихильник 

того чи іншого традиційного віровчення співвідносить свої вірування з 

почуттям патріотизму‖ [Задорожнюк И.Е. Гражданская религия в США // 

Религии мира. Ежегодник –1986. – М., 1987.- С. 53]. 

В ідеологічній системі громадянської релігії власне релігійні елементи 

зведені до мінімуму, а релігійна лексика, символи, фразеологія і культові 

елементи використовуються для впровадження цілком земних завдань. 

Громадянська релігія значимі події в житті певного народу, зокрема в його 

навіть поліконфесійній історії, пояснює якимись надприродними чинниками. 

Якщо ці події мали сприятливий характер, то вони розглядаються як Боже 

благовоління, а якщо негативний – то як свідчення відходу від божественних 

заповідей і своєрідне випробування. Певною мірою так підійшли до 

української історії кирило-мефодіївці в своєму ―Законі Божому‖ або ж ―Книзі 

буття українського народу‖, вписавши українців своєрідно в контекст 

світової історії християнства. Подібно витлумачує українську історію і 

духовний вчитель РУНВіри Лев Силенко. 

В обрядову систему громадянської релігії включається поклоніння 

національному прапору, вшанування монументів видатних осіб свого народу, 

місць визначних подій в його історії, організація національних свят, різних 

громадянських церемоній тощо. Громадянські релігії мають і свої своєрідні 

―священні писання‖. Окрім Конституції, ними є твори видатних духівників 

нації. В ролі ―священного передання‖ постають промови глав держави, різні 

політичні документи органів Верховної влади. Одним із культових елементів 

громадянської релігії є інаугурація президентів, їх клятва на якійсь священній 

книзі і перед державним прапором. Державний прапор постає складовим 

елементом громадянських подій (вступ до армії, реєстрація народження 

дитини і нової сім‘ї, видача деяких документів та ін.). Національний гімн і 

прапор виступають в ролі своєрідних символів віри громадянської релігії. Їх 

вплив на свідомість, що має важливе значення у формуванні громадянських 

почуттів, починається ще з дошкільного віку. Саме вкорінене у свідомість 

кожного почуття громадянськості є основним виявом віднесення до 

громадянської релігії. В цьому відношенні прикладом для інших країн могли 

б служити США, де державний прапор розвівається над або біля кожної 

державної установи, де кожний знає слова і мелодію національного гімна і 

співає його при кожній важливій для Америки події.  

Однак, незважаючи на те, що в кожного американця надто розвинуте 

це почуття, основні положення громадянської релігії вони витлумачують по-

різному. ―Навіть якщо розповісти представникам різних соціальних груп, що 

таке громадянська релігія, то виявиться, що вона відмінна у тих, хто веде, і у 

тих, кого ведуть, у тих, хто проповідує з кафедри, і у тих, хто сидить перед 

ними на церковній лаві... Вона має своє ліве і праве крило, християнську, 

іудейську та мусульманську фракції, потойбічні та поцейбічні виміри, своїх 
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критиків, пророків і прихильників‖ [Marty M. Nation of Behavers/ - New 

Haven-London, 1976.- P. 196-197]. 

В громадянській релігії своєрідно переплітаються національна 

політична культура і традиції релігій, які існують в країні. В ній має місце 

обожнення національних цінностей, видатних національних діячів, 

національної історії та національних ідеалів. Характерно, що навіть на 

грошових одиницях США вміщено слова ―Бог благословляє наші 

починання‖.  

Громадянська релігія визнає священним авторитет держави, її лідера, 

основних державних документів. Бог цієї релігії постає скоріше в ролі 

якогось гаранту суспільного порядку, закону і права, а не покровителя 

якоїсьмилосердної істоти. Можливо тому її пропонують називати ще 

―публічною релігією‖, ―релігією республіки‖, ―національно-творчою 

релігією‖, ―політичною релігією‖, ―патріотичною релігією‖ тощо. Відомий 

сенатор Ю.Маккарті, характеризуючи це явище релігійного життя, відзначив, 

що тут ―символи віри і політики стали, по суті, взаємозамінними і майже не 

відрізняються: Бог і країна, хрест і прапор, релігія і патріотизм‖ [Маккарти 

Ю. Вновь посетив Америку.- М., 1997. - С. 97]. 

Відтак громадянська релігія не відміняє віровчення і культову практику 

сакральних релігійних течій, а певною мірою надбудовується над ними. Її 

функціональність – демократична чи тоталітарна – залежить від того, як 

прагнуть користуватися нею. Така релігія може слугувати національному 

відродженню, процесу державотворення країни, яка, одержавши 

незалежність, прагне нівелювати наявні серед її громадян значні етнічні й 

релігійні відмінності. В той же час вона може слугувати засобом експансії, 

обґрунтування взагалі неістотності етнічних ознак чи конфесійних 

визначеностей. 

Громадянська релігія не тотожна національним, хоч і має з ними дещо 

спільне. Вона – понадконфесійна і понаднаціональна, хоч і сприймає, вбирає 

в себе святині різних етносів і конфесій, робить їх вселюдським культурним 

здобутком. Громадянську релігію не можна також ототожнювати і з 

світськими релігіями, які мають явно неприкритий ідеологічний підтекст, 

орієнтацію на певні суспільні сили, сакралізують певні духовні традиції і їх 

реальних носіїв. Цю відмінність можна побачити, порівнявши громадянську 

релігію США і світську релігію, а нею була марксистсько-ленінська 

ідеологія, Радянського Союзу.  

Питання формування в Україні громадянської релігії зустрічає 

суперечливі оцінки. Зрозуміло, що конфесійно заангажовані особи не можуть 

сприйняти її, бо ж вона є таким понадконфесійним утворенням, в якому 

вирівнюються всі релігії, знімається питання істинності якоїсь із них. Не 

сприймають її із зрозумілих причин і ті, хто має антирелігійні світоглядні 

орієнтації. Проте, незважаючи на цей негатив, думаю, що для формування у 

нас в Україні громадянської релігії все ж є підґрунтя. Це насамперед - 

поліконфесійність країни, відсутність в ній абсолютного і повсемісного 
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домінування якоїсь однієї з конфесій, а тим більше – церкви. Цьому сприяє 

не лише вікова поліконфесійна релігійна історія українського життя, а й 

домінуюча серед українців загалом міжконфесійна толерантність. 

Формуванню громадянської релігії в Україні ефективно сприяє діюче 

протягом всіх років нашої незалежності високою мірою демократичне 

законодавство про свободу совісті, зорієнтованість України на входження в 

різні світові та європейські структури, де свобода віросповідань 

розглядається як одна із важливих гуманістичних засад державотворення, 

історичного поступу.  

Громадянська релігія в першому варіанті її функціональності повністю 

корелюється з основами того громадянського суспільства, яке утверджується 

в демократичній Україні. В разі її утвердження в нашій країні вона відверне 

прагнення деяких церков на статус державних чи єдинонаціональних, зніме 

суперництво між ними, прагнення до прозелітизму, відокремить не лише 

церкву від держави, а й державу від церкви. Громадянська релігія знівелює 

концепції ―єдиноістинності‖ різних конфесійних систем, прагнення окремих 

церков стати державними, постане в ролі своєрідного буфера в 

міжконфесійних протистояннях.  

 Певною мірою процес її формування в Україні вже йде. В Преамбулі 

Конституції України сказано, що вона прийнята із усвідомленням 

відповідальності перед Богом. Новообраний президент дає клятву вірності 

своїй країні і народу на Конституції країни і Пересопницькій Євангелії. 

Найбільш чисельні церкви і релігійні організації беруть участь у святковій 

молитві у Софійському соборі з нагоди Дня незалежності України. Входить в 

життя свято національного прапора, формується система національних свят, 

пов‘язаних з історією і культурою України. Лише проросійськи шовіністично 

налаштовані особистості з міркуваннями соціалістичної доби або 

конфесійною зашореністю можуть вбачати в цьому вияв якогось 

національного егоїзму.  

Що ж стосується прагнень якось убезпечити традиційні релігії від 

наступу на них громадянської, то тут слушними щодо них є вимоги того ж 

Р.Беллаха: ―Насамперед історична релігія має заново визначити свою систему 

релігійних символів з тим, щоб надати смисл культурній творчості в 

діяльності поцейбічного світу. Вона повинна зуміти зорієнтувати мотивацію, 

що дисциплінізується через релігійні обов‘язки на справи цього світу. Вона 

повинна сприяти розвитку солідаризованої та інтегрованої національної 

спільноти, не прагнучи при цьому ні підпорядкувати її своїй владі, ні 

розколоти, хоч це явно не має на оці санкціонування нації як вищої релігійної 

мети. Вона покликана надати позитивного значення тривалому процесу 

соціального розвитку і знайти можливим для себе високо оцінювати його як 

соціальне завдання, але при цьому знову ж не приймати соціальний прогрес 

за релігійний абсолют. Історична релігія має сприяти утвердженню 

відповідальної і дисциплінованої особи. Пристосовуючись до нового 

співвідношення між релігійним і світським в сучасному суспільстві, вона має 
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знайти сили для того, щоб здобути свою власну роль як приватної 

добровільної асоціації й визнати, що це не суперечить її ролі як носія вищих 

цінностей суспільства‖ [Беллах Р. Социология религии // Американская 

социология: перспективы, проблемы, методы.– М., 1972. – С. 276-277]. 

 

 

 

10. Рецепція майбуття як різновид релігійного досвіду 

і спосіб трансформації свідомості віруючих людей 

 

Ще не так давно у вітчизняному релігієзнавстві визначення релігії як 

―відображення дійсності в ілюзорно-фантастичних образах, уявленнях, 

поняттях‖ в свідомості віруючої людини сприймалося як один із 

найвагоміших аргументів наукового атеїзму у його антирелігійній боротьбі 

[Атеистический словарь / Под ред. М.П.Новикова. – М., 1983. – С.420]. 

Близькість за звучанням понять ―фантазія‖ та ―фанатизм‖ (хоча й абсолютно 

несумісних за семантикою) робили цей аргумент, як здавалося, невідпорним 

у боротьбі з релігією, оскільки будь-який віруючий міг підпасти під вбивчу 

характеристику категорії ―релігійного фанатизму‖, що перетворювало його в 

якусь невиправно відсталу нікчему порівняно із людиною, що має 

розвинутий науковий світогляд.  

Між тим здатність фантазувати, без якої неможливим є формування 

чіткого психічного образу майбуття, є якраз найважливішою рисою людини, 

на яку вказував зокрема Дж.Віко і яку вважав головною психологічною 

підставою її соціокультурної творчості. Рецепція майбуття, що вибудовується 

у вигляді різних проектів, картин та передбачень, може розглядатися як 

особливий, до того ж, дуже важливий вид релігійного досвіду людини, адже 

зумовлює глибокі і яскраві внутрішні переживання віруючої людини, формує 

її передчуття і сподівання, заряджає позитивною енергією на конструктивну 

внутрішню роботу, вселяє надію на покращення за послух або ж страх бути 

покараною за якісь неподобства власної поведінки. Звісна річ, ці заряджені 

емоційно переживання впливають на усю психічну організацію віруючих 

людей, призводячи до важливих з точки зору соціального буття 

трансформацій їхньої свідомості.  

Здатність заглядати у майбутнє, формувати в душі своїй його образ має 

виключно важливе значення для буття людини і суспільства. Це добре 

розуміли вже в початковий період виникнення розвинутих релігійно-

філософських вчень про людину і суспільство. Не випадково в давні часи 

існували практики гадання, а особливою пошаною користувалися ясновидці, 

тлумачі снів, пророки. Цицерон навіть написав трактат з такої науки, як 

дивінація, тобто божественної науки про різні духовні практики 

передбачення майбутнього. 

 Цю особливу здатність людської психіки набувати стану готовності 

при очікуванні певних подій з успіхом використовували служителі культу, 



79 
 

формуючи в душах вірних особливий стан відкритості Богові, формуючи 

позитивну установку до сприйняття вищих ідей і підкорення їм своїх думок і 

вчинків. Значною мірою цього можна було досягти, створюючи через 

космогонічні та есхатологічні частини віровчення яскраві картини і образи 

майбутніх подій як реалізації Божого задуму в реальному земному житті. 

Одним із важливих спрямувань духу Святого Письма є намагання створити 

атмосферу урочистості, благоговіння у сподіванні на величні події, або ж 

навпаки - на тяжкі покарання Всевишнього у разі невиконання приписів. Тут 

ми знаходимо сотеріологічні моменти, пов‘язані з очікуванням на прихід 

спасителя людства – Месії як ―помазаника Божого‖. Ідея приходу Месії 

справляла потужний творчий вплив на різноманітні аспекти психічного 

життя давніх іудеїв, актуалізувала прихід в мовну культуру нової 

термінології, зокрема для позначення таких важливих для соціального життя 

понять, як ―царство земне‖ і ―царство боже‖, ―церква‖ і ―держава‖, що 

виступають прообразом демократичних держав, заснованих на началах 

християнської моралі та римського права.  

Мова ж, як відомо, є важливим інструментом формування світогляду. 

В Старому Завіті, як і в Новому, знаходимо також есхатологічні пророцтва, 

що мають уводити душі людей в стан очікування на Суд Божий в кінці світу і 

вимагають від них належної поведінки. Ідея ―Другого Пришестя‖ – це 

очікувана подія майбутнього повернення Ісуса Христа у славі, що утвердив 

своє Царство, засудив своїх ворогів і винагородив істинно віруючих. 

Представники раннього християнства були впевнені у скорому другому 

пришесті. Характерно, що прихильники адвентизму вважали, що воно може 

статися в будь-який момент, а тому істинно віруючий має бути постійно 

готовим до нього. На одній ювілейній урочистості Церкви АСД України 

керівник Української Асоціації релігієзнавців А.Колодний побажав, щоб ми 

зустрілися для відзначення події через десять років. Реагуючи на це 

Президент Церкви В.Крупський сказав, що цього не буде, бо ж до того часу 

відбудеться друге пришестя Спасителя. Подібна настанова очікування 

пришестя, зрозуміло, вимагає від віруючої в це людини постійного 

пильнування за станом власної душі, тобто самоаналізу, самооцінки і 

самоконтролю засобами релігійної духовності. 

Прикметно, що стиль повчання чи пророцтва побудований при цьому в 

такий спосіб, щоб створити особливу атмосферу урочистості і святості, – 

великої значимості очікуваної події для життя людини чи цілого людства, 

тобто викликати потужний стимулюючий влив на все її внутрішнє душевне 

життя. Ось чому такі найбільш поціновувані християнством чесноти, як віра, 

надія і любов є зарядженими на стимуляцію людської активності у їх 

прагненнях внутрішньо змінюватися згідно з ідеалами добра, істини і краси, 

джерелом яких є божественний розум.  

Цілком зрозуміло, що стимуляція свідомості ―образами майбуття‖ 

покликана глибоко перетворювати особистість віруючої людини, адже під їх 

впливами внутрішній світ людини зазнає трансформацій, що визначається в 
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специфічних формах мислення та соціально детермінованої поведінки. 

Важливо, що ідеали і образи майбуття переоцінюють всі цінності поточного 

людського життя, надають йому справжнього сенсу, дають змогу краще 

розбиратися в інших людях, відрізняючи серед них тих, хто належить до 

―града земного‖, а хто до ―града Божого‖, а відтак дають людині добру науку 

про розрізнення пророків і лжепророків, зрозуміло, що й визначитися з тим, 

за якими лідерами слід йти і яких слід слухатися.  

Філософія екзистенціалізму, розрізняючи поняття справжнього і 

несправжнього буття, перше чітко пов‘язує з модусом майбутнього часу, із 

здатністю людини ―забігати наперед‖, бачити перспективу розвитку. 

Особливо багато зробив в цьому напрямі М.Гайдеггер, який одним із 

найважливіших екзистенціалів своєї філософії вважав турботу, як ―забігання 

наперед‖. Модус майбутнього часу від трактує як ―проект, що ―постійно на 

нас впливає‖ [Цит. за: Современная буржуазная философия. – М., 1978. – 

С.298]. Цей влив на нашу душу ―проекту‖ майбутнього для Гайдеггера є 

безумовною цінністю людського буття. ―Людське буття – це буття, що 

проектує саме себе, тобто завжди у щось більше, ніж воно є у даний момент‖ 

[Там само. – С. 296]. Важливо зазначити, що образ майбуття через свою 

емоційну насиченість є досить сильним подразником (стимулом) для 

душевних порухів віруючих людей, енергія якого здатна переходити в факти 

реальних вчинків людини. Ось чому релігійний досвід рецепції майбуття є 

важливим для розбудови української незалежної національно-демократичної 

держави, оскільки націє- та державотворення завжди пов‘язане із зазиранням 

у далеку перспективу, із втіленням національної ідеї як ―соціального 

проекту‖ в реальне життя. 

Але ще в добу раннього Середньовіччя Августин Аврелій, 

намагаючись розібратися у механізмах впливу віри, Божої волі на душі 

людей, представник західної патристики вибудовує теорію внутрішнього 

сприйняття часу людиною, виділяючи три його форми – минуле, сучасне, 

майбутнє. ―Оці три види часу існують в нашій душі і в ніякому іншому місці 

я їх не бачу: сучасне минулого це пам‘ять; сучасне сучасного – його 

безпосереднє споглядання; сучасне майбутнього – його очікування‖ 

[Августин Аврелий. Исповедь. – М., 1992. – С.170]. Це означає, що для життя 

людей, суспільства в цілому дуже важливо вибудовувати прекрасний образ 

майбуття в своїх душах, перш ніж втілювати його в дійсність. 

Протягом тривалого часу український народ не міг розбудувати міцну 

незалежну демократичну державу, яка б була захищена своїми свідомими 

громадянами, а водночас могла захистити їх самих від зовнішньої агресії. 

Цілком можливо, що маємо тут проблеми тому, що не спромоглися спочатку 

побудувати її прекрасний ―проект‖ в своїх душах. Не маємо й досі чітко 

визначеної національної ідеї, а модус нинішнього часу для нас має більш 

важливе значення, ніж модус майбутнього, ось чому загрузаємо в 

дріб‘язкових проблемах сучасності, ставлячи їх для виживання понад усе 

замість того, щоб зазирати у майбутнє, мріяти, фантазувати, вибудовувати 
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спочатку ―Храм України‖ в своїх душах. ―Перший проект‖ майбуття вже 

реалізовано і Україна стала незалежною державою. Але ―другий проект‖ ще 

слід створити, – вимріяти, обміркувати його, щоб він почав ―постійно 

впливати на наші душі‖, заряджаючи їх потужною енергією й перетворюючи 

нас самих для звитяжної роботи і жертовної роботи в заради власної держави. 

Важливість стану душі, спричинюваного рефлексією образу майбуття, 

що конструюється самою душею, має суто психологічне обґрунтування. 

Спеціальні психологічні дослідження показали, що наявність (відсутність) та 

інтенсивність очікування є важливим показником значимості події. ―В 

певному сенсі саме очікування події виступає безпосередньою детермінацією 

діяльності‖ [Проблемы психологии личности. – М., 1982. – С.238]. 

Характерно, що цей принцип діє на всіх рівнях психічної організації індивіда 

і стосується усіх психічних процесів, себто рецепторних, мислительних, 

мотиваційних тощо. Це підтверджують досліди російського фізіолога 

І.П.Павлова з формування умовних рефлексів, а також теорія і практика 

біхевіоризму у справі виховання підростаючого покоління. Відтак були 

виявлені певні закономірності сприйняття особистістю виховних дій 

наставника, що прямо залежать від характеру їх очікування. Зокрема було 

виявлено, що ті чи інші способи впливу на особистість вихованця не повинні 

бути надто рідкими, адже вони виявляються несподіваними і не створюють 

стану очікування як внутрішнього стимулу. Водночас ці дії не повинні бути й 

надто частими, позаяк людина адаптується до них емоційно й перестає 

очікувати. Характерно, що всі ці психологічні закономірності так чи інакше 

враховували священнослужителі при роботі з мирянами задовго до того, як 

вони були відкриті наукою про психічну діяльність людини. 

Слід звернути увагу на те, що, будучи потужно насиченим емоційно, 

психічний образ майбуття справляє творчий вплив на волю віруючих людей, 

без досягнення певних станів і характеристик якої унеможливлюється 

внутрішня робота індивіда задля власного самовдосконалення, – ―перемоги 

над собою‖. Людина із сильним характером має добре розвинуті морально-

вольові якості, ось чому вона найповніше втілює в собі громадянські ідеали і 

є особою соціально активною, готовою як творити основи демократичного 

суспільства, так і самій підкорятися їм. В вольовому акті пригнічуються 

поточні емоції, які можуть заважати людині свідомо і послідовно планувати 

та вибудовувати свій життєвий шлях. Контролюючи власні емоції, людина 

отримує владу над собою, яка є не менш важливим фактором її успішного 

життя, ніж влада над іншими людьми. По суті, людина, як істота, що здатна 

ставити перед собою розумні цілі, підкорює різноманіття проявів свого 

внутрішнього життя розумній меті і зусиллями волі долає ті труднощі і 

перешкоди, які виникають на шляху її досягнення. ―Істинно вольовим 

процесом увага стає лише тоді, коли вона довільно супроводжується чітким 

уявленням певної мети‖ [Басов М.Я. Воля как предмет функциональной 

психологии. – Петербург, 1922. – С. 27]. 
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Для буття української нації виявлення залежності змін внутрішнього 

життя від цілепокладання має важливе практичне значення, адже, як 

зазначають деякі дослідники, в українській ментальності переважає чуттєво-

емоційне начало, що є не останньою причиною того, що в реальному 

соціальному житті українського народу переважають моменти стихійності 

над раціональними. Не випадково політичне життя українського народу 

характеризується стихією бунтарства, невиправданою гарячковістю в тих 

ситуаціях, де потрібен холодний розсудок, та, навпаки, мінімумом активності 

там, де потрібне горіння і поривання духу. Іван Кузич-Березовський називає 

бунт ―національною хворобою українців‖ і однією з причин їх недержавного 

існування. Стверджуючи, що історія України є ―ланцюгом бунтів‖, він 

розкриває їх руйнівну суть й у такий спосіб застерігає від їх ідеалізації: ―Бунт 

лишає по собі зневіру, упадок духа нації, винищення одного покоління, яке 

той бунт підняло, і що гірше – ярмо і кайдани, пониження і моральне 

заламання на десятки літ‖ [Кузич-Березовський Іван. Жінка і держава. – 

Львів, 1994. – С. 248].  

Можна додати до цього, що вже скоро як два десятиліття існування 

української незалежної держави засвідчують, що тут практично не працює 

такий механізм поступового і планомірного перетворення соціального життя 

на краще, як реформи. Народ, який звик в скрутні моменти своєї історії 

братися за ―коси та вила‖, щоб розправитися із своїми поневолювачами, 

погано розуміє сенс і значення реформування, як свідомо спрямованого 

процесу покращення і підвищення рівня організації суспільного життя. Коли 

якісь державні програми не працюють, слід шукати причини цього не лише в 

їх поганій теоретичній обґрунтованості та практичній організації, а також і в 

тому, що суспільна свідомість не готова до сприйняття новацій, не розуміє їх 

сенсу, а відтак сама потребує відповідних змін. Й пояснювати невисокий 

(точніше: недостатній для величних справ) рівень внутрішньої дисципліни 

українців лише їх схильністю до пияцтва, як це робить Кузич-Березовський, є 

занадто спрощеним підходом до проблеми. Тут не обійтись без того, щоб не 

звернути увагу на ті інституції та форми духовної діяльності, які насамперед і 

формують певні риси народного характеру, зокрема на релігію та церкву. 

На взаємозалежність морально-вольових та чуттєво-емоційних аспектів 

внутрішнього життя українців звертав увагу В.Липинський. Якщо 

Дм.Чижевський в українському ―емоціоналізмі‖ та сентименталізмі вбачав 

здебільшого позитивні сторони, то останній підкреслював його згубність для 

політичних змагань. Намагаючись знайти достатнє пояснення для того, щоб 

виявити справжні причини розбіжностей західноєвропейської та 

східноєвропейської культури, він знаходить їх у переважанні ―в західній 

культурі елементів волевих над чуттєвими, а в східній – навпаки‖ 

[Липинський В.К. Релігія і церква в історії України. – К., 1993. – С.48]. Його 

непокоїть те, що українські політики схильні надто гостро реагувати на 

дріб‘язкові речі, але при цьому не звертати увагу на речі важливі і що взагалі 

―увага наша‖ погано керована ―віжками волі і розуму‖. 
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Однак зауважимо, що констатація факту переваги емоційного начала 

над вольовим в українській ментальності зовсім не означає того, що українці 

мають пригнітити в собі емоції й розвивати волю у відриві від емоційного 

життя. Йдеться про інше, власне про те, що, як зазначає Є.Онацький, слід 

зберігати і ―плекати здорову емоційність‖, адже ―емоційність – великий дар 

Божий, бо вона лежить в основі... кожної творчості, але в наших невмілих 

руках цей Божий дар перетворився в Божу кару‖ [Українська душа. – К., 

1992. – С.38].  

Отже, йдеться про те, що слід підвищувати культуру виховання та 

самовиховання вольових та чуттєвих сторін нашої психіки, а не йти по шляху 

приниження однієї за рахунок іншої. Для цього слід включати до понятійного 

апарату такі якісно означені опозиції як ―добра воля – недобра (зла) воля‖, які 

через гоніння на церкву та релігію почали поступово елімінуватися із 

вітчизняного людинознавчого наукового тезаурусу, а також ―здорова 

емоційність – нездорова емоційність‖. Більшість політиків, які шукали 

причини поразки УНР, вказували на брак волі українців до власної свободи. 

Однак варто було б при цьому проводити й якісне розрізнення різних станів 

волі. Сліпа впертість теж може виглядати як прояв сильного характеру 

(потужної волі), проте вона може подеколи завдавати такої ж шкоди 

загальній справі, як і безволля. Слід хоча б в найбільш загальному плані 

визначати такі стани вольової діяльності, як ініціативність, рішучість, 

наполегливість, творча напруга, натхнення, уміння тривалий час терпіти 

незручності власного життя заради досягнення високої мети цілої спільноти 

тощо. тобто всього того, що викликається в душах людей не тимчасовими 

політично-ідеологічними гаслами, а тривалими вправами над проявами 

власної душі, а також тривалими роздумами над сенсом власного життя та 

життя інших людей, найважливіших аспектів буття Всесвіту. Відтак ми не 

повинні ігнорувати всього того багатства душевного життя, яке є 

притаманним для віруючих людей. 

Тренувати свою волю, а вже за її допомогою – організовувати ―потоки‖ 

власної свідомості неможливо без глибоко осмислення певних категорій, які 

виокремлює європейська релігійно-філософська традиція як категорії, що 

пов‘язані з модусом майбутнього часу. Мабуть зовсім не випадково вже на 

зорі християнської ери великого значення надавалося розробці таких понять, 

як передбачення, прозріння, передчуття, провидіння. Зокрема Боецій 

присвячує цій проблемі значну частину своєї ―Втіхи філософією‖. Із його 

міркувань про свободу людської волі, здатності людини пізнавати світ і 

передбачати майбутні події виходить, що існує певний ідеальний розум, 

тобто розум божественний, особливою властивістю якого є проникливість, 

яку він називає інтелігенцією. Він зокрема відзначав, що ―божественний 

розум, ніби позираючи зверху, сприймає не лише форму, але й судить про те, 

що за нею приховується, і робить це так, що водночас осягає і власну форму, 

яку ніхто інший осягнути не може. ...ніби одним розумовим поглядом 
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прозріває форму усіх речей, інакше кажучи, все провидить‖ [Боэций. 

«Утешение философией» и другие трактаты. – М., 1990. – С. 283].  

Суть цієї властивості полягає в здатності ―прозирати‖, або інакше – 

―зазирати‖, за форми матерії, бачити відразу усі можливості буття і, у такий 

спосіб, бачити наперед те, що має відбутися у майбутньому. Розум людський, 

у його порівнянні з розумом божественним, виявляє ту слабкість, що людина, 

будучи зануреною в світ земний (нижчий), ніби ―чіпляється‖ за те, що лежить 

перед нею безпосередньо в модусі часу сучасного й нездатна тому бачити 

перспективу. Відтак, індивід, що має нерозвинений дух, оцінює матеріальні, 

подеколи малоцінні речі як надто вартісні для його буття, а духовне, навпаки, 

як таке, що немає жодної вартості. Згідно з міркуваннями Боеція в цій 

площині виходить, що тільки спираючись на авторитет Бога, як вищої 

мудрості і зразкової волі, людина здатна визначити справжні далекосяжні 

цілі, до яких вона мусить прагнути, активізуючи для цього свій розум і 

загартовуючи волю. 

Висловлюючи думку про те, що знання про майбутнє людини не може 

виступати його причиною, середньовічний філософ пояснює: ―Божественне 

знання передбачає усе грядуще і закликає до його здійснення‖ [Там само. – С. 

290]. ―Бог є наявність всього сущого, і Його передбачення стається не тому, 

що відбудеться в майбутньому, але випливає із його власної безпосередньої 

сутності‖ [Там само]. Довіра до вищого розуму, розуму божественного не 

лише активізує волю людини, але й робить її розбірливою щодо справжніх і 

несправжніх пророків, як посередників Бога. Приклад заклику до віруючих 

розбиратися в людях знаходимо в Євангелії: ―Він же промовив: 

―Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато прийдуть в Ім‘я Моє, кажучи: 

―Це Я‖, і ―Час наблизився‖. Та за ними не йдіть!‖ (Лк. 21:8). 

Таким чином, розвинута духовно людина характеризується ознакою 

час від часу виходити із стану безпроглядного занурення у матеріальні 

проблеми буденного існування і поринати у вищі сфери буття силою свого 

розуму та багатством своїх почуттів.  

Зважаючи на те, що зовнішнє культурне і політичне життя нації є 

своєрідною об‘єктивацією, – проекцією властивостей її душі, то з цього 

виходить, що трансформації української суспільної свідомості є справою 

актуальною і її слід ставити на наукову основу. Приклад впливу релігійної 

віри на свідомість людини показує, що істинна віра не лише гартує волю 

людини, концентрує її духовну енергію, надаючи їй моральної сили у 

боротьбі з життєвими труднощами, із недоліками власної душі, але й надає їй 

виразно аксіологічного спрямування. Людина з такою трансформованою 

свідомістю стає особистістю, що здатна жертвувати власними егоїстичними 

інтересами в ім‘я інтересів своєї спільноти. Тож врахування релігійного 

досвіду віруючих людей є важливим підґрунтям для створення належного 

духовного потенціалу суспільства у справі розбудови української 

національно-демократичної держави. 
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РОЗДІЛ 2 
 

РЕЛІГІЯ В КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИХ ПРОЦЕСАХ 

 
 
 

1. Релігія як соціокультурний феномен 

 

У наші дні розмова про культуру й релігію, сформувавши чітко 

виражений культурологічний зміст, вийшовши за межі будь-якої теорії, стала 

невід‘ємною складовою частиною процесів становлення цивільного 

суспільства. Культурологічний підхід до феномену релігії потребує з 

необхідністю синтезу всіх існуючих гуманітарних підходів, а також 

системного аналізу релігії як складової універсуму культури у всьому 

різноманітті внутрішніх зв‘язків, що існують в культурі. Культурологічний 

підхід вирізняє інтегративність, міждисциплінарність, спроби дослідження 

релігії та її зв‘язків з культурою як єдиної системи й особливого класу явищ. 

До появи культурології поведінка людей, їхня вдача, звичаї і традиції 

пояснювалися біологічними, психологічними або соціологічними причинами, 

тобто або фізичним типом, або особливостями психіки, або специфікою 

процесів соціальної взаємодії. У цих підходах культура поставала ніби 

похідною від людини, а релігія розумілася як один з елементів культури. 

Культурологічний підхід до релігії відкриває нові можливості розуміння ролі 

цього феномену в культурі. Він ґрунтується на принципах об‘єктивності, 

раціональності, науковості. Культурологія релігії базується насамперед на 

нормах наукового доказу, обґрунтування, переконливості, міжгалузевої 

наукової методології і методики. Особливо важливим для нас є історичний 

підхід до культури і релігії, котрий забезпечує як наукову об‘єктивність, так і 

переконливість результатів дослідження.  

Структура релігії й культури не збігаються в абсолюті, але, безумовно, 

корелюють між собою. Сучасні дослідники фіксують тенденції зростання 

впливу релігії на всі сфери соціального життя. Саме в духовності шукають і 

знаходять найбільш ефективні інструменти для пояснення соціальних 

процесів. А релігія, безсумнівно, належить до цієї сфери культури.  

Об‘єднання описового, історичного, нормативного, психологічного, 

структурного і генетичного підходів до феномену релігії, на наш погляд, дає 

можливість говорити про предмет і метод культурології релігії. Також до 

цього ми додаємо функціональний аналіз, антропологічний, онтологічний і 

етнографічний підходи. Відновлення культурологічної, але при цьому 

науково орієнтованої позиції, особливо при розгляді релігійної свідомості, 

також є актуальним завданням.  

У культурологію релігії повертається раціоналістичність, далека від 

будь-якої містики за визначенням, хоча й покликана її пояснити. При 

дослідженні релігії й культурі треба звернути увагу на те, що світ – це 
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єдність. Нема винятково матеріальної і винятково духовної культури. 

Розсікаючи заради теоретичної зручності культуру на матеріальну і духовну, 

варто пам‘ятати, що ми при цьому одержуємо надто сильні абстракції, які не 

дозволяють, наприклад, зрозуміти цілісність будь-якого ідеалу як тотожності 

суб‘єкта й об‘єкта, матеріального і духовного, почуттєвого і надчуттєвого.  

Існують три основні моделі ролі релігії в культурі. Відповідно до 

першого, релігія є генотипом культури, саме вона визначає культурний 

фенотип, усю духовну і матеріальну розмаїтість національного та 

транснаціонального буття. Тому кожна окрема культура іменується за 

релігію, що породила і живить її (християнська, буддійська, мусульманська 

та інші культури).  

Діаметрально протилежною є ―світська модель‖, відповідно до якої 

культура виростає зі зразків господарського життя народу. У такому випадку 

культури іменуються або виходячи з особливостей виробництва, торгівлі і 

споживання (збирання, землеробство, кочова або осіла культура), або за їхнім 

місцезнаходженням, географією. Різновидом даної моделі є марксистський 

економічний детермінізм, що виводить культуру з економічного базису. При 

цьому релігії надається допоміжна, надбудовна роль.  

Донедавна марксизм-ленінізм узагалі трактував релігію як шкідливий 

забобон, пережиток експлуататорського суспільства, який зникає у міру 

зміцнення соціалізму. Тим часом, як насправді виявилося, ―соціалістична 

культура‖ була найтісніше пов‘язана з релігією більшовизму і розпалася як 

тільки ця релігія втратила свою консолідуючу силу. Крах радянської 

культури як наслідок історичної поразки більшовизму з особливою 

наочністю показав, що релігія – не окремий, а системоутворюючий фактор 

кожної культури.  

Третя модель культури є спробою синтезу першої і другої моделей: 

генотип культури – це єдність релігійної духовності та економічних 

архетипів. Методологія цієї моделі ґрунтується на метафізиці Аристотеля 

(дійсність – єдність матерії і божественної форми), біблійної онтології 

(космос формується Богом з первісного хаосу) і діалектиці Геґеля (якість має 

ідеальну і речовинну сторони). Чим активніше впливає прийнята народом 

релігія на господарське життя, і навпаки, тим необхіднішим стає їх 

співіснування. Отже, через активну взаємозміну і зворотні зв‘язки, релігія й 

економіка стають двома сторонами єдиної субстанції культури.  

Висновувати це можна лише розуміючи, що це не статичні, а динамічні 

за своєю природою структури. Релігія як частина культури є складною 

системою функцій і матриць (спосіб мислення, логіка, аксіоматика, аксіологія 

і т. д. ), що змінюються у процесі історичного розвитку. В різні періоди 

історії релігія виконувала стосовно культури різні функції, становила різні її 

частини, різною мірою її репрезентувала. Як відзначає М. Пісманік, 

―релігійний початок – найбільш стійке ядро національної культури в трагічні 

періоди історії етносу... Але разом з тим, неправомірно зводити національне в 

культурі лише до релігійного і, наприклад, ототожнювати духовне 
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відродження нації із загальним воцерковленням‖ [Писманик М.Г. и др. 

Религия в истории и культуре. – Пермь, 1995. – С. 171].  

Глибоке засвоєння національної і світової культури неможливе без 

занурення в їх релігійні підстави. Щоб зрозуміти і відчути духовну 

субстанцію того чи іншого народу або міжнаціонального об‘єднання, зовсім 

недостатньо ретельно вивчити їхнє матеріальне буття, важливо також 

проникнути в сутність їхньої релігії. Ми мало що зрозуміємо, наприклад, у 

культурах Індії чи Японії, якщо не звернемося до індуїзму чи синтоїзму. 

Таємниця культури народу багато в чому криється в його релігії.  

На наш погляд, культурологічний підхід виділяє наступні основні 

характеристики релігії: 1. Релігія – змістовне наповнення як індивідуального 

духовного життя людини, так і спільного життя людей у групі, родині, 

соціумі. 2. Релігія – ненаслідувана біологічно інформація, виражена в 

культурі (світі створених людьми явищ). 3. Релігія містить зразки людських 

відносин: способи сприйняття, відчування, мислення, поведінки, виражені в 

символічній формі. 4. У рамках різних релігій формуються різні технології: 

соціальної взаємодії, матеріальних об‘єктів, породження і трансляції 

цінностей, символів, традицій і т. д.  

Культурологічне дослідження релігії, як правило, припускає 

відслідкування ―культурної біографії‖ релігійних ідей, обрядів, образів. На 

―макрокультурологічному рівні‖ це виражається у простежуванні 

трансформацій міфу, міфологічного сюжету, культурного героя і т. д. Крім 

того, окреслюючи контури культурологічного дослідження релігійного 

життя, варто було б розглянути культурну роль Церкви, відношення релігії до 

філософії, місце теології в культурі, співвідношення атеїстичних і релігійних 

ідей у культурному просторі, нарешті, співвідношення релігії з іншими 

культурними формами – мораллю, мистецтвом, наукою, містичним у 

культурі.  

Суперечка про співвідношення релігії й культури велася у трьох 

напрямках, що базуються на різних аксіоматичних положеннях: перше – 

релігія є основою і вихідною точкою культури (наприклад, у російських 

релігійних філософів), культура має надприродне джерело і є породженням 

релігії, без релігії культури бути не може, вона втрачає зміст; друге – 

культура і релігія – принципово різні речі, більше того – вони антагоністичні, 

і культура витісняє релігію як форму суспільного буття (така точка зору 

присутня у ранніх роботах Енгельса); третє – релігія є одним зі структурних 

компонентів культури, роль якого історично змінюється (наприклад, у 

Т. Парсонса).  

Коли мова йде про структуру релігії, то мається на увазі, що стійкі 

елементи релігійної системи (норми, зразки, інститути, групи, культи і т. п.) 

перебувають у певному співвідношенні і взаємодії між собою, забезпечуючи 

стабільність релігійної системи, її відтворення, можливість трансляції не 

тільки релігійної традиції, але й культурного досвіду в цілому.  
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Спираючись на методологію структурно-функціонального аналізу 

(Т. Парсонс), у релігії як системі можна виділити чотири основні 

функціональні блоки: адаптивний, цілепостановний, інтеграційний та функції 

відтворення культури і зняття прихованих напруг. Ці функції має будь-яка 

релігія, тому їх можна вважати універсальними, але у певну ієрархію вони 

вибудовуються порізному, залежно від унікальних особливостей тієї чи іншої 

культури [Parsons T. Sociological theory and modern society. - N.Y-L., 1967. – S. 

115].  

Виходячи з ідеї Т. Парсонса, релігію необхідно розглядати як одну зі 

сторін системи людських дій, що піддається трансформації разом із 

розвитком культури й особистості, або як систему функцій, спрямованих на 

культуру. Останнє ж є наслідком того, що релігія, поряд з мовою, 

семіотичними знаковими системами і т. д., є репрезентантом культури. При 

цьому не викликає сумніву, що зв‘язок релігії і культури (як і зв‘язок з 

останньою інших її репрезентантів) у процесі історичного розвитку 

з‘являється як складна система взаємозумовленостей [Американская 

социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред.. Т.Парсонса. - М., 

1971. – С. 234]. Постійний пошук нових змістів як форма самовираження 

утворить своєрідну систему ―залежностей‖ – релігія адаптується до змін 

культури, викликаючи в ній нові зміни. Переривання цього процесу веде до 

радикальної перебудови системи культури чи до її загибелі. Розвиваючи 

даний підхід і розглядаючи релігію як один з репрезентантів культури, можна 

через семіотичний зріз релігії визначити ступінь розвитку культури.  

Якщо поняття ―культура‖ і ―релігія‖ логічно пов‘язані відносинами 

частини і цілого, релігія є частиною культури, то аксіологічно – у сфері 

відносин цінності й оцінки вони рівноправні: не тільки релігія може бути 

оцінена з позицій культури, але й культура – з позицій релігії. П. Сорокін, 

наприклад, визначав культуру, як ‖єдність, або індивідуальність, всі складові 

частини якої пронизані одним основним принципом і виражають одну, і 

головну, цінність. Саме цінність є основою і фундаментом будь-якої 

культури. З цієї причини найважливіші складові частини такої інтегрованої 

культури також найчастіше взаємозалежні: у випадку зміни однієї з них інші 

неминуче піддаються подібній трансформації‖ [Сорокин П. Человек, 

цивилизация, общество. – М.,1992. – С. 429].  

Можна погодитися з релігієзнавцем І. Яблоковим, який відзначає: 

―Релігія, будучи складовою частиною культури, виконує 

культуротрансляційну функцію. Вона сприяє розвитку певних її складових – 

писемності, друкарства, мистецтва, забезпечує охорону і розвиток цінностей 

релігійної культури, здійснює передачу накопиченої спадщини від покоління 

до покоління‖ [Основы религиоведения. Под ред. Яблокова И.Н. – М.,1994. – 

С. 69]. Роль ―міцного ядра‖ релігійної культури виконує основний священний 

текст (джерело певної релігії) з інтерпретаціями і традиціями. ―Захисний 

пояс‖ культури творять світські ідеї, адаптовані до тлумачень прийнятих 
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релігійних принципів і матеріалізуються у побутовій, виробничій, соціально-

перетворюючій і науково-технічній практиці.  

Останнім часом, намагаючись перебороти духовну кризу, 

культурологічна думка все частіше звертається до проблеми взаємозв‘язку 

релігії і культури. Те ж робить і церква. Соціальні зміни сучасного світу, 

зміна напряму думок під впливом постмодерністських змін у культурі 

―ставлять під сумнів традиційні цінності‖, в тому числі й релігійні, як це 

зазначав II Ватиканський собор. У результаті все більше людей фактично 

відриваються від релігії, ―утверджується гуманізм нового типу‖ [ПК, § 7]. 

Критикуючи ―новий гуманізм‖, церква бореться насамперед проти 

марксистської концепції гуманізму і культури, і робить спробу збереження не 

просто релігійної культурної традиції, але й духовності як такої.  

До проблеми смислів релігії як невід‘ємної складової культури 

навертає саме поняття культурології. Релігія передбачає певну систему 

цінностей і моральних приписів, що складають модальні структури культури. 

Саме в ціннісному аспекті виражається зв‘язок культури і релігії: остання, як 

репрезентант культури, насамперед виконує функцію несення смислів. У 

такий спосіб релігія щодо культури може виконувати, й історично 

найчастіше виконувала, функцію формування нормативних меж, які 

забезпечують можливість існування, репродукування і розвитку культури, а 

відтак і суспільства.  

Релігія не завжди адаптується до змін у культурі і не завжди повинна 

це робити. Проте сьогодні ми спостерігаємо значний інтерес суспільства, 

культури до релігії, незважаючи на фактично узаконене вільнодумство, 

демократичність поглядів, плюралізм думок і авторитет науки. Сама 

історична реальність ставить завдання – прояснити, у чому полягають 

можливості релігії для людини, для культури в нашу епоху, яка змінює не 

тільки свідомість людей і умови їхнього існування у світі, але й сам світ. 

Тому необхідний серйозний аналіз антропологічних та онтологічних причин 

існування релігії, її культурологічних можливостей. Силами тільки 

соціології, психології, філософії релігії це зробити дуже важко. Тому 

актуальним є культурологічний підхід до проблеми співвідношення й 

взаємодії релігії і культури.  

Культурологічний аналіз дає можливість не тільки оцінити роль релігії 

у житті людства, але й глибше проникнути в антропологічну суть людини як 

суб‘єкта культури. Він припускає інтегративність, необхідність дослідження 

релігії у її зв‘язку з культурою як єдності, погляд на культуру як на цілісний 

організм. Тому, на нашу думку, розгляд релігії як складової універсуму 

культури необхідно проводити в контексті її історичного виникнення і 

взаємозв‘язку з іншими феноменами культури, суспільними процесами, 

історичною реальністю, етнічними особливостями народів.  

Релігія у сучасній культурі, як і в культурах попередніх епох, задає 

аксіологічні координати, ієрархію цінностей, сповіщає культурній діяльності 

вищу єдність і зміст. Можливості релігії у духовному відродженні України 
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величезні насамперед тому, що у сучасному суспільстві релігія здатна 

зрівноважити граничну інваріантість як існування, так і смислів, цінностей 

культури. Саме цим пояснюється наш інтерес до проблеми взаємодії релігії і 

культури.  

 

 

 

2. Діалог релігій і культур як форма екуменічного діяння 

 

Кожна релігія у своїх витоках і ґенезі ідентифікується з тією чи іншою 

культурою. Адекватно зрозуміти сутність і природу будь-якої релігії можна 

тільки через призму культурного ареалу, в якому вона сформувалася і під 

впливом особливостей якого вона розвивалася. Це можна простежити через 

історію виникнення, становлення і розвитку всіх релігій – етнонаціональних і 

світових, політеїстичних і монотеїстичних. 

Буддизм – найдавніша універсальна світова релігія є спільним 

культурним компонентом різних цивілізацій Сходу від Індії до Китаю. 

Буддизм вважається „ключем до східної душі‖. Без буддизму неможливо 

збагнути і зрозуміти особливості культур і способу мислення сповідників 

багатьох східних релігій. 

Конфуціанство упродовж десь біля 2,5 тисяч років формувало почуття і 

світогляд китайців, впливало на їхню психологію, мислення, поведінку, 

побут і спосіб життя. Відтак, конфуціанство помітно „зафарбувало у свої 

тони‖ всю національну культуру і релігію народів далекосхідного ареалу. 

Насамперед це стосується Японії та Кореї, де й сьогодні спостерігається 

релігійний синкретизм – переплетіння національних релігій (того ж 

синтоїзму) з конфуціанством і буддизмом. 

Християнство, виникнувши в лоні іудаїзму, упродовж першого і навіть 

початку другого століття розвивалося як іудеохристиянство. Ісус Христос не 

заперечував того, що його місія відбувається в рамках Мойсеєвого Закону 

(Мт. 5:17-19) і виключно для одного „обраного Богом‖ єврейського народу 

(Мт. 10:5,6; 15:21-26). Проблема іудеохристиянства була настільки складною, 

що апостол Павло, який сформулював універсальну формулу християнства 

(„немає різниці між іудеєм і елліном, обрізаним і необрізаним...‖), змушений 

був захищати свою позицію на спеціально скликаному апостольському 

соборі в Єрусалимі (Дії. 15), щоб довести право язичників бути (поруч з 

іудеями) християнами. 

Якщо простежити розвиток християнства у Римській імперії, особливо 

після її поділу на початку V ст. на Західну і Східну частини, то роль 

культурного чинника у становленні окремішності західного і східного 

християнства незаперечна. Саме на розходженні східного і західного 

християнства, яке сформувалося на спільній грецькій філософії, позначилися 

культурні відмінності. Якщо західне (римське) християнство розвивалося на 

латинській культурі (канонічним перекладом Біблії слугувала латинська 
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Вульгата, богослужіння відправлялися латиною, зрештою, латина у цій 

частині імперії була державною мовою), то східне (візантійське) 

християнство у своєму розвитку послугувалося грецькою культурою 

(канонічним перекладом Біблії визнавалася лише грецька Септуагінта, 

богослужіння також правилося грецькою, оскільки грецька мова була 

державною у Візантії). 

Таку ж аналогію можна зробити з ісламом, який сформувався як 

світова релігія з яскраво вираженою етнонаціональною ментальністю, 

психологією, способом життя, культурою народів близькосхідного ареалу. 

Іслам став важливим чинником формування арабської нації, мови, культури 

та етноконфесійної ідентифікації мусульман. 

Відтак, культура є важливою домінантою становлення і розвитку 

релігії, а діалог між релігією і культурою є вимогою часу, оскільки набуває в 

сучасну глобалізаційну епоху неабиякого значення як в збереженні 

ідентичності в контексті релігія – культура – нація, так і в міжнаціональному 

і міжконфесійному подоланні релігійного фанатизму, екстремізму і будь-

якого суспільного диструктивізму. 

Спроба здолати розрив між релігією і культурою після ІІ 

Ватиканського собору (1962-1965) активно здійснює Римо-Католицька 

Церква. Католицьке розуміння і означення „культури‖ стосується всього, чим 

людина „удосконалює і розвиває всебічну здібність свого духу і тіла‖ 

[Konstytucja duszpasterska o Kosciele w swiecie wspołczesnym // Sobór 

Watykanski II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. – Pallottinum, 1967. – П. 583]. 

Мається на увазі широка амплітуда значення і розвитку культури: 1) в 

процесі пізнання і праці поступово і неухильно здобувати контроль над 

світом; 2) робити більш людським як суспільне, так і родинне життя, а також 

«олюднення» державної сфери шляхом прогресу звичаєвої та інституційної 

культури; 3) удосконалення і примноження духовності та поставлення її на 

службу всієї людської спільноти. Католицька Церква бачить свою 

присутність у глобалізаційному світі, а також майбутнє світу і Церкви саме 

через призму розвитку інкультурації, з одного боку, і налагодження діалогу 

культур і релігій, з іншого боку. По суті, йдеться про зміну теологічних 

векторів у вимірі й розумінні культури від теоцентризму до 

антропоцентризму, виходячи з постулату інкультурації, тобто поєднання 

культури і Євангеліє, конкретніше, євангелізації культури, з одного боку, і 

культурної адаптації Євангелії, з іншого. 

Таким чином, Церква через сучасну „теологію культури‖ намагається 

пристосувати євангелізацію спочатку Церкви, а потім і євангелізацію світу до 

контексту сучасності, щоб євангелізація „стала зрозумілою для людського 

розуму і була вплетеною в обставини сучасного життя‖ [Там само. – П. 591]. 

В цілому це передбачає досягнення таких результатів: по-перше, віруючі 

повинні жити в найтісніших зв‘язках і порозумінні з іншими людьми, тобто з 

віруючими інших релігій і невіруючими, щоб намагатися збагнути їх спосіб 

мислення і відчуття, які характерні для їх національної, конфесійної та 
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розумової культури; по-друге, віруючі повинні поєднувати знання, 

почерпнуте з нових наукових досліджень і винаходів, доктрин інших релігій, 

з християнськими звичаями і освітою. Розвиток нових стосунків і форм 

спілкування між різними національними і конфесійними спільнотами 

відкриває всім і кожному зокрема доступ до багатств різних форм культури. 

У такий спосіб „поступово формується всезагальна, універсальна форма 

людської культури, яка тим швидше і тим краще розвиває і виражає 

всезагальну форму людської культури, чим краще і глибше враховує й 

оцінює відрубність та індивідуальність різних культур‖ [Там само. – П. 584]. 

Нове усвідомлення культури, яке посіло у Католицькій Церкві чільне 

місце в контексті євангелізації після ІІ Ватиканського собору (1962-1965), 

виявилося у чіткій соборній ухвалі про можливість різних підходів до 

розуміння культури як „чинників, що допомагають людині вдосконалити й 

розкрити багатогранність її духовних і фізичних рис‖ [«Laudium et Spes». – 

П.53]. Собор визнав сучасне соціологічне й етнологічне розуміння культури, 

а також „плюралізм культур‖. У соборній конституції темі культури 

присвячений цілий розділ, квітесенція якого полягає у тому, що Церква 

робить важливий крок до відкритості й гнучкості в розумінні культури. 

Відтак, „сучасний антропологічний підхід Ватиканського Собору до 

культури, – як пояснює голова Папської ради у справах культури кардинал 

Поль Пупар, – виявляє щось цілком відмінне від класичного елітарного 

розуміння культури‖ [Poupard P. The Church and Culture,challenge and 

confrontation. – St. Louis, 1994. – С.5]. 

Концепція інкультурації, яка має на меті адаптацію літургії, всього 

комплексу богослужіння, зокрема церковної мови, у національні культури, 

повинна таким чином сприяти тому, щоб кожна культура, перетворена і 

відроджена Євангелієм, відповідала живій народній традиції, оригінальному 

національному вираженню християнського послання. Відтак, діалог церкви з 

національними культурами стає життєвою необхідністю, від якої залежить 

доля церкви у третьому тисячолітті. Цю перспективу Церкви чітко окреслив 

на Європейському конгресі еклезіального руху з питань культури Іван Павло 

ІІ: „Віра, яка відірвана від культури, не може бути вповні прийнятою, 

ретельно продуманою і правдиво прожитою‖ [John Paul II. Autograph Letter of 

Foundation of Pontifical Council for Culture. – 20 May 1982 //Acta Apostolical 

Sedis, 74. - 1983. - C. 683-684]. Таким чином, Церква в сучасному світі 

найбільшою мірою зацікавлена в культурі, а саме в культурі, яка виходить від 

людини, яка існує для людини, яка охоплює всю сукупність життя кожного 

народу, оскільки „поєднання культури і віри вимагає не тільки культура, але 

також і віра‖ [The Motu Prohrio. Inde a Pontificatus. - 1993, 25 march // Atheism 

and Faith. – Vatican City, 1993. - C.84]. 

Проблема взаємовідносин між Євангелієм і культурою, вірою і 

культурою була поставлена і в основному вирішена самим Ісусом Христом. 

Належачи за народженням до єврейського народу, вихований його 

культурою, сформований його релігією і пройнятий його ментальністю у 
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мисленні й почуттях, Христос у певному сенсі був продуктом єврейської 

культури. Навіть його посланництво-спасіння було адресоване насамперед 

його співвітчизникам („Я посланий тільки до овечок загинулих дому 

Ізрайлевого‖. – Мт. 15:24). Але перед тим, як покинути землю, Христос 

сказав: „Тож ідіть і навчіть всі народи...‖ (Мт. 28:19). Цим Христос сказав, що 

трансцендентний елемент його місії повинен залишатися ідентичним для всіх 

народів, тоді як єврейсько-іудейський елемент його посланництва повинен 

бути замінений на культурний елемент кожного народу. Це і є класичним 

взірцем інкультурації Євангеліє. Така концепція поєднання релігійної віри і 

національної культури схвалюється духовними авторитетами сучасної 

Католицької Церкви. 

Разом з тим, весь ісламський світ здригнувся, коли, можливо, невдале 

або до кінця не продумане висловлювання такого католицького авторитета, 

як Римський папа Бенедикт ХVI, у його лекції, виголошеній 12 вересня 2006 

р. у Рагенсбурському університеті, було сприйнято як образа ісламу, Пророка 

Мухаммада і понад одного мільярда його сучасних послідовників в 150 

країнах світу. Як це сталося? Бенедикт ХVI у своїй університетській лекції 

намагався ідентифікувати і поєднати три дефініції – віру, розум і університет 

як universitas scientiarum (універсальності наук). Він обґрунтував тезу про 

пізнання Бога розумом і затаврував практику навернення до Бога 

насильством. І як ілюстрацію використав уривок з діалогу, який відбувся, 

ймовірно, 1391 року між високоерудованим візантійським імператором 

Мануїлом ІІ Палеологом і освіченим персом, котрий був знавцем 

християнства та ісламу, а також істин, які проголошують обидві релігії. 

Діалог охоплював широкий спектр систем віри, що містяться в Біблії, Корані 

і головним чином зосереджується на образі Бога і людини. Але водночас цей 

діалог торкався відносин між „трьома Законами‖ або „правилами життя‖: 

Старим Завітом – Новим Завітом – Кораном. Бенедикт ХVI прокоментував 

його таким чином: „Імператор напевно знав, що в Сурі 2:256 сказано: „Немає 

примусу в релігії‖. Як зазначають експерти, це одна із сур раннього періоду, 

коли Мухаммад не мав влади і йому загрожувала небезпека. Але імператор, 

безперечно, знав і про вказівки, які пізніше були зафіксовані в Корані, в яких 

йдеться про священну війну, і запитує: „Покажи мені, що нового приніс 

Мухаммад, і ти знайдеш там тільки злі й негуманні речі, наприклад, його 

наказ мечем поширювати віру, яку він проповідував‖. 

Свій коментар до цього діалогу Бенедикт ХVI завершує таким 

висновком: „Ось ключове твердження в аргументації проти примусового 

навернення: діяти всупереч розуму – це суперечити природі Бога... для 

імператора, візантійця, вихованого грецькою філософією, це твердження 

очевидне. Проте у мусульманському вченні Бог абсолютно трансцендентний. 

Його воля не пов‘язана з жодною нашою категорією, зокрема з категорією 

раціональності... І тут перед нами постає дилема: різне розуміння Бога, а, 

отже, відмінність конкретних релігійних традицій‖ [Парафіяльна газета. – 

2006.- №18.- C. 3]. 
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Але ж і в християнстві, зокрема практиці Римо-Католицької Церкви, 

Бенедикт ХVI міг би знайти чимало прикладів, коли іменем Бога і під егідою 

Церкви вчинялося насильство, лилася кров, що, звичайно, суперечить 

розумові і природі християнського Бога. Про це мав сміливість і мудрість 

сказати його попередник папа Іван Павло ІІ. Шлях Церкви у третє 

тисячоліття Іван Павло ІІ вважав необхідним почати з „рахунку совісті й 

спокути за вчинене у другому тисячолітті‖. Свій особистий „рахунок 

спокути‖ Іван Павло ІІ відкрив, попросивши „прощення у всіх за те зло і 

провини, які вчинили сини Католицької Церкви іншим Церквам і особам 

упродовж останнього тисячоліття‖. 

Це стосується і сумнозвісних хрестових походів, і негідних методів 

інквізиції, і переслідування відомих учених за їх несумісні з тодішньою 

позицією Церкви відкриття, і взаємних проклять і анафем як з боку Західної, 

так і Східної церкви. Саме такий сенс бачить Іван Павло ІІ у самій ідеї 

„Християнського ювілею‖, а саме - „очищення пам‘яті‖ для „відкриття 

перспектив правдивого поєднання‖ і діалогу між релігіями і культурами. 

У жовтні 2007 р. в Неаполі (Італія) відбулася міжрелігійна зустріч 

«Світ без насильства: діалог релігій і культур». Жвавий обмін думками на цій 

зустрічі віддзеркалює напружену й нервову атмосферу, яка не одне 

десятиліття вже панує на Близькому Сході, а тому далеко не відповідала 

духові в Неаполі. На цій зустрічі «дружньо і гостро», як було заявлено, 

дискутували головний рабин Ізраїлю, ліванський християнський патріарх і 

мусульманський професор. Траплялося і таке, що папа Бенедикт ХVІ 

змушений був підключатися до дискусій, щоб розрядити обстановку. І тут 

він, безперечно, виступав більш раціонально і продумано, ніж в 

Рагенсбурському університеті. 

Причина такої напруженості саме на цій зустрічі коренилася в тому, що 

релігійні та політичні діячі близькосхідних країн були стурбовані загрозою 

розв‘язання нової спустошливої війни у зв‘язку з розгортанням Тегераном 

власної ядерної програми та створення атомної бомби. Не випадково 

тодішній італійський прем‘єр-міністр Проді, учасник зустрічі «Світ без 

насильства: діалог культур і релігій», підкреслив, що «треба підтримувати 

процес примирення народів Близького Сходу», що релігії несуть велику 

відповідальність за це і, в будь-якому разі, «вони не повинні прямо чи 

опосередковано схвалювати насильство». 

Як наголосив на цій зустрічі Андрео Ріккардо, керівник католицької 

Спільноти святого Егідія, потрібно відмовитися від так званої «культури 

погорди», оскільки вірус погорди щодо юдеїв призвів до Голокосту, «погорда 

зруйнувала відносини між мусульманами та християнами, погорда живить 

тероризм» [Парафіяльна газета. – 2007.- №21. – C. 3]. 

Виступаючи на цій зустрічі, Бенедикт ХVІ наголосив, що Католицька 

Церква має намір і надалі брати участь в діалозі заради порозуміння між 

різними культурами і традиціями, а також побажав, щоб такий дух найперше 

поширювався там, де панують напружені відносини, де заперечується 
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свобода і гідність іншої людини, де люди терплять наслідки непорозумінь і 

нетолерантності. Папа ще раз нагадав тезу, яка стала провідною у його 

Регенбурській лекції: ніколи не можна виправдовувати зло і насильство, 

закликаючи до цього ім‘я Боже. 

Отже, шлях до діалогу культур і релігій як важливий засіб протидії 

тероризму пролягає поза вузькоконфесійною зорієнтованістю і має своїм 

фундаментом й дороговказом загальнолюдські принципи. І про це ясно і 

переконливо сказав під час свого понтифікату Іван Павло ІІ, який був 

названий «екуменічним папою», «слугою єдності» релігій і культур, великим 

гуманістом. Він звернувся до історичної ретроспективи, щоб накреслити 

історичну перспективу розвитку людства у третьому тисячолітті. Він 

порекомендував придивитися хоча б до діянь стародавніх, щоб виразно 

помітити, як у різних частинах світу, де розвивалися різні культури, людей 

об‘єднували ґрунтовні питання, що стосувалися самого сенсу людського 

існування. І ці питання, і відповіді на них вони знаходили і у Святому Письмі 

Ізраїля, і у Ведах, і в оповідях Тірнхаркари й Будди. Вони присутні у поемах 

Гомера, в трагедіях Еврипіда і Софокла, а також у філософських творах 

Платона і Аристотеля. Спільним джерелом цих пошуків є необхідність сенсу, 

яку людина від самого початку дуже сильно відчуває своїм серцем. Від 

відповіді на ці питання залежить, який напрям у своєму житті повинна надати 

людина, щоб протидіяти деструктивним тенденціям, зокрема, фанатизму і 

екстремізму на ґрунті релігії, щоб, як переконливо сказала Леся Українка, 

замість віри в Бога не процвітала запеклість фанатична. Саме такий підхід 

має очистити шлях до діалогу культур і релігій. 

Що це означає для України? Які передумови, притаманні для діалогу 

культур і релігій, характерні для України? 

1) На терені України зустрівся та зімкнувся не лише православний 

Схід і католицький Захід, а й Схід і Захід у масштабному, 

геополітичному вимірі. Починаючи з середини ХVІ ст., від часів 

Реформації, Україна стає батьківщиною різних протестантських 

течій: лютеранства, кальвінізму, соцініанства, згодом – баптизму, 

адвентизму, п‘ятидесятництва, Свідків Єгови, а сьогодні – різних 

харизматичних течій, неорелігій. Ще раніше – в княжу добу - на 

українській землі прижилися іудаїзм та іслам. Отже, нині маємо 

досить різнобарвну конфесійну карту України. Тут сьогодні 

пускають коріння, знаходять прихильників і послідовників нові 

християнські, неохристиянські та нехристиянські течії, 

відгалуження, іноді досить екзотичні, далекі від української 

національної традиції та культури. 

2) У правовій державі, демократичному суспільстві гарантується 

вільний світоглядний і віросповідний вибір, якщо він не виходить за 

межі загальнолюдської етики, не перешкоджає утвердженню 

сутнісних сил людини, інтелектуальному, моральному розвитку 

особи, цивілізованому співжиттю громадян. 
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3) Національні культури, конфесійні відмінності, світоглядний 

плюралізм не повинні (і не можуть в Україні) бути підґрунтям для 

релігійного екстремізму і етнорелігійної ворожнечі. Бо ж 

християнська культура, яка ґрунтується на Євангелії, має спільні 

корені з культурою іудейською, що ґрунтується на Торі, та 

ісламською культурою, яка в Корані увібрала багато сакральних 

сюжетів Старого і Нового Завітів Біблії, збагатилася духовними 

надбаннями монотеїстичних релігій – іудаїзму і християнства, 

досягненнями східної і західної цивілізації, грецької філософії, 

римського права. Усі ці релігії доповнюють одна одну і в багатьох 

аспектах – не лише провіденціальному й есхатологічному, а й 

культурологічному й етичному – можуть гармоніювати між собою. 

Відтак, Україна має великий культурологічний ресурс 

міжнаціонального і міжрелігійного діалогу. 

4) Міжнаціональний і міжконфесійний мир, як неодмінна, 

фундаментальна передумова діалогу культур і релігій, набуває 

вирішального значення для мінімізації етнорелігійних конфліктів, 

які значно посилилися в кінці другого тисячоліття і мають 

тенденцію до зростання в третьому тисячолітті. Їх географія не 

обмежена якимсь одним регіоном, вони охопили весь світ: Індія – 

Пакистан (на ґрунті протистояння індуїзму та ісламу), Судан, 

Індонезія, Філіппіни, Таїланд, М‘янма (ісламсько-християнські 

конфлікти), Близький Схід (ізраїльсько-ісламський конфлікт, що 

межує з іудейсько-мусульманським протистоянням), Північна 

Ірландія, колишня Югославія (міжхристиянське та християнсько-

ісламське протиборство). 

5) Особливо небезпечним є релігійний екстремізм на ґрунті 

ісламського фундаменталізму, що супроводжується боротьбою за 

повернення до «витоків ісламу», «утвердження первісного, ще не 

зіпсованого ісламу», «установлення ісламської теократичної 

держави». Події останнього десятиріччя в Алжирі, Судані, Лівані та 

інших мусульманських країнах підтверджують це. Тереном 

ісламського фундаменталізму та тероризму стає Кавказ, а також 

країни Середньої Азії. У зв‘язку з цим, як зауважив голова Ради 

муфтіїв Росії Равиль Гайнутдин у своїй статті «Іслам проти 

тероризму» [Терроризм и религия. – М., 2005. – С.73-108], 

правильного розуміння потребують такі поняття, як: «джихад» і 

«джихад меча» в ісламі; правомірність поділу землі на «територію 

війни» і «територію мира» («дар-уль-харб» і «дар-уль-салям»); 

істинне і фальшиве тлумачення аятів Корану про війну з 

«невірними»; встановлення справжніх причин виникнення у 

сучасному світі екстремізму і тероризму під символікою ісламу. Цей 

ісламський авторитет переконаний у тому, що ісламський світовий 

порядок – це єдність в багатоманітті. В ісламі є ресурс для протидії 
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релігійному екстремізму і тероризму, з одного боку, та для діалогу 

різних релігій і культур, з іншого боку. 

6) У різних регіонах України збереглися історично-культурні пам‘ятки 

християнства (як Східного, так і Західного), ісламу, іудаїзму, 

караїзму та інших релігій і етносів. Вони є притягальними, надто 

привабливими культурними і сакральними осередками для 

українців, євреїв, кримських татар, інших етноконфесійних груп та 

їхніх співвірників, які проживають за межами України. Останніми 

роками здійснюються приватні й неорганізовані паломницькі 

поїздки до місць, пов‘язаних з пам‘ятними місцями, подіями, 

визначними особистостями їхнього етноконфесійного минулого. 

Українська держава ще не все зробила для розвитку міжнародного 

релігійного туризму в Україні. А цей напрямок має важливе 

значення для встановлення і збереження мирного співжиття, 

злагоди між усіма етносами і культурами, конфесіями і віруваннями 

багатонаціональної України. 

 
 
 

3. Інформаційна цивілізація і релігія 
 

Кардинальні зміни в житті суспільства двадцятого століття, що 

пов‘язані з розвитком інформаційної сфери, привели до появи концепції 

інформаційного суспільства, яка визначила головним фактором розвитку 

виробництво і використання інформації. Ця концепція є різновидом теорії 

постіндустріального суспільства, основу якій заклали З. Бжезінский, Д. Белл 

та О. Тоффлер. На думку останнього, це суспільство постане і як найвищою 

мірою технічно розвинута і водночас і як антиіндустріальна цивілізація, що 

принесе з собою новий кодекс поведінки. Особливість інформаційного 

суспільства відзначив Н.Луман. «Якщо ж у понятті суспільства 

передбачаться центральне значення панування або цінностей, - зауважує він, 

- то в цьому випадку недооцінюється не тільки очевидна регіональна 

різноманітність і комплексність комунікативних зв‘язків, а й, в першу чергу, 

та степінь, в якій "інформаційне суспільство" децентралізоване, але пов‘язано 

комунікує у всесітньому масштабі завдяки своїм мережам - тенденція, яка 

завдяки комп‘ютеризації в близькому майбутньому, безумовно, буде лише 

посилюватися» [Луман Н. Л. Общество как социальная система. – М., 2004. - 

С. 27].  

Чому ж такий привабливий синдром, що позначений терміном 

«інформаційне суспільство»? Н. Луман відповідає, що, «як святе в минулі 

часи, інформація має привабливу і відштовхуючу іпостасі. Вона й допомагає 

нам, і породжує в нас невпевненість. Відтак інформація є парадоксальною 

комунікацією: вона породжує водночас і впевненість, і невпевненість. [Н. 
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Луман. Решения в «информационном обществе». – http://www.soc.pu. 

ru/publications/pts/luman_i.html] 

Ми, звичайно, розуміємо інформаційну цивілізацію як суспільство, в 

якому все більше робочого і вільного часу витрачається на виробництво та 

споживання інформації. Відтак церква і є, напевно, найдавнішою 

організацією, яка все життя займалася виробництвом і розповсюдженням 

релігійної інформації. Адже їй іманентні всі завдання і можливості 

інформаційного суспільства. Тому в інформаційній цивілізації, яка нині 

формується, релігії, релігійним організаціям найдеться чільне місце. 

Дослідник проблем інформаційної цивілізації О.П. Савруцька 

відзначає, що «світосприйняття, яке склалося ще на зорі людської історії і 

розділяло світ за принципом "свій - чужий", "ми - вони", в сучасних умовах 

інформаційного суспільства вступило в нову фазу розділення світу або за 

культурно-територіальними ознаками (Схід-Захід), або конфесійними (світ 

християнський - західний християнський і православний та мусульманський, 

а також інші модифікації подібного напрямку), або за культурним чи 

цивілізаційним параметром (західна, латиноамериканська, африканська, 

ісламська, китайська, індуїстська, православна, японська), або ж за рівнем 

економічного розвитку (Північ - Японія - Південь)» [Савруцкая Е.П. 
Феномен коммуникации в современном мире // Актуальные проблемы 

теории коммуникации. Сб.науч.трудов. - СПб., 2004. - С. 76].  

Відтак можна сказати, що глобальна інформаційна цивілізація 

породила або стимулювала виникнення поділу світу за культурно-

територіальними, конфесійними, культурними чи цивілізаційними ознаками. 

Інформаційна цивілізація кардинально змінила коло комунікацій людини. 

Міжособистісна і групова комунікація поступилася місцем організаційній, а 

тепер вже домінує зовнішня комунікація Її можливості, її вплив став не 

тільки глобальним, а й безмежним, точніше - вселенським. Усвідомлення 

цього стало сьогодні всезагальним. 

 Тейяр де Шарден ще на початку Другої світової війни так пояснював 

нові можливості людини: «Відтак завдяки спільним зусиллям і психічній 

проникливості люди почали проникати одне в одного, а їхній розум 

(загадковий збіг обставин) став взаємно стимулювалися близькістю. 

Поступом свого розширення, неначе самостійного, кожен з них розширював 

свій вплив на цій Землі, яка відтак дедалі меншала. Чим же спричинений 

сьогоденний пароксизм? Пояснення давалося не один раз. Внаслідок 

винаходу залізниць, автомобіля й аероплана фізичний вплив людини, раніше 

обмежений відстанню в кілька миль, тепер поширився на сотні і тисячі миль. 

Навіть більше – завдяки позамірному біологічному ефекту, породженому 

відкриттям електромагнітних хвиль, кожний індивідуум стає відтепер (бажає 

він того, а чи ж ні) водночас сущим на морі й суходолі, у кожному куточку 

планети» [Шарден Пьер Тейяр де. Феномен человека. – М., 1987. – С. 191 ].  

Саме оця комунікаційна всюдисутність індивідууму водночас «на морі 

й суходолі, у кожному куточку планети» створила об‘єктивну основу 
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глобалізаційним процесам, а відтак дала можливість кожній активній релігії 

стати вселенською. І ми бачимо як щоразу з‘являються нові релігії 

(кришнаїти, бахаї, кабала, мормони, харизмати тощо), які широко 

використовують інформаційні технології й охоплюють своїм впливом 

практично весь світ інформаційної цивілізації.  

Згідно з теологічною теорією Тейяра де Шардена, ―Христос як 

―вселенське животворче начало‖ іде начолі творчих змін релігійної і 

нерелігійної духовності, прогресивної людської думки взагалі, ноосфери. Він 

―завжди проводить справу зосередження в собі, очищення, спрямування й 

одухотворення загального процесу піднесення свідомостей, у які він увійшов 

сам. Через безперервні дії сопричастя і піднесення Він поєднує Себе з 

цілковитим психізмом Землі. І тоді, каже нам ап.остол Павло: ―Хай буде Бог 

в усьому‖ (1 Кор. 15: 28). Воїстину це найвища форма ―пантеїзму‖, без будь-

якого сліду отрути, що примішується, і без знищувального викривлення‖ 

[Тейяр де Шарден П. Феномен христианства // Глобальные проблемы и 

общечеловеческие ценности. – М., 1990. – С. 101].  

За Тейяром де Шарденом, в світі, який духовно конвергує, енергія 

Христова покриває будь-яку з‘явлену потребу, зокрема і глобальні, і потребу 

в комунікаціях. Тому не дивно, що людський витвір Інтернет освячено і його 

застосовують практично всі церкви світу - християнські, буддистські, 

язичницькі тощо. Для пропаганди свого віровчення і діяльності конфесії 

вдаються за допомогою до місцевих ЗМІ і глобальних телекомунікаційних 

мереж.  

Відомий канадський дослідник і провісник електронного «глобального 

села» Маршалл Мак-Люен використав ідеї неординарного католицького 

філософа Тейяра де Шардена в своїй технократичній теорії. Він відзначає, що 

«люди письмової культури, яким притаманний критичний розум» не 

розуміють «його теорію про космічну оболонку-мембрану, яка замкнулася 

навколо земної кулі саме завдяки розширенню різних чуттів за допомогою 

електрики. Така екстерналізація наших чуттів створює те, що Шарден 

називає «ноосферою», або глобальним технологічним розумом. Замість того, 

щоб перетворитися на Александрійську книгозбірню, світ став комп‘ютером, 

електронним мозком, так само як це віщує не дуже глибока наукова 

фантастика» [Мак-Люен М. Галактика Гутенберга: становлення людини 

друкованої книги. – К., 2008. – С. 52-53].  

Інформаційна цивілізація спонукає до активної конкурентної боротьби 

релігійних організацій і передбачає нескінченну гонитву за інноваціями, 

удосконаленнями, винаходами в своїй сфері діяльності. Тому зрозуміло, що 

сучасна, адаптована до глобальних процесів, людина відчуватиме себе 

комфортно в церкві, яка не відстає від вимог часу і в якій постійно 

відбуваються якісь зміни. Церква, аби не втратити вплив на своїх віруючих в 

умовах інформаційної цивілізації, прагне мати постійний комунікативний 

зв‘язок з ними, де б вони не перебували. Треба, щоб її голос почули, бо ж 

інакше, з часом, вона припинить взагалі своє існування. Якщо люди не йдуть 
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до церкви, то вона має сьогодні йти до них. Православні і греко-католицькі 

священики, як правило, чекають віруючих - прихожан, тобто тих, хто сам 

повинен приходити - у своїх храмах. Зрозуміло, багатьох потенційних 

віруючих вони не бачать. Особливо характерно це для великих міст, де 

відсутній тиск територіальної етнічної громади. Проте традиційні церкви 

дуже часто й ―традиційно‖ забувають про окрему особу. Найчастіше 

релігійний контакт з конкретною людиною відбувається в національному 

колективі, саме там, де можна вплинути думкою більшості, авторитетом, де 

спрацьовують психологічні механізми групізму.  

Традиційні українські церкви за роки своєї тисячолітньої історії 

розгубили досвід індивідуальної роботи в умовах індиферентизму й 

скепсису. Завдяки секуляризації і трансформації суспільства вони отримали 

можливість відродити певні навички агітаційно-пропагандистської 

діяльності. Усі церкви, залежно від своїх можливостей, мають доступ до ЗМІ 

і світової мережі Інтернет. Тож нині ми є свідками величезної міжцерковної 

конкурентної боротьби за контроль над глобальними каналами комунікації. 

Проте при цьому вже не можна вирішувати проблему традиційними 

шляхами, бо ж доводиться мати справу з особистістю, з її специфічними 

інтересами. Потрібно вести діалог з конкретною людиною, вміти відшукати 

певного адресата. В цій справі не допоможуть авторитарний тиск, 

менторський тон, зверхність, лайливість, нетолерантність.  

Прояв конфесійного протистояння в сучасних умовах глобалізації несе 

в собі реальну загрозу соціальної й культурної конфронтації на релігійному, 

етнічному, мовному ґрунті. За допомогою таких завоювань інформаційної 

цивілізації, як глобальна система Інтернет, засоби зв‘язку та масової міграції, 

створено єдиний інформаційно-комунікативний простір сучасного світу. 

Певно що за багатьма об‘єктивними ознаками повинен був би посилюватися 

природний потяг людей до об‘єднання, гармонізації людських відносин, до 

вирішення багатьох соціально-економічних проблем, які стоять перед 

людством. «Насправді ж, - як відзначає О.П. Савруцька, - багатополярність 

сучасного світоустрою "вивернула" нові проблеми, які орієнтовані, перш за 

все, на культурно-комунікативну сферу соціальної реальності. Ідеї діалогу 

культур, етноконфесійного консенсусу, толерантності тощо виникли у 

відповідь на потребу в необхідності "зняття" протистояння, що різко 

загострилося, держав, політик, релігій, культур і усього того багатоманіття 

протиріч, присутніх в наш час й присутніх у людському суспільстві протягом 

тисячоліть його існування» [Савруцкая Е.П. Феномен коммуникации в 

современном мире. - С. 77].  

Інтернет дає церквам можливість здійснювати як глобальний, так і 

сугубо індивідуальний вплив. Адже це – найбільше в світі інноваційне 

інформаційно-технологічне середовище, наявність якого викликає 

величезний інтерес у молоді. Ним користуються вже десятки мільйонів 

мешканців Землі за допомогою комп‘ютерів і засобів мобільного зв‘язку. 
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Отже, інформаційна революція спонукає до кардинальної трансформації 

релігійно-церковної діяльності. Відбувається і відповідний злам стилю життя.  

В умовах інформаційної цивілізації будь-яка ідеологія, яка претендує 

на абсолютну істину, прагне також до глобальної влади. Такими 

ідеологічними системами є, зокрема, світові релігії, які в межах свого 

поширення – своїх цивілізаційних кордонів (поля, сфери комунікативного 

впливу) - прагнуть довести свою істинність і абсолютність. Християнство та 

іслам відкрито прагнуть світового панування. Їх прагнення – розповсюдити 

свою віру, свою християнську або ісламську цивілізації на весь світ з метою 

встановлення Царства Божого (християнство) або всесвітнього Халіфату 

(іслам). 

Ще однією світовою релігією є буддизм, проте в основі його ідеології 

немає абсолютного Бога. Однак і буддизм має ознаки глобалізму, якщо 

виходити з визначення глобалізації М.Уотерса. Він визначає глобалізацію як 

соціальних процес, у ході якого стираються географічні кордони соціальних і 

культурних систем, а населення все більше усвідомлює зникнення цих 

кордонів [Див.: Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы.- К., 

2002.- С. 1].  

Саме такий процес усунення соціальних і національних перешкод для 

глобальної комунікації закладено в буддизмі, як і в християнстві чи ісламі. 

Глобалізм іманентний всім світовим релігіям. Проте він має неоднакові свої 

вияви в кожній із них. Більше того, будь яка сучасна релігія або містико-

окультне вчення можуть стати глобальними за допомогою вмілого 

використання можливостей інформаційної цивілізації і цілеспрямованої 

організації їх поширення. Проте це за умови, якщо вона задовольняє певні 

потреби людей.  

Глобалізація, яка з одного боку створена інформаційною революцією, а 

з іншого – глобалізаційні процеси, які запущені і скеровуються системою 

глобальних організацій, формують саме цю інформаційну цивілізацію. 

Глобалізація усуває перешкоди на шляху розвитку комунікацій, лібералізації 

торгівлі і розповсюдження релігій. Вона сприяє зближенню людей, 

стандартизації життя, трансформації національних культур і конфесій, тобто 

веде до змін в усіх сферах життя як на світовому, міжнаціональному, так і на 

національному рівнях. 

На релігійному полі України визначились носії ідеї глобалізації. Це, 

перш за все, ліберальні євангелісти і різні неохристиянські течії, які 

керуються в своїй діяльності постмодерністською думкою і вміли 

користуються всілякими можливостями інформаційної цивілізації. Тією чи 

іншою мірою їм протистоять традиційні церкви, до яких, крім католиків, 

греко-католиків, православних і лютеран, відносять себе баптисти, 

адвентисти та ін. Визначилися й активні антиглобалістські сили у вигляді 

найбільш фундаменталістичної частини християнства (перш за все – 

православ‘я) та ісламу. 



102 
 

 Неоднозначно ставляться до глобалізації представники традиційних 

церков. Так, лютеранський теолог Д.Вейз із США, критикує глобалізацію, як 

«прояв постмодерністського екуменізму», що лише зароджується. 

Неохристиянські релігійні об‘єднання прагнуть створити в світі 

«всеохоплюючу, хоча й погано визначену, глобальну єдність‖. Культ єдності 

неодмінно веде до втрати свободи. Індивідуальність, згідно визначення, має 

бути подавленою, якщо прагнемо досягти єдності [Вейз Дж.Э. Времена 

постмодерна. Христианский взгляд на современную мысль и культуру. - С. 

208]. Як бачимо, Д.Вейз солідарне відгукується на думку Маршалла Мак-

Люена щодо втрати свободи особистості і негативного впливу «Великого 

Брата» у згуртованій інформаційними каналами глобальній цивілізації. Він, 

зокрема, писав: «І в той же час, коли наші почуття виходять із нас у наше 

середовище, Великий Брат заходить у середину. Якщо ми не усвідомимо 

цього процесу, одного дня ми будемо загнані в панічний страх, що так добре 

вписується у світ племінних барабанів, повний взаємозалежності й 

вимушеного співіснування. … Страх – це нормальний стан у будь-якому 

усному суспільстві, оскільки в ньому безперервно все впливає на все» [Мак-

Люен М. Галактика Гутенберга: Становлення людини друкованої книги. – С. 

53]. 

Потенційні можливості глобального спілкування, з одного боку, і 

глобальні страхи, що тиснуть на психіку і розум людини, активно 

спонукають її до релігійно-містичних пошуків. І саме провідники 

інформаційної цивілізації стають час від часу заручниками своїх 

страхітливих фантазій. Інтернет-простір заповнений статтями, форумами і 

блогами, в яких учасники обговорюють проблеми виживання в часи 

тотальної кризи і неодмінної глобальної війни всіх проти всіх.  

Активно стимулює молодь до таких думок сонм комп‘ютерних 

ігор.Найбільш вразлива, а водночас і активна частина такої молоді вдається 

до практичних дій, щоб застрахувати ризики інформаційної цивілізації. Так, 

Віктор Сергієнко, відомий в Інтернеті під ніком Кошастий, запропонував 

свою сільську концепцію спасіння від всесвітньої кризи, яка стала 

популярною серед постапокаліптично налаштованих блогерів. Він вирішив 

перечекати кризу інформаційної цивілізації в селі під Києвом, де купив дім 

ще в 2003 році. Очевидно, глобальні теракти ісламістів 2001 року і наступна 

війна з талібами стали головними факторами для прийняття такого рішення. 

Віктор з дружиною і ще декілька сімей живуть натуральним господарством. З 

благ цивілізації мають тільки електрику, яку використовують лише в крайній 

потребі. Він не відносить себе до будь-якого релігійного напряму та 

формулює свої основні принципи так: «спільність з природою; необхідність 

жити самому, не розраховуючи на допомогу згори, відсутність будь-якої 

загробної складової. А мораль відмінно формується і без участі якоїсь з 

релігій [Варламова Д. Кризис цивилизации лучше переждать в деревне // 

Известия в Украине. – 10 лютого 2009. «О методе выживания Кошастого» 

див. на сайті: http://worldcrisis.ru]. 
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Рух сюрвівалістів (від англійського survivalism – виживати) зародився 

ще у 1974 р. у США й Великобританії під впливом нафтової кризи 1973 року. 

Сюрвівалісти змирилися з думкою, що звичній світобудові скоро прийде 

кінець, тому старанно готуються до майбутньої катастрофи, а відтак роблять 

запаси, споруджують сховища й набувають навички, необхідні для свого 

захисту в умовах суцільного хаосу. Заступник директора Інституту 

економічних стратегій Росії Олександр Неклесса в своєму коментарі 

«Перехід у новий стан – це не крах» до вищезгаданої статті пише: 

«Глобальна криза прийшла у саме серце економічного укладу, що 

розвивається – «грошової» або «інформаційної» економіки. Вперше в історії 

гроші можуть довільно розмножуватися – раніше вони були прив‘язані до 

реальних данностей та матеріальних активів. Я б назвав цю економіку 

трансфінітною, тобто такою, що не має меж … Як античність змінилася 

середньовіччям, а середньовіччя – Відродженням, так ми зараз входимо у 

новий світ. Відбуваються революційні процеси – і в економічному плані, і в 

сфері політики, культури, світогляду. Це дійсно можна назвати системною 

кризою цивілізації. Але це не крах, а перехід у новий стан, незважаючи на те, 

що для декого він може виявитися трагічним» [Варламова Д. Кризис 

цивилизации лучше переждать в деревне]. 

В умовах тиску інформаційної цивілізації, що посилюється, російське 

православ‘я активно відстоює існування в світі певної спільноти 

православних східнослов‘янських народів як самостійної цивілізації. У 

виступі на Восьмому Всесвітньому російському народному соборі 3-4 лютого 

2004 р. тодішній Патріарх Московський і всієї Русі Олексій ІІ наголошував, 

що «Російська Церква... бажає служити справі єдності й загального розвитку 

православних народів як самостійній цивілізації, що несе світу самобутній 

досвід здійснення християнського ідеалу. Впевнений, що це свідчення може 

збагатити життя багатьох народів‖ [Церковный вестник.- 2004.- № 3]. 

Теоретичною базою такої політики слугували розробки сучасного 

Патріарха РПЦ, а донедавна митрополита Смоленського й Калінінградського 

Кирила: ―Фундаментальний виклик епохи, в яку всім нам випало жити, 

полягає в необхідності вироблення людством такої цивілізаційної моделі 

свого існування в XXI ст., яка передбачала б всебічну гармонізацію 

драматично різнонаправлених імперативів неолібералізму й традиціоналізму. 

Перед Заходом і Сходом стоїть найважливіше, але в жодному випадку не 

безнадійне завдання спільного віднайдення балансу між прогресом у сфері 

дотримання прав особи й меншин, з одного боку, і збереженням національно-

культурної та релігійної ідентичності окремих народів, з іншого‖ [Кирилл, 

митрополит. Обстоятельства нового времени: либерализм, традиционализм и 

моральные ценности объединяющейся Европы.- http://religion.ng.ru/ 

confessions/1999-05-26/5]. 

Цей ―цивілізаційний виклик нашого часу‖, на думку богослова, 

православні віруючі відчувають повсюди і з надзвичайною гостротою. 

Митрополит Кирило стверджував, що ―глобалізація, як і інтеграція Європи, 
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не може відбуватися на основі лише одного цивілізаційного проекту, однієї 

духовної парадигми, яка б влаштовувала ввесь світ, яка була б органічною 

щодо всього багатоманіття культурно-релігійних традицій‖ [Там само]. Тому 

слід очікувати від нового Патріарха РПЦ активних дій щодо реалізації своєї 

ідеї. 

Комунікації доби інформаційної цивілізації все більш активно 

впливають на інформаційні потоки всередині самих церков. Перед церквами 

зараз стоїть завдання охопити своїм впливом не лише парафіян, а й всі 

можливі інші цільові групи, в тому числі й ті, які з‘явилися внаслідок 

постмодерністського впливу і глобалізації. Фактично зовнішнє щодо 

релігійної організації оточення впливає іноді більше на процес прийняття 

рішень в самій організації, ніж воля керівництва. Так, локальним українським 

церквам приходиться конкурувати з транснаціональними релігійними 

структурами, які мають величезні ресурси, досвід, найсучасніші технічні 

засоби, в тому числі супутникове телебачення. Так діють протестантські 

телеканал «Надія», «Транссвітове радіо», радіоцентр «Голос надії» тощо.  

Відтак формування в України інформаційного суспільства відбувається 

дуже складно. Велике значення має те, яким чином традиційні українські 

церкви зможуть і будуть здатні використовувати нові технології спілкування 

та сучасні технічні засоби комунікації. Зволікання деяких українських 

традиційних церков у переході на сучасні технології комунікації ставить їх в 

позицію тих, хто захищається. Але в умовах сучасного активного і 

агресивного поля інформації вони тим самим вибирають для себе позицію 

переможених. 

В умовах інформаційної цивілізації відбулося розширення 

транскультурних комунікацій, міжкультурних зв‘язків та прискорився процес 

глобалізації всіх без винятку активних релігій. Центральне місце займає 

комунікація в соціалізації, освіті й культурі. Це сприяє діалогу культур, а 

разом з тим створює загрозу для національної самобутності. Поява 

індустріальних структур у сфері релігії, безумовно, стимулює творчу 

діяльність і розповсюдження певної релігійної культури. Разом з тим, вони 

створюють серйозні проблеми і реальну загрозу для цілого ряду традиційних 

і регіональних церков. 

―Той, хто володіє інформацією, той володіє світом‖, - це вже не просто 

гасло, а реалії дня. В 1999 році на одній з конференцій у Відні виступив 

Збігнев Бжезинський. Він прогнозував, що в інформаційному суспільстві ХХІ 

століття нові можливості будуть спонукати переходити від користування 

―владою на раціональній основі‖ до ірраціональних дій ―на спонтанній основі 

шокуючих наукових можливостей удосконалення, перетворення і творення 

людини‖. Чи буде ірраціоналізм домінувати в ХХІ сторіччі? ―Шокуючі 

наукові можливості‖, на думку З. Бжезинського, нададуть причетним до 

влади людям нові засоби тотальне керувати кожною людиною окремо. І 

єдиним обмеженням тут стає мораль. Нові виклики майбутнього примусили 
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досвідченого вченого сказати, що ―з філософської точки зору ми збентежені, 

а з релігійної – в стані невизначеності‖ [Див.: День. -1999. – 17 серпня]. 

Виходячи з викликів часу, надзавданням науки стає необхідність 

визначити контури, орієнтири майбутнього життя людства. Напруження 

людської думки вчених, політиків, релігійних і суспільних діячів безумовно 

зможуть визначити гуманні цілі для людства. Утримуючи в суспільній 

свідомості такий позитивний образ майбутнього, ми відповідно зможемо йти 

своїм шляхом до визначеної мети. Дедалі більше сучасних філософів 

сходяться до думки, що раціональне завоювання і підкорення світу веде в 

умовах техногенної інформаційної цивілізації до катастрофічних наслідків. 

―Від етики сили і панування – до етики ненасильництва‖, - так визначився 

вектор моральної трансформації інформаційної цивілізації сьогодні.  

 

 

 

4. Культура й інкультурація 

в контексті міжрелігійного і міжкультурного діалогу 

 

Донедавна Церква і культура в конфесійному розумінні не могли бути 

рівнозначними і рівноправними величинами. Партнерство дихотомії 

Церква-культура заперечувалося як першою, так і другою. Історична Церква 

намагалася стояти над культурою, а культура намагалася дистанціюватися 

від Церкви. Уявлення про культуру Церква пов'язувала лише з релігійною 

культурою, яка визначалася як соціально репродуктивна чи творча 

діяльність людей у тій сфері буття і свідомості, що пов'язувалася з вірою в 

надприродне. Релігійна культура завжди була конфесійно 

диференційованою і виражала історично досягнутий рівень розвитку 

релігійних течій (скажімо, секта-деномінація-церква або ж релігійна 

спільнота – інституалізована церковна установа). Розрізнялася релігійна 

культура за ознаками як матеріальна (в її основі лежав релігійний культ), 

так і духовна (система зразків, норм поведінки та релігійних знань, що 

систематично прищеплювалися, закріплювалися певною церквою, а також 

рівень оволодіння ними послідовниками даного віровчення). 

Взагалі ж між культурою народною, тим більше світською, і 

церковною традиційно існували прірва і протистояння. Православна Церква 

в Русі-Україні завжди воювала з народною дохристиянською культурою. Не 

змігши подолати її впливу, змушена була піти на синкретичне співжиття з 

нею. Католицька Церква лише на II Ватиканському соборі (1962-1965) 

сформувала нове розуміння культури. Протестантизм від самого початку 

свого існування, особливо в Новому Світі, заявив про себе як ототожнення 

релігії і культури. З одного боку, антипросвітницький характер 

протестантизму проявився в засудженні театру, живопису, світської 

літератури, розваг як непродуктивної трати часу і коштів. Пізніше ці види 

діяльності були оправдані, якщо вони ставали джерелом доходу. З другого 
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боку, соціально-етичні ідеї протестантизму стали духовним вираженням 

нової тенденції суспільного розвитку і в такій якості дійсно відіграли 

важливу, хоча й не вирішальну, роль в зміцненні цих тенденцій, в їх 

ідейному опрацюванні та оформленні, у формуванні дисципліни і культури 

праці, як і, зрештою, у становленні американської нації. Нові сучасні 

релігійні течії (як неохристиянські, так і орієнталістські) стоять поза 

культурою тих народів, де вони намагаються здобути неофітів. 

 Спроба здолати розрив між релігією і культурою останнім часом 

активно здійснюється Римо-Католицькою Церквою. Католицьке розуміння і 

означення «культури» стосується всього, чим людина «удосконалює і 

розвиває всебічну здібність свого духу і тіла» [Konstytucja duszpasterska о 

Kosciele w swiecie wspolczesnym Sobor Watykanski IІ. Konstytucje. Dekrety. 

Deklaracje.- Pallottinum,1967. - S. 583]. Мається на увазі насамперед широка 

амплітуда розвитку культури: 1) в процесі пізнання і праці поступово і 

неухильно здобувати контроль над світом; 2) робити більш людським як 

суспільне, так і родинне життя, а також «олюднення» державної сфери 

шляхом прогресу звичаєвої та інституційної культури; 3) удосконалення і 

примноження духовності та поставлення її на службу всієї людської 

спільноти  

Отже, культура розглядається широкоаспектно - в історичному і 

суспільному, соціологічному і етнологічному, теологічному і релігійному 

«зрізах». Культура має свою інфраструктуру, в рамках якої вона 

розвивається: 1) людська праця і витворені нею матеріальні, інтелектуальні 

й духовні блага; 2) релігійна практика і формування звичаїв та традицій; 3) 

розвиток науки і мистецтва, всього, що належить до сфери естетики і краси і 

з чого формуються передумови людського життя, різні форми укладу 

життєвих благ. Католицька Церква зацікавлена в розвитку всієї 

інфраструктури культури. Вона «вписується» в цю інфраструктуру культури 

і бере активну участь в її розвитку, вдосконаленні, олюдненні і наданні їй 

вищих вимірів духовності.  

В католицькій «теології культури» великого значення надається 

умовам і формам розвитку культури в сучасному світі. Церква бачить свою 

присутність у світі, а майбутнє світу і Церкви розглядає через призму 

розвитку культури. Саме тому у душпастирській конституції II 

Ватиканського собору, майже у всіх післясоборних енцикліках, посланнях, 

особливо під час понтифікату Івана Павла II, феномен культури набуває 

чільної уваги й широкої інтерпретації. Католицька Церква вважає, що 

сучасну культуру характеризують такі ознаки: 1) точні науки розвивають 

величезний критичний потенціал; 2) новітні психологічні дослідження 

доходять до глибин людської активності; 3) історичні дисципліни сприяють 

новому розумінню подій, речей, явищ, тенденцій під кутом їх змінності і 

еволюції; 4) звичаї і традиції з кожним днем постійно уніфікуються; 5) 

індустріалізація, урбанізація та інші явища і причини технологічного 

розвитку, впливаючи на суспільне життя, створюють нові форми культури 
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(масова культура), з чого народжується новий спосіб мислення, діяльності і 

використання вільного часу; 6) розвиток нових відносин і форм спілкування 

між різними етносами і конфесійними спільнотами відкриває всім і 

кожному зокрема доступ до багатств різних форм культури. У такий спосіб 

«поступово формується всезагальна, універсальна форма культури, яка тим 

швидше і тим краще розвиває й виражає всезагальну форму людської 

культури, чим краще і глибше враховує й оцінює відрубність та 

індивідуальність різних культур» [Там само . - S. 584]. 

Католицька «теологія культури» в центр культури ставить людину. По 

суті йдеться про зміну теологічних векторів у вимірі і розумінні культури 

від теоцентризму до антропоцентризму. Ідеологи «теології культури» 

недвозначно заявляють: «У цілому світі дедалі більше зростає почуття 

автономії і водночас моральної зрілості людського роду, що має величезне 

значення для його духовної і моральної відповідальності. Цей факт стає ще 

більш зрозумілим, коли усвідомлюється процес єднання світу, а також 

завдання, яке стоїть перед нами, щоб в правді і справедливості будувати 

новий світ, кращий світ. Таким чином, ми є свідками народження нового 

гуманізму, який характеризує людину насамперед як носія - 

«відповідальності щодо своїх співбратів і всієї історії» [Там само]. 

Виходячи із постулату інкультурації, тобто поєднання культури і 

Євангеліє, конкретніше, євангелізації культури, Церква намагається сприяти 

всім виявам культури, особливо мистецтву у «налагодженні контактів з 

християнською спільнотою». Разом з тим, не заперечуючи «автономних 

прав» до «користування упорядкованою свободою», ідеологи «теології 

культури» вважають незаперечним наступне: «Повинні отримати визнання 

Церкви нові форми мистецтва, які відповідають уподобанням і нахилам 

сучасної людини і узгоджуються з природними особливостями різних 

народів і країн. Вони повинні отримати визнання в храмах, якщо сприяють 

зближенню з Богом через своє відповідне вираження, згідне з вимогами 

літургії» [Там само].  

Таким чином, Церква через «теологію культури» намагається 

пристосувати євангелізацію як самої Церкви, так і світу до обставин 

сучасності, щоб євангелізація «стала зрозумілою для людського розуму і 

була вщепленою в обставини сучасного життя» [Там само]. В цілому ж це 

передбачає досягнення таких результатів: по-перше, віруючі повинні жити в 

найтісніших зв'язках і порозумінні з іншими людьми, тобто віруючими 

інших релігій і невіруючими, щоб намагатися збагнути їх спосіб мислення і 

відчуття, які характерні для їхньої розумової культури; по-друге, віруючі 

повинні поєднувати знання, почерпнуті з нових наукових досліджень і 

винаходів, доктрин інших релігій, з християнськими звичаями і освітою, 

християнськими доктринами, щоб релігійна культура і вірний стан духу 

йшли в парі з науковим знанням і розвитком технічних досягнень, що 

дозволить віруючим оцінювати і пояснювати все в християнському дусі 

[Там само. - S. 591].  



108 
 

Нове усвідомлення культури, яке посіло у Католицькій Церкві чільне 

місце за роки, що минули після II Ватиканського собору, виявилося у чіткій 

соборній заяві про можливість різних підходів до розуміння культури як 

«чинників, що допомагають людині вдосконалити й розкрити 

багатогранність її духовних і фізичних рис» [«Saudium et Spes», § 53] Собор 

визнав сучасне соціологічне і етнологічне розуміння культури і також 

допущенність «плюралізму культур». У соборній конституції темі культури 

присвячено цілий розділ, квінтесенція якого полягає у тому, що Церква 

робить важливий крок до відкритості і гнучкості в розумінні культури. 

«Сучасний антропологічний підхід Ватиканського Собору до культури 

виявляє щось цілком відмінне від класичного елітарного розуміння 

культури». [Poupard P. The Church and Culture, challende and confrontation. - 

St.Louis, 1994.- P. 5]. 

Концепція інкультурації, яка має на меті адаптацію літургії, всього 

комплексу богослужіння, зокрема церковної мови, церковного послання в 

національні культури, таким чином повинна сприяти тому, щоб будь-яка 

культура, перетворена і відроджена Євангелієм, відповідала живій народній 

традиції, оригінальному національному вираженню християнського 

послання. Діалог Церкви з національними культурами стає, таким чином, 

тією важливою життєвою необхідністю, від якої залежить подальша доля 

Церкви у Третьому тисячолітті. Виступаючи на Європейському конгресі 

еклезіального руху з питань культури, Іван Павло II сказав: «Віра, яка 

відірвана від культури, не може бути вповні сприйнятою, ретельно 

продуманою і правильно прожитою». [John Paul II. Autograph Letter of 

Foundation of Pontifical Council for Culture. - 20 May 1982 II Acta Apostolicae 

Sedis, 74, 1983. - P. 683-688, P. 685]. Отже йдеться про те, що «поєднання 

культури і віри вимагає не тільки культура, але також і віра». [The Motu 

Proprio. Inde a Pontificatus, 25 March 1993. - Atheism and Faith.- Vatican City. - 

XXVII, 2, 1993. - P. 84]. Таким чином, Католицька Церква в сучасному світі 

найбільшою мірою зацікавлена в культурі, яка існує для людини і виходить 

від людини, яка охоплює всю сукупність життя кожного народу і 

мотивується це тим, що втілення Христа в людську природу є водночас 

культурним втіленням.  

Ставлення до цивілізаційно-культурних аспектів розвитку людства 

останнім часом посіло чільне місце у рефлексіях очільників Українського 

Православ‘я, зокрема патріарха Філарета та інших ієрархів УПЦ Київського 

Патріархату. Патріарх вважає, що сучасний стан християнства і 

європейської цивілізації є кризовий з тієї причини, що європейська 

цивілізація сформувалася на засадах світського (відтак, нехристиянського) 

гуманізму і „передала питання віри і свободи совісті до сфери вільного 

волевиявлення громадян‖, що сучасна секулярна культура ставить на 

порядок денний не віру в Бога, а мораль (причому остання має своїм 

підгрунтям не християнську етику, а загальнолюдські моральні надбання). 

Саме тому, це, як переконаний предстоятель УПЦ КП, призвело до 
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релігійного синкретизму, відкрило європейські двері для східних релігій, і, 

як наслідок, європейське „християнство програє ісламській цивілізації‖ 

[Православний церковний календар 2002 р. Видання Київської патріархії 

Української православної Церкви. – С.105]. 

Проблема ―Церква – культура була в центрі обговорення на 

Помісному Соборі Української Православної Церкви Київського 

Патріархату у липні 2004 року. Проте вона набула тут есхатологічного 

дискурсу. Архієпископ (нині – митрополит) Переяслав-Хмельницький 

Димитрій у своїй соборній доповіді „Духовне відродження українського 

суспільства в умовах глобалізації світу‖ ригористично заявив, що „розрив 

свого часу культури з Церквою обернеться втратою, занепадом і зрештою – 

смертю для культури‖ [Декларація Київського патріархату „Про духовне 

відродження українського суспільства в умовах глобалізації світу‖, 

прийнята Помісним Собором Української Православної Церкви Київського 

Патріархату 15 липня]. Такий висновок стосовно майбутнього культури, яка 

„не йде в ногу з Церквою‖, залишається незалежною від Церкви, зроблений 

на підставі християнської есхатології, яка нібито не дає історичного 

оптимізму для будь-якої автономної, незалежної від Церкви культури. 

Спираючись на апокаліпичне пророцтво апостола Петра про „наближення 

судного дня‖, в якому „Земля і всі діла на ній згорять‖ [І Пет. 3: 7, 10], 

архієпископ вважає, що майбутнє культури вже визначено, оскільки 

„питання про культуру опирається в кінцеву долю людства і вимагає свого 

рішення перед лицем вогню‖ [Голос Православ‘я. – 2004 р. №15]. 

Коментуючий цей євангельський текст апостола Петра, архієпископ 

Димитрій передбачає кілька варіантів майбутнього культури у світлі 

обґрунтованої ним „есхатології культури‖. З одного боку, як він вважає, не 

„все згорить, а все буде піддане вогняному випробуванню‖, а з другого, – 

ригористично твердить архієпископ, „це і не означає того, що в 

майбутньому віці будуть збережені всі людські шедеври і взагалі все, що в 

цьому світі ми називаємо культурою‖ [Там само]. 

Прямо скажемо, що такий апокаліптичний дискурс нині вже не 

притаманний не лише католицькій онтології, а й пізньопротестантській 

есхатології. Відтак майбутнє культури, з точки зору цієї соборної візії УПЦ 

Київського Патріархату, песимістичне. Постановка проблеми „православ‘я і 

культура‖ на Помісному Соборі УПЦ Київського Патріархату засвідчило, 

по-перше, що Церкву турбує нинішній стан і тенденції розвитку культури в 

контексті культурної глобалізації, яка витісняє культуру від Бога; по-друге, 

Церква остаточно не визначилася у своєму ставленні до культури як 

цінності; по-третє, у її підході до культури спостерігається певний 

релятивізм: „культура не визнається як абсолютна цінність, хоча вона є 

свідченням людства про певну реальність‖, і водночас робиться 

застереження про „ідолопоклонство щодо культури‖, яке, з погляду Церкви, 

„так само є утопічним, як її повне зречення‖. Відтак, Православна Церква не 
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бачить своєї перспективи, ні в міжрелігійному, ні в міжкультурному діалозі, 

оскільки не визнає цінності сучасної національної культури. 

Проблема взаємовідносин між Євангелією і культурою, вірою і 

культурою, як вважають ієрархи Української Греко-Католицької Церкви, 

була поставлена і в основному вирішена самим Ісусом Христом. Належачи 

за народженням до єврейського народу, вихований його культурою, 

сформований його релігією і пройнятий його ментальністю у мисленні і 

почуттях, тож Христос був у певному сенсі продуктом єврейської культури. 

Навіть його посланництво спасіння, було адресоване насамперед його 

співвітчизникам («Я посланий тільки до загублених овець дому Ізраїлевого» 

- Мт. 15:24). Але перед тим, як покинути землю, Христос сказав: «Тож ідіть 

і навчіть всі народи» (Мт. 28:19). Цим Христос хотів сказати, що 

трансцендентний елемент його місії повинен залишатися одним і тим же 

для всіх народів, тоді як єврейський елемент його посланництва повинен 

бути замінений на культурний елемент кожного народу. Саме така 

концепція поєднання релігійної віри і національної культури подається 

нинішніми авторитетами з ієрархії УГКЦ.  

Іван Павло II сформулював концепцію інкультурації, тобто 

євангелізації Церкви і світу за допомогою синтезу Євангеліє і національної 

культури. Ця концепція виражається в наступному. «Євангеліє не 

протиставляється даній культурі, тобто, зустрічаючись з культурою, не має 

наміру позбавити її притаманного їй змісту, ані не намагається накинути їй 

загальних, не властивих їй форм». [Encyklika Fides et ratio Ojca Swietego Jana 

Pawla II do biskupow Kosciola Katolickiego о relacjach miedzy wiara a 

rozumem. 14.IX. 1998.- § 71. - S. 106; § 72.- S. 107]. Папа гарантує, що 

«зустріч Євангеліє з культурою» нічим не загрожує останній, а навпаки, - 

«дає культурі натхнення для подальшого розвитку». Конкретизуючи цю 

концепцію, автор «Fides et ratio» пояснює, що євангелізаційна місія на 

своєму шляху найперше зустріла грецьку філософію. Але цей факт не 

означає, що потрібно відкинути контакти з іншими філософськими школами 

і національними культурами. «Сьогодні, коли поступово Євангеліє досягає 

до культурних просторів, які залишаються поза сферою християнського 

впливу, нове завдання стоїть перед інкультурацією» [Там само. - §72.-S 

108].  

Про що йдеться? Насамперед Іван Павло ІІ заявляв, що нинішні 

проблеми, які стоять перед Церквою, подібні до тих, які вирішувала 

християнська Церква перших століть. Щоб йти вперед до Третього 

тисячоліття, потрібно повернутися назад до початку Першого століття. 

Здійснюючи саме таку програму інкультурації, цей понтифік був пройнятий 

турботою насамперед про країни Сходу - Індію, Китай, Японію, інші народи 

Азії і Африки, які мають самобутню і багату культуру, власну філософію, 

давні релігійні традиції, свій спосіб життя, притаманний їм менталітет. 

Експериментальною базою інкультурації після Африки, де протягом 

останніх десятиріч активно впроваджується Євангеліє в національні 
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культури, мала стати така азіатська країна як Індія. Іван Павло II з великою 

пошаною ставився до цієї країни і вважав, що «індійська думка з великою 

духовною енергією набуває досвіду, який, визволяючи людину з обмежень 

часу і простору, мав би абсолютну цінність» (Там само. - § 72 - S. 108]  

Оптимізм Івана Павла II щодо можливості такої інкультурації 

грунтувався на кількох критеріях. Перший з них - універсалізм людського 

духу, підґрунтя якого можна знайти у незмінному вигляді в розмаїтих 

культурах. Другий - коли християнська церква зустрічається вперше з 

великими культурами (китайською чи індійською або японською), то «вона 

не відрікається від того, що запозичила завдяки інкультурації у греко-

латинської думки». Звідси в Енцикліці „Fides et ratio‖ формулюється, по 

суті, пророче завдання інкультурації насамперед для християнської, точніше 

Римсько-Католицької Церкви: «Цей критерій, зрештою, зобов'язує Церкву 

кожної епохи, також Церкву завтрашнього дня, яка стане багатшою завдяки 

своїм контактам з східними культурами і з цього спадку зачерпне нову 

вказівку, щоб встановити плодотворний діалог з культурами, які людство 

зможе створити і розвинути у своїй подорожі в майбутнє» [Там само].  

Отже, «інкультурована Церква» завтрашнього дня, як це 

характеризується папськими критеріями, являтиме собою синтез великих 

світових культур і філософій, пристосованих до Євангелія. Якщо такий 

проект буде зреалізований, то людство в XXI ст. може зустрітися з новою 

універсальною релігією, якій поки що немає аналогу. Але це, на наш погляд, 

поки що дуже гіпотетично і навіть утопічно.  

Останнім часом в усій своїй гостроті постає інша проблема: 

збереження католицької ідентичності в сучасній глобалізованій і секулярній 

Європі та в інших частинах світу. Оскільки понад мільярд католиків живе 

поруч з майже мільярдом інших християн (переважно це протестанти і, 

зокрема харизмати) та 1 мільярдом 300 мільйонів (а за останньою 

статистикою майже 1,5 мільярди) мусульман, то тенденція очевидна – 

католиків стає все менше у порівнянні з іншими християнами і 

сповідниками ісламу. Виникає проблема культурних і релігійних 

відмінностей, яка тисне на католиків. За таких умов збереження католицької 

ідентичності та історичних коренів католицизму надто проблематичне. 

Католицизм (і це унікальне явище в усій його історії) ―покинув‖ 

Європу через релігійну кризу, яку переживає цей континент. Натомість став 

поширюватися в інших частинах світу, де він у меньшості і в оточенні 

інших культур і релігій. Демографічний спад у сучасній Європі й 

демографічний бум в азіатських і африканських країнах не обіцяють 

поліпшення ситуації. Відтак, Бенедикт XVI побоюється тієї інкультурації 

релігій, за яку так активно виступав його попередник Іван Павло ІІ. 

Присутність ісламу у світі постійно зростає. Папа тонко відчуває цю 

постмодерну ситуацію як виклик для католицизму. 

Католицька Церква перед лицем зазначених загроз докладає зусилля 

для збереження власної ідентичності. Саме тому важливим захистним 



112 
 

засобом є запровадження латинської меси, що має убезпечити католицизм 

перед розчиненням в національних культурах. Якщо однією мовою – 

латинською відбуватиметься богослужіння в усьому світі, то, як вважають 

деякі сучасні ватиканологи, Католицька Церква повернеться до відчуття 

своєї вселенськості й апостольської спадкоємності, яку вона зберігала 

упродовж минулих століть, насамперед в середньовічній Європі. 

Відтак, фактична ревізія літургійної реформи, здійсненої ІІ 

Ватиканським собором (1962-1965 рр.), яка сприяла інкультурації Євангеліє 

і всього богослужбового циклу в національні культури і в такий спосіб 

зближенню національних культур з Євангелієм, принесена в жертву 

―збереження ідентичності‖ католицизму і, крім того, це була ―ціна‖, яку 

заплатив нинішній понтифік лефевристам та іншим консервативним групам, 

які не сприйняли соборної літургійної реформи і дотримувалися латинської 

мови богослужіння. Зараз лефевристам відкривається можливість 

повернутися під омофор Бенедикта XVI після майже півстолітнього 

перебування в опозиції до Апостольської Столиці. 

Про це потрібно сказати, докладніше, оскільки вплив лефевризму 

спостерігається і на окремих теренах України в зоні діяльності УГКЦ. Отож, 

21 січня 2009 р. ватиканська Конгрегація у справах єпископів оголосила про 

зняття ескомуніки (відлучення від Церкви) з чотирьох єпископів, яка була 

накладена на них 1 липня 1988 р. Після їхніх незаконних свячень, 

здійснених архієпископом Марселем Лефевром. Відповідний декрет 

зазначеної Конгрегації був виданий на основі повноважень, наданих 

Бенедиктом ХVI. Цей акт був спрямований на відновлення зв‘язків 

лефевровського „Братства св. Пія Х‖ зі Святим Престолом. У декреті 

висловлено сподівання, що зняття ескомуніки сприятиме досягненню 

повної єдності „Братства св. Пія Х‖ зі Святим Престолом. 

Відтак, Бенедикт ХVI зробив все від нього залежне, щоб завершити 

післясоборну драму Католицької Церкви, оскільки феномен лефевризму – 

це реакція традиційної групи, очолюваної французьким єпископом 

Марселем Лефевром, на курс аджорнаменто. Ухвали ІІ Ватиканського 

собору прихильники традиціоналістів розцінили як „погибельну переміну‖. 

Лефевр піддав різкій критиці модернізацію структури віровчення і 

соціальної доктрини Церкви. Він виступив проти виробленого собором 

підходу до проблем релігійної свободи і ставлення до інших релігій, проти 

екуменічного руху, який, як він вважав, веде до втрати католицизмом своєї 

винятковості й ідентичності, а також заперечував уведення богослужіння 

національними мовами замість традиційної латинської меси. Особливе 

незадоволення лефевристів викликала участь Святого Престолу у 

гельсинській Нараді з безпеки і співробітництва в Європі й підписання ним 

Заключного акту. У 1975 р. Ватикан оголосив про призупинення дії 

релігійних повноважень Лефевра. Але Лефевр проігнорував це рішення і 

продовжував свою діяльність. У 1986 р. Лефевр різко засудив Івана Павла ІІ 

за організовану ним в Ассізі „ міжнародну молитву за мир‖, на якій були 



113 
 

присутні делегації різних релігій світу. З крайньою нетерпимістю Лефевр 

сприйняв і відвідання Іваном Павлом ІІ іудейської синагоги та ісламської 

мечеті. У 1987 р. він самостійно, без дозволу Ватикана, висвятив у сан 

єпископів вже зазначених чотирьох єпископів. Це був відкритий виклик 

Святому Престолу, який саме за це й відлучив Лефевра та його 

прихильників від Католицької Церкви. 

Перший крок Бенедикта ХVI, спрямований на зміцнення відносин 

довіри та стабілізацію зв‘язків з лефевровським „Братством св. Пія Х‖ був 

зроблений введенням латинської меси що, по суті, було істотним 

переглядом здійсненої ІІ Ватиканським собором літургійної реформи, яка 

відкрила шлях до богослужіння національними мовами і в такий спосіб 

поклала початок інкультурації Євангеліє в національні культури. Відтак, 

Бенедикт ХVI надіється покінчити з рухом традиціоналістів у сучасному 

католицизмі й повернути прихильників Лефевра (помер у 1993 р.) в лоно 

Католицької Церкви. 

Наново запроваджена латинська мова, як мова літургії, повинна 

зміцнити підірвані інкультурацією корені вселенськості й винятковості 

Католицької Церкви. Це спонукало деяких ватиканологів дати таку 

характеристику діям нинішнього понтифіка: ‖Якщо Іван Павло ІІ був 

втіленням найлюдянішого католицизму, то Бенедикт XVI уособлює 

прагнення Церкви до збереження вселенськості та спроможності терпіти у 

круговерті століть і тисячоліть‖(Католицький вісник.- 2008.-№11. - С.3). 

Зрештою, проблема інкультурації і негативне ставлення певних кіл 

Апостольської Столиці до неї має довгу історію. Ще у ХVI ст.було 

заборонено католицьким місіонерам у Китаї запровадження меси 

китайською мовою замість незрозумілої на той час і чужої для китайців 

латини. Так було втрачено шанс католицизму закоренитися на китайській 

землі. 

Останнім часом Ватикан переглядає концепцію міжрелігійного і 

міжкультурного діалогу в контексті співвідношення ―свободи і 

мультикультуралізму‖. Як висловився з цього приводу Бенедикт XVI, він 

солідаризується з такою концепцією ―міжрелігійного і міжкультурного 

діалогу‖, в якій доводиться, що ―міжрелігійний діалог – у вузькому 

розумінні цього слова – неможливий, у той час, як більше необхідний 

міжкультурний діалог‖(Католицький вісник. – 2008. – №9 – С.2). Робиться 

висновок, що саме через релігійні відмінності з деякими релігіями, 

наприклад, ісламом та іудаїзмом, міжрелігійний діалог неможливий, 

оскільки виступає загроза ―у чомусь відступитися від власної віри‖, піти на 

бодай мінімальний компроміс з партнером (чи партнерами) діалогу. 

Натомість вітається готовність до такого формату діалогу, який передбачає 

публічне обговорення ―культурних наслідків глибинних релігійних 

відмінностей‖. Папа вважає, що міжкультурний діалог і ―взаємні 

корегування й збагачення можливі і потрібні‖ з нехристиянськими 

релігіями. 
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Папський підхід до схвалення концепції міжрелігійного і 

міжкультурного діалогу викликав на адресу понтифіка критику, оскільки 

був сприйнятий як заперечення можливості взагалі будь-якого діалогу між 

релігіями. Це примусило кардинала Жан–Луї Торана, президента Папської 

ради з міжрелігійного діалогу, виступити з уточненням щодо розуміння 

позиції понтифіка. Кардинал пояснив, що богословський діалог між 

християнами й адептами інших релігій неможливий, бо ―богословську віру 

не можна порівнювати з віруваннями‖, оскільки християни і послідовники 

інших релігій, наприклад, азіатських і африканських, вірять не в одного і 

того ж Бога. Навіть щодо богословського діалогу з монотеїстичними 

релігіями є серйозне застереження, оскільки, як виразився кардинал, ―у нас 

різні відносини з Богом і ще більшою мірою це стосується наших 

священних книг‖. Християни не є вірними ―релігії Книги (тобто Корану), 

вони поклоняються Слову, тобто Ісусу, який ―нічого не писав і не 

диктував‖. Відтак, серйозний діалог, як запевнив президент Папської Ради з 

міжрелігійного діалогу, можна проводити з людьми інших релігій лише на 

такі теми, як сотворення (креаціонізм), сім'я, молитва, піст, вічне життя. 

Саме з цієї точки зору можна говорити про богословський діалог у 

широкому сенсі, як це рекомендує соборна декларація Nostra aetate (див.: 

Католицький вісник. – К., 2008. – №2 – С.2). 

Відтак, віронавчальна влада Католицької Церкви має все ж таки намір 

вести лише міжкультурний діалог з нехристиянськими релігіями. Але він не 

передбачає інкультурації Євангеліє в культуру цих релігій. Натомість 

майбутнє інкультурованого екуменізму (тобто богословський діалог) 

Бенедикт XVI пов'язує з християнськими релігіями і спільнотами з надією 

досягти ―повну єдність у вірі, таїнствах і служіннях‖. На пленарній асамблеї 

Папської Ради сприяння єдності християн, яку очолює кардинал Вальтер 

Каспер, у грудні 2008 р. розглядалося питання ―Сприйняття і майбутнє 

екуменічного діалогу‖. Папа висловив задоволення ―тими важливими 

досягненнями‖, яких удалося домогтися у відносинах з православними 

Церквами. Водночас зберігається потреба, як зазначалося на аудієнції 

учасників пленарної асамблеї у Бенедикта XVI, ―остерігатися великого 

релятивізму й індиферентизму щодо істин, явлених Богом, про які свідчить 

Церква та її жива Традиція‖. Віддак, екуменичній діалог баланстує між 

компромісом і недоторканністю Традиції. Папа надає великого значення 

останньому документу спільної католицько – православної комісії, 

прийнятому 13 жовтня 2007 р. у Равенні (―Равеннський документ‖), який 

відкрив ―позитивні перспективи роздумів про примат і соборність у Церкві‖.  

Екуменічний діалог Апостольської Столиці із західними 

християнськими спільнотами, які перебувають поза Католицькою Церквою, 

продуктивніший. Його ефективність позначається ―з'ясуванням 

основоположних принципів єдності у вірі‖. З цими церквами Католицька 

Церква веде чотири двохсторонні діалоги: із Всесвітньою лютеранською 

федерацією, Всесвітньою радою методистів, Англіканською 
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Співдружністю, а також Всесвітнім альянсом реформатських Церков. Саме 

з цими Церквами Ватикану ―удалося досягти порозуміння та виявлення 

подібних елементів‖. Підсумовуючи результати досягнутого в 

екуменічному діалозі та передбачаючи тенденції майбутнього ужинку в 

цьому діалозі, Бенедикт XVI одночасно стримано оптимістично і 

прогностично реалістично зауважив, що постання нових спільнот і груп в 

сучасному християнстві, з'явлення невідомих досі тенденцій і навіть 

напруженності між християнськими спільнотами гальмує, але водночас 

вимагає продовження богословського діалогу, який стосується різних 

християнських Церков і спільнот. 

Підсумовуючи різні підходи Апостольської Столиці у ставленні до 

інкультурації Євангеліє в різні культури (концепція Іван Павла ІІ), 

розмежування міжрелігійного і міжкультурного діалогу (концепція 

Бенедикта XVI) та перспектив майбутнього екуменізму, приходимо до 

висновку, що нинішні очільники Ватикану, остерігаючись виявів будь – 

якого релятивізму й індиферентизму, намагатимуться насамперед зберігати 

ідентичність католицизму, щоб ефективніше стримувати наступ ісламу в 

самій Європі і не втрачати досягнутого у католицько – православному 

діалозі та діалозі з давніми східними Церквами і західними 

протестанськими спільнотами. 

Провівши чіткий вододіл між міжкультурним і міжрелігійним 

діалогом, нинішній Понтифік, по суті, відійшов від концепції інкультурації 

Євангеліє в нехристиянські культури, зрозумівши, що така інкультурація 

вимагає взаємних поступок і компромісів, які насамперед загрожуватимуть 

ідентичності католицизму в країнах, де Католицька Церква є меншиною в 

оточенні нехристиянського конфесійного і культурного середовища. Відтак, 

мусульмани, зі свого боку, використовуватимуть інкультурацію як 

проникнення Корану в християнську культуру. 

Такі виклики з боку ісламу християнству в Європі, в тому числі й 

православ‘ю, серйозно сприймають й очільники Українського Православ‘я. 

Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир вважає, що динамічне 

зростання ісламу в Європі вимагає від християнської Церкви та цивілізації в 

цілому „встановити сьогодні доброзичливі й партнерські стосунки з 

європейськими мусульманами‖. Критерій ефективності відносин між 

європейськими християнами та мусульманами митрополит Володимир 

означає таким виміром: „Це залежатиме від нас, від того, чи зможемо ми 

сьогодні показати мусульманам, що сучасне християнство живе й дієве, що 

воно є не лише культурною традицією, а й справжнім і живим досвідом 

віри, досвідом спілкування з Богом, а звідси – і певним чином життя‖ [Див.: 

„Митрополит Володимир: повернутися у вертикальне положення‖ // 

Дзеркало тижня. - 24 січня 2009 р.]. Відтак, міра релігії як способу життя 

вирішуватиме не тільки ефективність християнсько-мусульманського 

діалогу, а й життєздатність тієї чи іншої релігії. Але ж незаперечним є факт, 

що саме іслам є релігією надзвичайно широкого діапазону впливу і 
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проникнення у всі сфери особистого, суспільного і державного життя на 

рівні ментальності, психології, способу життя, традиції, звичаїв, культури, 

філософії, права, політики і держави. Таких можливостей впливу в 

секуляризованій Європі християнство не має, воно втратило їх і навряд чи 

вже поверне в майбутньому. 

Точка зору православного митрополита Володимира (Сабодана) щодо 

можливої семіотики (виміру й означення) християнсько-мусульманського 

діалогу співпадає з сучасною ватиканською точкою зору щодо такого 

діалогу. Саме тому митрополит Володимир в унісон з папою Бенедиктом 

ХVI заявляє: „Християнсько-мусульманський діалог не повинен протікати 

виключно в академічному ключі як ще один формальний богословський 

діалог. Він повинен бути діалогом віри, діалогом просвітлених і збагачених 

вірою сердець і культур‖ [Там само]. Відтак, все зводиться до діалогу віри і 

розуму, релігії і культури, а не християнської і мусульманської віри, 

християнства й ісламу як конфесій. Конфесійна визначеність діалогу має 

уступи місце цивілізаційно-культурному діалогу. 

Якщо в такому змістовному форматі концепції християнсько-

ісламського діалогу центральне місце посідатиме „поняття людської 

особистості‖, на чому наполягають і митрополит Володимир і папа 

Бенедикт ХVI, то, на наш погляд, „круглий стіл‖ (без конфесійних 

випуклостей і рогаток) для такого діалогу можливий. Але ж ісламська 

громада, яка бажає стати органічною частиною європейського, нині 

секулярного, суспільства, навряд чи погодиться, як це пропонує митрополит 

Володимир, „осягнути справжнє, християнське розуміння свободи особи‖. 

Така попередня передумова діалогу не сприйматиметься ісламською 

ментальністю, оскільки, як це розуміє і митрополит Володимир, для 

багатьох мусульман сьогодні поняття свобода асоціюється винятково з 

цінностями секулярного суспільства. Можливо, є сенс в тому, щоб 

християнсько-ісламський діалог повернути в річище загальнолюдської 

перспективи свободи, щоб розкрити зв‘язок, який існує між поняттями 

людської особистості й свободи, щоб це поняття однаково, ідентично 

розумілося і гарантувалося на теренах поширення християнства для 

мусульман і в широкому ісламському світі для християн. Такий аспект 

діалогу матиме скоріше правовий, цивілізаційний формат, ніж 

богословський. 

Як бачимо, і міжрелігійний і міжкультурний діалог набувають 

сьогодні все більше культурно-цивілізаційного, ніж богословського, 

означення. Така філософська формація діалогу актуалізується не лише 

загалом для Європи, але й є актуальною і для нинішньої поліконфесійної 

України. 
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5. Традиційні Церкви України 

в системі міжнародного міжрелігійного діалогу 

 

Міжнародний міжрелігійний діалог є одним з напрямків сучасної 

зовнішньої політики будь-якої церкви. Ще донедавна остання визначалася 

вузькими церковними інтересами. Завдяки змінам, які відбуваються в 

релігійній сфері, зокрема її глобалізація, що сама постає відгуком на виклики 

сьогодення, розширюється поле зовнішніх зацікавлень церкви аж до 

одноконфесійних (скажімо, небезпека інорелігійного прозелітизму) чи навіть 

всерелігійних (наприклад, спільна загроза секуляризації) або 

загальнолюдських (проблема чистої води чи планетарного потепління). Тому 

в переліку завдань, які визначаються як елементи міжнародної діяльності 

церкви, зазначені не тільки духовна опіка і захист своїх вірян за кордоном, 

місіонерство серед невіруючих та інославних, пастирські візити до 

діаспорчан, але й дружнє спілкування із братніми церквами, контакти з 

інославними, діалог з духовними лідерами інших релігій, консультації з 

відомими державними і громадськими діячами, науковцями, політиками, 

представництво в міжнародних міжрелігійних асоціаціях тощо.  

Проблема присутності українських церков в світовому релігійному 

просторі, а відтак і в системі міжхристиянських та навіть міжрелігійних 

відносин існувала завжди. Із-за історичних обставин, які тісно пов‘язані із 

мірою політичної незалежності української держави, традиційні церкви 

нашої країни або взагалі не виявляли себе у всесвітній релігійній спільноті, 

або ж перебували там не як самостійна духовно-організаційна сила. Як тільки 

з‘являлися умови до державного усамостійнення України, давали знати про 

себе і церкви, які прагнули вийти з-під опіки іншої церкви. Неодноразові 

спроби отримати статус незалежних і самостійних церков, які б на рівних 

спілкувалися із церквами-сестрами і могли представляти інтереси релігійної 

України, покищо завершувалися неуспіхом. На сьогодні склалося так, що 

традиційні церкви України й досі не є активними гравцями на полі 

міжнародних міжрелігійних відносин, що пояснюється цілою низкою 

об‘єктивних і суб‘єктивних обставин. 

Якщо на початку 90-х рр. ХХ ст. традиційні церкви України навіть 

подумати не могли про якусь зовнішню політику і самостійні відносини з 

релігіями світу, то поступово приходить розуміння того, що в наш час церкву 

неможливо обмежити рамками тільки своєї традиції, кордонами етносу і 

території його проживання, де зародилася та чи інша церква. Завдяки міграції 

населення, зростаючим контактам різних культур і народів, релігійне життя 

глобалізується та універсалізується, що актуалізує міжнародний аспект 

діяльності релігійних організацій. Перебування в світовому духовному полі 

артикулює необхідність визначитися в міжрелігійному міжнародному 

контексті. Це, перш за все, вимагає сформулювати ті принципи, напрями і 

форми діяльності, які можна означити як зміст зовнішньої церковної 

політики. Найбільш послідовно такі принципи розроблені католиками і 
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православними.  

Католики концептуально представили основні принципи своєї 

зовнішньополітичної діяльності у низці спеціальних документів. Сьогодні 

Ватикан є одним із найавторитетніших дипломатичних центрів, де 

акредитовані посли 165-ти країн. Станом на червень 2001 р. Ватикан 

підтримував дипломатичні відносини зі 173-ма із 193-х країн світу. Існує 

чимало папських представництв і посад за кордоном, включаючи нунціїв, 

інтернунціїв та апостольських делегатів. Нині Ватикан бере участь у 

діяльності провідних міжнародних організацій, має, зокрема, своїх постійних 

спостерігачів в ООН та ЮНЕСКО. 

Реальні обставини диктують зміни в міжнародній політиці традиційних 

церков України, яка має декілька напрямів: підтримувати внутріконфесійні 

взаємини із братами по вірі в інших країнах, опікуватися вірними своєї 

Церкви, що проживають за кордоном, налагоджувати і підтримувати зв‘язки 

із матірними центрами українських релігійних організацій та об‘єднань, мати 

членство або представництво в міждержавних інституціях різного профілю, 

презентувати духовну складову нашої країни у міждержавних відносинах 

тощо. В рамках цих напрямків церкви здійснюють притаманні в таких 

ситуаціях кроки: відбуваються зустрічі лідерів релігійних організацій 

України із представниками зарубіжних церков, держав, міжнародних 

організацій та структур, організовуються поїздки ієрархів українських церков 

до закордонних своїх єпархій, осередків, окремих громад; організовуються 

паломництва материкових і діаспорних українців до духовно-релігійних 

святинь України та за її межами; впроваджується навчання в духовних 

закордонних закладах, береться участь у міжнародних форумах, симпозіумах, 

екуменічних зустрічах і богословських диспутах тощо.  

Мету такої діяльності кожна церква формулює по-своєму, але спільним 

для всіх постає бажання заявити про своє існування шляхом ідентифікації із 

вже існуючими релігійними напрямами або шляхом проголошення своєї 

унікальності визначити місце власної громади, церкви, деномінації серед 

інших, обмінятися духовним та історичним досвідом, презентуючи ті духовні 

та інтелектуальні сили, які є в церкві, інтегратуватися до світового 

релігійного і культурного простору, підняти імідж церкви і держави, 

поділитися інформацією щодо церковних проектів, щодо взаємин із 

державою, суспільством, шляхами подолання духовної і моральної кризи, 

можливо, навіть виявити якийсь фінансовий інтерес, досягти налагодження 

відносин із аналогічними спільнотами за кордоном, створення там своїх 

структур тощо.  

Міжнародна діяльність релігійних організацій надзвичайно 

багатовекторна і різнопланова. Але вона, як правило, в звітах самих церков і 

державних органів влади обмежується кількістю іноземців, які відвідали 

Україну з релігійною метою (проведення масових євангелізаційних заходів, 

організації оздоровлення дітей під час літніх канікул та здійснення 

благодійних гуманітарних програм) та кількістю українців, які виїжджали за 
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кордон для проведення там релігійної діяльності. 

Не втручаючись у політику Церкви в міжнародній сфері її діяльності, 

маємо визнати, що ця політика тільки формується, а тому покищо є 

переважно стихійною, ситуативною, несистемною, спорадичною, наслідком 

чого є те, що традиційні українські церкви надто слабо представлені в 

світовому релігійному просторі, майже не беруть участь в міжнародному 

міжрелігійному діалозі, в діяльності міжнародних організацій, їх вплив на 

світове співтовариство мізерний, якщо б не сказати, що взагалі відсутній. 

Такий невтішний висновок стає ще більш переконливим, коли порівняти 

міжнародну політику Римсько-Католицької чи Російської Православної 

Церкви, чия позиція фактично визначає міжхристиянські відносини. 

Яким чином Україна могла би подолати свою неприсутність в Європі 

чи світі? Участь у міжрелігійному міжнародному діалозі, який триває вже 

понад століття, може зняти незнання європейців про духовну Україну. За ці 

роки зусиллями окремих церков і релігійних лідерів, завдяки ентузіазмові 

віруючих поборників міжрелігійного діалогу робляться певні кроки в 

створенні системи такого діалогу. Засновуються міжрелігійні, міжконфесійні 

ради, товариства, асоціації, рухи. Глобалізаційні процеси призвели до 

виникнення цілої міжнародної міжрелігійної сітки таких організацій. 

Найбільш впливовими є Рада Парламенту світових релігій (CPWR – Council 

for the Parlament of the World‘s Religions, USA), Міжнародна Асоціація за 

релігійну свободу (IARF - International Association for Religious Freedom, UK), 

Міжнародний міжрелігійний центр (IIC – International Interfaith Center, UK), 

Тисячолітній Світовий Самміт миру релігійних і духовних лідерів (MPS – 

The Millenium World Peace Summit of Religious and Spiritual Leaders, USA), 

Ініціатива об‘єднаних релігій (URI – United Religions Initiative), Світова 

конференція релігії і миру (World Conference on Religion and Peace), Світовий 

конгрес релігій (WCF – World Congress of Faith), Розвиток діалогу релігій 

світу (WFDD – World Faith Development Dialogue), Світова спілка 

міжрелігійних рад (WFIRC – World Fellowship of Inter-religious Councils) та 

інші. У списку, далеко не повному, який вдалося знайти на сайті відомої 

електронної енциклопедії ―Wikipedia‖, згадується біля 50 таких організацій, 

які сприяють міжрелігійному діалогу і співпраці між релігіями світу. Всі вони 

мають свої веб-сайти, а отже є в доступі будь-якій людині, в т.ч. і віруючій.  

Серед наведених в списку міжрелігійних організацій, які, певно, 

найбільш відомі українцям, значиться Всесвітня Рада церков (заснована 1948 

р., генеральний секретар - Семюель Кобіа, об‘єднує 349 християнських 

спільнот усього світу — протестантських, православних й англіканських 

[http://www.patriarchia.ru/db/text/575244.html], Конференція європейських 

церков (КЄЦ) (заснована в січні 1959 року, складається з 125 православних, 

протестантських, англіканської та старо-католицьких Церков в різних країнах 

європейського континенту, а також 40 асоційованих організацій) та Рада 

єпископських конференцій Європи {до неї належать 33 Конференції 

(Синоди) римо-католицьких єпископів Європи, представлені своїми 
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предстоятелями, а також архієпископами Люксембургу та князівства Монако 

і єпископом Кишинівським (Молдавія). Членом РЄКЄ є також УГКЦ} 

[http://txt.newsru.ua/world/11oct2008/uhod.html]. 

Активно діє Папська рада з міжрелігійного діалогу (заснована в 1964 р. 

як секретаріат для нехристиян, в 1988 р. перейменована і виступає як 

департамент Римської курії, яку з 2007 р. очолює президент кардинал Джон-

Луіс Тауран). Особливо активним в налагодженні міжрелігійного 

спілкування був Папа Іван Павло ІІ, за ініціативою якого організовувалися 

щорічні зустрічі з Ассізі (Італія), які збирали представників найпоширеніших 

релігій світу. Проблема міжрелігійного діалогу стала однією із актуальних на 

ІІ Ватиканському Соборі. Апостольська столиця постійно звертається до цих 

питань в різних своїх посланнях, заявах, документах. Ось і зараз Папська 

Рада з міжрелігійного діалогу готує новий документ, присвячений деяким 

аспектам і проблемам відносин різних релігій. Звертаючись до учасників 

останньої Пленарної асамблеї Папської Ради (травень 2008), папа Бенедикт 

XVI очікує, що новий документ особливо пригодиться РКЦ в тих країнах, де 

сусідствують багато релігій і багато культур. На думку папи, учасники 

міжрелігійного діалогу мають бути добре обізнаними у своїй вірі, але 

водночас вони мають добре знати і віру інших. Голова Папської Ради вважає, 

що необхідно готувати віруючих «ділитися своїми духовними 

переконаннями, а також брати до відома переконання інших» 

(http://www.religare.ru/2_55492.html). 

Актуальність діалогу поступово усвідомлюється і міжнародними 

організаціями. Так, в діяльності Ради Європи останніми роками тема 

міжрелігійного спілкування присутня постійно [http:// 

assembly.coe.int/ASP/Search/PACEWebItemSearch_E.asp?menu1=%2FASP%2F

Search%2FPACEWebItemSearch%5FE%2Easp%3Fsearch%3Dintercuktural+dial

ogue&selCriteres=&search=intercultural+dialogue&Submit=Search&offset=0], в 

т. ч. і на її Парламентських асамблеях (зокрема, влітку та восени 2007 р. вона 

стала центральною). Голова ПАРЄ Рене ван дер Лінден вважає, що ця 

проблема є не менш важливою і актуальною для європейців, ніж проблеми 

демократії, верховенства закона і прав людини. Вперше у 2007 році на 

Парламентській асамблеї виступав Патріарх РПЦ Алексій ІІ. 

Запропонувавши тему «Розвиток міжконфесійного і міжкультурного діалогу 

в сучасній Європі» і маючи унікальний досвід тисячолітнього співіснування 

різних національностей, культур і релігій, Росія устами свого патріарха 

поділилася із всіма європейцями своїм баченням актуальних проблем. 

Патріарх захистив традиційні моральні цінності, що стало викликом на фоні 

того постхристиянського секулярного ліберализму, який зараз став фактично 

релігією Європи.  

Усвідомлюючи неминучість звернення до проблеми міжрелігійного 

діалогу, ООН, будучи єдиною всесвітньою організацією, яка в даний 

момент є найбільш представницьким міжнародним форумом, що 

забезпечує співробітництво 192 своїх держав-членів, нарешті теж 
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звернулася до цієї теми. На пленарному засіданні 61-й сесії Генеральної 

Асамблеї ООН 20 грудня 2006 г. без голосування була прийнята резолюція 

61/221 «Просування міжрелігійного і міжкультурного діалогу, 

взаєморозуміння і співробітництва на благо миру» [http://daccessdds.un.org/ 

doc/UNDOC/ GEN/N06/507/63/PDF/N0650763.pdf]. В прийнятому тексті 

резолюції відзначається, що Генеральна Асамблея приймає «до відома 

цінний внесок таких різних ініціатив на національному, регіональному і 

міжнародному рівнях, як ініціатива «Альянсу цивілізацій», Балійська 

декларація про налагодження гармонійних міжконфесійних відносин в 

рамках міжнародного співтовариства, З‘їзд лідерів світових та традиційних 

релігій, діалог між цивілізаціями і культурами, ісламо-християнський діалог, 

Зустріч на вищому рівні релігійних лідерів в Москві і трьохсторонній форум 

з міжконфесійного співробітництва на благо миру, які все враховують і 

підкріплюють один одного і є взаємопов‘язаними».  

Таким чином ООН визнала ініціативи Казахстану, який організував 

2003 і 2006 рр. з‘їзди лідерів світових і традиційних релігій, де були прийняті 

різні міжрелігійні Декларації [http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf; 

http://www.kazembassy.ru/issue/?issueId=827], та Росії, яка 2006 р. зібрала 

Всесвітній саміт релігійних лідерів, що завершився прийняттям спеціального 

Послання від імені релігійних організацій 49 країн світу 

[http://www.patriarchia.ru/ db/text/123666.html]. 

Будучи на сьогодні єдиними з числа пострадянських держав, які 

заопікувалися проблемами міжрелігійного діалогу, а відтак і перерозподілу 

релігійного простору, ці дві держави в своєму змаганні за провід у ньому 

пішли різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні 

ООНівським структурам нові міждержавні і міжрелігійні утворення, то 

Москва активно почала нагадувати про свою першість у цій царині 

міжнародної політики, утверджуючись і претендуючи на головування у вже 

існуючих структурах.  

Чи збирається Україна актуалізовувати свою присутність в 

міжнародному просторі, зокрема в ООН, змінювати свою політику щодо цієї 

організації, використовуючи будь-які можливості, в т.ч. і церковні? Чи 

відомо в Україні, що окремі світові релігійні об‘єднання мають свої 

представництва при ООН? Наприклад, статус неурядової організації при 

ООН має Центр Шрі Чінмоя (з 1975 р.), Свідки Єгови (до 2001 р.). Активно в 

ООН відстоюють свої права і 473/21/PDF/N0747321.pdf] 

На початку жовтня 2007 році був реалізований п.14 згаданої резолюції 

61/221 і проведено Діалог високого рівня з міжрелігійного і міжкультурного 

співробітництва для просування терпимості, взаєморозуміння і всезагальної 

поваги до питань свободи релігії або переконань і культурного різноманіття. 

В цьому безпрецедентному заході взяли участь духовні й культурні лідери 

різних націй, вчені, представники громадськості. На виконання тієї ж 

резолюції вирішено при Секретаріаті ООН створити підрозділ, який би 
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координував „всі питання діалогу» (п.16). І все це діється знову ж без і поза 

Україною. 

Порядок денний 62 і 63 асамблей утримував питання міжрелігійного 

діалогу також. За результатами обговорень були прийняті відповідні 

резолюції, які прямо закликають держави- члени ООН, активізувати свої 

зусилля з ліквідації нетерпимоті і дискримінації на основі релігії чи 

переконань Так, Резолюція 62/157 «Ліквідація всіх форм нетерпимости і 

дискримінації на основі релігії або переконань», підтверджуючи свої 

попередні резолюції 61/161 від 19 грудня 2006 р. і 5/1 Ради з прав людини від 

18 червня 2007 р., ухвалила повернутися до питання ліквідації всіх форм 

релігійної нетерпимості на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Це свідчить 

про те, що питання діалогу стали постійними для обговорення світовою 

громадськістю в особі ООН [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/ 

/473/21/PDF/N0747321.pdf]. 

63-я сесія ГА ООН дійсно повернулася до розгляду цього питання 

(Пункт 45 порядку денного «Культура миру», і постійний представник 

України при ООН Ю.Сергеєв вперше (!) взяв участь в обговоренні цього 

питання. Але, на відміну від постійного представника Росії при ООН 

В.Чуркіна, який продемонстрував глибоку обізнаність із проблемою, реальну 

включеність до перебігу подій, пов‘язаних із участю Росії в міжнародному 

міжрелігійному діалозі, запропонував конкретні кроки, зокрема щодо 

створення консультативної ради релігій при ООН, український доповідач всю 

культуру миру звів до захисту життя людини будь-якої культури і трагедії 

українського народу – Голодомору. Воно й зрозуміло, оскільки Україні немає 

чим похвалитися, крім усталеного стереотипу про генетичну толерантність 

українського народу. Якщо держава зацікавлена в такому діалозі, робить 

реальні кроки щодо його впровадження, то їй є чим звітувати. А чим 

звітуватиме Україна? 

Був розглянутий проект резолюції «Заохочення міжрелігійного і 

міжкультурного діалогу, взаємопорозуміння і співпраці на благо мира» [Див.: 

Документ A/63/L.24/Rev.1//http://daccessdds.un.org/doc/ UNDOC/LTD/ 

N08/597/93/PDF/N0859793.pdf], в якому ГА ООН ще раз послалася на всі 

попередні резолюції (зокрема 56/6 від 9 листопада 2001 року про 

«Глобальний порядок денний для діалогу між цивілізаціями», 57/6 від 4 

листопада 2002 року, яка стосується заохочення культури миру й 

ненасильства, 57/337 від 3 липня 2003 року про запобігання збройних 

конфліктів, 58/128 від 19 грудня 2003 року про заохочення релігійного й 

культурного взаєморозуміння, гармонії й співробітництва, 59/23 від 11 

листопада 2004 року про заохочення межрелігійного діалогу, 59/143 від 15 

грудня 2004 року про Міжнародне десятиліття культури ненасильства й миру 

в інтересах дітей планети, 2001-2010 роки, 60/167 від 16 грудня 2005 року про 

права людини й культурну розмаїтість і 62/157 від 18 грудня 2007 року про 

ліквідацію всіх форм нетерпимості й дискримінації, 62/90 від 17 грудня 2007 

року про заохочення межрелігійного й міжкультурного діалогу, 
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взаєморозуміння й співробітництва на благо миру й оголошенні 2010 року 

Міжнародним роком зближення культур) і перерахувала всі важливі події 

останнього року в сфері організації і проведення міжнародного 

міжрелігійного діалогу (четвертий Азіатсько-Тихоокеанський діалог про 

міжжконфесійне співробітництво в інтересах миру й злагоди, що відбувся 3–

6 квітня 2008 року в Пномпені, третій Глобальний міжмедійний діалог, що 

відбувся 7 і 8 травня 2008 року в Балі, Індонезія, четвертий Міжконфесійний 

діалог у рамках зустрічі «Азія-Європа», що відбувся 3–5 червня 2008 року в 

Амстердамі, Всесвітня конференція по діалогу, що відбулася 16–18 липня 

2008 року в Мадриді, третя Нарада міністрів з міжконфесійного діалогу й 

співробітництва на благо миру, що зібралася 25 вересня 2008 року в Нью-

Йорку, шоста загальна нарада Всесвітнього форуму громадськості «Діалог 

цивілізацій», що відбулася 9–13 жовтня 2008 року на Родосі, Греція, другий 

Форум Альянсу цивілізацій, що буде проведений у квітні 2009 року в 

Стамбулі, спеціальна нарада міністрів Руху неприєднання з міжконфесійного 

діалогу й співробітництву на благо миру й розвитку, що буде проведено 26–

28 травня 2009 року в Манілі, п'ятий Азіатсько-Тихоокеанський регіональний 

міжконфесійний діалог, що буде проведений в 2009 році в Австралії, 

засідання Парламенту світових релігій, що відбудеться в грудні 2009 року в 

Мельбурні, Австралія, і третій З'їзд лідерів світових і традиційних релігій, що 

відбудеться в 2009 році в Астані за участі й технічній допомозі з боку 

системи Організації Об'єднаних Націй (а де ж хоч би одна ініціативаУкраїни 

чи її участь?!?), ще раз підтвердила важливість взаєморозуміння й 

міжрелігійного діалогу в діалозі між цивілізаціями й в культурі миру. Була 

прийнята до відома доповідь Генсека про міжрелігійний і міжкультурний 

діалог, взаєморозуміння й співробітництво на благо миру, розглянуто 

питання можливості проголошення десятиліття Організації Об'єднаних Націй 

за міжрелігійного і міжкультурного діалогу, взаєморозуміння й 

співробітництва на благо миру. Останнім пунктом пролунало прохання до 

Генерального секретаря представити Генеральній Асамблеї на її шістдесят 

четвертих сесій доповідь про здійснення даної резолюції 

[http://daccessdds.un.orgdoc/ UNDOC/LTD/N08/ 597/93/PDF/N0859793.pdf]. 

Вражаючі успіхи і ще більш вражаючі перспективи відкривають 

перелічені заходи.. І все це відбувається поза Україною, поза її традиційними 

церквами. Порівнюючи Україну з іншими країнами, зокрема Росією, можна 

зробити висновок про те, що українські церкви програють навіть на своєму 

полі іншим церквам та іншим державам, не кажучи вже про європейський чи 

світовий релігійний простір. В силу природної необхідності Церкви так чи 

інакше провадять міжнародну діяльність, їхні представники, ієрархи 

виїжджають за кордон для зустрічей із братніми церквами, для участі у 

міжнародних форумах, конференціях, соборах тощо. Зрозуміло, що кожна 

церква контролює й узагальнює інформацію про своє перебування у 

міжнародному просторі, будучи зацікавленою у розширенні масштабів такої 

співпраці, у визнанні своєї організації своїми зарубіжними віруючими 
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братами, іншими церквами. Присутність чи неприсутність церкви у 

міжнародному релігійному просторі залежить не тільки від бажання і 

можливостей церкви там бути. На заваді часто стоять канонічні і 

богословські, світоглядні і культурницькі, мовні й фінансові можливості, а 

головне – людські ресурси. Немало шкоди в справі просування України в 

духовний простір Європи і світу несуть заскорузлі стереотипи щодо своєї 

нездалості представляти Україну в Європі, в ВРЦ чи КЄЦ. Претензії до 

українських церков, які важко долають пострадянську і постімперську 

спадщину централізації релігійного життя в межах однієї церкви, однієї 

традиції, хоч і не безпідставні, але мають і своє історичне та логічне 

пояснення. Тим не менш, бажано якомога скоріше звільнятися від рабської 

залежної свідомості і ширше виходити в європейський і світовий релігійний 

простір, оскільки церква, релігійна організація є одним із чи не найкращих 

репрезентантів України в світі, пропагандистом унікальної духовної культури 

українського народу, його історично вироблених рис характеру, філософії і 

стилю життя. Український досвід міжрелігійного спілкування представників 

різних народів, що здавна населяли і тепер населяють Україну, може бути 

цікавим для сучасного світу, який потерпає від міжрелігійних конфліктів і 

протистоянь.  

В наш час досвід міжрелігійного спілкування набувається фактично 

заново, оскільки змінилися обставини, по-новому вимальовується релігійна 

карта України, конфігурація учасників діалогу, хоча, без сумніву, збереглися 

старі зв‘язки між релігійними лідерами, спільний досвід виживання в 

атеїстичній державі. На відміну від західнохристиянської традиції, яка є 

більш-менш однорідною, унормованою ватиканським законодавством і 

спільною європейською історією, українські церкви, зокрема православні, 

зберігають і виявляють, як і в своєму управлінні, певну незалежність 

водночас і в розумінні та реалізації міжрелігійного й міжцерковного діалогу.  

Незважаючи на те, що українське православ‘я, на відміну від 

болгарського, сербського, македонського чи навіть естонського, в цілому не є 

самодостатнім суб‘єктом релігійного простору, а відтак і міжнародного 

міжрелігійного діалогу, світове релігійне співтовариство не може не помічати 

таку чисельну православну спільноту.  

Активізувалися внутріправославні зв‘язки помісних церков, що 

проявляється у вітаннях з нагоди ювілеїв церков та їх ієрархів, інтронізацій, 

хіротоній, канонізацій святих тощо. Частіше здійснюються паломництва, 

взаємовідвідини. Все це стає інформаційними приводами для новин в сфері 

між православних відносин. Почастішали візити ієрархів православних 

церков до Києва. Особливою нагодою стало святкування 1020-ліття 

хрещення Руси. Після тривалого неприїзду в Україну до своїх чад патріарха 

РПЦ Алексія ІІ нарешті було здійснено пастирський візит, пріоритетність 

якого затемнив патріарх Константинопольський Варфоломій. Літо 2008 стало 

часом перебування й інших патріархів і глав Церков, чого не знала Русь- 

Україна із часу прийняття нею християнства. 
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УПЦ МП перестала «ховатися» від делегацій Апольської столиці, як це 

було зовсім недавно. Тепер предстоятель УПЦ МП та ВЗЦЗ зустрічаються з 

офіційними представниками католицьких і протестантських церков, 

дипломатами. Серед останніх префект Конгрегації для Східних Церков Римо-

Католицької Церви кардинал Леонардо Сандрі, який перебував в Україні на 

запрошення Української Греко-Католицької Церкви (2008); Секретар 

Папської Ради у справах сім‘ї монсеньор Гжегож Кашак, якого 

супроводжував Апостольський Нунцій в Україні архиєпископ Іван Юркович 

(2008), Голова Понтифікальної Ради з сприяння християнській єдності 

кардинал Вальтер Каспер (2007), єпископ Євангелічної Церкви з Берліну 

доктор Вольфганг Губер, голова Ради Євангелічної Церкви, а також єпископ 

Німецької Євангелічно-Лютеранської церкви України Георг Гюнча, голова 

німецької євангелічно-лютеранської громади святої Катерини у Києві Петер 

Захі та перший секретар відділу культури, освіти та меншин при посольстві 

Федеративної Республіки Німеччина в Україні Жан-П'єра Фрьол (2007), 

голова Папської Ради з питань гуманітарної допомоги «Cor Unum», 

архиєпископ Пауль Йозеф Кордес (2006), Президент Папської Ради 

«Справедливість і Мир» кардинал Мартіно (2006) та інші. Ці зустрічі можна 

вважати однією з форм міжхристиянського діалогу, коли церкви спілкуються 

через офіційних дипломатичних представників. 

Позиція дипломатів деяких країн, зокрема Німеччини, вносить 

європейськість у відносинах між християнськими церквами. Так, 

Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина д-

р Ганс-Юрґен Гаймзьот 4 березня 2009 року зустрівся не тільки з 

предстоятелем УПЦ МП митрополитом Володимиром [http://www.risu.org.ua 

/ukr/news/article;27687], а й з патріархом УПЦ КП Філаретом 

[http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;27732/]. 

Традиційні церкви активізувалися в організації і проведенні 

міжрелігійних і міжцерковних зустрічей, як в самій Україні, так і за її 

межами. Тут перелік таких конфренецій значно збільшився за останні роки. 

Ініціаторами виступають не тільки церкви чи міжцерковні об‘єднання, але й 

політчні партії, громадські та наукові установи. 

В силу ситуації, що склалася в релігійному житті України, лише УПЦ 

Московського Патріархату має можливість брати участь в діяльності 

Всесвітньої Ради Церков і Конференції європейських церков, але знову ж не 

як самостійний і повноправний їх учасник, а лише як структурний підрозділ 

РП Ц, що має там повносиле представництво. Так, УПЦ МП є невід‘ємною 

складовою частиною Російської Православної Церкви, і це, до певної міри, 

обмежує її самостійну міжнародну діяльність, оскільки вона не є самостійним 

суб‘єктом міжнародних релігійних відносин, хоча й бере участь у різних 

міжнародних заходах у складі делегації РПЦ, яка вирішує, кого включити до 

складу делегації і що мають говорити там її представники. Зауважимо, що 

українські єпископи не часто присутні в складі таких делегацій. Тобто, 

можливість участі в роботі різноманітних екуменічних форумів світу 
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теоретично мають, але скористатися нею повною мірою не можуть, оскільки 

цілком залежать від Московського Патріархату - і концептуально, і 

стратегічно чи тактично. УПЦ МП в особі свого керівництва, зокрема 

предстоятеля Церкви митрополита Київського і всієї України Володимира 

(Сабодана), майже не присутня на різноманітних міжнародних заходах, 

оскільки презентована більш високим рівнем – ієрархами з Москви. Правда, 

подеколи Церкву запрошують до участі у міжцерковних заходах, де частіше 

всього її представляє архієпископ Львівський і Галицький Августин 

(Маркевич). Одна з останніх важливих зустрічей, в якій він взяв участь, була 

IV-та щорічна сесія Світового громадського форуму «Діалог цивілізацій».  

Серед рідких випадків участі українських православних ієрархів в 

міжнародному міжрелігійному діалозі слід зокрема назвати участь 

архієпископа Полтавського і Кременчуцького Філіпа у ХХ-й ювілейній 

конференції «Молитва за мир», яка відбулася в м.Асізі (Італія) у вересні 2006 

року [http://pravoslavye.org.ua/index.php?action=fullinfo&r_type=news&id= 

12544]. Не менш позитивним для виходу УПЦ МП на міжнародну арену є 

факт присутності, хоч й у складі делегації РПЦ, протоієрея Олександра 

Білокура, офіційного представника УПЦ МП при міжнародних Європейських 

організаціях, який 14-23.02.2006 в м. Порто Алегрі (Бразилія) брав участь в 

IX Генеральній Асамблеї [http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= 

fullinfo&r_type=news&id=10235] Всесвітньої Ради Церков (ВЦР залишається 

найбільшою міжнародною християнською організацією, що поєднує більше 

300 протестантських церков і груп, а також помісні Православні й Східні 

Церкви з більш ніж 120 країн світу. Зі складу ВРЦ в 1990-і роки вийшли 

Грузинська й Болгарська Православні Церкви, однак представники останньої 

продовжують брати участь у роботі ВРЦ як спостерігачі. Католицька Церква 

не є членом ВСЦ, але співробітничає з радою).  

На відміну від УПЦ МП, яка завдяки підтримці та протекції з боку 

РПЦ почала робити перші кроки в міжнародному міжрелігійному діалозі, 

представники УПЦ Київського Патріархату та Української Автокефальної 

Православної Церкви не допускаються до цього діалогу як невизнані 

Вселенським православ‘ям церкви, а тому офіційно не запрошуються до 

спілкування на рівні іноземного та іновірного представництва. Якщо УПЦ 

КП чи УАПЦ й беруть участь в міжрелігійному діалозі за межами України, 

то ця участь не афішується, подається як приватна ініціатива конкретної 

особи. Така політика цих церков зрозуміла: вони не хочуть викликати проти 

себе незадоволення традиційних учасників переговорів, які найменші спроби 

увійти в міжнародний релігійний простір нових фігурантів сприймають як не 

санкціоновані ними дії, а тому засуджуються. Зрозуміло, що УПЦ КП й 

УАПЦ не можуть брати участі у світових екуменічних структурах. Через 

невизначеність їх канонічно-правового статусу, через всілякий перманентний 

супротив цьому Московського Патріархату міжнародні контакти цих Церков 

є значно обмеженими. Крім того, в силу своєї організаційної і часто 

теоретичної слабкості, ці церкви, можливо, й бояться своєї участі в діалозі, 
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хоча історично так звана Київська християнська традиція є відкритою до 

міжцерковного чи міжрелігійного діалогу.  

Важливою ініціативою УПЦ КП (2007) можна вважати український 

переклад Екуменічної хартії – основного документу, погодженого спільними 

екуменічними конгресами Конференції Європейських Церков та Ради 

Єпископських Конференцій Європи Римо-Католицької Церкви у Базелі, 

Швейцарія (1989 р) та Граці, Австрія (1997 р.). До Конференції Європейських 

Церков входять майже всі європейські Православні Церкви, основні 

протестантські об‘єднання, старо-католики та англікани. Як відомо, досі 

Україна не була представлена в цьому авторитетному міжконфесійному 

європейському органі. Саме тому УПЦ КП звернулася до європейських 

міжцерковних структур з проханням прийняти її як члена до цих організацій. 

Наявний нині стан речей призводить до того, що Україна в світовому 

релігійному просторі шляхом своєї участі у міжрелігійному діалозі не 

представлена як країна однієї з найбільших православних громад у світі.  

Католики і греко-католики України, протестантські громади в питаннях 

участі в міжрелігійному діалозі активно користаються досвідом своїх 

деномінаційних центрів Європи та Америки. Але і тут ситуація складається 

непросто. Для Української Греко-Католицької Церкви, яка, як складова 

частина світової католицької спільноти, не може вступити до екуменічних і 

міжнародних міжрелігійних організацій у зв'язку з особливою позицією 

Ватикану, який, скажімо, принципово не бере участі в діяльності ВРЦ і КЄЦ, 

а визнає лише екуменічні контакти паралельного рівня з православними й 

лютеранськими церквами, деякими іншими релігійними спільнотами, 

самостійна участь в такому діалозі якщо прямо не заборонена, то реально 

обмежена. Хоча є позитивні зрушення і тут.  

2006 року вперше УГКЦ як офіційний представник східних 

католицьких церков взяла участь у православно-католицькому діалозі, що 

відновив свою роботу в Бєлграді (Сербія) після шестирічної перерви після 

наради в Балтіморі [http://www.ucu.edu.ua/ukr/current/chronicles/ article;2307/]. 

Йдеться не тільки про зміст дискусії та участь греко-католиків в обговоренні 

підготовленого координаційним комітетом змішаної Комісії документу на 

тему «Еклезіологічні й канонічні наслідки сакраментальної природи Церкви», 

що само по собі є надто важливим для міжхристиянських взаємин, скільки 

про сам факт присутності УГКЦ на такого роду нарадах.  

Почали допускати греко-католиків і до інших європейських 

міжхристиянських структур. Так, чи не вперше представник УГКЦ владика 

Богдан (Дзюрах) взяв участь у пленарному засіданні Ради Єпископських 

Конференцій Європи, яке відбулося 4-8 жовтня 2006 року в Санкт-

Петербурзі. Для УГКЦ ця зустріч була особливо важливою, оскільки через 

них вона входить у Європу і цим, зокрема, формує сприйняття України як 

європейської держави [http://www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases /article;4218/]. 

Так, проривом на міжрелігійний простір можна вважати участь 

українських церков у Третій Європейській Екуменічній Асамблеї 



128 
 

[http://www.risu.org.ua /ukr/news/article;17962/] «Світ Христов просвічує всіх» 

в румунському місті Сібіу, яка зібрала понад дві з половиною тисячі 

представників європейських церков, що входять до КЄЦ і Конференції 

Католицьких єпископів Європи. Нарешті від України в роботі асамблеї взяли 

участь греко-католики і православні, але знову ж таки не спільною 

делегацією: УГКЦ як Церкву sui iuris у сопричасті із Римським престолом 

представляли професура та наукові діячі Українського Католицького 

Університету Мирослав Маринович, о.Андрій Нагірняк, о.Іван Дацько, проф. 

Олег Турій та голова «Комісії із сприяння єдності між християнами» доктор 

екуменічного богослов‘я Ігор Шабан. Архієпископ Полтавський і 

Кременчуцький Філіп та протоієрей Олександр Білокур (УПЦ МП) в 

офіційній програмі Зібрання у Сібіу були включені до складу Московського 

Патріархату, хоча наполягали на тому, що вони представляють саме 

Українську Православну Церкву МП. Делегація УГКЦ, зокрема, провела в 

Румунії конференцію під назвою «Екуменізм та Українська перспектива», у 

якій взяли участь представники Німеччини, Румунії, Білорусії та Росії, у т.ч. 

делегація Московського Патріархату [http://www.risu.org.ua/ 

ukr/news/article;17680; http://www.risu.org.ua/ukr/news/reportage/article; 17748/]. 

Помітивши Україну на міжхристиянських форумах, європейська 

спільнота християн пішла на певні зміни в сфері міжрелігійних контактів і 

спілкування, ініціатором або учасником якого є Українські Церкви. Вперше в 

2007 році в країні пострадянського простору, в її столиці Києві відбулася 

Генеральна асамблея Конференції європейських Комісій «Справедливість і 

Мир» (Конференція Європейських Комісій «Справедливість і Мир» – це 

мережа 29 національних Комісій «Справедливість і Мир», що охоплює 

Європу від України до Великобританії, від Греції до Швеції) на тему: «На 

шляху до примирення та порозуміння: навчитися на досвіді України» 

[http://www.risu.org.ua /ukr/news/article;17962/], на яку прибули представники 

30 держав. На думку директора Комісії «Справедливість і мир» УГКЦ Лесі 

Коваленко та голови Комісії УГКЦ у справах сприяння єдності християн 

Ігоря Шабана, засідання Комісії в Києві засвідчило, що вперше Україна стала 

предметом особливої уваги з боку Європи як особливий випадок примирення 

і порозуміння. 

В тому, що церкву нарешті «допускають» до загальнохристиянських 

заходів та ініціатив, незважаючи на супротив цьому російського православ‘я, 

яке вважає УГКЦ яблоком розбрату між католиками і православними і всяк 

шантажує РКЦ цим, заслуга дипломатичних зусиль керівництва церкви, 

плідної роботи Інституту екуменічних студій та Комісії УГКЦ у справах 

сприяння єдності християн, представників церкви у Ватикані, всіх греко-

католиків. Церква поставила собі завдання бути в християнській Європі і 

поступово долає кордони, що були виставлені спочатку ідеологічними 

заборонами СРСР, а потім імперськими обмеженнями Росії. 

Це дає можливість запозичивати добрі ініціативи з Європий 

імплементувати їх в релігійне життя України. Зокрема, мовиться про 
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традицію організації тижня молитов за єдність християн. Ця світова практика 

налічує вже 41 рік, й ініціювала її Всесвітня Рада Церков разом з 

католицькою Папською Радою для сприяння єдності між християнами. В 

Україні Екуменічний тиждень молитов в 2009 році відбувся втретє, 

координатором якого стала УГКЦ, залучивши до молитовних зустрічей у 

храмах УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, РКЦ та в Церкві християн віри 

євангельської України (п`ятидесятники) християн України. 

Українські ж протестантські церкви (передусім Всеукраїнський Союз 

об‘єднань Євангельських християн-баптистів і Церква Християн віри 

євангельської), хоч і можуть стати активними учасниками екуменічного 

діалогу, але рішуче викреслили цю можливість зі своїх не лише поточних, а й 

перспективних планів. Наприклад, одним з перших рішень утвореного на 

початку 90-х рр. м. ст. Українського Союзу ЄХБ був розрив контактів із 

Всесвітньою Радою Церков, де українські баптисти брали участь як частина 

(до того ж, найчисельніша) Всесоюзного Союзу ЄХБ. 

Мало відомо про міжнародні зв‘язки мусульман та іудеїв України з 

їхніми віросповідними центрами за кордоном. Хоча ці релігії можуть бути 

серйозним чинником відкриття України для світового співтовариства, 

утвердження її на міжнародній арені, подолання несправедливих стереотипів 

про Україну. В цьому контексті можна згадати 2007 рік, який став роком 

проведення «Всесвітньої конференції християн, євреїв і мусульман», на яку 

очікувалось прибуття біля 200 релігійних і громадських лідерів світу  

Міжнародна діяльність багатьох українських релігійних організацій 

залежить від їхніх релігійних центрів за межами України (Москва, Ватикан, 

Константинополь, Єрусалим та ін.), що створює ситуацію несвободи для 

українських церков в їх участі в міжнародному міжрелігійному діалозі. Крім 

зумовленої обставинами або певним типом свідомості пасивної позиції самих 

церков у справі міжнародного міжрелігійного діалогу, й Українська держава, 

на відміну від Росії, не виявляє зацікавленості в підтримці міжнародних 

інтересів своїх церков та їх презентації у світі. Як правило, державні лідери 

не беруть в свої ділові зарубіжні поїздки першоієрархів православних церков, 

хіба що за винятком як супроводжувальний ескорт під час їх паломницьких 

візитів до християнських святинь. До ініціативи нецерковних громадських 

інституцій взяти участь у міжнародних міжрелігійних заходах і церкви, і 

держава в Україні відносяться прохолодно: вони чомусь не відзнаходять 

необхідності в такій діяльності.  

Підводячи підсумки розгляду присутності України в релігійному 

просторі світу, треба визнати: 

Самостійне представництво України в її духовних вимірах і релігійних 

чинниках в міжнародному співтоваристві відсутнє, а керівництво Української 

держави фактично його ігнорує. Церкви самотужки, без підтримки держави, 

не здатні подолати перепони у своєму бажанні перебувати в світовому 

релігійному просторі, оскільки їхні інтереси не захищені нормативно, 
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канонічно, тому потрібна політична воля і бажання влади утвердити 

релігійну Україну в світі.  

Українська Держава не знає, а відтак і не використовує міжнародний 

потенціал релігійних організацій в міжнародних відносинах. Церкви 

напрацювали великий досвід спілкування із своїми совірниками за кордоном, 

мають неабиячкий ресурс у міжнародній політиці, котрий можна скерувати 

на покращення зовнішнього іміджу України, налагодження і розширення 

зв‘язків із різними країнами. Замість підтримки ініціативи церков, українська 

держава нібито самоусувається від свого обов‘язку допомоги їхнім 

ініціативам. Не сподіваючись на підтримку держави, церкви через свої 

церковно-єрархічні чи просто дружні відносини, самостійно вирішують 

проблеми міждержавних взаємин, зокрема духовної опіки над українськими 

мігрантами в інших країнах, проведення культурно-церковних заходів тощо. 

Не тільки Україна, але й світ, Європа все ще не оцінили значення 

релігії, її силу, авторитет і роль в житті суспільства Досі держава не ставиться 

до релігійних організацій, їх представників як до партнерів у вирішенні 

соціальних, міжнародних і глобальних питань. Світська Європа і пост-

атеїстична Україна, кожна в свій спосіб, через свої історичні причини все ще 

безвірні, а відтак і пасивні у використанні капіталу, який має церква. І це не 

тільки матеріальні багатства – земля, будівлі, культові споруди, культурні 

цінності, фінансова міць, а головно – людський ресурс – високоосвічені 

духовні лідери, із знанням іноземних мов, моральні в переважній своїй 

кількості, культурні, сучасні, розвинуті, мудрі, а з іншого боку – вірячи, які 

можуть робити все. Шкода, якщо інтелектуальна, богословська та 

організаційна сила церков буде змарнована державою, яка не використає 

шанси, які надала історія українським церквам та релігійним організаціям.  

Проте певна перспектива повноцінної участі українських церков та 

релігійних організацій в світовому релігійному просторі, зокрема, в 

міжрелігійному діалозі, все ж є. І хоча вона не завжди ясно артикульована, 

усвідомлена самими церквами, а осоливо тісно пов‘язана із вирішенням 

канонічного статусу цих церков – отримання помісності і визнання останньої 

Вселенським православ‘ям чи Папою Римським, ті теоретичні обґрунтування 

і практичні кроки, які епізодично здійснюються церквами України, мають 

стати початком перетворення церков нашої країни на повноправних 

учасників міжрелігійного, в т.ч. і всеправославного, діалогу.  

Україна мала б зініціювати свою присутність в міжрелігійних 

організаціях, зокрема ВРЦ та КЄЦ. Для цього є всі юридичні підстави. Так, 

серед членів ВРЦ значаться не тільки певні церкви, але й міжрелігійні 

екуменічні ради церков окремих країн (Угорщина, Чехія, Словакія та ін.).  

Бажано актуалізувати питання присутності українських церков або їх 

асоціацій, зокрема Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, в 

міжнародних об‘єднаннях, перш за все ООН, де існує спеціальний Комітет 

релігійних неурядових організацій, який є однією з трьох сторін Форуму з 

міжрелігійного співробітництва заради миру, що створений для 
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налагодження взаємодії ООН з релігійними об‘єднаннями і є унікальною 

міжнародною площадкою для діалогу з цивілізаційної тематики. 

Це вимагає створення спеціального міжвідомчого інформаційно-

аналітичного підрозділу з консультативними функціями на базі державної 

виконавчої (дипломатичної) або/і наукової (релігієзнавчої) інституції, яка б 

фахово займалася новим напрямом в українській дипломатії – міжнародні 

міжрелігійні зв‘язки на основі стратегічної концепції їх формування і 

розвитку з врахуванням міжнародного потенціалу державних органів влади, 

українських церков, громадських організацій для утвердження церковних і 

державних інтересів України в міжнародній політиці. 

 

 

 

6. Кореляція функціональних ролей 

сучасного протестантського віруючого 

(український і діаспорний контекст) 
 

Нині позиції релігії в суспільстві кардинально змінюються, а відтак 

змінюється і статус віруючої людини. Ще донедавна, будучи ідейним ізгоєм в 

соціумі, який був позбавлений майже всіх прав, знаходячись у 

соціокультурному підпіллі, віруючий замикався в тісних рамках релігійної 

функціональності. В зв‘язку із утвердженням реальної свободи совісті, 

активізації діяльності церкви в Україні, повернення притаманних їй функцій 

розширилися можливості віруючої людини виконувати свої обов‘язки як в 

сфері своєї віросповідності, так і в соціальному служінні.  

Така актуальна в теоретичному і практичному аспекті проблематика, як 

функціональні ролі віруючого, й досі не знайшла відповідного зацікавлення з 

боку науковців, соціальних робітників. І це при тому, що проблема функцій 

релігії в сучасному релігієзнавстві розроблена надто повно. Про 

функціональність релігії як суспільного феномену писали ще просвітники. 

Соціальні функції релігії досліджували представники класичної німецької 

філософії, марксисти. Плідними тут виявилися і позитивісти. Уява про 

світоглядну, компенсаційну, регулятивну інтегративну, комунікативну та 

інші функції релігії зафіксована в будь-якому підручнику з релігієзнавства. З 

того часу базові функції релігії мало в чому змінилися. Однак життя не стоїть 

на місці: сучасні тенденції розвитку релігійного світу, антропологічні зсуви, 

світоглядні революції спричинюють розширення або звуження сфер 

традиційного впливу релігії на суспільство, людину. Спостерігається 

поглиблення розуміння й удосконалення інтерпретацій функціональності 

релігії. Підтвердженням цьому є одне з останніх досліджень релігії як 

суспільно-функціонуючого феномену Л.Виговського [Виговський Л.А. 

Функціональність релігії: природа і вияви. – Київ-Хмельницький, 2004], який 

віднайшов в цій проблемі несподівані ракурси, актуалізував багато нових 

ідей, відзначив трансформації у функціональності сучасних релігії. 



132 
 

Ґрунтуючись на запропонованому Л.Виговським розширеному тлумаченні 

функцій церкви (релігійної організації), які виходять за межі класичних - 

задоволення релігійних потреб віруючих, регулювання культової діяльності, 

забезпечення стабільності в суспільстві, регуляція й орієнтація вірян в світі, 

контроль за виконанням морально-релігійних принципів в родині, громаді, 

суспільстві тощо, маємо на меті розглянути функціональні ролі сучасного 

протестантського віруючого, проаналізувати, які функції виконує людина в 

процесі релігійної і нерелігійної діяльності, чи змінюються вони в часі, в 

просторі, конфесійно тощо. 

Зрозуміло, що функції або функціональні ролі віруючого тісно 

пов‘язані із функціями релігії, церкви, але не тотожні їм. Спочатку є сенс 

з‘ясувати, що ж входить в поняття «функції віруючого»? В жодному з 

відомих автору словників таке поняття не знайдено, тому прийдеться 

визначати його смисл самостійно. Виходячи із загальнофілософського 

розуміння функції, яка постає як спосіб діяння елементу системи, 

спрямованого на досягнення певного ефекту [Див.: Філософський словник. За 

ред. В.Шинкарука. - К., 1986. – С. 748], в соціології під функцією розуміється 

роль, яку виконує певний соціальний суб‘єкт щодо суспільства. Тому, 

екстраполюючи ці визначення на нашу сферу зацікавлень, можна сказати, що 

функції віруючого – це способи і форми його впливу на суспільство, 

культуру, освіту, політику, певні суспільні групи, на церкву, інших людей. 

Виділяються релігійні і нерелігійні функції, які, в силу історичного характеру 

релігії та еволюції її функціональності, також змінюються в бік їх 

розширення або звуження. Донедавна ми фіксували масштабне звуження 

суспільних сфер реалізації функціональності релігії, але в ситуації духовного 

пробудження, яке переживають багато країн світу, зокрема й Україна, є 

підстави стверджувати, що на зміну процесу приватизації релігії, що 

виявлялося в переході її з інституційного рівня на особистісний, а відтак й 

втраті віруючими багатьох, притаманних їм функціональних ролей, 

приходить принципова інша реальність. Функції віруючого сьогодні можна 

звести до цілої сукупності ролей, які він виконує щодо світу надприродного і 

природного, в т.ч. й соціального. 

Будучи суб‘єктом функціонування релігії, віруючий індивід, як діюча 

особа, яка керується релігійними інтересами, в першу чергу виявляє себе у 

сфері релігії, а вже потім – в суспільному житті у формі специфічної 

діяльності. Формами, способами впливу віруючого на основний об‘єкт 

функціонування релігії - Бога виступають молитва, ритуал, богослужіння, 

жертвоприношення, обряд, каяття тощо. 

Віруюча людина в системі функціонування релігії виступає первісним 

суб‘єктом в суб‘єкт-об‘єктних відносинах, які визначають характер і зміст 

релігійного досвіду, релігійного типу життєдіяльності. Саме тому її 

функціональні ролі дещо обмежені, спрощені. На відміну від звичайного 

віруючого, релігійний лідер, як персоніфікований первісний суб‘єкт, у якого 
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значно більше можливостей впливу на своїх вірян, релігійну організацію, 

суспільство, має, крім звичайних, ще й свої специфічні функції. 

Головною функцією віруючої людини треба визнати функцію 

віросповідну. Віруючий тому і є віруючим, що вірує в Бога, сповідує певні 

цінності, серед яких Божественний закон, заповіді Ісуса Христа, настанови 

релігійних авторитетів, моральні і суспільні вимоги, наявність релігійних 

уявлень, переконань тощо. Протестанти, як показали результати опитування, 

проведені в рамках спільного проекту УБТС і ВР ІФ НАНУ «Світоглядні 

орієнтири віруючих і діяльність протестантських релігійних громад» [Архів 

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. - 2008. – Т.5. – надалі «Архів 

ВР»], вирізняються твердими віросповідними переконаннями. Вони 

продемонстрували чітку орієнтацію вірних у знанні основ віри, Біблії: вірять 

тільки в одного Бога; не вірять в святих, в духів, які керують світом; свою 

релігію ролзглядають як єдине правдиве джерело знань про Бога; вважають, 

що знання більш ніж однієї релігії тільки ініціює сум‘яття в голові при думці 

про Бога. Переважна більшість протестантів, заперечують такі 

висловлювання: «Всі релігії навчають однієї і тієї ж самої істини», «Багато 

релігій дають цінні знання про Бога», «Різні релігії можуть вести людей до 

Бога», «Важливо вивчати інші релігійні традиції, щоб пізнати Бог». 

Визнаючи Бога, віруючий покликаний спілкуватися з ним, тим самим 

виконуючи комунікативну функцію. Віруючий є осереддям, центром життя 

Бога. Майже всі опитані мають тривалий досвід перебування у вірі, а відтак й 

спілкування з Богом (найтриваліше в ЄХБ – 46 років, з 1962 р. знаходиться 

один чоловік віком понад 60 років; найкоротше – з 2007 одна молода дівчина 

віком до 20 років, майже 20% опитаних заявили, що є баптистами з 

дитинства) [Архів ВР]. Враховуючи, що віросповідність протестантів, 

зокрема баптистів, є включеною, проявленою, активною, постійно 

підтримуваною, культивованою шляхом щотижневого відвідування 

загальних зібрань (100% відповідей), а деякі і частіше, це говорить про їх 

інтенсивне спілкування з Богом. 100% опитаних переконані, що Бог чує їх під 

час молитви, бо він - в них, і немає значення, де в цей час знаходиться 

вірянин – в домі молитви разом із спів вірниками, а чи ж десь наодинці з 

Богом. Для деяких навіть немає значення, як молитися, бо ж Бог завжди 

почує людину. 

Серед релігійних функцій віруючого важливою є трансляційна, тобто 

передання іншим знань про віру, про Священні Писання, про заповіді і 

закони. Переважна більшість віруючих прагне передати свій досвід, 

традицію, до якої належить, в їх первісній чистоті своїм нащадкам, тому, як 

правило, зберігають вчення, прагнуть зберігати звичаї і обряди, правила 

свого віросповідання без змін, без будь-яких модернізацій. Завдяки цій 

функції в протестантизмі надто поширеним є місіонерство, євангелізація, 

якою може займатися будь-який член Церкви. Завдяки місіонерству баптизм 

з‘явився в Україні, поширився по всьому світу. В самій церкві ці обов‘язки 

вірянина називаються благовістям, яке є однією з форм прославлення Бога.  
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Але віруючий не просто передає інформацію про Бога, про Біблію, не 

просто навертає людей у віру, тобто просвіщає. Протестант обов‘язково 

виховує, посилаючись на досвід Христа й свій власний досвід. Особливо 

важливим тут є релігійне виховання дітей в родині. Ці традиції сильні саме в 

протестантських сім‘ях. На питання: «Чи виховувалися Ви вдома у 

релігійному дусі?» 87% відповіли «Так» (В сім‘ї читалася релігійна 

література, члени сім‘ї жили згідно з вимогами Святого Письма, 

дотримувалися посту, молилися, відвідували богослужіння тощо). Тільки 6,5 

% визнали, що «Скоріше так, ніж ні» (в сім‘ї до релігії ставилися шанобливо, 

проте богослужіння відвідували рідко, інколи постилися, періодично 

молилися, рідко читали релігійну літературу), і стільки ж – 6,5 % - «Скоріше 

ні, ніж так» (в сім‘ї до релігії ставилися нейтрально, богослужіння майже 

ніколи не відвідували, майже ніколи або ніколи не постилися, не молилися, 

релігійна література читалася дуже рідко або не читалася зовсім). Але 

жодний з опитаних не заявив, що до релігії в його сім‘ї ставилися негативно 

[Пораховано за: Архів ВР]. 

Тісно пов‘язана із виховною функцією інша – функція учнівства, тобто 

здатність до навчання, читання та розуміння Святого Письма. В 

протестантських церквах Біблійні школи є обов‘язковим елементом служіння 

Богу. Ніхто так добре з вірян різних християнських течій не орієнтується в 

Біблії, як протестанти, які знають не тільки структуру, але й напам‘ять 

цитують окремі біблійні вірші, вдало використовуючи їх і в релігійних, і в 

білярелігійних ситуаціях. 

Результати опитування дають підстави вважати, що протестанти 

шанують свою віру, говорять про неї з гордістю, активно виявляють її, тобто 

гідно представляють не тільки свою церкву, але й конфесію (протестантизм) і 

релігію (християнство). Звідси можна виокремити ще одну функцію 

віруючого – представницьку, виявляючи яку вірянин формує певну 

громадську думку не тільки щодо себе, своєю релігійності, порядності, але й 

щодо всієї церкви. Не випадково склався навіть певний стереотип щодо 

протестантів: вони живуть у відповідності із своїми переконаннями і 

християнськими заповідями, виконуючи їх щоденно, що відсутнє в житті 

багатьох вірян інших християнських конфесій, які згадують про Бога та його 

заповіді тільки у великі свята. Послідовність і вірність баптистів Христовому 

вченню вражає навіть католиків і греко-католиків, не кажучи вже про 

православних. В їхньому житті все підпорядковано здійсненню Божого 

плану, спасінню, досягненню Царства Божого. Баптисти – спокійні, впевнені 

в Божому захисті, вони повністю довіряють Богові, ніколи в ньому не 

розчаровуються.  

Духовні лідери, як і звичайні члени Церкви, виконують віросповідну, 

комунікативну, трансляційну, виховну та інші функції, але покликані й до 

більш специфічної функціональності. Священик, пастор виконують завдання 

передачі слова Божого в усій його чистоті. Вони є акумуляторами і 

зберігачами євангельських і церковних традицій, вербалізуючи і 
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концептуалізуючи останні. Вони координують процес особистісного 

зростання у вірі своїх вірян, всієї громади, навіть Церкви. Вони ініціюють і 

подають приклад того, як треба сповідувати свою віру, як треба жити, 

слідуючи приписам вчення і Церкви, як виконувати настанови Бога. 

Духовний лідер – це своєрідний ідеал віруючого даної Церкви, конфесії, 

релігії, який несе відповідальність не тільки за членів своєї громади, але й за 

всіх баптистів, протестантів, християн.  

Як для віруючих, так і для їх духовних керівників, надзвичайно 

важливою частиною їхніх функціональних обов‘язків в служінні Богові є 

соціально корисна діяльність. Особливо це стосується протестантів, які 

віросповідно і теологічно обґрунтували необхідність такого покликання 

християн.  

Впродовж всього свого існування Церква, крім виконання духовних 

функцій, прагнула проявити себе і соціально. Від самих початків християни 

були орієнтовані на благо людей. Слід зазначити, що й сам Ісус Христос не 

був віддаленим від соціальних проблем. Багатовікові зусилля Церкви на цій 

ниві призвели до виникнення на початку ХХ століття спеціального поняття – 

«Соціальне Євангеліє», що стало ядром соціального вчення церкви. 

Виходячи з цієї доктрини, функціональна роль віруючої людини 

завжди була спрямована на прояв себе в суспільстві. Найкращі умови для 

цього були створені в західних суспільствах, які постали на протестантських 

вченнях. Тому більш соціально активними були християни Америки та 

Західної Європи. Для здійснення такої діяльності були створені спеціальні 

місії, які займали позицію просуспільної орієнтації, сенс якої полягав у 

заохоченні мирської активності на реалізацію соціально корисних проектів. 

Яскравим прикладом таких місій є «Армія спасіння», місія Франкліна Грема 

«Сумка самарянина». Результатом довголітної присутності цих структур в 

західному світі є відчуття солідарності, яке культивується в західному 

суспільстві, майже повальна включеність західного християнина в 

благодійницьку діяльність.  

На відміну від західного християнина, який виріс на традиції допомоги, 

вмінні ділитися із ближнім, соціальна роль пострадянських віруючих слабо 

усвідомлюється останніми, а зрештою й проявляється. Причина пасивності 

зрозуміла, оскільки немає традиції соціального служіння в силу її заборони 

радянським урядом. В колишньому Радянському Союзі на віруючого 

дивилися як на людину другого сорту, яка нічого не могла корисного 

принести суспільству. Водночас надзвичайно важко, якщо не неможливо, 

було реалізувати якийсь соціальний проект. Навіть функціональність в чисто 

релігійні сфері - розповсюдження Біблії та духовної літератури – всяк 

заборонялась, а якщо й велась, то підпільно. 

В останні роки, з настанням свободи, ситуація в Україні змінилася. Як і 

на Заході, в нашій державі з‘явилися місії різних релігійних організацій, які 

були спрямовані на соціальну діяльність. Так, за роки незалежності їх 

кількість зросла до 298 у 2004 р. [http://www.risu.org.ua/ukr/religion.and.society 



136 
 

/other_art/article;4527/]. На 2008 рік мали вже 340 місій [http://www.risu.org.ua/ 

ukr/news/article;16566/]. Християни в Україні отримали можливість соціально 

проявити себе. Особливу допомогу в цьому надали: по-перше, іноземні 

місіонери, які під час свого перебування в Україні передавали досвід 

організації такої роботи, привозили із собою гуманітарну допомогу; по-друге, 

і українські протестанти отримали можливість побувати за кордоном й 

ознайомитися, як ця робота налагоджена там. Велика кількість українських 

протестантів на початку 90-х років ХХ ст. емігрували до країн, де 

функціональна роль віруючих в суспільстві була достатньо розвинута і 

включала в себе не тільки матеріальну допомогу. Західні протестанти були 

активними в політичному та економічному житті суспільства, ефективно 

впливали на формування законів та суспільні процеси. Багато протестантів 

були успішними в бізнесі, мали серйозний вплив у цій сфері. Для 

пострадянського протестанта все це було новим і незнайомим. Але, 

ознайомившись із західними моделями присутності віруючих в суспільстві, 

українські протестантські церкви постали перед необхідністю приймати 

адекватні рішення щодо своєї ролі в суспільстві.  

Проте в баптистській церкві думки з цих питань розділилися. 

Особистністно баптисти надзвичайно активні в сфері соціальної роботи, але 

йдеться про стратегію, яку має обрати Церква, і політику, відповідно до якої 

має діяти віруючий в своєму функціональному призначенні. Авторський 

досвід перебування в українському баптистському середовищі в США 

свідчить про те, що функціональна роль віруючих в діаспорі є різною і 

залежить від того, як відчувають себе віруючі в американському суспільстві. 

Серед емігрантів є такі, які органічно вливаються в соціум, швидко 

адаптуються до нього. Поруч із ними існують й ті, які відокремлюються від 

середовища, займаючи позицію певної відчуженості щодо нього. 

Враховуючи те, що загалом на початку ХХІ століття активність 

віруючих людей в суспільстві зростає, то функціональність протестантів 

проявляється не тільки в матеріальній сфері (наприклад. допомога 

нужденним), але й поступово все більше стосується політичної та 

економічної сфер життя суспільства.  

Традиційно баптисти є байдужими до різних форм соціальної 

активності в світському розумінні цього слова. Жодний з них, як засвідчили 

відповіді на питання анкети, не належить до якоїсь громадської чи 

професійної організації (крім одного), не є членом екологічного руху (крім 

одного) чи спортивного клубу (крім трьох) або якогось товариства. При 

цьому майже всі заявили, що беруть участь у соціальних програмах - 

допомога бідним, гуманітарна допомога, реабілітаційні центри, молодіжні та 

дитячі табори тощо (крім двох, які не беруть участь, а один – не знає) [Див.: 

Архів ВР]. 

Громадянська і політична активність опитаних також є очікувано 

низькою. Ніхто не заявив про своє членство в якійсь політичній партії, нікого 

не цікавить політика та держава, в якій вони живуть, тобто США. Але це не 
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стосується політичного життя в Україні. Живучи в Америці, переважна 

більшість українських баптистів (причому, як чоловіки, так і жінки, люди 

середнього і молодого віку) постійно цікавляться новинами політичного 

життя своєї Батьківщини, активно їх обговорюють із своїми одновірцями. 

Майже всі українські баптисти зберегли українське громадянство і пишуть, 

що беруть участь у виборах (при уточненні з‘ясувалося, що українські 

баптисти їздили для участі у виборах президента 2004 року на виборчі 

дільниці за 500 км від місця проживання). 

Зовсім не цікавляться цією сферою 9 віруючих серед 31 опитаного, 

зокрема баптист у віці після 60 років, який є членом церкви з 1962 року, плюс 

2 чоловіки і 3 жінки; ще три особи зазначили, що є громадянами України, але 

важко проінтерпретувати цю заяву – вони завдяки чи всупереч цьому не дали 

жодної відповіді на запитання про їх громадянську і політичну активність 

[Див.: Архів ВР]. 

Компенсують свій політичний нейтралітет щодо США українські 

баптисти специфічно. Вони включилися в різні масові протести проти 

прийняття законів, що суперечать моральності та етичним нормам 

християнства. Так, наприклад, в Америці під впливом лібералів 

спостерігається тенденція до змін в розумінні значення сім‘ї та її структури 

всупереч біблійному канону. В школах Америки навчають дітей, що у них 

можуть бути дві мами або два батька. Це викликає обурення і протест 

українських віруючих-баптистів в діаспорі. Саме з ініціативи емігрантів-

баптистів, зокрема пастора слов‘янської церкви «Хліб Життя» Олександра 

Шевченка (Сакраменто, Каліфорнія), була проведена акція на підтримку 

здорової гетеромоногамної родини. Як бачимо, українські баптисти не 

приймають ліберальних цінностей західного суспільства й активно заявляють 

про себе і свою позицію. 

Про свої християнські позиції сміливіше і голосніше заявляють 

протестанти України. Їх активність помітна не тільки в реалізації соціальних 

проектів, але й в політичному житті країни. Серед політиків, підприємців 

зростає кількість протестантів, які сьогодні мають вагоме слово. Загалом 

можна відзначити, що функціональна роль віруючого в суспільстві 

радикально змінилася в бік її збільшення і зростання. 

Перерахованими функціями не обмежується вся сукупність обов‘язків 

віруючого, який сповідує протестантизм і служить Богові. Частина функцій 

може змінюватися, частина замінятися іншими, одні з них – чітко встановлені 

Біблією чи Церквою, інші існують як звичай, який формується під впливом 

історичних обставин, географічного і культурного середовища. Але саме від 

того, як віруючі виконують свої функції, як вони корелюються із основами 

віри і викликами часу, залежить майбутнє Церкви і християнства як релігії. 

 

 

 



138 
 

7. Молодіжна релігійна свідомість 

в контексті соціокультурних змін ХХІ століття 
 

 Cтруктурні зміни в духовному житті світу та України 

відображають парадигмальні напрямки розвитку суспільства на 

глобальному і локальному, спільнотному та індивідуальному рівнях. У цій 

неповторній динаміці трансформаційних процесів особливої ваги набуває 

розгляд питань, пов‘язаних із особливостями сучасної свідомості, в тому 

числі й релігійної, яка за умов соціокультурних змін набуває нових якісних 

рис у всіх формах свого вияву. Адже світ, що зазнає сьогодні масштабних 

глобалізаційних трансформацій, знаходиться в пошуку нових смислів свого 

існування, нового гуманістичного образу, нової цілісної багатовимірної 

антропологічної концепції. Проблема молодіжної релігійної свідомості, на 

яку спрямоване наше дослідження, останнім часом стає однією із 

найактуальніших. Відтак внутрішній світ людини, її світоглядні максими і 

моральні цінності, визначають напрямок трансформації не лише 

конкретного індивіда, але й всього людства.  

Стійка і упорядкована структура релігійних поглядів обумовлює певні 

риси індивіда, особливо необхідні йому в період трансформації суспільства 

і, зокрема, такі, як цілісність особи, надійність, вірність визначеним 

принципам та ідеалам, активність життєвої позиції, настирливість в 

досягненні мети. І навпаки - суперечливе сприйняття релігії породжує 

непослідовність в поведінці, невпевненість в собі, виражену залежність від 

випадкових зовнішніх та ситуативних впливів. Остання обставина має 

особливе значення для об‘єкта нашого дослідження – молоді, оскільки 

однією із головних особливостей цієї соціальної верстви суспільства є її 

значна комунікативність.  

Носієм постмодерних настроїв в Україні є переважно молоде 

покоління, яке зосереджене у великих містах, бо ж саме урбанізація створює 

передумови для розвитку культурного та ідеологічного плюралізму й 

індивідуальної автономії. В багатоманітті існуючих світоглядних парадигм 

молодь прагне знайти себе, у тому числі й духовно. У зв‘язку з цим релігія, 

як духовний феномен, неминуче входить у сферу її зацікавлень.  

Найінтенсивніший період процесу кристалізації релігійної свідомості 

припадає на молоді роки – унікальний екзистенційний час, коли 

закладаються духовно-ціннісні преференції людини, її рівень культури, 

ступінь включеності до соціуму, міра готовності до суспільнозначимої 

праці. Молодь в наш час потенційно є найінтелектуальнішою і 

найактивнішою частиною суспільства, яка визначатиме перспективу його 

розвитку на десятиліття. Тому молодіжну свідомість можна розглядати 

вірогідною основою світоглядної моделі суспільної свідомості майбутнього, 

прогнозуючи водночас і стан релігійності суспільства, і тенденції її 

розвитку. 
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Опинившись в епіцентрі значних суспільних перетворень, молодь 

шукає способи і шляхи входження в сучасну реальність - неоднозначну, 

полікультурну (в нашому аспекті й поліконфесійну), з сукупністю різних 

поглядів на одні й ті ж явища. Сьогодні, коли більшість моральних проблем 

людини вважаються сферою її особистої екзистенції (у тому числі й 

релігійна приналежність), коли мас-медіа та комп‘ютерні засоби комунікації 

радикально змінюють життя особи, розвиток її потреб, мотивацій, емоційно-

інтелектуальну сферу, все менше залишається фундаментальних цінностей, 

на які можна опертися молодій людині.  

Релігійні пошуки молоді сьогодні перебувають в динамічному русі 

поступового прагматичного засвоєння певних знань про релігію, хоча і не 

позбавлені суперечностей між науковими і релігійними концепціями, між 

релігійною догматичністю і свободою в релігії, між відданістю традиції і 

бажанням новизни й модернізації релігійного життя. Відтак, для сучасної 

молоді наявність конфесійно визначеного релігійного світогляду для 

ідентифікації себе як віруючої людини є неістотною. 

В модерну добу конфесійну належність кожного визначали на все 

життя його батьки або ж домінуюча конфесія за місцем проживання, 

відсутність можливості пізнати конфесійне різноманіття релігій і обрати 

якусь іншу, ніж батьківська, то постмодерн створив умови для вибору і змін 

конфесійної належності. При цьому сучасна молода людина відкрита 

масовій культурі і відвертій комерції, за яких постмодерн потурає 

споживацькому мисленню, пропонує кожному релігію на його вподобання. 

А ось коли при релігієвиборі неістотною постає істина, то молода людина 

починає вибирати для себе віросповідання так, як вона обирає будь-який 

інший товар: „Подобається це мені чи ж ні? Це те, що я хочу і що шукав, а 

чи треба ще подумати, пошукати і порівняти [Колодний А. Основи 

релігієзнавства. – К.–Дрогобич, 2006. – C. 88-89]?‖. 

Відтак це вже нове сприйняття релігії: для віруючого важливим 

постає не те, що є істинним, а те, що є корисним та бажаним. Як наслідок, 

актуалізується питання про співвідношення між традицією та сучасністю. 

Світоглядний плюралізм, що нині виступає неодмінною ознакою життєвого 

простору молодої людини, надає її значно більші можливості вільного 

вибору порівняно з ситуацією домінування традиційних та ритуальних 

моделей поведінки, формує „простір релігійних пропозицій‖
 
для молодих 

людей, які шукаються свій власний шлях до Бога [Борисова Ю. В. 

Традиціоналістські та модерністські цінності в структурі молодіжної 

ціннісної свідомості: соціологічний аналіз: Автореф. дисертації. – Х., 2001. 

– С. 12-13]. При цьому, на кожне своє питання вони у поліконфесійному 

середовищі можуть одержати декілька „рівноправних‖ варіантів відповідей. 

Адже послаблення детермінуючого впливу соцієтальних, інституціональних 

та ситуативно специфічних норм та регуляції сприяє більш ефективному 

заміщенню традиційних рольових моделей життєвими стилями, що 

конкурують між собою за можливість бути обраними тими чи іншими 
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індивідами.  

«Нині типовим стає віруючий, – слушно зауважує з цього приводу 

А.Колодний, – в структурі релігійності якого домінують не догми чи 

обряди, а суб‘єктивне самовідчуття своєї причетності до Всевишнього, 

проникнуте певним моральним стоїцизмом, переживанням екзистенційної 

ситуації. Людина починає усвідомлювати себе як частину іншого, більш 

Високого, Величного, Абсолютного, шукати свою сутність у ньому. Свої 

прагнення до суверенітету, подолання залежності від зовнішнього світу 

вона компенсує в своїх уявленнях про гаранта цієї незалежності – Бога, 

доступ до котрого можна отримати через пізнання самого себе» 

[Академічне релігієзнавство. – К., 2000. – С. 22]. «Релігійність, – продовжує 

А.Колодний, – не притаманне особистості знання релігії, не сукупність 

певних обрядових дійств, зорієнтованих на існуючі десь поза людиною 

надприродні сутності, а насамперед певний феномен підвищеного 

енергетичного фону душі людини, що охоплена усвідомленням Високої 

Істини, відчуттям своєї причетності до неї» [Там само. – С. 27].  

Неінституціалізована релігійна свідомість носить переважно 

особистністний характер і, в свою чергу, породжена внутрішніми 

переживаннями людини. У ній людина сама для себе визначає свій 

обов‘язок, а церковна організація, священнослужителі й обряди, що 

претендують на роль посередника між людиною і Богом, при цьому 

постають як щось вторинне. Прийняття особового Бога як зразка для 

власних дій приводить до формування внутрішньої релігійності, 

спрямованої на захист і розвиток релігійних цінностей з огляду на них 

самих, а не з будь-якої іншої причини. Як слушно зауважує Л.Новікова, 

„увірувавши в Бога, такі люди тим не менш не готові до входження до 

конкретної конфесії і прийняття церковної дисципліни‖ [Новикова Л.Г. 

Основные характеристики динамики религиозности населения // 

Социологические исследования. – 1998. – №9. – С. 93]. 

Не будучи пов‘язаною з конкретною конфесією, людина залишається 

вільною в поведінці, способі життя, в етичній орієнтації. Для такого 

індивіда притаманне особистісне сприйняття і розуміння Бога, світу, 

проблем життя та смерті, релігійної практики. Цей напрямок мислення і 

життєвої орієнтації можна схематично визначити як зв‘язок „Я – Бог‖. 

Зазвичай, ця категорія віруючих не має чіткого уявлення про конфесійні 

відмінності, і найчастіше це є просто загальний рух до Бога, симпатії до тих 

або інших релігійних традицій. Така позиція ні до чого не зобов‘язує 

молодих людей, не ставить перед ними жодних віросповідних вимог, 

конфесійне знання для таких віруючих не є важливим. Подібне сприйняття 

виводить священиків, культові практики на другий план, зводить прагнення 

до вияву своєї віри до мінімуму, зберігаючи водночас віру в існування 

абсолютної реальності, в сакральні корені життя. 

«Позаконфесійний віруючий» відмовляється від ще однієї істотної 

риси конфесійної орієнтації – від релігійного способу задоволення важливої 
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психологічної потреби, суть якої полягає в полегшенні та в утісі. Адже 

Церква пропонує готову форму професійного сповідувача, гарантує 

таємницю сповіді. Православна і католицька церкви бачать в цій дії 

„таїнство‖ сповіді, тобто найважливіший обряд, через який віруючий 

одержує „божественну благодать‖. Натомість східні релігії (буддизм, 

індуїзм) розробили такий засіб психологічної самореалізації, як медитація, 

мета якої – досягнення глибокої зосередженості, стану відчуженості від 

зовнішніх обставин. Крім того, істинний віруючий повинен бути 

переконаний в джерелі своєї віри, яким в конфесійних рамках виступає 

божественне одкровення. „Позаконфесійний віруючий‖ не визнає такого 

джерела, але в той же час приймає цілий ряд релігійних цінностей, які 

культивовані тією чи іншою конфесією.  

Сучасна молода людина звільняється від тиску традиції. Сьогодні 

вимогою часу стає діяльність, побудована на вільному виборі. На базі 

власного релігійного досвіду людина з багатьох релігійних традицій і 

культів надає перевагу тому, що для неї є її особистим вибором і 

переконанням. Разом з тим доволі часто мотивом прилучення до релігійних 

систем виступає не особисте внутрішнє переконання, а данина моді чи 

екзотичні віяння. В сьогоднішній ситуації релігійного плюралізму молодь, 

не маючи соціального досвіду та стійких знань, не завжди може віднайти 

для себе прийнятний варіант у такій насиченій конфесійній палітрі. Це, в 

свою чергу, приводить до розмитості релігійних уявлень, еклектичності, 

синкретизму, неокресленості, подекуди й взагалі до розчарування значної 

кількості молодих людей в дієвості релігійних цінностей. Зважаючи на ту 

обставину, що усі релігійні системи претендують на беззаперечну істину, 

молода людина доволі часто губиться у цьому багатоманітті, втрачає сенс 

пошуку чи інтерес до релігії як такої. 

Багатоманіття, інтенсивність та широта спілкування молоді з носіями 

інших полікультурних традицій теж має неабияке значення для формування 

їхніх релігійних поглядів. Молода особа усвідомлює, що, окрім звичного 

для неї шляху до Бога, існують й інші, альтернативні. Зазвичай, це 

характерно для тих молодих людей, яким притаманні інституалізовані 

форми релігійної свідомості. Крім того, молодь культивує й нові форми 

виявлення себе у ставленні до релігії. Зокрема, звернення неорелігій до 

емоційно-вольової сфери людини (мова релігії, сприйняття релігії через 

музику, спів) та найповніше вираження актуальних вузлових проблем 

сучасності в їх релігійно-містичній інтерпретації викликають резонанс в 

свідомості молодого покоління. 

„В епоху глобалізації, – слушно зауважує російський дослідник 

А. Агаджанян, – коли людина має можливість і право „розпоряджатися‖ 

своєю ідентичністю у власний спосіб, в тому числі і належати до будь-якої 

релігійної або етнокультурної традиції, сам зміст глобальної релігійності 

зводиться до індивідуальної реалізації, тоді як традиційна релігійність 

скоріше нагадує щось рутинне‖ [Агаджанян А. Эпоха портативной веры. 
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Религии отрываются от исторических корней и вступают в свободную 

конкуренцию // http://religion.ng.ru/problems/ 2006-04-05/4_epoch.html].  

Звертає на себе увагу і ще один аспект „позаконфесійної віри‖, а саме 

розуміння Бога не через зовнішні атрибути, наприклад, культові дії, а 

значно ширше. У такому розумінні, зазвичай, немає Бога як персоналії, 

немає Бога-Аллаха, Бога-Ісуса Христа, а є Бог як центр Всесвіту, як його 

першооснова, як суть руху, розвитку, буття. Вузькі конфесійні рамки, що 

зводять сприйняття Бога до конкретної догматичної основи, при цьому 

лише заважають. В цьому зв‘язку нам здається правомірною думка 

російського релігієзнавця М.Мчедлова, який вважає, що частина людей 

взагалі не схильна наслідувати визначеним церковним нормам і дисципліні, 

а віддає перевагу універсальній т.зв. „інтелігентній‖ вірі [Мчедлов М.П. 

Религиоведческие очерки. Религия в духовной и общественной жизни 

современной России. – М., 2005. – С. 99]. Але цей рівень віри є швидше 

філософським, ніж релігійним, оскільки віра тут співвідноситься з поняттям 

Істини, Знання, Розуму.  

Однак, за всіма цими спостереженнями не варто випускати з уваги 

загальносвітову тенденцію – зростання світоглядної терпимості, яка нерідко 

переростає в світоглядний еклектизм. Як наслідок, дедалі збільшується 

кількість людей, які одночасно є і віруючими і невіруючими, які можуть 

поєднувати формальну належність до будь-якої релігійної традиції. 

У зв‘язку з цим М.Еліаде слушно зауважив: „Нічого дивного, що наша 

епоха залишиться у пам‘яті як століття наново відкритого „синкретичного 

релігійного досвіду‖, вирок якому колись підписала перемога християнства. 

Ймовірно також і те, що зацікавленість несвідомим та його проявами, 

зацікавленість міфами та його символів, мода на екзотику, примітивізм, 

архаїку із урахуванням усіх амбівалентних почуттів, котрі викликає ця 

ситуація, – все це колись може призвести до появи релігійності нового 

типу‖ [Еліаде М. Священне і мирське. – К., 2001. – С. 92]. 

Отже, уявлення про „традиційну‖ та „нову‖ релігійність так чи інакше 

пов‘язується з переходом від традиційних форм життя до сучасних, які в 

кожному суспільстві мають свої особливості. Сьогодні на місце монолітної, 

гомогенної в ціннісному відношенні культури приходить множина 

співіснуючих один з одним культурно-ціннісних світів. Плюралізація 

духовного життя пропонує індивіду не одну, а велику кількість ціннісних 

систем. Твориться новий соціум з особливою культурною ситуацією, де в 

одному „просторі‖ свідомості містяться різні духовно-культурні спектри. 

Сучасна молода людина звільняється від тиску традиції. Протестантський 

теолог С. Квейл з цього приводу висловився так: „Епоха постмодерна – час 

безперервного вибору, ера, коли ніяка ортодоксія не може бути сприйнята 

без самоусвідомлення та іронії, оскільки всі традиції мають однакове 

значення‖ [Цит. за: Макдауэл Д. Свидетельства достоверности Библии: 

повод к размышлениям и основание для принятия решения / Пер. с анг. – 

СПб., 2003. – С. 617-618]. Також на цей момент звертає увагу у своїх 
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дослідженнях П.Бергер: „Релігія вже не є фактором, притаманним людині 

від народження, а залежить від її особистого рішення. На базі власного 

релігійного досвіду молода людина з багатьох традицій і культів надає 

перевагу тому, що для неї є її особистим вибором і переконанням. Момент 

вибору при цьому супроводжується релігійною творчістю, в якій вона 

самостійно створює свою власну релігію з елементів відомих їй вірувань і 

вчень‖ [The desecularization of the word: Resurgent religion and world politics / 

Ed. P.Berger. - William B. Eardmans publishing Company, 1999. – Р.42]. 

Відтак, сьогодні вимогою часу стає діяльність, побудована на 

вільному виборі. Разом з тим доволі часто мотивом прилучення до 

релігійних систем виступає не особисте внутрішнє переконання, а данина 

моді чи екзотичні віяння. В сьогоднішній ситуації релігійного плюралізму 

молодь, не маючи соціального досвіду та стійких знань, не завжди може 

віднайти для себе прийнятний варіант у такій насиченій конфесійній палітрі. 

А це в свою чергу приводить до розмитості релігійних уявлень, 

еклектичності, синкретизму, неокресленості та й подекуди до розчарування 

значної кількості молодих людей в дієвості релігійних цінностей. Зважаючи 

на ту обставину, що усі релігійні системи претендують на беззаперечну 

істину, молода людина доволі часто губиться у цьому багатоманітті, втрачає 

сенс пошуку чи інтерес до релігії як такої.  

Світоглядний плюралізм створює умови для появи багатьох нових 

релігій, а також започатковує процес міжконфесійної синкретизації. Це 

відбувається на основі відбору з різних релігійних систем не того, що 

визнається як істина з конфесійної точки зору, а того, що подобається чи не 

подобається індивіду, хоч при цьому може мати місце й відхід від основ 

християнського віровчення. Джордж Барна пророкує, що „люди будуть усе 

більше й більше відходити від основ християнства. Замість цього вони, 

продовжуючи пошук істини й змісту, незмінно стануть жертвою 

синкретизму. Із засиллям елементів східної духовності найпривабливіші 

аспекти християнства (які скоріше стануть елементами стилю життя, але не 

центральними духовними принципами) будуть все більше поєднуватися із 

екзотичними й зачаровуючими атрибутами східних релігій. Зрештою люди 

дійсно повірять в те, що їм вдалося удосконалити християнство, і навіть 

будуть вважати себе християнами, незважаючи на творчу реструктуризацію 

віри‖ [Цит. за: Вейз Д.Э. Времена постмодерна. Христианский взгляд на 

современную мысль и культуру // http://svitlo.by.ru/bibloteka/postmodern/ 

postmodern11.html#Новые религии]. 

 Підсумовуючи викладене, зауважимо, що нині в молодіжному 

середовищі мають місце два типи релігійної свідомості - інституалізована та 

неінстиціалізована (позаконфесійна). Зауважимо, що головна особливість 

неінституціалізованої релігійної свідомості – досвід особистої зустрічі з 

сферою священного, що не опосередкована релігійними інститутами, а з 

притаманною самодостатністю для її прихильників. Носії такої релігійності 

ідентифікують себе з „православ‘ям взагалі‖ або ж стверджують, що вони 
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„просто християни‖. Саме вона й впливає на формування нового виду 

духовності, що набула поширення серед сучасного молодого покоління і 

характеризується поєднанням у свідомості молодої людини різних 

смислоутворюючих парадигм: філософської, релігійної, наукової та ін. без 

залученості до будь-якої релігійної організації чи, навпаки, належності 

відразу до декількох з основною метою – надати сенсу власному існуванню 

в сучасному бутті. Основними її складовими є аксіологічний плюралізм, 

синкретизм, гетерогенність, динамізм. Вона, без сумніву, втратила, за 

визначенням О.Кирлежева, ключовий елемент європейської релігії – віру в 

особистісного Бога іудео-християнської традиції [Кырлежев А. 

«Безрелигиозное христианство» в «совершенно-летнем мире»? 

// http://religare.ru/article25286.htm]. 

 Наголосимо, що пошуки віри у молодіжному середовищі ведуться не 

тільки в рамках однієї конфесії, а наявна активізація позаконфесійних 

пошуків, зростання духовної еклектичності. Трансформаційні процеси 

охопили всі сфери нашого життя, стимулюючи тим самим хвилю суспільної 

уваги до невидимої, слабо пізнаваної сторони людського буття, 

посилюється вплив соціальних, психологічних і пізнавальних процесів на 

свідомість молоді. Отже, сьогоднішня релігійна свідомість реалізується не 

лише в формі звернення до ортодоксальної релігійності, а також у 

спонтанних духовних пошуках особистості в цій сфері. При цьому ми 

можемо констатувати, що потяг молоді до духовних основ життя 

спостерігається і буде спостерігатися й надалі. 

Релігійний світогляд у значної частини молоді – особливо тієї, яка 

схильна слідувати своєрідній „моді‖, вдаватися до зовнішньої, показної 

релігійності – відрізняються багато в чому розмитістю, невизначеністю, 

відсутністю чіткого змісту. Тобто на початок третього тисячоліття можна 

констатувати появу нового типу віруючого. Серед осіб, які дотримуються 

прорелігійних настроїв, немало таких, хто не має чітко визначеної 

світоглядної орієнтації, не може назвати себе щирим віруючим, але так чи 

інакше асоціює себе з вірою своїх батьків, свого народу.  

Отже, розгляд особливостей релігійних пошуків сучасної молоді 

можливий лише за умови врахування двох різновекторних тенденцій: 

посилення впливу релігії в суспільстві і – одночасно – розгортання процесів 

секуляризації, утвердження в свідомості людей як глибинних мотивів 

життєдіяльності нерелігійних цінностей та ідей. Цей процес, як підтвердило 

наше дослідження, надто суперечливий, що проявляється в багатьох 

явищах, в наявності різних тенденцій. 
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8. Проблема жіночого священства в зарубіжному протестантизмі 
 

Однією із тенденцій сучасних трансформацій в релігійній сфері, 

зокрема у світовому протестантизмі, є прагнення до гендерної рівності. 

Проблема «жінка і релігія» упродовж останніх десятиріч стала надзвичайно 

актуальною, особливо щодо питання жіночого священства. Є дані, що доля 

жінок в релігійному житті тільки християнських конфесій зросла з 10 

відсотків на початку ХХ ст. до 40 на початок ХХІ ст. [Україна релігійна. 

Прогнози релігійного життя України. – К., 2008. – С.334]. Богословське 

обґрунтування ідеї участі жінок в організації і проведенні богослужінь чи не 

вперше було сформульовано на початку XX століття в Церкві Англії. І саме 

дискусія навколо цього положення, яка вийшла за межі Англіканської 

церкви, призвела до кардинального перегляду традиційної позиції деяких 

протестантських церков, ставши як мотивом, так і віддзеркаленням 

глибинних змін в християнстві. 

Найбільш болюче проблема жінки в церкві заторкнула англіканство, 

привівши фактично до розколу церкви. Саме тому актуалізується 

необхідність обговорити питання доступу жінок до рукопокладеного 

служіння саме в цій Церкві. Церковна діяльність, як частина суспільного 

життя з її особливим призначенням, залишається в багатьох християнських 

віросповіданнях однією з неприступних сфер для вияву жіночої ініціативи та 

таланту. Та попри все велику частину прихожан всіх храмів складають саме 

жінки. Вони ж виконують значну частину повсякденної приходської роботи. 

Ситуація, що склалася в англіканстві, а саме - наявність тут 30% жінок-

священиків від загального числа духовенства, змушує проаналізувати це 

явище та розглянути процеси і причини його виникнення, котрі зумовили 

появу жіночого священства. Оскільки розгляд такого питання несе як 

теоретичний, так і практичний характер, то в даному параграфі 

розглядатиметься питання появи і розвитку світських інтерпретацій ролі і 

місця жінки в суспільстві, їх вплив на богословську думку та практика 

впровадження концепції жіночого священства в Англіканській церкві. 

Результатом поєднання всіх цих зусиль має стати власне бачення 

автором параграфу такого явища, як «церковний фемінізм» та його 

проникнення в консервативні християнські конфесії.  

Фемінізм - суспільно-політичний рух, що виник у XVIII столітті, мета 

якого - надання жінкам всієї повноти громадянських прав, в сфері релігії 

також заявив про себе, особливо активізувавшись з кінця 60-х років ХХ ст. 

Прагнення до рівноправності жінок з чоловіками в усіх сферах суспільного 

життя в принципі не викликали заперечень, але трактування відсутності 

жінок серед священиків як дискримінація останніх в духовному просторі і 

вимоги урівняти їх в правах з чоловіками виглядали занадто сміливо.  

Слід звернути увагу на те, що розвиток феміністської думки був не 

просто непослідовним в певні періоди свого розвитку, але й нерідко 

супроводжувався глибокими теоретичними розбіжностями. Це, частково, 
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відображає відмінності в самому терміні "фемініст (-ка)», адже в англійській 

мові не має роду і, таким чином, може мати на увазі і жінок і чоловіків. Сам 

термін вперше став використовуватися в англійській мові в 80-х рр. ХІХ ст., 

позначаючи тих, хто підтримував рівні юридичні і політичні права жінок з 

чоловіками. Проте необхідно відзначити, що багато сучасних феміністок 

стверджують, що чоловіки ніколи не можуть бути феміністами тому, що вони 

є тими, хто пригноблює жінок, та із-за їхньої відсутніосі безпосереднього 

досвіду. Вони можуть вважатися в кращому разі «прихильниками 

фемінізму», що належать до різних суспільних прошарків. Розбіжності також 

виникають у зв'язку з тим, що фемінізм має різні джерела - ліберальне, 

соціалістичне та ін. На думку багатьох сучасних авторів, які займаються 

дослідженням фемінізму, питання жіночого священства виникає як синтез 

фемінізму і своєрідного витлумачення богословського вчення про 

священство в Англіканській церкві. Більшість теологів, які досліджували 

церковну ієрархію, завжди звертала увагу на те, що англіканство в своїх 

офіційних віровченнях ніколи не повчало про священство як про таїнство. 

Практично всі автори констатували, що англікани сприймають священство як 

призначення людини на несакраментальну, «навчальну» посаду. 

Розглянемо процеси виникнення і розвитку феміністських поглядів у 

протестантизмі. Шлях до рівноправності жінок в протестантських 

деномінаціях Великобританії виявився нелегким. Традиція рівноправності 

статей почала утверджуватися тут з британських квакерів. В ХVII ст. 

засновник квакерського руху Джордж Фокс дозволив жінкам виконувати 

обов'язки пасторів [Брайсон В. Политическая теория феминизма. - М., 2001. – 

С. 39-82]. В такий спосіб він знайшов для служіння в Церкві величезну 

кількість неочікуваних раніше талантів. У другій половині ХVIII ст. Джон 

Уеслі, лідер оновленого руху серед англікан, що став засновником 

методизму, прихильно ставився до активної ролі жінок в церковному житті.  

Рішучий крок до утвердження рівноправності був зроблений в 60-70-х 

рр. ХIХ ст. християнською філантропічною організацією, що стала незабаром 

міжнародною «Армією порятунку». Тут близько половини корпусу офіцерів, 

що виконували функції духовенства, складали жінки.  

До кінця XIX ст. права жінки на пасторську діяльність були визнані 

практично у всіх протестантських зарубіжних місіях. До цього спонукали 

надзвичайно складні умови, в яких доводилося діяти місіонерам, і вже 

стверджена самостійність самого інституту місіонерства.  

Рух за рівноправність жінок в Англіканській Церкві, яка є державною у 

Великобританії (її офіційна назва - Церква Англії), отримав назву 

«церковного фемінізму», про що вже згадувалося вище. Розвиток релігійного 

фемінізму йшов паралельно з розвитком такого ж явища в світському житті.  

«Церковний фемінізм» існував за рахунок двох джерел: завдяки 

посиленню тенденцій до рівноправності серед жінок-мирян і шляхом 

неофіційного проникнення жінок в церковні структури нижчої ланки, що в 

окремих випадках призводило до встановлення жіночої рівноправності де-
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факто. З початку ХХ ст. пріоритетним завданням церковного фемінізму, що 

досяг своєї зрілості, стало забезпечення рівності жінок в праві обирати і бути 

обраними до всіх органів церковного управління, починаючи з приходів і 

закінчуючи найавторитетнішими установами церковної влади, зокрема 

такими як Кентерберійська і Йоркська церковні асамблеї. Актуалізувалося 

питання про висвячування жінок у священицький сан, яке було зумовлено 

відсутністю прямих заборон на жіноче священство в Священному Писанні 

[Geisler Norman L. Neopaganism and feminism//Christian Research Journal 

//http://wvvw.iclnet.org/pub/resources/ text/cri/cri-jrnl/web/crj0143a.html 2, 135]. 

Це пояснення зумовлюється особливістю англіканського християнства. 

Англікани (на відмінну від інших протестантських деномінацій) зберегли три 

ступені священства. Виявилося, що церковне життя англіканства настільки 

тісно пов'язане із світським життям, що зміна суспільних традицій і засад з 

неминучістю повинна була б привести до «революційних» перетворень й 

самого церковного життя.  

У ліберальних відгалуженнях протестантського християнства жінки 

можуть бути в складі духовенства. В реформістських і реконструктивістських 

напрямах за жінками визнається право стати «священиками» та співати в 

хорі. Усередині цих груп християнського реформізму жінки поступово стали 

набувати рівноправності з чоловіками шляхом доступу їх до 

високопоставлених посад. Всі ці події розвивалися на фоні боротьби 

Англіканської Церкви за самоуправління. У той же час в центр політичного 

життя Англії ввійшов суфражистський рух, який відстоював виборчі права 

жінок нарівні з чоловіками в парламенті. Найвпливовіша суфражистська 

організація «Соціальний і політичний союз жінок», яка включала немало 

представниць церковного фемінізму, схвалила тактику насильницької 

боротьби з урядом.  

У 1909 р. священик Клод Хінскліфф, підтримуючи жінок - членів 

Англіканської Церкви, заснував «Церковну лігу за виборчі права жінок». На 

відміну від суфражистського союзу, ліга віддала перевагу шляху 

насильницьких дій. Напередодні Першої світової війни кількість 

прихильників цієї організації не лише серед жінок, але і серед чоловіків 

стрімко зросла [Woodward Kenneth L. Feminism and Church // Newsweek, 13 

feb. 1989. 3, 303]. Так, в квітні 1914 року Церковна ліга нараховувала вже 

близько 5 тисяч її членів. Свою головну мету засновники організації вбачали 

у вирішенні двох питань: досягненні рівноправності жінок на 

парламентських виборах серед виборців та членів церковних рад. З 1912 по 

1917 р. ліга мала свою щомісячну газету, проводила конференції, 

користувалася підтримкою низки впливових членів ліберальної партії.  

Газета ліберального напряму «Гардіан» постійно друкувала листи і 

заяви членів ліги. Так, одна з них, Лаура Хіллс, писала в серпні 1912 р.: 

«Жінки є переважно прихожанами та найстараннішими працівниками 

Церкви. Чому ж в такому разі вони не мають свого представництва в 

церковних органах і на церковних конференціях?» Подібні ж послання 
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направлялися і на адресу архієпископа Кентерберійського Рендолла 

Девідсона.  

Не можна сказати, що рух за рівноправність жінок в церковному житті 

мав своїх супротивників лише в особі вищого англіканського духовенства й 

уряду, який вирішував всі основні питання державної Церкви. Деякі 

консервативно налаштовані прихожани і церковнослужителі, асоційовані в 

«Англійський церковний союз», збирали підписи і спрямовували петиції на 

адресу архієпископа Кентерберійського з вимогою не відступати від вікових 

традицій англіканства.  

З початку ХХ ст. у ряді приходів жінки-миряни вже отримали місця в 

приходських радах і мали нагоду виступати з доповідями на церковних 

конференціях. Таке становище склалося, зокрема, в Кентерберійській єпархії. 

В роки Першої світової війни у зв'язку з відходом на фронт чоловічого 

населення подібні випадки стали більш повторюваними.  

Склалася ситуація, при якій розвиток демократичних процесів знизу в 

одних приходах Англіканської Церкви і дотримання колишніх установок в 

інших загрожували ломкою традиційних церковних структур і хаосом всього 

духовного життя. Серед вищих ієрархів Англіканської Церкви в 1917 р. 

відбувся розкол. Частина з них, очолювана єпископом, а згодом 

архієпископом Кентерберійським Уїльямом Темплом, заснувала рух під 

назвою «Життя і свобода». До нього увійшли відомі представниці церковного 

фемінізму Луїза Крейтон і Мод Ройден. Майже одночасно був створений 

напівофіційний орган «Центральний комітет з жіночої церковної роботи» під 

головуванням дружини архієпископа Кентерберійського Девідсона і віце-

голови Луїзи Крейтон. Комітет об'єднав декілька жіночих товариств, що 

діяли в приходах. Обидві організації зверталися до Ради церковних 

представників, яка розглядала питання про рівноправність жінок, з 

пропозиціями «забезпечити жінкам їх право бути вибраними на конференції 

єпархій і в церковні ради всіх рівнів».  

Вирішальним моментом, який визначив поворот в церковній політиці, 

став парламентський акт 1918 р., що надавав жінкам право обирати й бути 

обраними до парламенту. «Було б аномалією, - заявив у зв'язку з цим єпископ 

Кемпторн, - якби за жінками було визнано право бути обраними до 

парламенту, а водночас їм було б відмовлено в праві бути членами 

Національної Асамблеї Церкви Англії».  

26 лютого 1919 р. Рада церковних представників за пропозицією 

єпископа Кемпторна, якого підтримали єпископи Гір і Темпл, ухвалила 

рішення про рівноправність жінок в церковному управлінні. В тому ж році за 

рішенням парламенту Церква Англії отримала самоуправління у формі 

створення Національної асамблеї, яка складається з трьох палат: палати 

єпископів, палати духовенства і палати мирян. Новий верховний орган 

церковного управління зібрався вперше влітку 1920 р. у складі 646 членів. 

Палата мирян складалася з 357 представників, у тому числі 85 жінок. Таким 
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чином, одне із завдань, яке ставив перед собою церковний феміністський рух 

Великобританії на початку ХХ ст., було вирішене.  

Офіційно це питання виникло у 1920 р. В звіті за цей рік під заголовком 

«Жіноче священство» прибічники церковного фемінізму заявили, що на 

додаток до кампанії рівноправ‘я чоловіків і жінок в церковному управлінні 

вважають важливою і боротьбу за право жінок на освячення в духовний сан. 

В 1928 р. прибічники рівноправності зробили офіційну заяву про свій намір 

добиватися визнання права жінок на священство.  

Практично ж просування до означеної мети в Церкві Англії почалося 

ще з 60-х рр. ХIХ ст. Велику роль в цьому процесі зіграв інститут дияконис, 

заснований на двох традиціях - лютеранській і ранньоцерковній. 

Послідовниці першої традиції розглядали свій статус як підлеглий 

чоловічому духовенству і обмежували свою діяльність соціальною роботою 

та викладанням в недільних школах. Прибічники другої приймали 

неофіційне посвячення в сан дияконис, вчинене деякими єпископами без 

санкції Церкви. Вони добивалися офіційного визнання статусу дияконис в 

церковній ієрархії, прирівнюючи його до становища дияконів-чоловіків, 

включаючи доступ до здійснення церковних таїнств, і перш за все до 

служіння літургії. Деякі диякониси у рамках цієї течії відмовлялися від 

шлюбу й вели близький до чернечого спосіб життя в общині.  

Елізабет Ферард стала першою жінкою, посвяченою в диякониси. В 

1864 р. вона очолила товариство, що складалося з шести дияконис та 

йменувалося Інститутом дияконис Північного Лондона.  

У останній чверті ХIХ ст. в шести єпархіях Великобританії існували 

навчальні заклади, які готували жінок до нового роду діяльності. Так, до 

кінця ХIХ століття в Англіканській Церкві нараховувалося 60 дияконис, котрі 

дотримувалися лютеранської і апостольської традицій. В 1920 р. в 

Кентерберійській і Йоркськії єпархіях служили вже 300 дияконис. Участь 

жінок, підготовлених в такий спосіб до духовної діяльності в англіканських 

храмах і поза ними, поступово зростала.  

Демократизація і фемінізація Церкви Англії, незважаючи на серйозну 

протидію цьому з боку половини духовенства і прихожан, тривала в роки 

Другої світової війни і по її завершенні. Велику популярність в 90-і роки ХХ 

ст.отримав «Рух за жіноче священство», що нараховував більше 6 тис. її 

членів. Паралельно з цим рухом виник і рух противників жіночого 

священства, який, в свою чергу, нараховував близько 7 тис. членів. Він так і 

називався: «Рух проти жіночого священства». Духовенство, протестуюче 

проти фемінізації Церкви, створило організацію «Зміцнімося у вірі», 

об'єднуючу англокатолицькі общини по всій країні і презентуючи по суті так 

звану «Високу Церкву» в англіканстві.  

У листопаді 1992 р. Генеральний Синод, який змінив в 1970 р. 

Національну асамблею, враховуючи демократичні процеси, що відбувалися в 

структурах Церкви, більшістю всього у два голоси ухвалив рішення на 

користь освячування жінок. Неабияку роль у вирішенні цього питання зіграв 
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новий архієпископ Кентерберійський Джордж Кері, відомий як твердий 

прибічник висвячування жінок в священний сан. Реакція на цей законодавчий 

акт Синоду виявилася досить швидкою. Вже в 1993 р. в єпархіях Англії і 

Уельсу близько 1 тис. 300 жінок було підготовлено до освячення в 

священний сан. Всі вони протягом багатьох років були дияконисами, брали 

участь в церковному богослужінні, займалися соціальною роботою в 

приходах, госпіталях, будинках пристарілих або були членами зарубіжних 

місій. Перші освячення були здійсненні весною 1994 р. Разом з тим розклад 

голосів в Генеральному Синоді наглядно показав загострення суперечностей 

серед духовенства з цього питання.  

Із жорстким протестом виступила організація «Зміцнимося у вірі». Для 

духовенства і прихожан, що дотримувалися традиційних поглядів, 

англокатолики зажадали свободи єднання для проведення богослужіння і 

здійснення таїнств відповідно до їх релігійних переконань.  

Намагаючись добитися консенсусу, Генеральний Синод прийняв в 

1994 році закон, згідно якого Церква Англії зобов'язалася виплачувати 

протягом трьох років дві третини мінімальної зарплати священикам-

чоловікам, які вийшли з складу Церкви на знак протесту проти висвячування 

жінок. Тим же священнослужителям, які досягли 50-річного віку, 

призначалася дострокова пенсія (хоча встановлений термін виходу 

священиків на пенсію - 70 років). Число священиків, які залишили Церкву 

Англії, досягло 200 осіб, а сума, асигнована на виплати, - трьох млн. фунтів 

стерлінгів.  

Акт Синоду 1994 р. можна розглядати не тільки як крок назустріч 

ієрархам, протестуючим проти висвячення жінок у сан, але і як спробу 

оновлення складу церковнослужителів за рахунок молодого покоління, що 

проявляло велику терпимість до церковних реформ.  

Число жінок, посвячених в священицький сан в Англіканській Церкві, 

постійно зростає, але не всі вони мають свої приходи. Причина, на думку 

багатьох експертів, полягає в достатньо сильному опорі жіночому 

священству серед частини духовенства і прихожан. Так, наприклад, в квітні 

1998 р. архідиякон Йорка Дж. Остін заявив про свою відставку. Свій крок він 

мотивував тим, що не розділяє нові тенденції в церковній політиці, що 

виразилися у визнанні жіночого священства.  

Проте процес подальшої фемінізації Англіканської церкви є 

неминучим. В англіканських коледжах жінки-священики складають близько 

30%. Таким чином, обидві задачі, що стояли на початку ХХ ст. перед 

церковним феміністським рухом, мається на увазі рівноправну участь в 

органах церковного управління і надання жінкам можливості бути 

освяченими в духовний сан, були вирішені. Серед причин, що прискорили 

цей процес, можна назвати наступні: релігійне життя Великобританії не було 

ізольоване від громадського; відсутність жорсткої централізації в церковному 

управлінні сприяла розвитку демократичних процесів знизу; під впливом 

ліберальних ідей виявилася і частина єпископів Церкви Англії.  
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Яке ж відношення сучасного суспільства до жінок в ролі 

священнослужителів? Коротко можна сказати наступне: людям старшого 

покоління скрутніше, ніж молодим прихожанам, звикнути до нововведень, у 

тому числі до жінки в ролі пастора або настоятеля собору. Негативне 

ставлення священнослужителів-чоловіків частіше спостерігається в 

державній Церкві, ніж у вільних общинах.  

Вже з'явилося декілька пропозицій проповіді, яку виголошуватимуть з 

амвона жінки. У цілому ж залучення жінок до служіння в Церкві на 

найрізноманітніших рівнях розглядається на Заході як цілком природне і 

позитивне явище та відображає процес демократизації суспільства. На 

сьогоднішній день існує багато феміністських організацій, які підтримують 

питання жіночого священства.  

Однією з них є організація «Жінки і Церква» (Women and Church), яка 

була заснована Кристиною Ріс, письменницею і телеведучою, в 1996 році. 

Свій поштовх до існування рух розпочав з форуму, направленого на 

підтримку жіночого священства в Церкві Англії. В інтерв'ю ENI Кристина Ріс 

заявила: «Жінки складуть половину духовенства до 2018 року. Але що 

стосується жіночого єпископства, тут ми перебуваємо в невизначеному 

становищі і поки що не можемо передбачити термінів цього. Організація 

«Вперед у Вірі» (Forward in Faith), яка виступає проти висвячування жінок у 

сан, діє дуже активно і заперечує право Генерального синоду дозволити 

освячування жінок в єпископи». 

У своїй заяві Ріс опирається на опубліковану в Інтернеті офіційну 

статистику Церкви Англії за 2007 рік. Згідно з цим джерелом, на даний 

момент жінки складають майже половину кандидатів на освячування. В 2007 

році в Церкві Англії було рукопокладено 552 священнослужителі. Цей 

показник зріс на 15% в порівнянні з попереднім роком і є найвищим з 2000 

року. Майже половину рукопокладених - 262 особи - склали жінки. «Цього і 

слід було чекати, якщо взяти до уваги зростаючу роль жінок у всіх сферах 

життя у Великобританії», - заявив в бесіді з кореспондентом ENI представник 

відділу комунікацій Церкви Англії Луіс Хендерсон. 

За власними прогнозами Церкви Англії, розвиток цієї тенденції 

приведе до того, що до 2012 року жінки становитимуть близько четверті її 

священнослужителів. Церковна статистика відображає також збільшення 

кількості людей, готових прийняти священство. В 2007 році 595 осіб було 

представлено для підготовки до освячування в сан. Англіканській церкві 

Сполученого Королівства вдалося після тривалих і складних внутрішніх 

дебатів добитися компромісу з питань роботи Церкви в умовах майбутнього 

освячування перших жінок в єпископи.  

Як повідомив представник Архієпископа Кентерберійського 

традиціоналістського крила, віруючі, які не хочуть отримувати духовне 

наставлення від жінки-єпископа, матимуть нагоду спілкування із спеціальним 

єпископом-чоловіком. Останні вже отримали назву «Мандруючих 

єпископів». Зрештою в Англіканській церкві буде створена нова 
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єпископальна двохярусна система. Фактично йдеться про розподіл пастви 

однієї церковної юрисдикції на дві половини - тих прихожан, які визнають 

жінок в сані єпископа, і тих, які не визнають. Очікується, що перша жінка 

буде рукопокладена в єпископи Англіканської церкви Сполученого 

королівства в 2012 році.  

Сучасна практика жіночих освячень в священний сан призводить до 

думки, що Англіканська церква розуміє священство лише як зручний для 

управління Церкви соціальний інститут, необхідний для більш чіткої 

координації зовнішньої діяльності Церкви і направлений на впорядкування 

останньої. Такий підхід до священства лише як до соціального служіння є 

природним для англіканства (хоча і не завжди визнається самими 

англіканами). Обставини введення в практику Англіканської церкви жіночих 

хиротоній дають можливість переконатися в цьому. 

Нещодавно Єпископальна Церква США, що входить у Співдружність 

англіканських Церков, вибрала свого нового главу. Ним стала єпископ 

Невади Катрін Джеффертс Шори, перша жінка, обрана главою християнської 

Церкви. Вона керуватиме ЄЦ США з 4 листопада 2008 року, після того як 

нинішній наставник Френк Гризуолд піде на відпочинок. Рукопокладення 

жінок існує в Єпископальній Церкві вже тридцять років. Однак і сьогодні 

обрання жінки-єпископа главою Церкви виглядає ломкою загально-

християнської традиції. Чи не стане період правління Катрін Шори епохою 

усе більшого відчуження Єпископальної Церкви як від менш ліберальних 

англікан, так і від інших християнських Церков? Однак голос єпископалів-

«консерваторів» в ЄЦ не є домінуючим. Для основної маси її парафіян, число 

яких досягає 2,4 млн., історичне обрання жінки примасом Церкви є проявом 

духу політкоректності. Питання ж про те, наскільки цей дух відповідає духу 

християнства, продовжує викликати дискусії.  

В нашу епоху, характерною ознакою якої є злам старих стереотипів 

мислення, ідеологічних схем та становлення нових духовних підвалин 

суспільного розвитку, гостро ставиться проблема трансформації та адаптації 

релігій до сучасних умов, в яких дихотомія «жінка й релігія» набуває 

особливої актуальності. Протягом останнього півстоліття у сфері суспільних 

відносин роль жінки надзвичайно зросла в т.ч. і в діяльності релігійних 

спільнот. Жінка постала як активний суб‘єкт релігійного життя при, скажімо 

так, масовій секуляризації чоловіків: вона частіше виступає охороницею 

релігійних традицій. Відтак на часі нове богословське витлумачення місця 

жінки в світі та її призначення в релігійній сфері. Все це приводить до 

конкретного висновку, що ряд історичних та культурно-соціальних факторів 

є основною причиною появи жіночого священства в Англіканській церкві. І 

статистика останніх років дає можливість вважати, що чисельність жіночих 

освячувань в сан буде все більш зростати, хоча це загрожує кінцевим 

розколом Англіканської церкви. Тим більше, що віровчення про священство 

жінки віддаляє Англіканську церкву від переважної більшості інших 

християнських церков.  
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РОЗДІЛ 3 
 

БУТТЯ РЕЛІГІЇ 

В КОНТЕКСТІ ЕТНОКОНФЕСІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  

 

 

 

1. Релігія як чинник формування етнонаціональної свідомості 
 

Релігія, як вважають соціологи релігії, завжди була динамічною 

системою, важливим фактором соціальних змін. За родоначальником 

соціології релігії Е.Дюркгейомом, вона визначається як пов‘язана система 

вірувань та обрядів, які відосяться до священних речей і поєднують в єдину 

моральну систему спільноту (церкву) всіх, хто їх приймає й поділяє. Звідси 

основна функція релігії – солідаризація груп, суспільства [Цит. за: 

Соціологія. Энциклопедия / Сост. А.А.Грецанов и др. – М-н., 2003. - С.1062]. 

За переконанням Е.Дюркгейма, соціологія релігії в контексті 

позитивістської методології задала своєрідний вектор для аналізу соціальної 

функції релігії, запропонувавши розглядати релігію як глобальну культурну 

схему, що відображає всі найважливіші характеристики індивідуальної та 

суспільної свідомості, які притаманні певному етапу еволюції людини й 

людства. Основоположники соціології релігії зробили акцент на тому, що 

певний тип релігії визначає як суспільну свідомість, так і суспільну 

діяльність. Так, теологічний етап еволюції, за ними, характеризується 

пануванням релігійно-міфологічної свідомості, яка одушевляє явища 

навколишнього світу, а все, що в ньому відбувається, пояснює прямою і 

постійною дією надприродних сил. Відповідно у сфері соціальної організації 

на цьому етапі панують жрецтво і військова еліта, які визначають шляхи та 

засоби формування суспільної свідомості. Теологічна свідомість, за цією 

концепцією, проходить такі етапи еволюції: фетишизм, політеїзм, монотеїзм. 

Як вважають ці соціологи релігії, на зміну теологічному етапу проходить 

метафізичний (філософський), а його змінює позитивний (науковий). 

Характерно, що О.Конт, розчарувавшись в розумній (науковій) 

побудові суспільного життя, зробив спробу нового ―релігійного синтезу‖ як 

засобу вироблення об‘єднуючої людей ідеології – позитивної релігії людства 

як єдиної ―Великої Істоти‖. О.Конт в такий спосіб запропонував релігію як 

природній об‘єктивний елемент суспільної еволюції, як основу суспільного 

порядку і детермінанту суспільної структури на певному історичному етапі. 

Зауважимо, що Е.Дюркгейм, вводячи в арсенал методів дослідження 

релігії свій функціоналістський аналіз, за основу формування суспільної 

свідомості пропонував поставити колективну практику (суспільство). Таким 

чином, солідаризація групи, суспільства, що включає в процес інші суспільні 

функції релігії – світогляду, регулятивну та комунікативну, визначає 

соціальне призначення релігії. Згідно цій теорії, релігія, як комунікативний та 
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солідарітивний механізм, не може зникнути нікоди, оскільки не зникає 

потреба суспільства в регулярному підкріпленні своєї цілісності.  

Характерно, що традиція Конта-Дюркгейма, яка задала соціології 

релігії функціоналістський напрям, розуміє релігію, як спосіб вираження і 

функцію соціальних відносин та сил‖ [Там само. – С. 1062]. 

Слід відзначити, що соціальна поведінка людини обумовлена системою 

цінностей, які їй пропонуються як синтез релігійних (загальнолюдських) та 

суспільних. Тому важливо мати на увазі, в контексті функціоналістського 

методу М. Вебера, що існує мотивація вчинків людини певними 

переконаннями, в тому числі й тими, які включають релігійні приписи. Є 

сенс нагадати, що М. Вебер поставив формування капіталістичних відносин у 

повну залежність від протестантської етики. Доцільно також зауважити на 

двовекторності в аналізі релігії М.Вебера, згідно якому існує 

взаємозалежність фунціонування та трансформації системи: суспільство – 

релігія. 

В цьому контексті можна також говорити про важливу роль релігії у 

формуванні свідомості вірних через таку її функцію як легітимізуючу. 

Легітимізація (космізація) ,за П.Бергером, є формою узаконення як наявного 

суспільного порядку, так і самого індивіда. Релігія, за ним, дає людині 

систему норм і цінностей, захищає її від хаосу, надає сенс всьому, що існує, і, 

зрештою, дає відчуття реальності, об‘єктивності зконструйованого людиною 

світу, підіймає профанність самої людини до сакральності Бога [Там само. - 

С.1063]. Вона, тим самим, робить людину відповідальною як за себе, так і за 

благо батьківщини.  

Тут можна нагадати, що згідно Е.Канту, релігія не просто формує 

громадянські засади, але й регулює відносини як в конфесії, так і між 

співгромадянами. Релігія це робить, як вважав німецький філософ, оскільки 

постає як пізнання наших обов‘язків у формі божественних приписів, але не 

як санкцій, а як існування законів будь-якої вільної поведінки [Там само. - 

С.850]. 

Разом з тим, можна погодитися з думкою ряду науковців, що релігія, 

хоч вона і є явищем конфесійним, як культурний архетип (система цінностей) 

виступає водночас інтегратором зусиль етносів на окремих територіях, стає 

загальною ідеологією для досягення тієї чи іншої історично визначеної мети. 

Навіть в міжнародних документах і з свободи совісті акцентується увага на 

інтегративній та духовній функціях релігії. Так в ст.2 рекомендації 1804 

(2007) «Держава, релігія, світське суспільство і права людини» зазначається: 

―Організовані релігіїю, як такі, є невід‘ємнною частиною і ланкою 

суспільства і повинні розглядатися як інститути, створені громадянами та для 

громадян, які мають право на свободу релігії, а також як організації, що є 

складовою громадянського суспільства зі всім своїм потенціалом, що 

дозволяє служити орієнтиром в етичних і громадянських питаннях і 

виконують певну ролю в масштабах всієї нації, незалежно чи то релігійна чи 

світська частина. В ст.3 цього ж документу констатується про визнання 
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Радою Європи такого стану, коли релігія виступає у всьому її різноманітті як 

одна із форм етичного, морального та ідеологічного самовиразу частини 

європейських громадян з врахуванням різниці між самими релігіями і 

особливо кожної із країн [Релігійна свобода: релігії в постмодерному 

суспільстві - соціально–політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий 

щорічник. - С. 321-322]. 

Характерно, що етнорелігійні проблеми опинилися в контексті тих 

смислових значень, які людство для себе визначає як життєво необхідні на 

найближче майбутнє. Релігія сьогодні не стала приватною справою окремої 

людини. Вона виявляє достатню вітальність на політичній і громадській 

сцені, в мобілізації великих людських спільнот, збереженні старих та наданні 

нових ідентичностей етнічним спільнотам. Релігія в постмодерному 

суспільстві все більше повертається до публічного життя. Свою публічну 

роль вона виконує переважно через церкву, виходячи із її соціальної природи 

(за Деніелом М. Дойчландером), яка визначається як суттєвий аспект її 

людської природи. В даному випадку під церквою розуміється колектив 

громадян, об‘єднаних спільними інтересами, метою і діями. Церква, таким 

чином, постає як суспільний інститут, що вступає у взаємодію з іншими 

суспільними інститутами, включаючи державу як інтегральну суспільну 

інституцію, об‘єднуючу всі інші суспільні інститути [Дойчландер Даніел. 

Світський уряд: Боже інше Царство. – Горлиця, 2002. - С. 1-2]. 

Зрозуміло, що релігія насамперед є явищем соціальним, а тому вона 

постійно чи опосередковано взаємодіє із структурними елементами всього 

суспільного організму. Її зв‘язки із соціумом, його різними підсистемами, 

мають, як вважає вітчизняний релігієзнавець Л.Виговський, не статичний, а 

динамічний характер, тобто такий, який постійно під впливом певних 

суспільних чинників видозмінюється як в часовому, так і в просторовому 

вимірах. Зазначимо, що релігійний комплекс, з метою власного виживання, 

змушений більш - менш адекватно відображати фактичну ситуацію в 

суспільстві, узгоджуючи свою діяльність з тими суспільними та 

індивідуальними потребами, що зумовлені соціальними змінами в соціумі 

[Релігія і церква в сучасних українських реаліях. – К., 2007. - С. 18]. Мова в 

даному випадку може йти про підняття рівня національної свідомості в 

умовах розбудови української державності. Це важливо тим більше, оскільки 

богослови сьогодні вже розглядають людину як суб‘єкта, осереддя та мету 

суспільства [Там само. - С. 20]. 

На безпосередній зв‘язок релігії з етнічною ідентифікацією вказувало 

бачато вчених. Так, М.Костомаров, зокрема, писав: ―Хто був католиком – то 

був уже поляком; хто вважався і звався русином, той був православним, і 

приналежність до православної віри була очевидною ознакою приналежності 

до української народності‖. П.Куліш був також переконаний, що без Божої 

руки не можливе українське пробудження. М.Міхновський же був 

переконаний, що з релігії треба робити будівельний матеріал для формування 

нації [Там само.- С. 243]. Ідеолог українського націоналізму Ю.Вассиян 



156 
 

бачив в релігії засадничий принцип, спільний для всіх форм життєвого 

прояву етносів [Вассиян Ю. До головних засад націоналізму //Націоналізм: 

Антологія – К., 2000. - С. 153]. 

Слід мати на увазі, що релігія відіграє велику роль у формуванні 

етнонаціональної свідомості в переломні часи. Як вважають українські 

релігієзнавці, в умовах падіння старих цінностей і вивільнення пригнічених 

різноспрямованих зацікавленостей окремих прошарків і груп (після 

довготривалого атеїстичного експерименту – В.Д.), відсутності надійних 

інтеграторів церква з її глибоко ешелованою структурою, століттями 

відпрацьованим механізмом трансляції доволі складних ідей у тканину 

масової свідомості набувала особливої привабливості, яка бралася на 

озброєння як політичною елітою, так і церковною ієрархією [Там само. - 

С.259]. Це давало можливість консолідувати різні етнічні ідентинтичності, 

які ми сукупно називаємо український народ, особливо в часи формування 

державності України. 

Як репрезентант та чинник формування етнонаціональної свідомості 

релігія виступає через систему цінностей у вигляді приписів чи соціальних 

доктрин, вчення (хоча й на грунті священних писань), які вона 

опосерядковано пропонує через Церкву. Останні відображають погляди і 

настанови релігійних організацій не лише щодо способу життя вірних, але й з 

приводу їх обов‘язків щодо суспільства в цілому, тобто соціальної 

відповідальності (легітимізуюча функція релігії – В.Д.). Виходячи з 

релігійного уявлення про людину та її гідність, соціальні доктрини 

пропонують основні методологічні принципи, які орієнтують адептів як 

громадян в їхніх соціально – політичних поглядах, діях З формування 

громадянського суспільства. 

Чому саме релігія та церква можуть сьогодні виступати інтегратором 

етнонаціональної свідомості? По-перше, до них нині найвищий рівень довіри 

у суспільстві. По-друге, як показують соціологічні дослідження, у масовій 

свідомості громадян наявні різноспрямованість і навіть протилежність 

прагнень та позицій стосовно подальшого розвитку країни і суспільства. Не 

має тут одностайності навіть у політичної і наукової еліти. Само собою 

виходить, що інтегратором етно-національних зусиль може стати та сила, до 

якої стабільний ступінь довіри – релігія та церква. Близько 60 % громадян 

України, як свідчить моніторинг 2000-2007 рр. певною мірою довіряють 

церкві, громадським же організаціям лише 32 % [Релігія і нація в суспільному 

житті України й світу. За ред. Л.Филипович. – К., 2006. - С. 94]. 

Релігія залежно від конкретно – історичних умов свого функціонування 

в суспільному організмі, може виступати в ролі важливого, а інколи й 

вирішального модусу етно- і націєтворення, інтеграції зусиль різних етносів з 

вирішення соціальних проблем. 

Як вважають вітчизняні релігієзнавці, навіть світові релігії при їх 

космополітизмі, за конкретних історичних умов в тій чи іншій країні можуть 

набирати етнічних рис, виявляти тенденцію до етнічної ідентифікації, а 
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відповідно, можуть виступати в ролі етноінтегруючої ідеології [Академічне 

релігієзнавство. За ред. А.Колодного – К., 2000. - С. 368]. 

Історичний досвід переконує, що релігії (в тому числі й світові), не - 

зважаючи на міжнаціональний чи наднаціональний зміст багатьох із них, 

були підпорядковані етнічному процесові насамперед тому, що завжди могли 

виявлятися лише в національних формах, які відповідали духові нації 

національній індивідуальності [Історія Церкви християн Адвентистів 

Сьомого Дня в Україні. – К., 2004. - С.571]. 

Зауважимо, що релігії взагалі не існує є лише її окремі типи. Але всі 

вони, функціонуючи в певному географічному, соціальному, побутовому та 

культурному середовищі, здобувають етнічне забарвлення. Ми це бачимо 

навіть в назвах церков, які існують на теренах України (УПЦ МП, УПЦ КП, 

УАПЦ, УГКЦ тощо). Тому в будь-якому випадку релігія постає виразником 

етнонаціональної свідомості. Адже сама система релігійних вірувань певного 

етносу за умов проживання на певній території заполучає традиційні форми 

світогляду, звичаїв, традицій, елементів автохтонних вірувань. Тому основні 

віроповчальні положення виражаються мовою даної території і в прийнятих 

символічних формах, які постають як невід‘ємний елемент культури і 

самосвідомості місцевого етносу та підпорядковані практичній реалізації 

його національного інтересу й духовних потреб. 

Релігійні ідеї, навіть маючи понадетнічний характер,що характерно і 

для християнства, всеодно реалізуються в національній формі, бо ж, як 

переконаний відомий релігієзнавець А.Колодний, носії релігійності з 

необхідністю належать до певного етносу. Етноконфесійна специфіка релігії, 

яка формується через взаємодію її з етнічними чинниками, суттєво допомагає 

усвідомленню нацією своєю самоцінності й самодостатності [Релігія та 

соціум. Часопис. – Чернівці, 2008. - № 2. - С. 42-43]. 

Релігія та її репрезентанти – Церкви нині виступають активними 

чинниками духовного відродження. Зріс їх суспільний статус. У громадській 

думці переважають оцінки релігії як визначального компоненту духовної 

культури, невід‘ємної складової духовності особистості. 

Релігія завжди посідала помітне місце в системі ціннісно -смислових 

орієнтацій українців. Звідси висока декларація релігійності, щоправда на 

побутовій основі (періодичне відвідування богослужінь, відзначення 

релігійних свят, шлюб тощо). Рівень усвідомлення ролі та значення релігії 

хоча й аморфний, все ж таки орієнтує українців на традиційні церкви, 

оскільки саме їм притаманні традиції та менталітет українського народу (50% 

населення – православні) [Релігійна панорама. – 2008. - № 5. - C. 2 обкл.]. Це 

можна вважати певною мірою етнічною ідентифікацією. Щоправда українці 

не зовсім орієнтується у своїй конфесійній приналежності (за винятком 

протестантів – В.Д.) і традиційно себе називають християнами. Загалом, 

згідно одному із досліджень, до традиційної віри, яка є ідентифікацією 

українськості, відносять себе понад 85 % опитуваних [Україна релігійна. 

Книга перша: Стан релігійного життя України. – К., 2008. - С. 94]. Власне, 
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саме тому близько третини населення підтримує ідею національної 

зорієнтованості церков [Там само. - С. 102]. 

Як слушно зауважує А.Колодний, в людській історії свою суспільну 

присутність і функціональність релігія виявляє насамперед через її 

національний контекст. Вона, на його думку, покликана формувати у 

представників певних етносів осмислене уявлення про їх національну 

ідентичність, захищати їх, оскільки ігнорування останньої веде до 

дезорієнтації особи в її суспільному бутті, а то й суспільної нестабільності 

[Релігія та соціум. Часопис. – Чернівці, 2008. - № 2. - С. 42]. Доцільно 

зауважити, що відродження будь-якого етносу, як свідчить історія, стимулює 

активізацію релігії і суспільної діяльності конфесій. Ми це можемо побачити, 

коли звернемося до соціальних доктрин та програм українських церков. 

Як зазначається в «Основах соціального вчення церкви АСД» (далі – 

Основи), ―в умовах проголошення свободи совісті й зміцнення в нашій 

державі норм громадянського суспільства, Церква усвідомлює свою долю 

відповідальності за вибір шляху, яким піде Україна, а тому намагається 

зробити посильний внесок у вирішення духовних та соціально значущих для 

всіх громадян питань‖ [Історія Церкви християн Адвентистів Сьомого Дня в 

Україні. – К., 2004. - С.6]. Хоча вірні цієї деномінації сповідують віру в 

незаперечність близького другого приходу Христа, соціальна доктрина 

орієнтує на участь у суспільному житті, встановлення такого порядку речей, 

де б людина могла реалізувати своє високе призначення, розвивати свою 

особистість. В «Основах» йде мова також про відповідальність сім‘ї за 

виховання дітей, про моральне здоров‘я і процвітання суспільства [Там само. 

- С.14-30]. 

Церква акцентує увагу на тому, що адвентисти, як свідомі громадяни 

своєї держави, повинні займати активну життєву та соціальну позицію. Окрім 

того, вона закликає всіх громадян виявляти любов до ближнього, і в першу до 

тих, хто потребує допомоги й підтримки. Адвентисти дотримуються 

новозавітного принципу – завжди вірно служити суспільству, 

використовувати свої дари й таланти для блага суспільства й народу. При 

цьому вони закликають всіх до відкритості й розвитку відповідальної 

ініціативи в ім‘я загального добра [Там само. - С. 30-55]. 

З метою профілактики злочинів та моралізації суспільства Церквою 

АСД розроблено ряд програм, запроваджено періодичні церковні видання 

духовно - просвітницького й соціально - правового характеру. Церквою 

повсюдно робиться посильний внесок у виховання духу толерантності щодо 

носіїв різних культурних та релігійний традицій; вона виступає проти 

поширення етнічної й релігійної фобії [Там само. - С. 62, 72]. Прагнучи 

формувати здоровий духовно – моральний світ українського громадянина 

адвентистська Церква впроваджує програми з профілактики шкідливих 

звичок, звільнення від алкогольної, наркотичної та нікотинної залежності, 

займається роз‘ясненням норм екологічної етики, виступає популяризатором 

здорового способу життя [Там само. - С. 87, 123-127]. 
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Подібну позицію ми спостерігаємо і в соціальній доктрині 

лютеранської Церкви. Представляючи нацменшину, ця деномінація працює 

над формуванням у своїх адептів почуття приналежності до українського 

народу. Так, вона веде мову про пошану до уряду держави та доброчесне 

громадянство. Шанобливе ставлення до держави лютерани аргументують 

тим, що в Україні створено достатньо демократичне законодавство, яке 

гарантує як свободу релігійного волевиявлення, так і широкі можливості для 

церкви реалізувати свій духовний і благодійницький потенціал [Дойчландер 

Даніел. Світський уряд: Боже інше Царство. – С. 138-187]. 

Специфічно формує елементи етнонаціональної свідомості РУНВіра, 

яка включила у свої заповіді ряд положень, які вимагають від вірних поваги 

до своєї Вітчизни та рідної землі. У заповіді 7 , наприклад, йде мова про 

необхідність шанувати духовність своїх предків. Заповідь 10 вимагає жити 

для добра Вітчизни. Про необхідність обороняти свої скарби і не 

привласнювати чужі йде мова в заповіді 13 - й. Найбільший скарб твого 

життя, стверджується тут, твоя Вітчизна, твоя Рідна Віра, твої діти. Обороняй 

свої духовні і матеріальні скарби. Найкращий спосіб обороняти свої духовні і 

матеральні скарби, це Мудро їх збагачувати, самовдосконалювати і 

підпорядковувати їх інтересам народу [Докаш В.І., Лешан В.Ю. Загальне 

релігієзнавство. Навчальний посібник. – Чернівці, 2005. - С. 203-205]. 

Зауважимо, що приналежність до юрисдикції церкви, яка знаходиться 

на території іншої країни, нівелює етнонаціональний чинник, як це є з УПЦ - 

МП і формує у віруючих усвідомлення приналежності до іншого народу. 

УПЦ - МП як і ряд інших церков, постають могутнім чинником русифікації, 

оскільки біля 70 % богослужінь ведеться російською мовою. Та й заняття в 

духовних навчальних закладах, видрук богословської літератури, преса, радіо 

і телепередачі у багатьох церквах ведуться російською мовою [Україна 

релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. – К., 2008. - С. 7]. 

Проблемою формування етнонаціональної свідомості є й те, що в 

Україні наявний цілий букет міжконфесійного і міжцерковного протистояння 

(в православ‘ї, мусульманстві, іудаїзмі, рідновірстві, баптизмі, між 

православними й католиками).  

Узагальнюючи, підкреслимо, що назва Церкви – українська ще не 

означає, що ця церква по суті є українською і служить благу України. 

Скоріше всього це залежить від того, в який рівень свідомості та відчуття 

етнічної приналежності у її керівника. 
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2. Етнорелігійні стереотипи та їх функціонування 

в українському суспільстві 

 

Релігійне життя в будь-які епохи супроводжують не тільки реальні 

факти, але й суб‘єктивне сприйняття їх. Фіксується не стільки реальність, 

скільки уява про неї. Серед поширених уявлень особливе місце належить 

стереотипам, які, з одного боку, систематизують та узагальнюють уявлення 

про світ, допомагаючи людині адекватно сприймати та інтерпретувати буття, 

а з іншого – консервують ці уявлення, що іноді заважає людині вписатися в 

нові умови життя. Історія породила чимало релігійних стереотипів, завдяки 

яким відбулося конституювання і збереження етносів, націй, релігійних 

спільнот, конфесій. Разом з тим неконтрольоване панування, а особливо 

використання цих стереотипів в теорії і практиці суспільного та 

індивідуального буття, призвело до ускладнень у функціонуванні 

етнорелігійних спільнот, до їх боротьби, навіть руйнації, в результаті чого 

зникли одні й з‘явилися інші етноси, нації, релігії і церкви.  

Реальність суспільства, в якому ми живемо, наповнена безліччю 

стереотипів - етнічних, політичних, гендерних, вікових, культурних, мовних, 

релігійних, які заважають набуттю новітньої ідентичності як колективним, 

так й індивідуальним суб‘єктам. Стереотипи виникають, закріплюються, 

функціонують, знищуються, відроджуються і на буденному, і на 

теоретичному рівнях. Вони тісно пов‘язані із міфами, і не тільки 

історичними, а й сучасними (соціальними, культурними, етнічними, 

релігійними тощо). На відміну від останніх, які є колективною формою 

узагальненого відображення дійсності у вигляді чуттєво-конкретних 

персоніфікацій і олюднених істот, що існують у свідомості як абсолютно 

реальні, стереотипи, будучи своєрідним способом уявлення про інших людей 

та їх оцінки у фіксованих і негнучких термінах, базуються на певних 

характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином сприйнятих 

особливостей останніх, виходячи з вузьких припущень про їхнє походження, 

національність, расу, темперамент, здатність до мислення чи праці тощо 

[Див.: Pickering, Michael. Stereotyping and Stereotypes // Blackwell Encyclopedia 

of Sociology. Ritzer, George (ed). Blackwell Publishing, 2007 // Blackwell 

Reference Online // http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode? 

query=Pickering%2C+Michael.+Stereotyping+and+Stereotypes].  

Не зупиняючись на причинах і механізмах формування стереотипів, що 

само по собі могло б стати цікавим дослідженням, зазначимо, що стереотипи 

виникають в результаті взаємодії - випадкової чи регулярної, одномоментної 

чи постійної - різних етнорелігійних спільнот. Більшість стереотипів – 

історичного походження: подія, що колись відбулася і вплинула на 

формування якогось враження, тягнеться шлейфом позитивних чи 

негативних споминів і накладається на уявлення сучасного покоління. 

Стереотип – це форма спрощення чи перебільшення якихось ознак групи 

людей, що подається стисло, небагатослівно, у вигляді короткого 
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умовисновку. Саме тому частіше всього стереотипи розуміються як 

узагальнена перцепція перших вражень про якусь групу, яка вирізняється 

своєрідною, незвичною, іншою поведінкою, думками, мовою. І саме в такій 

якості вони можуть спровокувати упередження, фальшиві припущення щодо 

національних або релігійних ознак певної групи людей. Стереотип може 

існувати у вигляді спрощеної концепції, вульгаризованої думки або уяви, 

невідповідного дійсності зображення про якісь спільні для певної групи 

ознаки. Стереотипи частіше всього мають негативну конотацію, але є багато і 

позитивних стереотипів стосовно тих чи інших груп людей. Є стереотипи, які 

притаманні тільки якійсь одній культурі, циркулюють серед якогось одного 

народу чи групи людей, а є такі, що присутні в багатьох культурах, 

переходячи з культури в культуру.  

Всі ці короткі характеристики стосуються і сучасних українських 

релігійних стереотипів, переважна більшість яких також родом з минулого. 

Напрочуд життєвими виявилися стереотипи, сформовані ще в дорадянський 

період, зокрема про єдність трьох братніх слов‘янських народів та їхню 

генетичну православність, про прозелітичність католицизму та його 

ворожість щодо незахідних народів та некатоликів, про наявність особливої 

Східної політики Ватикану, метою якої є знищення православ‘я та вселенське 

панування, про чужість протестантизму духові народу та його традиціям, 

зокрема про їх сектантськість та аполітичність, яка виявлялась в нібито 

антидержавницьких (антиімперіалістичних, антиросійських) настроях 

протестантів. 

Досі впливовими є радянські стереотипи, зокрема про духовну 

спільність та безрелігійнсть нової історичної спільноти людей – совєтського 

народу, в т.ч. й належного до неї українського, атеїстичність його духовних 

лідерів (Т.Шевченка, Л.Українки, І.Франка). Уява про релігію як 

недовговічний «духовний дурман і поработитель» будівника комунізму 

доповнювалася нав‘язаними образами віруючих людей досоціалістичних 

епох, церква поставала як спільнота осіб похилого віку, неосвічених, 

відсталих. Уніати сприймалися як зрадники українського народу та слуги 

Ватикану, протестанти - як посіпаки американського імперіалізму, 

мусульмани як вороги християн, які готові знищити все, що не відповідає 

цінностям феодальних суспільств, іудеї як ритуалісти, які бездумно 

виконують обряди, віруючи в силу мертвих істин, які винні в розіп‘ятті Ісуса 

Христа, тощо. 

Але й в пострадянську епоху виникло і закріпилося в свідомості 

сучасної людини чимало стереотипів щодо релігійної сфери, зокрема про 

вроджену релігійність українця, яка переважає за своїм рівнем всі інші 

народи, про його архетипову православність, естетичну залежність від 

східного християнства, нездатність до раціонального сприйняття 

надприродного, про особливу прив‘язаність до обряду, традицій і звичаїв, 

про ненависть Богдана Хмельницького і козаків до католиків та іудеїв, про 

русифікацію галичан з боку РПЦ, про межовість України між різними 
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країнами та народами, а відтак культурами і типами духовності, про особливу 

місію бути містком між православ‘ям і католицизмом тощо. Кожний із 

згаданих висловів не може вважатися абсолютно істинним і переконливим: 

виникає багато застережень, уточнень, пояснень. Незважаючи на це, можна 

виокремити найпоширеніші нині в українському суспільстві стереотипи. 

 Так, активно експлуатуються в сучасній Україні стереотипи щодо 

католиків. Серед існуючих у масовій свідомості уявлень про католицизм, 

католицьку церкву знайдемо і такі, що продуковані буденною свідомістю, і 

такі, що закріплені в суспільній свідомості у вигляді концепцій, теорій, 

ментально-конфесійної норми. Переважна більшість антикатолицьких 

стереотипів є наслідком православної творчості. Щоб дізнатися про 

циркулюючі нині стереотипи щодо католиків, достатньо ознайомитися із 

православною літературою, заглянути на будь-який православний сайт, 

почитати інформаційні повідомлення про міжцерковні зустрічі, послухати 

інтерв‘ю будь-якого православного ієрарха.  

Своєрідним переможцем у народному негативному сприйнятті 

католиків може бути функціонування в певних колах самого слова 

«католик», походження якого «любителі» останніх виводять від слова «кат» 

(укр., як пояснюється для неукраїномовних, «палач»). «Католик» намертво 

приріс до «поляка», і якщо немає як причепитися до сучасного поляка 

(дружній сусід, який підтримує Україну), пам‘ять всяк посилається на 

історичного – пана, гнобителя, нищівника православ‘я тощо. Ясно, що після 

таких потрактувань католицизму та їх носіїв важко віднайти в Україні 

людину, а тим більше православну, яка б вважала католика братом. Нелюбов 

до католиків у переважної більшості українців невмотивована, якась 

підсвідома, нічим не аргументована, хіба що задавненими сумнівними 

історичними аргументами, закріплена традицією антикатолицької радянської 

пропаганди. І досі зберігаються - як релікти народної творчості та 

комуністичної ідеології - негативні висловлювання про Папу Римського, 

католицьких монахів, їх підступності у намірах і діях щодо українців. Як 

колючка в свідомості багатьох українців сидить враження про Ватикан як 

центр клерикального антикомунізму і «оголтелой борьбы» проти СРСР, як 

натхненника холодної війни проти соцтабору, як надійна опору капіталізму 

та імперіалізму, як організатора «крестового похода против коммунизма» 

тощо. Посилені завзятою антирелігійною пропагандою КПРС, дореволюційні 

православні стереотипи щодо католиків стали чи не основною перешкодою 

для місіонерської діяльності римо-католиків в Україні на початку 90-х років 

м.ст., для відновлення тих нечисельних громад, які існували в часи Російської 

імперії. 

Найяскравіше антикатолицькі установки культивуються в сучасних 

біляправославних інституціях, братствах, рухах. Навіть в середовищі 

освічених людей відкрито маніфестується чужість католицизму культурі і 

ментальності українського народу. «…Православ‘я, яке ніколи не 

―відколювалося‖, а є істинним продовженням заснованої Христом Церкви, 
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зберегло найповніше дух любові Христової…», - пише Олександр Яровий, 

кандидат філологічних наук у статті «Два різні добра. Уявлення про добро: 

східна та західна перспектива» [http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= 

fullinfo&r_type=&id=8487].  

Навіть поверхове знайомство із деякими джерелами дає можливість 

узагальнити стереотипові уявлення про Ватикан і Католицьку церкву. 

Ватикан звинувачують в тому, що він вважає весь світ місіонерським полем 

для католицької церкви, що він не рахується з тим, що існують території, які 

традиційно складають юрисдикцію помісних православних церков. 

Проголошується, що католицька експансія і прозелітизм – суть Східної 

політики Ватикану, направленої проти православних народів. Вважається, що 

Ватикан розмиває кордони канонічної території православ‘я і тепер 

претендує утвердитися на Сході, духовно підпорядкувати собі потенційних 

віруючих православних християн. Ватикан, говорять, конкурує на чужих 

територіях із автохтонними християнськими церквами, здебільше із 

православними.Переважну більшість українців переконують в тому, що 

католицький Захід вороже налаштований щодо православного Сходу, а 

відтак будь-які ініціативи переговорів, діалогу, екуменічні заходи 

сприймаються громадською думкою як єресь, яку поширюють католики, що 

хочуть під своє крило зібрати всіх християн і стати над ними. 

Безумовно, завдяки присутності РКЦ в незалежній Україні, зростанню 

кількості її громад, діяльності католицьких орденів і священиків думка про 

католицизм істотно змініється. Ті, які уважно спостерігають за релігійним 

життям в державі, відзначають руйнування багатьох стереотипів, особливо на 

Заході України, де налагоджена солідарна співпраця різних конфесійних 

громад. Схід, зокрема Дніпропетровськ, Харків, частково південь, зокрема 

Одеса та Севастополь, зустрілися із складнощами у повернені культових 

споруд, що історично належали РКЦ. Не останню роль у конфліктах зіграли 

соціальні установки тих, хто знаходиться в полоні певних стереотипів щодо 

РКЦ і перебуває при владі. Тут панує думка про генетичну чужість 

католицизму духовності народу всупереч зростанню кількості віруючих-

католиків і появі все нових католицьких громад. 

 В українському суспільстві особливо популярними є антигреко-

католицькі стереотипи. Греко-католикам дістається і за те, що вони надто 

релігійні, і за те, що виразно національні. «Уніат», як і «бандера», до сьогодні 

в окремих регіонах України звучить як образа. Уніатство тривалий час 

вважалося ганебним дітищем Ватикану, змовою польських панів проти 

українського народу, засобом окатоличення і ополячення українців. Уніати 

подавалися слугами австрійського та польського магнатства, духовними 

наставниками українських буржуазних націоналістів. Персональним 

нападкам піддавалися митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф 

Сліпий за їхні антирадянські настрої. Вкрай негативні стереотипи щодо 

греко-католиків поширені переважно в незахідних областях України. Ще й 

нині і в друкованих ЗМІ, і в Інтернеті, особливо московсько-православних, 
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можна віднайти тисячі провокативних висловлювань, подібних тим, які 

живуть в інтернет-форумах та коментарях: «цель униатов - полное 

уничтожения Православия. Поэтому срочно нужно топить всех униатов в 

Днепре» (Валерий), «Украина должна быть православной, поэтому всех 

католиков, псевдо, греко и пр. – чемодан, вокзал, Магадан» (Игорь). 

Процес подолання стереотипів – надто складний і тривалий. 

Найскоріше звільнитися від негативного сприйняття греко-католиків, 

незважаючи на масштабну пропаганду радянської влади, вдалося Галичині, 

де за життя одного покоління (1946-1989) радянська влада сформувала проти 

уніатів як впливову православну громаду, так і вільнодумчий альянс 

інтелігенції. Після виходу з підпілля УГКЦ за ці 20 років повністю відродила 

свою структуру, інституції, парафії.Проте збереглися помітні складнощі в 

утвердженні греко-католиків в центральних, південних і східних областях 

України. Можна, як анекдот, згадувати питання представників 

Севастопольської міської ради: «А греко-католики – це християни?» чи 

невирішеність питання про надання дозволу побудови греко-католицьких 

храмів в Луганській та Харківській областях. В умовах державного визнання 

принципу свободи совісті та віросповідань останнє виглядає надто дивним. 

Нічим іншим, як засиллям застарілих релігійних стереотипів, такі речі 

пояснити не можна. На відміну від Галичини, де антиуніати використовують 

конфесійні та історичні аргументи в захисті своїх релігійних прав, східні 

борці проти унії оперують ідеологічними і політичними важелями, які були 

задіяні ще в тоталітарні часи. 

 Важко в свідомість сучасного українця вживається поняття 

«український католик». Ще важче – поняття «український протестант». І це 

насамперед із-за того, що масово протестантизм в Україні вважається 

неукраїнським явищем. Більшість звичайних українців переконані, що 

протестанти виживають лише завдяки західним фінансовим потокам. 

Непоодинокими звучать думки про те, що протестанти - це чужинці, які хоча 

й мають право на існування, але без права представляти українську 

релігійність, не кажучи вже про якесь домінування в духовній сфері. Один 

«ліберал» пише: «Ну навіть я не можу спокійно дивитись на очевидну 

антидержавну позицію деякий протестантських течій, ну не сприймаю я (і не 

звинувачуйте мене у відсутності християнської любові) злочинних 

методик, котрі вони практикують...Душогуби...». Інший доповнює: «Не 

будьте наївними... Вони - зайди на нашій землі...». Відповідаючи на 

запитання про перспективи примирення між конфесіями, порозуміння між 

церквами, цей «християнин» пише: «Примирення не буде!!! І слава 

Богу!!!». А ось реакція іншого пересічного християнина на заклики 

протестантського лідера про піст і молитву: «…вони (заклики - ЛФ) мають 

виходити від духовних лідерів України, а не від протестантських лідерів, які 

вільні від знань традицій, духовності, передань нашого українського народу. 

Ці цінності відстоювались кров‘ю і життям наших пращурів. А тут приходить 

якийсь Паночко і рветься "порулити" духовним життям нашої нації. Не 
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ведіться на призиви чужинців з чужою ідеологією, які б гарні ці призиви не 

були. Нам потрібно відроджувати свою (православну) віру і духовність. 

Іменно віру, а не релігійність, яка випробувана часом».  

«Украина стала государством только благодаря Православию, а 

протестанты - это чужеземцы, которые имеют право на существование, но не 

имеют право доминировать в духовной жизни, - переконаний ще один 

учасник форуму. - Иисус Христос сам исполнял все законы Моисея и сказал, 

что ни одна иота не прейдет из Закона. Поэтому без Православия спасения 

невозможно. Да здравствует каноническая Украинская Православная 

Церковь и Митрополит Владимир!!!». Мова та стилістика викладеного 

свідчать про те, що подібний фанатизм формується не українськими по духу 

церквами, характерною ознакою яких загалом була певна конфесійна 

терпимість. 

 Не вільні від стереотипного сприйняття їх і православні. 

Найпопулярнішим стереотипом є уява про Україну як православну державу. 

Хоч жодний законодавчий акт і не фіксує державний статус православної 

церкви, остання прагнула поводити себе як надбудовний духовний елемент 

держави. Сама Церква не заявляє про те, що православ‘я є державною 

релігією, але деякі добровільні ідеологи і партійні лідери, що підтримують 

православну церкву, озвучують такі думки. Ініціативи вищої світської влади 

щодо встановлення помісної православної церкви тільки підсилюють 

стереотип державності православ‘я. Православ‘я подається як винятково 

позитивна сила в історії народу, з відродженням якої пов‘язують духовне 

майбутнє України. Православність автоматично сприймається як 

українськість і навпаки. Для самоідентифікації українців, яких 70 років 

переконували в їхніх генетичній безвірності, сама думка про дотичність до 

християнської, зокрема православної, ойкумени видалася чи не 

найреволюційнішою з усіх демократичних гасел післягорбачовської 

перебудови. В процесі віднайдення своєї тожсамості, коли потрібно було 

повертати вкрадені іншими державами історію, мову, культуру, цінності, 

майбутнє, ця ідея виявилася конструктивною, оскільки допомогла багатьом 

добудувати, а для деяких і наново вибудувати свою культурну ідентичність, 

де релігія відігравала роль осереддя, навколо якого утворювалася вся 

культура українців. В усвідомленні історичності і духовності українського 

народу цей стереотип, який пережив декілька етапів у своєму формуванні, 

зрештою вписався у запропоноване зовсім національно не орієнтованого 

Л.Кучми гасло «Україна – не Росія». Але такого рівня усвідомлення замало 

для повноцінної культурної ідентичності. У конфесійних вимірах тожсамість 

України врешті концептуалізувалася у формулу: самостійна частина 

спільного православного простору. Як складова Вселенського православ‘я, 

Українська Православна церква все ще шукає своє історичне лоно, з якого 

народилася і Київська церква, і Київська митрополія, і Московський 

патріархат, і Київський патріархат. В православній свідомості переважно на 

буденному її рівні панують уявлення про канонічність тільки того 
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православ‘я, що знаходиться в євхаристійній єдності із РПЦ, а відтак всі інші 

православні – не благодатні і розкольники. І ці стереотипи здолати 

православній свідомості навіть складніше, ніж католикам, протестантам та 

віруючим інших віросповідань. 

Основний дискурс в сучасних ідентифікаційних пошуках-дискусіях в 

Україні – це жорстка, нав‘язлива, мрійливо-романтизована демаркація 

християнського Сходу і Заходу. Переважна більшість дискутантів 

переконана, що Православний Схід протистоїть агресивному Заходу, а отже 

католикам і протестантам. «Західна безбожна й антилюдяна духовна отрута 

заливає східні простори…». «Явище папізму з його зовсім необмеженою 

владою не йде з московитами ні в яке порівняння!» 

[http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= fullinfo&r_ type=&id=8487]. Чи не 

єдиною церквою в Україні, яка прагне здолати цей розподіл, є греко-

католики, які живляться вірою в свою особливу роль в об‘єднанні 

християнського Сходу і Заходу. 

В пошуках своєї ідентичності населення України сьогодні продукує 

переважно ексклюзивістські стереотипи, які виключають певну спільноту з 

устабілізованих культурних ареалів. В умовах ослаблення власної традиції, 

занепаду аж до відсутності стійких навиків вироблення своєї культури, мови, 

духовності більш оптимальними видаються інклюзивістські стереотипи, які б 

замість непродуктивного виокремлення і унезалежнення від усіх і вся були 

замінені креативним ототожненням себе із історично успадкованими й 

відомими релігійними системами, якщо останні гармонійно включають 

особистість і спільноту до космосу людської культури. Але різнополюсна 

орієнтація певних регіонів залежно від їх розташування та конфесійних 

пріоритетів фактично спрямована на розхитування релігійної геополітичної 

ситуації. Традиційна карта розміщення послідовників тих чи інших релігій 

або конфесій піддається істотному перегляду, що не вирішує, а скоріше 

ускладнює проблему ідентифікаційної належності України. 

 

 

 

3. Релігія – невід’ємна складова етнічної самоідентифікацїї 
 

Проблема етнічної самоідентифікації стала особливо актуальною в ХХ-

ХХІ ст. внаслідок світових глобалізаційних процесів. Вона давно вийшла 

поза рамки суто наукової і набула соціально-політичного значення, особливо 

щодо т. зв. національних меншин, які проживають у діаспорі.  

Характер етносамоідентифікації особистості визначають три відмінні, 

однак тісно взаємопов‘язані чинники: це релігія, культура та держава. Релігія 

або нова релігійна ідея стає домінантою формування нового етносу, саме 

релігія визначає основні культурі характеристики кожного народу. Релігія та 

культура (в широкому розумінні цього терміну) проявляються в певному 

державному просторі, тому характер їхнього функціонування значною мірою 
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залежить від держави. Однак відносини держави та культури – це результат 

взаємодії двох векторно протилежних процесів: з одного боку – це тенденція 

до формування єдиного просторово-часового – державного – поля культури з 

уніфікованими нормами, цінностями, світоглядом та світобаченням (одна 

держава, один народ, одна культура); з іншого – прагнення різних етно-

релігійних груп зберігати свою просторову нішу та розвивати власну 

релігійно-культурну та правову специфіку.  

Те, що релігійна ідея стає домінантою формування нового етносу і 

надалі залишається первинною в його життєдіяльності, не випадково: по-

перше, вона визначає місце народу в Божественному Промислі, його 

призначення у виконанні цього задуму – це зовнішній план; по-друге, формує 

специфічний простір культурних зв‘язків всередині етносу та його зв‘язків з 

Богом (етно-національну специфіку) – це внутрішній план.  

Держава за своєю суттю є поза національною і позаетнічною, тому 

людина державна служить не народу, нації, а державі, а всі інші чинники є 

другорядними. Національна ідея, звичаї, традиції і т.ін. підтримуються 

настільки, наскільки це відповідає інтересам держави. Національна ідея в 

своїй основі є релігійною та моральною, ідея державна – політичною, 

антирелігійною та аморальною – правий той, хто виграв, на чиєму боці сила. 

Тому і Церква як організована форма функціонування релігії в 

державному просторі, завжди є національною. Ще А. Річинський наочно 

показав, що не існує „...якоїсь понаднаціональної церкви. Це – гола 

абстракція. Існують лише різні національні типи християнства, і лише в їх 

сукупності реалізується універсальна християнська ідея... Проповідь 

„наднаціонального‖ християнства служить лише для маскування 

національної гегемонії інших‖ [Річинський А. Проблеми української 

релігійної свідомості‖. – К.-Тернопіль, 2000. - С. 370]. Походження відмінних 

типів християнства залежить від різниць духовної вдачі народів, тоді 

створення своєї особливої релігійно-національної культури стає природною 

метою зрілої нації‖ [Там само. - С. 367-368]. Відповідно, зречення – свідоме 

чи ні, відмова від власної етнорелігійної та культурної ідентичності, що 

найчастіше диктується „етнічним матеріалізмом‖ передусім політичної та 

економічної еліти етносу, призводить врешті решт до його розчинення та 

повної асиміляції з оточенням.  

Релігія виступає одним з основних чинників етногенезу. Так, О. 

Шпенглєр вважав, що формування нових етносів на початку нашої ери 

відбувалося на основі єдності віросповідання [Шпенглер О. Закат Европы. – 

Минск, 1999. – Т.II. - С. 225]. Однак, цей процес завжди був дзеркальним: 

формування нового етносу на основі нової релігійної ідеї – християнської, 

зрештою призводило до появи нового феномену – певного етно-

національного типу християнства з притаманними лише йому догматичними 

та культовими особливостями. Тому цей процес точніше було б назвати не 

етногенезом, а етнорелігієгенезом.  
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Про вагомість конфесійної ознаки свідчить те, що упродовж всього 

середньовіччя для абсолютної більшості людей найважливішою у 

взаємовідносинах була конфесійна, а не національна ознака. Якщо візьмемо 

за приклад вірмен, то побачимо, що для них вже з кінця ХІ – початку ХII ст. 

поняття етнічної приналежності та конфесійний чинник злилися в одне 

нероздільне ціле: правдивим вірменином може бути лише той, хто 

знаходиться в лоні національної Апостольської Церкви. Таким чином, тих 

вірмен, які внаслідок тих чи інших причин втрачають цю конфесійну 

приналежність, перестають вважати правдивими вірменами, і це в першу 

чергу стосується вірмен-католиків.  

Підкреслимо, не мова, не судочинство, не звичаї, а саме конфесія 

виступає синонімом етнічної ідентифікації. Чисельні приклади, коли 

політичні колізії докорінно змінювали життя вірмен, і вони, мандруючи 

світами, змінювали расовий тип, мову, право, побут, і попри це 

усвідомлювали і відчували себе вірменами. Однак, саме прийняття унії в 

1630 р. верхівкою української єпархії Вірменської Апостольської Церкви 

суттєво змінило історію вірменської діаспори в України. Значна частина 

вірмен, які не прийняли унії, покинула Річ Посполиту. Ті, що залишилися, 

після тривалих міжусобиць прийняли унію. Зміна конфесії викликала кризу 

всередині вірменських громад, наслідком якої було поступове знищення 

традиційної вірменської національної самосвідомості та асиміляція з 

поляками та українцями. Однак тут спостерігається цікаве явище: асиміляція 

проходить до певної межі, і повної втрати своєї первинної етнічної 

самоідентифікації у місцевих вірмен не відбувається. Не забуваючи 

остаточно про своє походження, вірмени в Україні фактично отримують нову 

етнічну іденифікацію, стають польськими, російськими, українськими 

вірменами. 

Очевидно, в діаспорі саме релігія, а точніше буде сказати – Церква 

(релігійна організація), як етнозберігаючий чинник набуває особливого 

значення. Наявність власної релігійної автономії набуває особливої ваги, 

оскільки християнська Церква, окрім релігійних функцій, перебирає на себе й 

функції держави – контроль, юрисдикцію (судочинство). Відомо, що в 

країнах ісламу саме церковні керівники були й офіційним повноважними 

юридичними представниками своїх громади.  

Водночас, саме у діаспорі проблема різновекторності етнорелігійного й 

етнокультурного життя та життя державно-політичного набуває дуже 

гострих форм [Див.: Филипович Л. Етнологія релігії. – К., 2000]. З одного 

боку, самі переселенці прагнуть певного синтезу з новим оточенням, що 

диктується новими політико-економічними реаліями, а також співпадає з 

прагненням держави включити емігрантів в систему своїх соціально 

однорідних (в ідеалі) зв‘язків. З іншого боку, це вже інакша – не рідна, 

держава, інакші зв‘язки, тож включення до нової системи на «рівних» з 

автохтонами може призвести до зникнення національної меншини, як етносу, 

на новій Батьківщині. Тому переселенці прагнуть будь-за що зберегти свою 
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неповторність та самобутність, однак зафіксувати це вже в новій державно-

правовій системі. Так, вірмени в Україні вже в 1364 р. отримують право 

самоврядування та власного судочинства, а в 1367 р. релігійну автономію.  

З точки зору етнорелігієгенезу успішність унійних змагань на наших 

теренах пояснюється тим, що у вірмен під впливом місцевих умов 

відбуваються трансформація етноконфесійної свідомості та відповідна 

реструктуризація внутрішніх системних зв‘язків етносу, внаслідок чого 

складається дещо відмінний стереотип поведінки. Всі ці чинники й зробило 

можливим успішне проведення унії української гілки Вірменської Церкви з 

Римом. 

Унія також підсилила і прискорила трансформацію стереотипу 

поведінки. Зміна конфесії викликала розрив старих системних зв‘язків, та 

оскільки не була зміною релігії, тому не викликала руйнації етнічної 

домінанти. Тобто, всі кореляції відбувалися до певної мжі: на зміну мовній, 

культурній, конфесійній асиміляції приходить нове усвідомлення себе як 

вірмен. Однак, це вже не вірмени Польщі чи України, а, в залежності від 

ступеню етноса моідентифікації, польські чи українські вірмени, або поляки 

чи українці вірменського походження. Причому цей, так би мовити, 

повторний процес етнічної самоідентифікації відбувається на вищому 

інтелектуально - культурному рівні, можливо, внаслідок своєрідного 

етнічного синкретизму. Тобто, «вторинна етносамоідентифікація» вже 

визначається не стільки зовнішніми соціальними чинниками, засвоєними 

стереотипами поведінки, скільки внутрішнім самовизначенням людини, 

власним вибором людини, що залежить від певного інтелектуально-

культурного й духовного рівня та внутрішньої роботи особистості.  

Якщо для вірмен, що проживають на Батьківщині, рідна земля, 

соціальне оточення, своя держава були запорукою збереження своєї 

традиційної етнічної (національної) самосвідомості, то для вірмен діаспори 

соціальне оточення відігравало цілком протилежну – нівелюючу, роль щодо 

традиційної етнічної свідомості. Єдиним дієвим протиставленням цьому 

могло стати лише свідоме вивчення, відтворення та збереження своєї 

історичної та культурної спадщини. Тож не дивно, що саме ці вірмени 

створюють потужний імпульс для вивчення, розвитку та популяризації 

вірменської культури, історії, літератури, мистецтва, прикладом чого можуть 

бути вірмени Львова ХІХ-початку ХХ століття, європейські мхітаристи та ін. 

Тож, які критерії можна покласти в основу етно-національної 

ідентифікації емігрантів, що вже не перше покоління живуть на іншій – не 

материнській землі? Сукупність основних етно-національних ознак – 

територію, назву, мову, релігію (конфесійність), право? Однак, історія знає 

непоодинокі приклади, коли ці ознаки мінялися, а первинна етнічна 

самоідентифікація зберігалася. 

Л. Гумільов вважав, що базою етнічної традиції є стереотип поведінки, 

а не основні ознаки. Стереотип поведінки, в свою чергу, з‘являється не 

випадково, а виробляється в процесі адаптації людей до оточуючого 
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соціального та природного середовища [Гумилев Л.Н. Этносфера. История 

людей и история природы. – М., 1993. - С. 224, 227, 540-541]. А соціальна 

адаптація у значній мірі визначається етнопсихологічним якостями людей. 

Це пояснює, чому в діаспорі, де зазвичай міняються чи не всі основні ознаки, 

що були притаманні представникам певного етносу на рідній землі – мова, 

релігія, держава, вони продовжують ідентифікувати себе так, як і їхні предки. 

Та поступово в емігрантів внаслідок життя в нових природних та соціальних 

умовах з‘являються нові риси, починає формуватися новий стереотип 

поведінки, і зрештою, нова етнічна ідентичність. Хоча стверджувати, що 

головні ознаки не мають особливого значення для самовизначення та 

самозбереження етносу, також було б перебільшенням. Адже, далеко не 

поодинокі й інші випадки, коли позбавлення народу рідної мови, релігії, 

власних культурних та історичних традицій призводило через декілька 

поколінь до повної асиміляції такого етносу з панівним етносом держави. 

Питання етно-національної самоідентифікації людей у діаспори 

ускладнюється тим, що, зазвичай, за основу для порівняння беруть культуру 

історичної прабатьківщини. Та кожна національна культура – явище складне 

й багатопланове. Її можна досліджувати, використовуючи різні критерії. В 

контексті нашої проблеми, національну чи етнічну культуру доцільно 

поділити на 2 великих різновиди: автохтонну національну культуру (базисну, 

витокову, яка також змінюється в часі), вона притаманна корінному етносу, 

що проживає на своїй Батьківщині; та культуру діаспори – субкультуру (в 

значенні – складової більшої культурної цілісності) частини народу, яка 

емігрувала на постійне проживання в іншу країну. Культура діаспори – 

витоково, похідна від рідної національної, є зазвичай цілісним оригінальним 

феноменом, який виникає внаслідок взаємодії, органічного синтезу культури 

емігрантів та домінуючої культури країни, що дала їм притулок. Це по-суті 

процес етнічної дивергенції, коли від етносу відокремлюється певна його 

частина, яка згодом формує незалежну етнічну цілісність. Внаслідок етнічної 

дивергенції з‘являються нові споріднені («дочірні») етнічні системи, які 

зберігають відчуття єдності.  

Зазвичай діаспору розглядають як маргінальне щодо культури 

історичної прабатьківщини явище. Однак феномен діаспори можна 

розглядати і з точки зору еволюції всього людства. Відкриття лауреата 

Нобелевської премії Іллі Пригожина 1980, 1984 рр. довело існування нового 

принципу – порядку через флуктуації, який виявився базисним механізмом 

розгортання еволюційних процесів у всіх сферах – від атомів до галактик, від 

окремих клітинок до людей, суспільств та культур. Явище діаспори можна 

віднести до «механізмів, які роблять еволюцію «нестабільною» (а значить, 

реально існуючою), тобто, еміграція стає вихідним пунктом нового розвитку, 

«нового глобального взаємообумовленого порядку» [Пригожин И., Стенгерс 

И. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. – М., 1986. – С. 47-

48]. Еміграція людей (особливо, масова) порушує рівновагу етнічної системи, 

як свого власного автохтонного етносу, так і соціуму, в якому ці емігранти 
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утворюють діаспору. І тут, і там це призводить спочатку до зростання 

ентропії (хаосу) в системі, а потім – до рестабілізації вже на новому рівні та 

утворення нових системних зв‘язків. Тобто, еміграція змінює не лише тих, 

хто покидає свою Батьківщину, а й тих, хто там залишається, а також соціум, 

який прийняв емігрантів.  

Емігранти на чужині попадають у сферу дії «сильно незбалансованих 

зв‘язків», оскільки в перший період життя в нових умовах не вони 

визначають характер нових соціальних зв‘язків, а новий для них соціум задає 

основні параметри включення в систему. Однак, ця кризова ситуація стає 

імпульсом (і обов‘язковою умовою) для прискореної самоорганізації жителів 

діаспори за двома основними напрямками (як будь-яка кризова, конфліктна 

ситуація згідно з теорією конфліктів Г. Зіммеля): вона підсилює внутрішні 

зміцнюючи зв‘язки етнічної групи, що забезпечує її згуртованість, 

мобільність та самозбереження та, водночас, змушує інтенсивно 

інкорпоровуватися в нову для неї соціальну систему в якості автономної 

складової. Нова система і нова самоорганізація міняють «роль та зміст 

зв‘язків». Міняються вірмени, що емігрували на наші землі, але й міняється і 

соціум, що їх прийняв.  

Процес культурної ентосамоідентифікації неможливо відокремити від 

релігійної етносамоідентифікації (принаймні, до XVIII ст.). Адже саме 

релігійні настанови, приписи лежать в основі тих чи інших традицій, звичаїв, 

права (судочинства), саме вони формують певний тип світобачення та 

світовідчуття. Тому в діаспорі головним чинником збереження первинної 

етносамоідентифікації стає релігія та національна Церква. 

 

 

 

4. Держава – релігія – нація: 

взаємодія в українському суспільстві 
 

Визначальною рисою сучасної світової спільноти є взаємозалежність 

народів і держав. Економічне, соціальне, культурне, релігійне, політичне 

буття кожної держави нині є невід‘ємними структурними елементами 

єдиного світового устрою. Творення глобального інформаційного простору, 

викликане впровадженням загальносвітових стандартів в техніку і 

технології, поглибленням міжнародного поділу праці і кооперації 

виробництва, детермінує нові проблеми, зокрема такі, як глобальна 

екологічна безпека людства, небезпека ядерної війни та ін. Відтак світові 

процеси глобалізуються. 

Водночас позірною є й інша тенденція - посилення устремлінь народів 

і націй до суверенітету, відновлення втрачених традицій, мови, культури, 

які стимулюють їх (народи) до розвитку й оновлення. Помітну, а інколи й 

провідну роль в реалізації як першої, так і другої тенденцій відіграє 
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релігійний чинник. Пояснення цього факту ймовірно криється в 

генетичному зв‘язку релігійних й етнічних ідентичностей. 

Українське суспільство поступово стає відкритим: відбувається 

індивідуалізація (приватизація) духовно-практичних його компонентів. 

Прикладом цього є й приватизація релігії. Як у політичних, так і в 

релігійних сферах пріоритетними є свобода вибору та принципи 

консенсусу. Але саме вони є умовами існування та ефективного 

функціонування демократичного державного режиму. В усіх сферах 

суспільного життя, в тому числі і в релігійній, колективні форми 

історичного розвитку, колективний історичний суб‘єкт втрачає свої позиції 

й спостерігається активізація індивідуального суб‘єкта (громадянина, 

віруючого тощо), особисті інтереси, цілі, потреби якого домінують над 

груповими, колективними 

Сучасне українське суспільство являє собою нестабільну соціальну 

систему, яка щойно вийшла на шлях моделювання ринкової економіки і 

практичного втілення політичної демократії. За такої ситуації ситуації йому 

загрожує плутократія, яка викликає процеси трансформації і політики, і 

релігії в ―професію‖, ―бізнес‖, у засіб заробляння грошей, детермінує 

виродження первісного призначення і функціональності релігії і політики, 

що таїть в собі загрозу державній і національній безпеці та слугує умовою 

існування корупції, в яку можуть включатися вже не тільки політичні 

суб‘єкти, а й релігійні агенти дії. 

Таким чином, політика і релігія – важливі підсистеми українського 

суспільства, що перебувають у функціональних взаємозв‘язках між собою 

та з іншими суспільними підсистемами і суспільством в цілому. Політика 

може зумовлювати релігійні зміни, концентровано виявлятися в релігії, але 

й остання справляє великий зворотній вплив на першу. Політичні ідеї 

можуть формулюватися у відповідь на потреби релігійної сфери 

суспільного життя. 

Світ поступово ―стискається‖. Все частіше в ньому спостерігаються 

глобальні конфлікти, а завдяки сучасним засобам інформації і зв‘язку усі дії 

держав миттєво стають предметом спостереження й оцінки світового 

співтовариства. В постіндустріальну епоху, після світових війн 

націоналістичні устремління поступово переносяться від воєнних дій на 

торгівельні відносини. Тепер вирішального значення набувають питання 

екомічної взаємодії й обміну ресурсами між країнами. І вже, подібно до 

релігійних чи політичних доктрин, цей аспект визначає стабільність чи 

дестабілізацію в тій чи іншій країні. Відтак і релігія не може обійти увагою 

економічний фактор. 

Аналіз тенденцій суспільного буття взагалі і релігійного життя в 

сучасній Україні зокрема дав можливість дійти наступних висновків щодо 

перспектив і наслідків взаємодії релігії і політики: -Українське 

суспільство поступово ставатиме все більше відкритим. Відбуватиметься 

індивідуалізація (приватизація) духовно-практичних його компонентів і 
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релігії в тому числі. Як в політичній, так і в релігійній сфері пріоритетними 

залишатимуться свобода вибору і принцип консенсусу. 

 Демократичний державний і суспільний курси розвитку України й 

надалі забезпечуватимуть її релігійне різно- і багатоманіття. 

Плюралістичність і мультикультуральність сучасного світу, з 

одного боку, уможливлюватимуть вільне співіснування різних 

релігійних традицій, а з іншого – детермінуватимуть зростання 

конкуренції, конфліктності, проявів нетерпимості в релігійному 

середовищі, урізноманітнення форм явної боротьби за нового 

послідовника своєї конфесії. 

 Україна, як традиційно християнське суспільство з чіткими 

православною і греко-католицькою домінантами, все більше 

відчуватиме на собі вплив ісламського ареалу. На цьому тлі 

суспільство, ймовірно, стане більше відкритим до тих 

християнських церков, які апелюють передусім до збереження 

сімейних і моральних цінностей не лише на словах, а й у справах. 

Це викликатиме спротив провідних гравців у релігійному полі 

України (православних, греко-католиків, римо-католиків), які, щоб 

утримати і не втратити важелі суспільного впливу, все більше 

потребуватимуть політичного підживлення. Водночас, з метою 

свого утвердження і збереження вже завойованих позицій, їх 

опоненти також не зможуть залишатися поза сферою політики, яка 

провокуватиме дезінтеграційні процеси в конфесіях та релігійних 

течіях. 

 Відтак, релігійні організації перейдуть від пасивної підтримки 

певних політичних сил у виборчих перегонах до активної участі у 

виборчому процесі шляхом делегування своїх кандидатів до 

політичних партій, блоків, створення релігійно-політичних рухів, 

партій тощо з метою реалізації своїх планів і забезпечення власних 

потреб та інтересів. Дія відцентрової сили, в свою чергу, 

надаватиме політичного забарвлення системі відносин в 

релігійному макро- і мікро- середовищах.  

В умовах поглиблення кризових станів у сферах економіки, політики, 

права, культури тощо наростатимуть автократичні тенденції. Політична 

еліта змушена буде йти на союз з релігійною елітою, представники якої 

претендуватимуть на преференції в площині міжконфесійних і державно-

церковних відносин. Відбуватиметься поступове злиття цих еліт, що 

детермінуватиме прояви ще більшої сакралізації політики і політизації 

релігійного життя. З іншого боку, політизація релігійного життя, за 

належних умов, підсилюватиме устремління до суверенітету, відновлення 

втрачених традицій, мови, культури, стимулюватиме українську націю до 

розвитку й оновлення. Релігійні спільноти змушені будуть зважати на 

елементи й особливості національного буття. 
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З огляду на те, що держава поступово перестає бути базовим 

інститутом політичної системи і політичної організації суспільства, адже 

глобалізаційні процеси спричинюють руйнацію основних її складників 

(власних території, населення, уряду, грошової одиниці тощо), релігійні 

спільноти намагатимуться все більше включатися у сферу політичного 

життя. І в процесі конкурентної боротьби за владу вони піддаватимуться 

впливу транснаціональних чи мультинаціональних корпорацій, дія яких 

спрямована на підрив значущості національної держави. Активніше на 

релігійному житті позначатиметься діяльність транснаціональних 

об‘єднань: культурних, етнічних, релігійних рухів або течій. Ймовірно деякі 

релігійні організації України включаться у формування транснаціональних 

релігійно-політичних партій. Відтак, зрощення релігії з політикою 

демонструватиме новий рівень функціональності релігійної складової 

суспільства.  

Глобалізаційні метаморфози і процеси сучасного плинного світу 

детермінують зміну уявлень про релігійні (етнорелігійні) системи, які 

перероджуються на якісно новій основі в релігійно-цівілізаційні системи. 

Початок нового тисячоліття ознаменувався новим контуром нової релігійної 

моделі – цивілізаційної. На задній план суспільного буття поступово 

відходять національно-етнічні і культурні його складові. Під впливом цих 

процесів якісно перетворюються інтернаціоналізовані відтворювальні цикли 

релігійної складової, яка в нових умовах демонструє новий рівень своєї 

функціональності зрощуючись з економікою і політикою. Відтак, світ 

знаходиться на порозі формування модифікованих організаційно-

функціональних структур з чітко вираженою релігійною ознакою.  

Водночас ці процеси спричинили велику концентрацію протиріч і 

напруг у тих регіонах світового співтовариства, де етнонаціональна, 

етнокультурна і етнорелігійна палітра найбільш яскрава. Таким чином, на 

рубежі століть була порушена рівновага в організації людської спільноти. 

Одним із чинників гармонізації її може бути релігія в її новому, 

модифікованому цивілізаційному варіанті. Найбільш активно намагаються 

перебрати на себе виконання функції суспільної гармонізації християнство 

та іслам, які є повною мірою цивілізаційно модифікованими релігійними 

системами (хоча в межах кожної з них і спостерігаються інтроверсивні 

тенденції й спрямування, які вносять певний дисбаланс у своїх межах). 
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5. Церква в процесах національного самовизначення українців 
 

В людській історії свою суспільну присутність і функціональність 

релігія виявляє насамперед через її національний контекст. При цьому вона 

покликана формувати у представників певних етносів осмислене уявлення 

про їх національну ідентичність, захищати її, бо ж ігнорування останньої веде 

до дезорієнтації особи в її суспільному бутті, а то й до суспільної 

нестабільності.  

Національне відродження будь-якого етносу, як це засвідчує історія, не 

лише стимулює активізацію релігійної і суспільної діяльності різних 

конфесій на його національному грунті, а й зумовлює виокремлення питання 

про національну релігію цієї соціальної спільноти, її інституалізацію. 

Актуалізація цього питання за нинішніх українських реалій зумовлена рядом 

факторів.  

Політика гомогенізації українського народу щодо тих чи інших 

національно-релігійних ідей, яку проводять нині деякі представники творчої 

інтелігенції, спрямована на формування уявлення про християнство в 

православній чи греко-католицькій його конфесійній визначеності як єдиного 

носія національної самобутності та національних традицій. Саме тому й 

робиться спроба національно орієнтованих сил в Україні використати релігію 

як засіб духовного відродження українського етносу. При сприянні певних 

конфесій чи церков, оголошених національними, вони прагнуть здолати ті 

фактори, які протягом століть слугували денаціоналізації українців, 

українізувати українців. 

Проблема утвердження національної релігії постала ще й тому, що 

відродити всеціло українську культуру можна лише за умови включення до 

неї всіх складових духовності нашого етносу, в тому числі й тих, які 

тривалий час розглядалися як щось акультурне, чуже для нього. Відомо, що 

релігію у нас всіляко прагнули вивести за сферу складових української 

культури. Відтак розбудова Української державності, відродження 

занедбаної і всіляко гонимої української культури тісно пов'язані з 

реалізацією ідеї розбудови Української Національної Церкви. Оскільки в 

сучасному світі релігія має надто вагоме значення, то ані політичні чи 

економічні, ані духовні чи культурологічні проблеми не можуть бути 

вирішені позитивно і цивілізовано без її участі. Етноконфесійна специфіка 

релігії придає цим процесам особливого духовно-емоційного забарвлення, 

збагачуючи їх своїм колосальним історичним досвідом, усталеною віками 

традицією. 

Лише наявність своїх релігійних інституцій дає можливість нації, як і 

незалежній країні, входити в різні міжнародні релігійні центри і виражати 

там інтереси своєї національної держави й водночас обороняти свій 

національний духовний простір від зовнішньої агресії на нього з боку 

чужоземних конфесій і церков, формувати, скажемо так, духовну екологічну 

безпеку. Але самостійні національні церковні інститути може мати лише 
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незалежна держава. Ступінь їх розвитку, як це добре засвідчено в ряді праць 

українських релігієзнавців, є також ознакою цивілізованості нації та її 

держави, бо ж саме за цих умов релігійні інститути постають в ролі дієвого 

засобу входження нації у світове співтовариство.  

В наш час політичні сили одіозного комуністичного стану змикаються 

з ортодоксальним обскурантизмом релігійних діячів Російського Православ'я, 

загрожуючи не лише демократії в Росії, а й суверенності будь-якого народу (в 

тому числі й українського), що не скорився й не хоче стати "під високу руку 

Москви". Україні слід звикати до цього і відповідно вести свою політику із 

стратегією максимально можливої інтеграції у світове співтовариство і 

щонайперше - в Європу. Особливу роль в цьому мають зіграти якраз власне 

Українські Церкви, включаючи православні – Київського Патріархату і 

Автокефальну та Греко-Католицьку, а також протестантські, які в своїй 

діяльності за цих умов мають чітко обстоювати свою організаційну 

відмежованість від Росії. Важливо не допустити використання релігійного 

чинника для регіоналізації країни, відторгнення від неї тих чи інших 

територій.  

Релігійні ідеї, навіть маючи понадетнічний характер, що характерно 

зокрема для християнства, все одно реалізуються в національній формі, бо ж 

носії релігійності з необхідністю належать до певного етносу. 

Етноконфесійна специфіка релігії, яка формується через взаємодію її з 

етнічними чинниками, суттєво допомагає усвідомленню нацією саме своєї 

самоцінності й самодостатності.  

Українська нація, розбудовуючи свою державність, відроджуючи свої 

поруйновані і вибудовуючи ще ненабуті національні структури, з 

необхідністю має відтворити всі неодмінні свої атрибути. Не останню роль 

серед них має зайняти Єдина Православна Помісна Церква. Саме тому 

вибори першого Президента незалежної України пройшли під гаслом: 

незалежній Державі – незалежну Церкву. Ідею незалежної Церкви активно 

обстоює і нинішній Президент В.Ющенко. Він пішов далі словесних заяв 

своїх попередників, прагнучи підключити до вирішення проблеми й 

Вселенську Патріархію. 

Проте становлення незалежних національних церков в Україні 

викликає неоднозначну оцінку, навіть занепокоєння, у декого. Вбачається в 

цьому і порушення східнослов'янської православної єдності, і загроза 

перетворення (на зразок Росії) національної церкви в фактично державну, і 

можливе насильницьке навернення з часом до цієї церкви всіх українців, і 

обмеження релігійних свобод інших релігійних течій і церков, бо ж нібито 

цим ставляться в нерівний статус наявні в Україні спільноти інших конфесій.  

Православна Церква України Московської юрисдикції, входячи 

складовою у структуру чітко національно визначеної Російської Патріархії, 

поширює думку про неблагодатність національних церков, що подеколи 

деким, на жаль, сприймається за істину. Відзначимо, що сама ця Церква при 

цьому за своєю природою і характером діяльності постає як суто 
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національний, чисто російський феномен, навіть певною мірою як державна 

церква Росії. 

Визнаємо те, що релігії взагалі не існує. Це лише філософи і теологи 

дають узагальнююче її визначення і характеристику. Релігії поділяються на 

природні, національно-державні і світові. Але всі вони, функціонуючи в 

певному географічному, соціальному, побутовому та культурному 

середовищі, здобувають специфічне етнічне забарвлення, етнізуються. Так, 

немає православ'я взагалі. Догматично воно єдине, але у всьому іншому - 

національно самобутнє. Обстоюване Москвою так зване ―руське православ'я‖ 

є по суті російським або «русским», як вона заявляє. На «русское» воно було 

перейменоване в сталінську добу, коли влада вирішила використати 

Московський Патріархат як засіб утвердження ідеї єдиної і неподільної 

Радянської держави, яка дещо почала розпадатися. З цією ж метою 

сталінськими спецслужбами в тридцятих роках було організовано 

"саморозпуск" Української Автокефальної Православної Церкви, а в 1946 

році - "входження" на так званому Львівському соборі українських греко-

католиків в лоно нібито матірної «Русской Православной Церкви‖. 

То що ж таке є ―національна релігія‖? Відразу зауважу, що дати 

лаконічне визначення цього поняття надто тяжко, бо ж треба відразу 

узагальнити показники декількох параметрів її буття – історичного, 

географічного, етнокультурного, демографічного, лінгвістичного, 

праксеологічного й інших. Відтак ―національна релігія‖ – це самобутня 

конфесійна система релігійних вірувань і дій, яка сформована певним 

етносом за умов багатовікового його проживання на одній території під 

впливом своїх традиційних форм світогляду, звичаїв і вірувань, виражена 

рідною мовою і в прийнятих символічних формах, що постає як невід‘ємний 

елемент культури і самосвідомості свого носія і підпорядкована практичній 

реалізації його національного інтересу і духовних потреб. Але поняття 

―національна релігія‖ не тотожне поняттю ―національна церква‖. Так, у нас в 

країні нині ―Українське православ‘я‖ інституалізоване в двох власне 

Українських Православних Церквах – Київського Патріархату і 

Автокефальній Церкві. 

То ж який зміст має поняття ―національна церква‖. Хоч це поняття нині 

й вживається як в наукових виданнях, так і в побутовому мовленні, але чітке 

визначення його все ж тяжко десь знайти. Діячі українських церков частіше 

всього розкривають зміст поняття "національна церква" через 

функціональність таких церков у суспільній сфері. Так, митрополит Іларіон 

(Огієнко) відзначав, що "ідеологічна основа Української Православної 

Церкви - служити народові". 

Сучасне піднесення національно-релігійних рухів зумовлює широке 

використання поняття "національна церква" в найрізноманітніших 

політичних і літературних жанрах. Одночасно це породжує певні складнощі, 

а нерідко – й відверті спекуляції, особливо в публіцистиці й політичних 

змаганнях громадських та й церковних діячів.  
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То ж для визначеності та ефективності аналізу конфесійно-церковного 

життя в Україні і його впливу на соціально-політичні, духовні й 

етнокультурні процеси української нації все ж необхідно прийняти певну 

дефініцію поняття "національна церква". Досліджуючи цю проблему разом із 

С.І.Здіоруком, ми насамперед прийшли до висновку, що вона має охопити 

принаймні ряд визначальних параметрів свого буття [Див.: Історія релігії в 

Україні. – К., 1999].  

Відтак національною церквою є церква будь-якої конфесії, яка (1) 

функціонує в певний історичний період й, (2) опираючись на певну 

національну традицію і набувши при цьому етноконфесійної специфіки, (3) 

сприяє поступові етнокультури, самосвідомості й державницького 

менталітету певної нації, (4) користується національною мовою як 

богослужбовою та (5) має значний рівень поширення серед населення певної 

країни чи території. Поняття "національна церква" фіксує інституалізоване й 

ієрархізоване певним чином об'єднання послідовників певної національної 

релігії, через яку вона виражає свою сакральну, етноінтегративну 

функціональність. Відтак в ролі національних церков виступають конфесійні 

об'єднання певного етносу, які, функціонуючи в певний часовий проміжок 

історії, опираючись на свою етноконфесійну традицію, використовуючи мову 

свого народу як богослужбову й маючи масове поширення серед населення 

певної країни чи території, сприяють розвитку етнокультури, національної 

самосвідомості й державності своєї нації, утвердженню її національної 

ідентичності. 

Формування і функціонування національних церков в наш час не має 

нічого спільного з якоюсь конфесійно-церковною автаркією чи релігійним 

шовінізмом, на що подеколи натякають церковні й світські політикани, 

стверджуючи, що це приведе до обмеження свободи віровизнань. Ми живемо 

в такий історичний час, коли обстоювання ідеї "єдино справедливої віри", 

якоїсь вигаданої ―канонічної території‖ зримо відходять в минуле, а 

поліконфесійність держав та націй, їх різноцерковність є об'єктивною 

реальністю, з чим слід рахуватися. 

Велика кількість канонічно-правних джерел засвідчує неспроможність 

і облудливість різних упереджених заяв та виступів щодо права на 

конституювання Української Національної Церкви. "Національна" за умов 

давньої поліконфесійності українського етносу зовсім не означає, що на 

перспективу вона стане "єдиною" для всієї нації. Вона не є також аналогом 

національно-державної релігії (на кшалт Росії, Греції чи Грузії), хоч остання, 

природно, може формувати національну Церкву. 

Водночас не слід ототожнювали поняття "національної церкви" і 

"церкви (чи конфесії) національної зорієнтованості". Нація в один і той же 

час може мати будь-яку іманентно можливу і необхідну їй кількість 

конфесій, які, інституюючись, об‘єктивно сприяють її збереженню та 

поступові, але не всі вони постають як національні церкви. При цьому 

національною в Україні постає не та церква, яка використовує у своїй назві 
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щось від корінного етносу, функціонує на його рідній землі чи має порівняно 

тривалу тут історію. Якщо церква ігнорує в своїй діяльності національну 

мову корінного етносу, всеціло підпорядкована в ній зарубіжному центру, що 

нехтує наші національні інтереси, а то й працює проти української 

суверенності, то вона не є українською національною навіть за умови 

належності значної кількості її парафіян до українського етносу, переважання 

кількості її парафій щодо інших церков. Більше того, вона у своєму 

функціонуванні постає як церква центру своєї юрисдикції, зрештою – 

українофобською інституцією. 

В наших нинішніх складних і важких умовах національного 

відродження в ролі національної постає та церква, яка несе національну ідею 

- незалежність країни, сприяє розвитку і збереженню нашої національної 

культури, зокрема української мови, репрезентує в різних релігійних центрах 

та інституціях, в т.ч. й в центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу. 

Нині в Україні до національних релігійних об'єднань можна віднести лише 

Церкву Київського Патріархату, Автокефальну православну, Українську 

греко-католицьку, Українську лютеранську, а також рідновірські течії. Певну 

національну зорієнтованість виявляють в Україні окремі протестантські 

церкви, зокрема очолювана М.Паночком Церква Християн віри 

Євангельської, деякі інші. 

Складною є проблема буття на українських теренах нових релігійних 

течій. В переважній більшості своїй вони не зорієнтовані на національну 

визначеність українців. Для них національний інтерес України практично не 

існує. Нехтуючи в своїй богослужбовій і видавничій діяльності державною 

мовою нашої країни, пропагуючи подеколи богомвизначеність якогось 

чужеземного народу чи країни, оспівуючи їх традиції чи навіть географічні 

простори, підпорядковуючись в своїй діяльності всеціло зарубіжним 

релігійним лідерам чи гуру, вони в такий спосіб працюють не на наш, 

український, а на чужий інтерес. І якихось зрушень до кращого в цьому 

немає. Хіба що в деяких нових конфесіях останнім часом з‖явилися видання і 

періодика українською мовою.  

Поняття "національна церква" не тотожне поняттю "державна церква". 

Якщо перша постає складовою духовно-культурного розвою нації, то друга - 

складовою соціально-політичного процесу. Для цього їй не обов'язково мати 

чільну історію в контексті автохтонно-національного розвитку. Якщо в одній 

державі може бути декілька національних церков чи течій, то державною в 

країні водночас постає переважно одна церковна інституція. 

Україна із-за своєї складної історії і поліконфесійності не може мати 

свою державну церкву, хоч на це й претендують деякі з у нас наявних. Але 

якщо таке прагнення в цьому УПЦ КП певною мірою можна виправдати 

(вона дійсно є національною церквою з далеко ще невикористаною глибокою 

традицією) і можна зрозуміти (тривала колоніальна залежність мінімізувала її 

захисні можливості в протистоянні з іншими релігійними течіями), то 

негласна підтримка з боку деяких державних інституцій різного рівня або 
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вищих державних чиновників Православної церкви України Московської 

юрисдикції, яка схильна до ідеї нового праслов'янського єднання, входження 

до якоїсь «Святой Руси» явно не йде в руслі процесу суверенізації нашої 

країни, працює проти її незалежності, на повернення України в ту 

колоніальну залежність, в якій вона знаходилася більше 3,5 століть. 

Якщо говорити про національні церкви, то їх інституалізація в країні 

має богословське, канонічне, етнічне та правове обгрунтування. Розглянемо 

їх коротко. 

1. Богословське обгрунтування. Інколи можна чути застереження, що 

християнство - це вселенське, космополітичне явище, а тому надання йому 

національних рис - невиправданий акт. За умов України такого роду 

судження, особливо заяви про єдине світове православ'я, мають явно 

українофобський підтекст. Вселенськість християнства, як це засвідчують Дії 

апостолів, не в тому, що Церква Ісуса Христа має "одну мову і слово одне", а 

в тому, що його вчення завдяки місії апостолів серед різних народів у формах 

їх етнічного самовияву стало надбанням всіх, незалежно від кордонів, і на 

"мові кожного народу" (Дії 2:11). А мова кожного народу - це не лише рідні 

слова, а й рідні обрядові дії. Останні, як і слова, постають в ролі символічних 

знаків "справ Божих". 

2. Канонічне обгрунтування. 34-те правило Святих Апостолів говорить: 

"Єпископам будь-якого народу належить знати першого серед них і 

визнавати його за главу". Наголосимо: "будь-якого народу". Отже, для 

повноти свого буття кожному з народів необхідно мати свою національну 

церкву, а відтак і свого першого єпископа при загальній кількості - не менше 

трьох. 

3. Етнічне обгрунтування. Кожна нація має право на задоволення своїх 

релігійних потреб відповідно до своєї традиції і своєю рідною мовою. В 1-му 

Посланні до коринтян зазначається, що від проповіді в церкві чужою мовою 

ніякої користі не буде. "В Церкві волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і 

інших навчити, аніж десять тисяч слів чужою мовою!" (1 Кор. 14:19). Всі з 

нині діючих в світі автокефальних і автономних православних церков пішли 

на проголошення своєї незалежності саме в контексті самостійного 

політичного й соціально-економічного розвитку своїх країн. Навіть 

Московська Церква виникла в 1448 році в період формування Московської 

держави і російського етносу. Дивним є лише те, що ця Церква чомусь 

схвалює самочинний шлях постання своєї самостійності і водночас відмовляє 

в праві на це церквам інших народів, в т.ч. й українському. 

4. Правове обгрунтування. Кожна національна спільнота, згідно 

Паризької хартії для нової Європи (1990 рік), інших міжнародних правових 

документів, має право на свою релігійну самобутність, вираження, 

збереження і розвиток своїх особливих традицій і звичаїв. Держава повинна 

створювати умови для такого розвитку. Але наші національні церкви - 

Українська православна і Греко-католицька - переслідувалися і закривалися в 

роки царизму й тоталітаризму. Відбувалася насильницька асиміляція 
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українців в чужу для них церковну традицію, московсько-православна 

колонізація Української церкви, перетворення її, як писав Т.Шевченко, у 

«церкву-домовину». Тому відродження нашої релігійної самобутності, навіть 

шляхом прийняття певних державних рішень-сприянь в цьому контексті, 

цілком відповідає міжнародним правовим нормам. Відбувається виправлення 

допущеного раніше правового перекосу. 

Вважаємо, що до тих пір, поки широкі маси українського народу не 

стануть свідомими своїх національних і державних інтересів і доки 

український народ не змінить своє економічне становище на краще, 

національні релігії і церкви України (а при цьому слід враховувати і ті 

руйнації у всьому, яких вони зазнали від царської і соціалістичної влади) 

мають право на певне сприяння в своєму становленні й утвердженні з боку 

держави. Але це сприяння не повинне порушувати зафіксований 

Конституцією країни принцип рівності конфесій, свободи віросповідань. 

Відзначимо принагідно, що процес формування національних церков в 

Україні аж ніскільки не порушує гуманістичний зміст принципів свободи 

совісті. По-перше, тому, що входження віруючих в якусь національну церкву 

не регламентується державою. По-друге, статус національної у нас можуть 

здобути церкви різних конфесійних визначеностей, які, згідно законів країни, 

не мають із-за цього якихось привілеїв і сприянь. По-третє, національні 

церкви формуються і функціонують скоріше на звичаєвому праві, а не 

складаються на основі силового поля якихось спеціальних правових актів, 

ухвалених державою. По-четверте, національна ідентичність є данністю 

природного порядку людського існування, а відтак національна церква як 

один з її виявів складається не на основі якихось силових чи правових 

рішень, а на основі національно-релігійної самосвідомості. 

Ідея об'єднання християнських церков України в одну церковну 

інституцію і утворення в такий спосіб Об‘єднаної Помісної Християнської 

Церкви нині не на часі і навряд чи можливе в наступному. Історія не 

засвідчила фактів об‘єднання вже існуючих різних християнських Церков. 

Як-то кажуть, де об'єднується дві, з'являється три. Держава, має сприяти 

тепер, з одного боку, забезпеченню насамперед толерантних відносин між 

традиційними церквами, визнанню ними права на існування в країні інших 

конфесій, церковних утворень, а з другого – включенню їх в різні види 

спільної соціальної діяльності, значимої для національного і духовного 

відродження, процесу українського державотворення. Утворення Єдиної 

Православної Церкви України, а тим більше Української Християнської 

Церкви, якщо реально оцінювати ситуацію, стане можливим лише тоді, коли 

весь народ України буде зорієнтований на вибудову суверенної держави, 

прийматиме за своє процес національного відродження в ній, знехтує вірою в 

необхідність жити в повному підпорядкуванні зарубіжним релігійним 

центрам, ставитиме в основу своєї віри витокову суть християнства, а не його 

пізніші організаційні чи обрядові нашарування і форми.  
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Проведений вище аналіз природи національної церкви, проблем її 

становлення в українському контексті засвідчує те, що саме завдяки своїм 

зв‘язкам з ідентичністю людини, структурами її спільнотного життя релігія 

надає цілісність і осмисленість нашій національній самосвідомості. 

Ігнорування останніх веде до роз‘єднання людей, руйнації тих структур 

людського співжиття, через які і в яких формується ідентичність особи, до 

неукоріненості останньої в різних сферах суспільної ідентичності, однією з 

яких є національна церква. 

 

 

 

6. Проблема «Релігія – Церква – Нація» 

у спадщині діячів українського національного відродження 

 
Для українства означена проблема не раз поставала як доленосна, 

особливо ж в роки української революції (1917-1920), коли були здійснені 

важливі заходи щодо надання православно-церковному життю ав-

токефального характеру. А тому не лише науковий інтерес, а й самі умови 

національного відродження стимулювали вивчення цього питання. Подібну 

ситуацію ми спостерігаємо й нині як в церковно-релігійному житті, так і в 

теоретичних дискусіях з цього питання. Свідченням останнього є вагомі 

публікації останнього часу, у яких ставиться й вирішується проблема 

Української національної церкви, в т.ч. й шляхом аналізу взаємодії 

універсальної й національної основ у релігії українського народу. З огляду на 

це, науково виправданим є звернення до праць діячів українського 

національного відродження початку ХХ ст., набуток яких з розглядуваної 

проблеми поки що не введений у сучасний науковий вжиток, а між тим він 

має неабияку практичну значимість..  

Головна теза цих студій – співвідношення в релігійному житті етнічної 

спільноти, яка сповідує світову релігію, тенденцій універсалізму та 

націоналізму. Варто зауважити, що поняття ―універсалізм‖ неоднозначно 

вживалося різними авторами: від традиційного розуміння як космополітизму 

(спільність догматики, позаетнічність та позадержавність віровчення, 

позачасовість та позапросторовість його віросповідних істин тощо) до його 

тлумачення як Абсолютних чи загальнолюдських цінностей, які в основі 

своїй є релігійними або ж постають у релігійній формі.  

Практичний конфлікт між вселенським та національним в будь-якій 

світовій релігії існував завжди. ―Ця суперечність – історична, – наголошує Л. 

Филипович, – вона з‘являється з їхньою появою. Традиційно вселенське і 

космополітичне в релігії протиставлялося помісному й етнічному, що 

пов‘язано із походженням цих явищ‖ [Соссюр Ф. Труды по языкознанию.– 

М., 1977. – С. 202]. Залежно від того, яким тому чи іншому досліднику 

бачилося відношення між універсалізмом і націоналізмом (що, як правило, 

вирішувалося на прикладі християнських релігій), таким і уявлялося 
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релігійно-церковне життя, що властиве, або ж має бути властивим певному 

етносу. 

Можна виділити такі основні питання, які постали у річищі цієї 

проблеми: як світові релігії, що універсальні за своїм характером, 

наповнюються національним змістом? Як ідеї універсалізму впливали на 

духовне життя етносу? Чи має національний характер реально існуюча серед 

певного етносу християнська релігія? Національні Церкви реалізують 

універсальний зміст християнства, а чи ж християнські Церкви є 

інституціями універсальними за змістом і національними за формою? 

Найвиразніші відповіді на перші три питання ми знаходимо у творчості О. 

Бочковського, М. Грушевського, В. Липинського та І. Огієнка, а на останнє – 

у А. Річинського і О. Лотоцького. Предметом нашого дослідження буде 

аналіз праць першої групи дослідників. 

Для вияскравлення позиції О. Бочковського спочатку коротко 

висвітлимо його уявлення про становлення і функціонування таких спільнот 

як етнос і нація. У народотворчому процесі учений виокремлює два етапи: 

етногенез і націогенез. Етногенетичний процес, згідно з О. Бочковським, 

тривав до Великої французької революції. Його головним підсумком є 

утворення народу як ―етнографічної сировини‖, а найважливішим 

результатом націогенезу, який починається з ХІХ століття, є перетворення 

народу у новітню націю. 

Нація – це суспільно-історична спільнота, найістотнішою ознакою якої 

є національна свідомість. Якщо народ є витвором не лише історичного, але й 

природного процесу, то нація є виявом культурно-історичного процесу. 

Якщо народ є етнічною спільнотою, то нація є соціальним утворенням. Вона 

постає як результат тих суспільних зрушень, в процесі яких долаються соціа-

льні, політичні, господарські перешкоди між різними суспільними групами. 

А тому нація – це єдність, яка себе усвідомлює. Такий короткий виклад 

націологічної концепції українського вченого необхідний для розуміння його 

поглядів на те, як ―націоналізується‖ універсальне в релігійному житті 

етносів. Тут можна виокремити кілька аспектів у вирішенні ним цього 

питання.  

За О. Бочковським, свою визначеність релігія здобуває передусім як 

вияв певної культури. Саме тому ―в релігійних почуттях вже підсвідомо 

криються зачатки майбутньої національної відрубності‖ [Бочковський О. 

Вступ до націології: Курс лекцій.– Подєбради, 1934. - С.79]. Як це випливає з 

контексту праць вченого, вони потенційно містять в собі спротив 

майбутньому утвердженню світових релігій і здатні активізуватися уже на 

новому ґрунті.Посилаючись на висновки таких авторитетних релігієзнавців, 

як П. Барт і Ф. Жилка дослідник формулює висновок і про національні 

початки світових релігій. На його думку, буддизм ―міг вирости лише в Індії з 

брахманізму. Християнство також важко уявити деінде поза землею 

ізраїльського народу‖ [Там само]. Ісламська релігія теж у своїх початках була 

―суто національною вірою, повстання якої можна зрозуміти лише на тлі 
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народу та краю, де вона зародилася‖ [Филипович Л. Етнологія релігії.– К., 

2000.-С.153]. Отож світові релігії постають як наслідок розвитку 

національних релігій і саме завдяки цьому містять в собі елементи останніх. 

―Національні релігії, – пише вчений, – мають своє продовження і завершення 

в універсальних релігіях; універсальні релігії зберігають і собі деяки ознаки 

племенних релігій‖ [Бочковський О. Вступ до націології. Курс лекцій.– С.79].  

Попередньо підсумуємо. На думку О. Бочковського, усі релігії у своїх 

витоках є національними і світові, універсальні релігії утримують в собі їх 

певні ознаки. Звідси випливає, що абсолютного, а той досить гострого 

протистояння між універсалізмом і націоналізмом не існує. ―У своїх початках, 

– далі стежимо за думкою вченого, – всі релігії мають виразно 

націоцентричний характер. Щойно згодом церковно організуючись, – 

стверджує вчений, – деякі з них виявляють універсалістичні 

понаднаціональні тенденції. Але стаючись світовими, вони не втрачають ще 

зовсім свого національного типу. Навпаки, їх універсальний месіянізм 

виразно зраджує їхній питомий націоцентризм‖ [Филипович Л. Етнологія 

релігії.- С.152–153]. 

Як бачимо, відношення між універсальним та національним наявне і у 

світових релігіях та носить історичний характер. А тому питання про те, 

переважає в релігії універсалізм ачи ж націоналізм, недоцільно ставити в 

абстрактній формі, оскільки значення й роль релігії змінюється залежно від 

того, в якому соціальному просторі та часі вона функціонує. Ось чому 

релігію варто розглядати не як щось абсолютне та незмінне, а в процесі її 

еволюції.  

У своїх працях український вчений зосереджує свою увагу передовсім 

на процесі трансформації світових, універсальних релігій в чинник 

національного поступу. Цьому є своє пояснення. У тогочасній науковій 

літературі і суспільно-політичній думці точилася дискусія з приводу того, чи 

може релігійний універсалізм сприяти розвитку нації? У цьому зв‘язку 

розглянемо деякі підходи. 

 М. Грушевський обгрунтував тезу про позитивну роль християнства, 

яку воно відіграло, утверджуючи універсальні за своїм змістом цінності. Тут 

треба зауважити, що у концепції вченого поняття універсальність вказує на 

вищі духовні цінності, що складають основу вищих культурних проявів 

людства. Можна сказати й так: це ті цінності, які заклали основи духовної 

сутності людства та його справжньої історії. Прилучаючись у певний момент 

свого розвитку до освоєння вищих духовних цінностей людства, етнос стає їх 

і виразником, і творцем. В цій же іпостасі виступає і його релігія. Бачимо, що 

у М. Грушевського, традиційна дилема ―універсальне-національне‖ не 

виступає у суто релігійному смислі і не містить в собі тих колізій, які 

характерні для релігієзнавців, що поєднують академічні і богословські 

підходи. Швидше бачення М. Грушевського постає як аспект діалектики 

загальнолюдських та національних культурно-духовних цінностей.  
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М. Грушевський є автором оригінальної концепції нового, народного, 

українського християнства, у якій останнє постає як синтез на нашому 

культурному грунті дохристиянських, нехристиянських та християнських 

вірувань. Не вдаючись тут у детальний аналіз цієї теорії, наголосимо, якої 

великої ваги надавав видатний вчений християнській релігії у становленні 

української духовності і передусім ідеї універсальності людства. 

Ідея універсальності людства, привнесена християнством, передбачає 

орієнтацію на людину як цінність. Іншими словами, смислозначущою стає 

орієнтація на самоцінність людини, людини як представника роду людського 

―без ріжниці походження‖. Зрозуміло, що утвердження цієї ідеї було 

детерміновано християнством. Але варто мати на увазі означені вченим 

соціальні умови життя українського етносу, у яких формувалася ця риса його 

духовності. А якщо так, то не може бути й мови про якесь ―механічне‖ 

перенесення цієї християнської ідеї на український ґрунт. Радше йдеться про 

її ―органічне вписування‖ в українську духовність. З огляду на останнє, слід 

враховувати і ту думку М. Грушевського, що уже в чорноморсько-дунайську 

добу універсалістські ідеї ставали притаманністю національного релігійного 

життя. 

Згідно з концепцією М. Грушевського, ідея універсальності людства у 

взаємозв‘язку з поняттям моральної оцінки людської діяльності здійснила 

переворот у світогляді тодішньої людності. Йдеться про становлення нового 

типу духовності. Позбувшись тісних обіймів роду, долаючи обмеження 

патріархальної родини і територіально-громадських відносин, особа починає 

бачити себе у світі Людини. Відповідно, вона себе мислить істотою 

духовною, шукає в духовності свою дійсну сутність. Духовність осягається 

як визнання цінності іншого як такого. Зневажання цінності іншої людини, 

людини як роду веде у прірву бездуховності. У народній творчості, що і 

показав дослідник, це усвідомлюється як кінець світу [Гердер И. Идеи к 

философии истории человечества.– М., 1977., С.284]. Отже, якщо наша 

інтерпретація вихідних положень М. Грушевського правильна, то, згідно з 

народнохристиянськими уявленнями, світ духовністю живий. Життєвість 

світу, його ―нескінченність‖ в його ж духовності. Очевидно, що за такого 

розуміння особливостей релігійного життя етносу, якесь протиставлення 

універсалізм-націоналізм знімається. 

Розуміння того, якими шляхами світові релігії наповнюються 

національним змістом і стають чинниками націєтворення можна вгледіти у 

дискусії О. Бочковського з М. Драгомановим. Останній, як відомо, не вважав 

релігію ознакою нації. Оскільки, на його думку, сучасні йому релігії є 

продуктом інтернаціонального культурно-історичного процесу, то вони і не 

можуть бути національною ознакою. О. Бочковський теж дотримувався 

погляду, що релігія не є об‘єктивною ознакою нації, однак, ―не підлягає 

сумніву, що в процесі не тільки етно- але й націогенези вона є активним 

чинником‖ [Филипович Л. Етнологія релігії.- С.158]. 
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На думку О. Бочковського, М. Драгоманов перебільшував роль 

релігійного універсалізму європейського християнства. Адже навіть 

католицизм, найуніверсальніший з християнських релігій, є національно 

зорієнтований. А тому й різняться між собою католицизм іспанський, 

італійський чи французький. Національно забарвленим, в основному з 

політичних причин, є католицизм польський та ірландський. Своєрідністю 

відзначається католицизм німецький або чеський. Для останнього характерна 

постійна опозиція до Риму. Це ж саме стосується православної чи 

протестантської релігії. З наведеної думки випливає, що національний зміст 

універсальної релігії зумовлюється, зокрема, тенденціями політичної 

визначеності нації, тими процесами, які лежать в основі її формування.  

О. Бочковський, поділяючи погляди багатьох дослідників, і перш за все 

Ф. Жилки, вважав, що християнство як світова релігія виявила в епоху 

середньовіччя універсалістські та понаднаціональні прагнення. В цьому була 

сила і слабість середньовічного католицизму. Своїм універсалізмом він 

звертався до кожної людини й до всіх народів, але не був спроможним 

зрозуміти ментальність різних народів, а відповідно й розвивати властиві їм 

прикмети. 

Поворотною віхою в релігійній історії Європи була Реформація, яка 

знаменувала перехід від універсалізму релігії до її націоналізації. ―А заразом, 

– стверджує український соціолог, – церковно-релігійна реформація ХІV–ХV 

ст. – розпочинає нову добу в історії Європи, цікаву між іншим через те, що 

вона сигналізувала початки європейської націогенези‖ [Там само. - С.158]. 

Особливого значення набув переклад Біблії на рідну мову, завдяки чому 

Святе Письмо стало каменярем етно– й націогенези по всьому світі. 

Щойнонаведене є підставою для утвердження у тій вищевикладеній 

думці, що згідно з концепцією О. Бочковського, світові релігії стають 

чинниками націогенези в тій мірі, у якій під впливом процесів національного 

пробудження набувають національного змісту. У зазначеному контексті 

показовим є і положення вченого про те, ―що у зв'язку з національним 

ренесансом виявляється тенденція до, мовляв, ―націоналізації‖ універсальних 

релігій. Нові держави майже скрізь у тій чи іншій формі перевели 

націоналізацію церкви. Одним з перших кроків самостійної України було 

здійснення церковної автокефалії‖ [Там само. - С.156]. 

Проте різною є роль релігій (і в межах однієї універсальної) в процесах 

націєтворення, що, на думку соціолога, пояснюється і притаманними їм 

рисами. ―Фактом є, що протестантизм під цим оглядом є активніший за 

католіцизм або православ'я. Цікаво, що протестантські народи назагал і скрізь 

виявляють більшу національну активність та досягнення‖ [Там само. - С. 

159]. Натомість великої різниці між католицизмом і православ'ям під цим 

кутом зору вчений не вбачав, хоча і припускав, що католицизм в процесі 

націєтворення займав активнішу позицію, всупереч церковно-релігійному 

унітаризму Ватикана. Як приклад, О. Бочковський вказує на хорватів і 

словенців, які національно-культурно краще самоозначилися за самостійних 
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сербів. ―Але з другого боку, – зауважує він, – між білорусами, також 

релігійно роздвоєних, такої ріжниці немає, що можна пояснити політично-

суспільним їх утиском, який однаково душив обі частини цього безталаного 

народу‖ [Там само. - С.159]. 

З вищенаведеного можна резюмувати таке. Релігії, в даному випадку 

світові, стають активними чинниками націогенези, а не є ними первісно. Таку 

роль релігії не виконують виключно в силу іманентних їм властивостям. 

Націогенетичний вплив релігії детермінований різними обставинами, 

зокрема, суспільно-політичними умовами буття певного народу і насамперед 

процесами становлення нації, що на думку О. Бочковського, і призводить до 

―націоналізації‖ світових релігій. 

Ось тут саме доречно звернутися до спадщини В. Липинського. Ніби 

всупереч думкам уже згадуваних авторів, він пише: ―Тільки ж не та релігія і 

церква нам в нашій світській боротьбі за Україну допоможе, яка буде 

найбільше ―національна‖ та найбільше ―українська‖... не та, яка в себе вбере 

найбільше елемента земного, світського, політичного... – а та яка найкраще 

навчить своїх вірних в їх світській боротьбі за українську державу 

виконувати вічні і загальнолюдські закони творчої громадської моралі‖ 

[Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, 

стан.– Л., 1996.,- С.227]. 

Звернемо увагу на декілька моментів. Як бачимо, терміни 

―національна‖, ―українська‖ В. Липинський бере в лапки. Цьому принаймні є 

два пояснення. Передусім, цим мислитель вказує на повну умовність 

функціонування якоїсь національної, української релігії. По суті, йдеться про 

те, що християнство на українському грунті не може наповнитись 

національним змістом. З іншого боку, такий підхід є реакцією В. 

Липинського як державного діяча на церковно-державні відносини, 

політично-релігійні процеси, які були характерними для доби української 

держави 1917–1920 рр. Не випадково ж ―українськість‖, ―національність‖ 

релігії він трактує в той спосіб, що вона, мовляв, покликана ―визнавати всіх 

наших ―отаманів‖ і толерувати наші руїнницькі національні прикмети‖, а 

також в тому, що її ―пастирі захочуть зайняти (кажучи фігурально) місце 

офіцерів генерального штабу і до наших планів військових вмішати своє 

зовсім не військове релігійне діло...‖ [Там само. - С. 227]. Однак цей 

висновок, зроблений на короткому періоді української історії, В. Липинський 

підносить, по суті, до принципу філософії історії і соціології релігії за 

допомогою якого можна пояснити характер зв‘язку між нацією і релігією. 

Можна вказати на певну непослідовність В. Липинського, який, по суті, 

стверджував саме християнський універсалізм і заперечував якісь 

національні елементи. Так, на його думку, релігією українського народу має 

бути християнська віра, яка об‘єднує католицький, православний й уніатські 

обряди, і суть якої мислитель вбачав у християнському дусі. Очевидно, 

християнський дух, за задумом дослідника, і виражає християнський 

універсалізм. Однак, прообразом християнського духу для вченого був 
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передусім ―дух‖ католицизму. Саме це давало В. Липинському змогу так 

послідовно і часом так бездоказово вбачати в позитивних, з його точки зору, 

виявах православ‘я і протестантизму цілющі впливи католицизму. Але саме 

це слугувало обгрунтуванню того, яким християнським духом повинна, 

образно кажучи, хреститися українська нація. 

О.Бочковський, немов опонуючи найвидатнішому українському 

консерватору, для обгрунтування свого положення про ―націоналізацію‖ 

універсальних релігій, залучає позаєвропейський матеріал. Ортодоксальний 

іслам, вважав вчений, своїм універсалізмом нехтував національні особливості 

магометанського населення, арабізуючи їх культурно так само, як 

католицизм латинізував середньовічну Європу. Натомість, неоіслам, завдяки 

радикальним реформам ХVІІІ і ХІХ ст. ―став активним націогенетичним 

чинником, як в Азії, так і в Африці, сприяючи расово-національному 

пробудженню та відродженню місцевих автохтонних народів‖ [Филипович 

Л. Етнологія релігії. - С.157–158]. 

Своєрідну позицію у розглядуваному питанні посідає І. Огієнко. Тут 

звернемо увагу на такі моменти. По-перше, ставлення мислителя до цього 

питання зазнало певної еволюції ще в академічну пору його зацікавлень, а по-

друге, його позиція не завжди є одностайною і, по-третє, не дивлячись на 

певну суперечливість його поглядів, можна виокремити той первень 

роздумів, що дає підстави стверджувати: у концепції І. Огієнка церква є 

національною за змістом і характером своєї діяльності, а не тільки за формою 

культу і обряду. Найпершою підставою для такого висновку буде розуміння 

вченим сутності мови.  

Для початку звернемося до його відомої статті середини 30-х років 

минулого століття ―Духовенство й рідна мова‖. ―Християнство в своїй істоті 

наука інтернаціональна, міжнародня, – підкреслює І. Огієнко, – але способи 

його поширення поміж людей – виключно національні. Сам культ 

Християнства потребує широкорозвиненого обряду, що в кожного народу все 

трохи відмінний. Церква конче застосовується до національної культури 

народу, творячи відповідні обряди й практики; а що найважніша підвалина 

кожної духової культури – то рідна мова, тому Церква сильно зливається з 

мовою. Зв‘язок між обрядом і рідною мовою надзвичайно глибокий та 

міцний, через що й повстають національні Церкви ...‖ [Огієнко І. Мова – 

культура – Церква // Рідна мова.– 1935.– Ч. 9. - С. 431]. 

У наведеному уривку натрапляємо на кілька ідей. Передусім 

стверджується, що християнська релігія є універсальною, інтернаціональною 

за своїм змістом і національною за своєю формою. ―Зовнішня форма 

Християнства, – продовжує мислитель, – його культ та обряди скрізь 

національні, скрізь найміцніше спаровані з рідною мовою народу. Без цього 

Християнство було б малозрозуміле широким народнім масам‖ [Там само]. 

Далі, з наведених цитат випливає, що християнство як якась 

позасуспільна сила конче потребує свого втілення у національній культурі 

того чи іншого народу; прагматизм є очевидним, особливо у ставленні до 
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мови: ―Із вищесказаного випливає великий обов‘язок Церкви пильно берегти 

й належно плекати рідну мову своїх вірних. Вона мусить це робити найперш 

у церковних інтересах, – щоб не розгублювати своїх духовних дітей‖ [Там 

само.- С. 431–432]. Отож національність церкви поки-що виявляється у 

етнічних формах культу і обряду та плеканні мови народу з метою зміцнення 

своєї організації. 

Таку гармонійність думки порушує наступна ідея І. Огієнка: 

найважливішою підвалиною духової культури нації є мова. Звідси логічно 

виміркувати, що віра, яку неможливо уявити поза мовою певного етносу, 

зазнає на собі її конструктивного впливу. Іншими словами, сакральне сáме 

через мову неоднаково представлене у духовному досвіді різних націй; а 

звідси випливає, що й презентація універсальної релігії, що можливе знову ж 

таки тільки через мову народу, у своїх витоках є національно зорієнтованою. 

Бачимо явну неузгодженість: християнська релігія певного етносу, 

головною підвалиною культури якого є мова, національна не лише за 

формою, але й за змістом. Як її здолати? І. Огієнко ж вдається до 

красномовного, але не цілком вмотивованого твердження: ―Коли ж рідна 

мова й рідна віра так міцно зв‘язані в одне нерозривне ціле, коли вони – 

спільний дуалістичний вияв однієї національної душі, коли вони – двоєдина 

неподільна істота, то Церква мусить стати найміцнішею твердинею плекання 

рідної мови. Без рідної мови нема Церкви‖ [Там само. - С 432]. ―Зв‘язаність‖, 

―нерозривність‖, ―двоєдиність‖ мови і віри – це швидше ідеал мислителя, 

аніж науковий факт, але в межах методології вченого (про йтиметься й далі) 

ці твердження спрацьовують в тому ключі, що віра є залежною від мови, 

оскільки остання виступає змістовним детермінантом релігійного 

світосприйнятя і світорозуміння. В такому контексті логічним є висновок 

вченого, що без рідної мови нема церкви, а відтак ця релігійна організація 

стає національною за визначенням. Тому й акценти дослідника у тій же статті 

зміщуються від культу й обряду як формальних ознак національності церкви 

до мови, як вияву її національного змісту. ―Таким чином рідна мова – це 

істотна частина церкви. Де нема шанованої рідної мови, – стверджує І. 

Огієнко, – там нема правдивої віри, нема й міцної Церкви. Це основна 

провідна правда ... [Там само. - С. 434]. Отож маємо два нерівнозначні 

положення: перше, що визначає позицію дослідника, навіть зважаючи на 

незавжди чітке її формулювання, – без рідної мови нема правдивої віри і 

міцної церкви і друге – рідна мова є істотною частиною церкви. Інакше 

кажучи, через мову, хоч і частково, церква стає ―істотно‖ національною. А чи 

може церква бути не частково, а повністю національною? 

Це питання мислитель порушує в кінці 30-х років, коли проблему 

універсалізм-націоналізм вирішує на прикладі функціонування двох 

християнських церков – православної і католицької. ―Найхарактерніша риса, 

що відрізняє православну церкву від церкви католицької, це її національність 

– кожна православна церква національна, – роз‘яснює дослідник, – тоді як 

католицька церква в самій засаді своїй інтернаціональна. Кожна православна 
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церква з бігом віків виробляє своє власне розуміння канонів, свою власну 

місцеву традицію, власну відправу богослужб, власні свята й т. ін.‖ [Огієнко 

І. Українська культура.– К., 1991.- С.69]. Так, Українська церква за 

багатовікове своє життя ―відлилася в окрему церкву зі своєю власною 

зовнішньою формою, зв‘язану з іншими православними церквами тільки 

єдністю всіх догматів віри та головних канонів‖ [Там само. - С 83–84]. 

Як на перший погляд, то в наведених словах проглядається думка, що 

національні виміри церкви носять не внутрішній, а зовнішній, а отже, й 

другорядний, незначущий характер. Більше того, тут немов з‘являється 

своєрідна православна модель універсалізм–націоналізм, згідно з якою, її 

перша частина охоплює визнання одного голови Церкви – Ісуса Христа, 

однакових догматів та головних канонів, а друга – власне розуміння 

другорядних канонів, власні свята, власні відправи тощо.  

Але це тільки на перший погляд, бо коли ми звернемося до 

національних окремішностей Української церкви, то побачимо, що шість із 

десяти виразно виокремлених вченим відмін, безпосередньо пов‘язані з 

проблемою рідної мови, до того ж, двоє з них у цьому переліку по праву 

посідають перші місця. Це свідчить про те, що за І. Огієнком, національний 

характер церкви насамперед пов‘язаний з мовою народу. Цей висновок 

ґрунтується на такому твердженні вченого: ―Кожна віра найміцніше зв‘язана 

з рідною мовою народу, бо рідна мова – то основний родючий грунт кожної 

віри. Рідна мова – шлях до Бога‖ [Огієнко І. Українська церква.– К., 1993. - С. 

25].  

Цієї тези з тією чи іншою мірою послідовності І. Огієнко дотримувався 

з початку своєї наукової й громадської діяльності і вона так чи інакше 

звучить майже у всіх працях, що стосуються мови. Наведемо лише деякі 

приклади. Ще в 1914 р. він доводить, що уже з Х–ХІ ст. ―кожна з 

православних слов‘янських церков мала богослужбові тексти з певними 

відмінами, націоналізуючи вимову його, а насамперед його наголос‖ 

[Липинський В. Листи до братів-хліборобів.– К., 1995. - С. 40]. Мова народу – 

це його культура. ―В самій мові нашій, – пише автор ―Української культури‖ 

– одбився дух нашого народу, по корнях слів можна довідуватись і про 

культуру нашу‖ [Огієнко І. Як живе кожна мова // Рідна мова.– 1935.– Ч. 11.- 

С. 22]. А в передмові до ―Українського стилістичного словника‖ натрапляємо 

на такі рядки ―Бережи чистоту своєї Рідної Мови, – і тим збережеш чистою і 

Душу Народу свого‖ . Рідна мова постає як духовна сув‘язь землі та неба, 

особливо ж ритмічний світ біблійної мови. Ділячись таємницями свого 

перекладу, він писав: ―На українському грунті я перший запроваджую цей 

―молитовний ритм...‖, бо ―він тісніше єднає нашу душу з Небом, власне він 

окрилює нашого духа‖. Народ, позбавлений радості рідномовних богослужб, 

нагадує в‘язня, що ―любується світом Божим через в‘язничі грати‖ [Огієнко І. 

Українська церква.– К., 1993. - С.14]. Через мову, немов підсумовує 

дослідник, ми, перш за все, дізнаємось про культуру духовну, її глибину, 

адже у мові відображений світогляд усіх поколінь, їх віра та 
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самоусвідомлення [Огієнко І. Духовенство й рідна мова // Рідна мова.– 1935.– 

Ч. 10.- С. 452]. 

Як відомо, етнолінгвістичний вимір культури своїми коренями сягає 

преромантизму Й. Гердера, який так само, як і Г. Сковорода у своїй творчості 

виходив із подібної за змістом тези: ―Від порошинки й до сонця – все змагає 

бути тим, що воно є‖ [Бочковський О. Вступ до націології.– К., 1998. – С. 

211]. Відповідно й кожна культура є своєрідною, стверджуючи себе в мові й 

традиції, у спадщині і способі мовлення народу. В. Вундт, В. Гумбольт, О. 

Потебня проводять думку, що мова народу є його дух, а дух народу є його 

мова. Мова, за В. Гумбольтом, є головною ознакою і символом нації, 

знаряддям національної свідомості, духовним розвитком і духовною 

самостійністю нації [Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т., 9 

кн.– К., 1994.– Т. 4.– Кн. 2. - С. 375]. На думку ж О. Потебні, слово є ―орган 

думки і неодмінною умовою всього пізнішого розвитку розуміння світу і себе 

... [Огієнко І. Наука про рідномовні обов‘язки.– Львів, 2001 - С. 158].  

Назагал, огієнківське розуміння мови є складовою континууму, який 

тягнеться від преромантиків до постмодернізму. Це дає нам підстави 

подивитися на таке тлумачення мови крізь призму найавторитетніших 

підходів аби переконатися, що мова у вченні нашого мислителя є 

найголовнішою підставою конструювання релігійного життя етносу, а отже – 

і найважливішою основою національної релігії. 

Візьмемо для прикладу системний підхід до феномену мови, 

здійснений яскравим представником класичної парадигми філософії мови Ф. 

Соссюром. На його думку, мова становить собою цілісність сама по собі. А 

оскільки мова є системою, постільки будь-яка зміна в ній, подібно до ходу в 

шаховій партії, стосуючись спочатку одного елемента мови (фігури), 

насправді в результаті своєї реалізації призводить до зміни ―значимостей усіх 

фігур‖ і ―може коріним чином змінити хід всієї партії‖ [Рудницький С. Чому 

ми хочемо самостійної України.– Л., 1994.- С. 76].  

І. Огієнка вважав, що саме мова, яка влита в культурний контекст 

етносу, виробляє відмінне розуміння священних текстів, а відтак – і відмінне 

розуміння християнства. Іншими словами, саме мова задає неоднакові 

координати етнохристиянського освоєння життя і світу. Звідси також 

випливає, що всупереч неодноразовим твердженням самого дослідника, 

внутрішньоістотність національного характеру християнської релігії 

виявляється не у її зверхніх, зовнішніх формах, а у власному розумінні 

етносом (що задається мовою) її основоположних істин. У межах сказаного 

свого справжнього статусу набуває вислів: ―Божі правди найглибше й 

найлегше пізнаємо тільки в рідній мові‖ [Огієнко І. Мова – культура – Церква 

// Рідна мова.– 1935.– Ч. 9 - С. 432]. Взявши до уваги постійне підкреслення 

осібності українського православ‘я у його протиставленні до російського, 

позицію І. Огієнка, перефразувавши Соссюра, можна виразити так: мова 

здатна корінним чином змінити течію світової релігії.  
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Відомо, що наріжним каменем ідеології церкви І. Огієнко вважав саме 

її догматично-канонічну чистоту. Тим більш прикметними є наступні його 

міркування про догматичну систему православної віри, яка почала 

вироблятися в Українській церкві з кінця ХVІ ст. і завершилася 

―Ісповіданням віри‖ П. Могили. ―Це наше ―Ісповідання‖, – підкреслює 

дослідник, – стало символічною книгою для всього православного сходу... 

Власне цей Катехізис 1640 р. затвердив на письмі всю догматику Української 

православної Церкви ...‖ [Огієнко І. Українська культура.– К., 1991 - С. 76]. 

Бачимо, що мова тут, відповідно до ідей В. Гумбольта, який вважається 

основоположником некласичної парадигми тлумачення мовних феноменів, 

постає процесуальним засобом духовної творчості і здобуття істини 

[Гумбольт В. Язык и философия культуры.– М., 1985. - С. 165] і ці набутки у 

своїй основі є національно орієнтованими. У світлі сказаного однозначності 

набуває твердження І. Огієнка про те, що Українська церква ―витворила своє 

власне розуміння православ‘я, що міцно спирається на Св. Письмо, старі 

догмати та правдиві церковні традиції‖ [Огієнко І. Українська культура.– К., 

1991. - С. 70]. Це і є відповіддю мислителя на питання про співвідношення в 

релігійному житті етносу тенденцій універсалізму та націоналізму. Взявши 

до уваги його ж тезу, що з кінця ХVІ ст. в Українській церкві постає 

вироблена догматична система православної віри [Там само. - С. 76], 

приходимо до висновку, що внутрішньоістотна ознака Церкви виявляє себе 

передусім у національно зорієнтованому розумінні православ’я. І тому не 

можна не погодитися з думкою А. Колодного і Л. Филипович, що за І. 

Огієнком, суттю церкви було її національне обличчя‖. Таке огієнківське 

бачення співзвучне грушевськівському розумінню українського 

християнства.  

При такому висвітленні проблеми стає зрозумілою активність І. 

Огієнка щодо відстоювання права на рідномовні богослужби. Якщо мова є 

головною ознакою нації, то відправи на тій мові, яка задає орієнтири 

релігійного життє– і світоосягнення, є важливим чинником утвердження 

нації як самостійного суб‘єкта історичного творення. Це є справедливим і для 

етнічного етапу її розвитку. Саме в такому сенсі оцінює дослідник діяльність 

Мефодія, ―нова наука‖ якого – ―Богослужіння народньою мовою – 

розбуджували в слов‘янському народові сильні самостійницькі почуття, 

підносила його на дусі, додавала йому національної гідності, взагалі 

витворювала ―сепаратизм‖...‖ [Огієнко І. Український стилістичний словник. 

Підручна книжка для вивчення живої української літературної мови.– Л., 

1924. - С. 24]. Вищенаведене дає підстави висновувати, що Огієнкове 

розуміння мови можна розглядати у тому річищі, що йде від її 

преромантичного тлумачення як ―душі народу‖ до постмодерністських 

уявлень про систему категорій як систему способів конструювання буття. 

Відповідно до релігієзнавчої концептції мислителя, це означає, що завдяки 

мові кожен етнос, образно висловлюючись, прокладає свою дорогу до Храму, 
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конструює його будову, у якій національне рівночасно втілює в собі 

наднаціональні, універсальні християнські цінності.  

Підсумуємо вище сказане. Згідно з концепцією О. Бочковського, шляхи 

набуття світовою (універсальною) релігією національного змісту і 

становлення її як чинника націотворення, щонайперше пов‘язані з процесами 

самоствердження нації. Саме вони якнайбільше зумовлюють 

―націоналізацію‖ світових релігій. На думку М. Грушевського, у 

функціонуванні певної християнської релігії здатна реалізуватися діалектика 

універсального і національного, прикладом чого є українське християнство. 

Осібну позицію у цьому питанні посідав В. Липинський, який вважав, що 

будь-яка християнська релігія є універсальна, загальнолюдська за своїм 

змістом. А за І. Огієнком, внутрішньоістотною ознакою Православної церкви 

є національно зорієнтоване розуміння християнства. 

 

 

7. Етнізація суспільного життя і християнський космополітизм 
 

Поступальний процес мультикультурації, культурного і світоглядного 

плюралізму, знецінення традиційних цінностей і смислових парадигм так чи 

інакше поставив не тільки європейські держави, але й все людство перед 

проблемою повернення світу втрачених ними ідеологічних і етнокультурних 

парадигм, а відтак призвів до переосмислення і неодмінної переорієнтації 

домінуючих культурних та смислових орієнтирів, що неодмінно зумовлює 

шукати шляхи розв‘язання у етно-національній і релігійній сферах як 

головних складових духовного поля культури. 

Нагальну проблему сьогодення і найближчої історичної перспективи 

мусить складати не проблема світоперетворення, яку обстоювала Європа і 

весь Західний світ впродовж всього ХХ століття, яка обумовила їхній 

поступовий крах і яка поставала під личиною модернізму, а проблема 

світозбереження. Останнє можливе виключно тільки за умови повернення 

людини і нації до духовного поля культури, яке створене минулим досвідом 

поколінь. Саме тому збереження і наслідування цього досвіду – це не просто 

данина поваги вчорашньому, а й необхідна умова буття сьогоднішнього і 

завтрішнього. Іншого шляху не існує, оскільки ідеї постмодернізму з його 

культом тотальної загальнопланетарної тегногенізації безликі і „для людства, 

яке вирішило вижити, це не орієнтир‖ [Гулыга А. Что такое 

постсовременность? //Опыты. – М., 1990. – С.74]. 

Європейці все більше приходять висновку, що тотальна глобалізація, 

яка здебільшого дає про себе знати як американізація, означає смерть всього 

європейського соціокультурного комплексу. І справді - еталоном сучасного 

прогресу стала американська технологія і наука, Інтернет щільно зв‘язує всі 

континенти і народи, мовою міжнаціонального спілкування дедалі сильніше 

стає англійська, телевізійний канал CNN перетворилося в суперагенство 

світових новин, яке не тільки відбирає новини для інформаційних агентств, а 
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й прямо диктує, як їх належить інтерпретувати національним і регіональним 

інформагентствам, розширення НАТО на Схід Європи, зрештою, процес 

об‘єднання Західної Європи і формування єдиних для всіх 

західноєвропейських країн владних структур – ось той далеко неповний 

перелік чинників, за якими стоять сьогодні США. Більше того, сьогодні 

Америка встановлює свої норми і стандарти у всіх сферах, в тому числі і в 

культурі. Так, європейські нації, як на загал і весь світ, змушені зараз 

дивитися в основному американські фільми - подобаються вони їм чи ні. І це 

при тому, що ще в недалекому минулому кінематографічні корпорації Італії, 

Франції, Великої Британії, України і Росії, які були лідерами високого 

європейського і світового кіно, практично є вже мертвими. А тим часом 

американський Голівуд, американські телевізійні канали, американська 

художня література виступають „світочами‖ світової культури [Ключников 

Б. О глобальном и новом тоталитаризме // Наш современник. – 2000. - №5].
 
 

Проте про яку культуру тут може йти мова, коли та обстоює і 

запроваджує нові сексуальні свободи, нові критерії міжособистісних 

стосунків, турбується за права сексуальних меншин, не просто нехтуючи, а й 

прямо заперечуючи традиційні загальнолюдські цінності, у такий спосіб 

руйнуючи передусім таку важливу ланку суспільства як сім‘я та інститут 

шлюбу. Парадоксально, але як все це дозволяють здійснювати над собою 

європейці, які ще в недалекому минулому шанували християнські норми і 

цінності і які завдячили Європі стати власне континентом гуманізму, 

континентом людини-творця? У чому ж полягає причина такого швидкого 

занепаду чи заперечення християнських цінностей на теренах європейських 

держав і чому Європа стала така піддатлива для тотальної американізації? 

Дехто з дослідників глобальних проблем сучасності намагається 

обстоювати позицію, згідно з якою справжньою причиною глобальних 

процесів у світі і як наслідок - сучасного занепаду європейських 

національних культур і національних держав є християнство, вся 

християнська цивілізація. Це воно, мовляв, їх породило, а не американське 

суспільство ХХ століття, яке також, як і Європа, є жертвою. „Християнський 

універсалізм і створив глобальну цивілізацію, яка досягла свого піку десь на 

початку ХХ століття. А далі розпочався непростий процес мутації її форм. 

З‘явилися ознаки втоми і корупції. На зміну універсальній релігії прийшли 

універсальні ідеології, свого роду світські релігії‖ [Неклесса А.И. Этос 

глобального мира // http://www.archipelago.ru.text/019.htm]. На цій підставі 

навіть пропонується цілком зректися християнства як тієї релігійної системи, 

яка не відповідає сучасному рівню і стану розвитку культури і цивілізації. 

 Втім зауважувати на запереченні християнства як релігії Євангелій 

було б непоправною помилкою, бо ж разом з ним ми можемо зруйнувати 

весь фундамент європейського соціокультурного комплексу і знищити 

європейські етно-національні культури, а разом з ними - і національні 

держави. 
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З подібною позицією не можна цілком погодитися і ось з якої причини. 

Треба мати дуже коротку пам‘ять, щоб, зауважуючи, що у всіх кризових 

явищах сучасної Західної цивілізації винний християнський універсалізм, 

водночас навіть словом не обмовитися, що, по-перше, саме християнство з 

його духовними цінностями лежить в основі всього європейського 

соціокультурного комплексу, а по-друге - саме воно спричинило виникнення 

на європейському континенті національних держав. Пригадаймо, що ті чи 

інші християнські конфесії, у залежності від конкретних соціально-

політичних умов, відповідальні за формування не лише європейських націй і 

держав, а й самих США. Дійсно, в окремих випадках християнство значно 

послабило кристалізацію окремих націй, але це, швидше, буде винятком з 

правил. 

Втім треба однозначно сказати, що те християнство, яке виступило 

кристалізатором і консолідуючим чинником націй і держав Європи, було 

християнством національним, християнством етнізованим, яке виражало 

національну ідею і відповідало конкретним тогочасним запитам 

національного суспільства. Так що „вішати всіх собак на християнство‖ 

сьогодні, в умовах глобальної кризи християнської цивілізації буде 

неправильно вже зважаючи хоч би на те, що воно є фундатором доброї старої 

Європи, фундатором європейських націй і держав. Заперечуючи сьогодні 

християнство як старомодну ідеологію, ми ризикуємо вибити у себе з-під ніг 

і своє духовне й культурне підґрунтя. 

Нинішня криза європейської цивілізації, яка здебільшого проявляється 

кризою націй, етнічних культур є не наслідком, як вважають, занепаду чи 

кризи християнства, а спричинена еволюційним рухом так званої гуманізації 

і лібералізації укладу життя європейських націй в Новий час, а відтак 

занепаду національних ідей, які довгий час детермінувалися етнізованими 

християнськими конфесіями в межах окремих націй. 

На наш погляд, надійною протидією процесу глобалізації під личиною 

американізації всіх сфер та інститутів європейських суспільств може бути не 

засудження християнства і звинувачення його в усіх бідах сучасності, а 

плідний процес повернення націй до свого національного коріння, причому 

до такого його зразку, який воно мало тривалий час. Вважаємо, що це 

можливо здійснити тільки шляхом повернення нації до своєї традиційної 

Церкви, свого природного національного християнства. 

Треба усвідомлювати, що сучасна дехристиянізована нація нездатна не 

те, щоб відродити свої, притаманні тільки для неї національні виразники. 

Вона нездатна витримати тиск тотальної глобальної катастрофи, загроза якої 

нависла над усім світом, бо ж не маючи сталих, детермінованих в сучасних 

умовах тільки релігією морально-етичних парадигм, вона наважується 

піддатися новій моралі свавілля і вседозволеності взірця постмодерну.  

Іншими словами, відродження національної ідеї, відродження 

традиційного національного християнства, реставрація традиційних 

християнських як загальнолюдських морально-етичних норм мусить 
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становити сучасний дороговказ до дій для кожного європейця. „Майбутнє 

Европи ... вимагає привернення давньої родини християнських народів. 

Родини народів, яка конечну європейську єдність погодила б із свободою..., 

незалежним життям кожного народу зокрема. Тільки християнський 

націоналізм – національна ідея, сперта на підстави християнського світогляду 

і на свідомість загальноєвропейської єдності може довести до здійснення 

цього ідеалу‖ [Кушнір М. Перспективи українського християнського 

націоналізму.- Філадельфія, 1973. – С.49]. 

Все це вже починають розуміти провідні країни Європи, але ще не до 

кінця усвідомили постсоціалістичні і пострадянські країни. І це закономірно, 

адже десятиліття панування атеїстичної ідеології зробили свою справу: разом 

з руйнуванням християнства у цих країнах була практично понівечена і 

національна культура. 

Справді в сучасному технологічному суспільстві початку двадцять 

першого століття, згідно Г.Астера і П.Потічного, головний зміст життя 

людини і народу в цілому становить лише національна ідентичність, 

етнічність [Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич, 

1994. – С. 118]. ―Людей взагалі‖ не існувало ніколи і ніколи не існуватиме, 

оскільки це означало б занепад і кінець світової цивілізації. Людину, робить 

―якоюсь‖ лише її належність до певного етносу, до конкретної національної 

культури. У цьому контексті, наприклад, сучасний український ренесанс – це 

перш за все ренесанс національно-культурний і явище надзвичайно важливе 

для всього світового соціокультурного комплексу. 

Повернення українців до власних культурних витоків, до власної 

культурної спадщини обумовлено спричинює й необхідність нового 

осягнення себе, відкриття в собі нових потенцій власного поступу. Час 

теперішнього українського відродження несе на собі не лише відкриття 

сторінок власної історії, культури, усвідомлення своєї національної гідності і 

значимості на загальносвітовому ґрунті цивілізації, але й зумовлює 

необхідність переосмислити себе, своє місце в світовому соціумі. Новий 

погляд на культурні витоки зумовлює нове бачення і сфери релігії, яка займає 

в межах національної культури одне з провідних місць.  

За час незалежності відбулася певна видозміна суспільної позиції щодо 

релігії. Виникло усвідомлення її важливості і значимості в контексті 

суспільно-політичного і культурного життя, що вимагає розуміти релігійну 

сферу одним з головних чинників духовного, національного і культурного 

відродження нації, а відтак і процесу українського державотворення. Це 

доводить той факт, що чимала частина українського суспільства ринула в 

сферу релігії, аби віднайти в її лоні нові життєві смисли та ідеали. Так чи 

інакше, але така активність щодо релігійності зумовлена назагал знеціненням 

світоглядних ідей попередньої системи цінностей і розумінням важливості 

релігійної сфери у житті окремої людини, суспільства, у процесі 

національного становлення українців. 
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Одначе час незалежності України – це час пошуку нових ідейно-

смислових парадигм. Українське суспільство не просто повертається до свого 

минулого, щоб віднайти в ньому опорні культурно-історичні важелі свого 

відродження, але переосмислити їх, аби використати це для сьогодення, 

розбудовуючи Україну як державу передусім європейського і світового рівня. 

Відтак нове українське законодавство надає необхідні гарантії, права і 

свободи для культурного і національного становлення нації, в якому культура 

являє собою сукупне поєднання усіх національно-світоглядних дороговказів, 

у тому числі й релігії. 

Культура України, її концептуальне розуміння, не буде повним, коли 

виокремити з поміж неї релігійність. Традиційна релігійність завжди 

становила одну з головних часток української культури, тому відродження 

культурне передбачає й відродження релігійне. Але надати необхідні умови 

лише для традиційної релігійності, становило б позбавити частину 

суспільства необхідних свобод для вільного вибору духовно-релігійних 

парадигм, обділити певні особистості в правах і свободах [Конституція 

України.- Розділ 2, стаття 35]. Відтак, поруч з активізацією традиційної 

релігійної сфери України, почали поступово завойовувати релігійний простір 

і так звані нетрадиційні релігії, віровчення яких, будучи перенесеним на тіло 

українського суспільства засобами місіонерства, не успадковані українцем ні 

на культурному, ні на ментальному рівні, ні в національних традиціях і 

звичаях. 

Таким чином, місіонерство і нетрадиційна релігійність складають одне 

ціле і як явище є новим за сучасних умов. Виникає логічне питання - як 

місіонерська діяльність в Україні здатна відігравати плідну функцію щодо 

національного. Іншими словами, необхідно поставити місіонерство і 

нетрадиційні релігії в національний контекст, аби нетрадиційна релігійність 

не опинилась поза процесом відродження нації. Власне подібні запитання-

проблеми є типовими не тільки для українця, а й загалом для європейця. З 

огляду на це, наявною є дилема: якщо збереження національної культури 

можливе за умови повернення до культурного надбання минулих поколінь, 

то якою мірою і чи взагалі можливим є активізація на просторі національних 

держав новітніх християнських конфесій і рухів, доктрини яких часто-густо є 

вихолощеними від етнічних елементів, бо ж засновані на універсалізмі і 

космополітизмі? Втім, поруч виникає й інше запитання: як можна повернути 

європейські нації до свого етнокультурного коріння, коли глобальні процеси, 

що відбувалися впродовж практично всього ХХ століття, практично вибили 

з-під ніг переважної більшості їхніх представників етнічну автентичність, 

відчуття національної гордості? З огляду на останнє, стає цілком зрозумілим і 

обумовленим у контексті сучасних загальноєвропейських глобальних 

перетворень динамічне постання в європейських суспільствах, зокрема в 

українському, нетрадиційних, у тому числі й неохристиянських – вони 

виявляються добрим ґрунтом для розростання останніх на їхньому тлі. 
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Так, певною мірою навернення європейців, у тому числі й українців, до 

нетрадиційної релігійності спричинене кризою суспільно-політичного життя, 

трансформацією світоглядних орієнтирів і знеціненням усіх ідейних 

дороговказів системи вартостей доби переходу від модерну до постмодерну, 

які є загалом притаманними для всіх етносів і націй Європи. 

Неохристиянські місіонери, пастори і проповідники, репрезентуючи 

постмодерну глобальну культуру під личиною так званого ―вселенського 

християнського братства‖, зводячи її в ранг заповіді Господньої, змушують в 

такий спосіб особу цуратися національного як елементів дикого 

―язичництва‖, що протистоїть, мовляв, ―духові і букві‖ новозавітного закону. 

Втім у релігійній літературі нетрадиційних конфесій надто важко віднайти 

такі поняття як ―космополітизм‖ чи ―космополіт‖ (останні все ж вважаються 

явищами політичного порядку), але універсалістський, космополітичний 

характер нових релігійних утворень очевидний. 

Навернення в лоно нетрадиційних релігій для національно несвідомих 

осіб є відносно легким і безболісним процесом, що не вимагає великих 

зусиль до зміни (підміни) власного національно-культурного підґрунтя чи 

взагалі його нівеляції. Як правило, ці останні й становлять переважну 

більшість серед числа вірних нетрадиційних конфесій. 

Механізм залучення особи до неохристиянських конфесій пов‘язаний 

насамперед із зміною її світогляду (і не тільки релігійного). Нові 

переконання, детерміновані віроповчальними нормами, обумовлюють 

трансформацію не тільки поведінки і способу життя віруючого, а й його 

громадянської самоідентифікації, громадянської позиції в суспільстві, бо ж 

він опиняється, виходячи вже з факту нетрадиційності віровчення, у межах 

того чи іншого соціуму, на точці перетину, з одного боку, різних чужорідних 

як ментально не успадкованих ним культурних і релігійних систем та схем, а 

з іншого – універсалістських, синкретичних і космополітичних (точніше 

неокосмополітичних) смислових парадигм. Під маскою неохристиянства 

проголошується, по суті, неокосмополітизм із його ідеєю глобальної 

культури доби переходу від модерну до постмодерну. Треба зауважити 

поруч, що ми жодним чином не ставимо за мету з‘ясовувати теологічний бік 

доктрини тієї чи іншої неохристиянської конфесії, тобто виясняти 

відповідність останньої до новозавітного вчення як ідейного еталону. У вічі 

кидається інше: неохристиянство, говорячи словами Ісуса Христа, поруч із 

сіянням доброго насіння євангельської віри, сіє й кукіль – постає провісником 

нової денаціоналізованої культури. 

Але неокультура чи глобальна культура новітнього часу є плодом 

тільки техногенної цивілізації і, власне, немає нічого спільного ні з вченням 

Нового Завіту, ні з етнічною чи національною культурою як такою, бо ж в ній 

(глобальній культурі), насамперед, немає місця для особистості, для 

конкретного ―Я‖, не заважаючи вже на те, що вся її суть звільнена від 

притаманних для звичайної культури стрижнів: вона не має ні етнічного 

коріння (попри те, що частково спирається на окремі етнічні, здебільшого 
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зовнішні, виразники окремих конкретних культур), ні часу і місця свого 

походження, ні історії. Вона вкрай глобальна, універсальна і позачасова, а 

відтак мінлива, безформна, еклектична, тобто є лише штучним витвором 

планетарної цивілізації. ―Глобальна культура не пишається історією чи 

історіями: фольклорні мотиви вона використовує й розробляє для 

зовнішнього оздоблення зорієнтованої на сьогодення й майбутнє ―науково‖-

технічної культури‖(Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – С.164). 

Вона є тільки підробкою, спробою підміни етнічних культур, зумовленою 

прагненням технічно й інформаційно розвинутих суспільств підпорядкувати 

менш цивілізовані, але культурні держави й етноси. 

Риси цієї постмодерної технічно-цивілізаційної універсальної культури 

якраз і проглядаються у віровченнях конфесій неохристиянського толку. 

Незважаючи на те, що неохристияни зауважують на своїй прихильності до 

національного, сфера останнього в їхній уяві окреслена тільки зовнішніми її 

атрибутами – частково мовою, національним костюмом, окремими звичаями 

і традиціями. А оскільки глобальна культура вільна від чітких етнічних 

кордонів, то своєю зовнішньою універсальністю вона може прижитися в 

будь-якому етнічному середовищі, постаючи в ньому як деякий вірус, який 

надто важко попервах локалізувати, але який спрямований на тотальне 

нищення культурної сфери того чи іншого етносу. 

Треба усвідомлювати, що людини без етнічної належності не може 

існувати. Нівеляція етнічності особи і цілого народу перетворює його тільки 

на згромадження людей, на масу, якою в умовах технічно-інформаційної 

цивілізації дуже легко маніпулювати. Зрозуміло, що за таких умов саме 

поняття ―держава‖ стає умовним, а водночас зовнішнім, географічно-

територіальним. Універсальна глобальна неокультура може спертися у 

своєму поступі виключно на етнічно несвідомих осіб, які будуть її носіями і 

провісниками. У цьому відношенні релігійна форма є дуже зручною для її 

поширення. А зважаючи на те, що сучасний неохристиянин, як і загалом 

пересічний представник ряду новітніх релігійних рухів, істотно відрізняється 

від традиційного віруючого, переважна більшість яких перебувають у лоні 

етнізованих християнських конфесій, бо ж, на відміну від останнього, не 

просто заявляє про свою релігійність, а активно її демонструє й популяризує 

усіма можливими засобами (активна місіонерська діяльність є одним з 

основних атрибутів, що характеризує вірного члена громади, оскільки постає 

як обов‘язкова віроповчальна норма, що ґрунтується на заповіді Ісуса Христа 

―Ідіть по цілому світові, та всьому створінню Євангелію проповідуйте!‖ (Мк. 

16:15). 

Більше того, з огляду на те, що неохристиянський рух як в Україні, так 

і загалом в Європі складають здебільшого люди віком від 20 до 40 років і то 

найбільш інтелектуалізовані прошарки населення, то треба зауважити на його 

динамічному поширенні в суспільстві, а відтак й поширенні на теренах 

європейських національних держав масової псевдоетнічної культури. 
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Подібний динамізм не може не викликати занепокоєння, бо ж на карту 

ставиться доля існування нації і держави. 

Неохристиянська універсалістська ідея ―відродження‖ особистості і 

нації передбачає виключно відродження їх ―взагалі‖. Автократичне зерно 

прагне нав‘язати монополію, владу над тисячами віруючих і спрямоване в 

першу чергу проти їхньої етнічної чи національної приналежності в ім‘я 

―вищого‖ - ―громадянства неба‖. Власне кажучи, неохристияни, живучи на 

цій землі, люблять її стільки, скільки це важливо і можливо у світлі їхніх 

віровчень і необхідно їм для ортодоксального ведення релігійного життя. 

Однак їхній кінцевий ідеал - не реформація, не розбудова, не вдосконалення 

―цьогосвітнього‖ суспільства, а пасивне очікування і сподівання досягти 

єднання з Богом. Це – по-перше. А по-друге, оскільки сучасне 

неохристиянство обстоює неокосмополітичні ідеали, то антинаціональне, 

антидержавне налаштування його адептів очевидне. 

Переважна більшість представників неохристиянських громад не 

ідентифікують себе в етно-національному і етно-культурному просторі, 

обстоюють відверто агресивні космополітичні, наднаціональні, 

інтернаціональні, позанаціональні, ненаціональні погляди, мотивуючи це 

тим, що справжнє новозавітне християнство стоїть поза етнічними і 

культурними вимірами. З останнім навряд чи можна погодитися, бо ж в Біблії 

немає жодного тексту, який би довів це твердження. 

У світлі національного неохристиянство, а ширше – вся сучасна 

нетрадиційна релігійність, тримає і ще один вельми проблемний аспект – 

мовний. Для нього не є притаманним звертатися до того чи іншого етносу 

їхньою рідною мовою. Серед неохристиян, наприклад, в Україні можна чути 

російську мову (нею видруковується більша частина літератури релігійного 

вжитку, проводяться культово-обрядові заходи, радіо- і телепередачі), і лише 

деінде, як виняток, українську. А це тому, що лідери громад, принаймні у 

Центрі і на Сході України, озброївшись тенденційно підібраними текстами з 

Нового Завіту, зауважують, що ―мова виявляється не так вже й важливою‖, 

бо ж ―важливішим є те, щоб вона була доступною для розуміння‖. А оскільки 

для неохристиян ―важлива не мова як така, а істина‖, то ―мова церковного 

богослужіння, - зауважують вони, - мусить бути Євангельською‖, ―мусить 

бути такою, якою духовний наставник зможе ясно донести шлях любові 

Божої‖. Втім підтекстом висловлювань ―євангельська мова‖, ―християнська 

мова‖, ―мова не важлива‖ стоїть визначення виключно російської мови як 

мови релігійно-культового вжитку. Все це доводять певний рівень 

національного самоусвідомлення членів нетрадиційних громад, переважну 

більшість в лоні яких становлять етнічні українці. 

Однак нехтування рідною мовою для українця все ж не дає права 

надавати російській мові провідного статусу. Пам‘ятаймо, що російська мова 

ніколи не була і не буде українцеві рідною. Шкода, що чимала частка 

українського народу забула прабатьківську науку, висловлену Юрієм 

Федьковичем: ―Мово рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не 
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серденько, але камінь має‖. Парадоксально, але маючи закріплену в Біблії 

ідею служити Богові і проповідувати народам віровчення їхніми рідними 

мовами, неохристияни явно її ігнорують. 

Функціонування російської як інонаціональної мови, слушно констатує 

знаний релігіє знавець С.Здіорук, у релігійно-церковному житті виступало (та 

ще й тепер виступає) значним чинником денаціоналізації українського 

етнікосу‖. Здавалося б цілком логічним проповідувати релігійні ідеї 

українцеві українською мовою, адже нетрадиційні релігії прийшли до 

українців із-за кордону, прийшли, аби привернути до себе увагу українського 

суспільства, пустити в ньому коріння. Чому ж проповіді лунають 

російською? Відповідь проста, а причина не стільки в іноземних місіонерах, 

скільки в тих українцях, які схвалюють і скеровують їхню діяльність в 

Україні. 

До речі, становище українців у справах мови завжди було 

оригінальним. Навіть у добу сучасного українського ренесансу, коли 

українська мова здавалося б отримала всі права й волю, частина українців, як 

і колись, не прив`язує ваги до своєї рідної мови, продовжуючи й надалі 

користуватися виключно російською. А рідна мова будь-якої нації, нарівні з її 

традиціями і звичаями, складає ―ті найміцніші елементи, що об`єднують 

окремих людей в один народ, в одну націю‖, тобто є однією з головних її 

ознак, охоронцем і виразником його етнічності [Воропай О. Звичаї нашого 

народу. Етнографічний нарис. – К., 1991. – Т.1. – С.9]. Із нехтування, 

презирливого ставлення окремих українців до рідної мови починається 

руйнація власної національної культури. Чужі мови, як показує історичний 

досвід, не спроможні були надати Україні культурного поступу. У противагу 

своїм пануванням вони спричинили в Україні лише ―страшний 

анальфабетизм серед простолюддя і недоуцтво серед інтелігенції. За цим 

пішли великі культурні, економічні й політичні шкоди для однієї з 

найбагатших країн Європи й Землі‖ Рудницький С.Л. Чому ми хочемо 

самостійної України? – Львів, 1994. – С.332). 

Саме мова, як один із головних виразників національного, у часи 

сьогодення не просто прилучає людину до певного етнічного середовища, до 

етнічної культури, але й складає зміст її життя, роблячи її гідним членом 

суспільства. Таким чином, якби нетрадиційні релігійні організації намагалися 

використовувати як засіб релігійної пропаганди українську мову, то це вже 

був би перший крок до поваги національних почувань українців. У противагу 

цьому буде продовжуватися процес русифікації українців, але тепер під 

прапорами релігійно-неокосмополітичних ідей. 

Власне, нетрадиційно-релігійний універсалізм стає продовжувачем 

справи КПРС з русифікації українського суспільства. Так, з одного боку, 

нівелюючи національно-культурні виразники українців, а з іншого – 

закидаючи сітку русифікації (для неангломовних націй Європи, скажімо, 

французів чи італійців – англізації у формі американізації), про яке 

―відродження‖ нації може йти мова. Зважаючи на все це, із усією 
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відповідальністю можна висновити, що мету різного роду неохристиянських 

і неоорієнталістських релігій становить виховання людини ―без роду і 

племені‖. 

Втім ―людей взагалі‖ ніколи не було і не буде. І хоч далеко зайшла 

культурна нівеляція серед народів Європи, однак нація відрізняється тут одна 

від одної власними культурними виразниками, і, що характерно, рідною 

мовою [Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – С. 118, 336]. 

Зауважимо, що в системі ідентифікацій (політичної, соціальної, класової, 

родової, расової, релігійної тощо) якраз етнокультурна ідентифікація посідає 

найголовніше місце. 

―З усіх колективних ідентичностей, що їх тепер поділяють люди, 

національна ідентичність, мабуть найважливіша й найповніша, - зазначає 

Е.Сміт. - Адже не тільки націоналізм як ідеологічний рух проникає в усі 

закутки світу, - передусім сам світ поділений на ―національні держави‖, тобто 

на держави, що претендують бути націями‖(Сміт Е.Д. Національна 

ідентичність. – С.149). Виходячи з цієї тези і зважаючи на прагнення кожної 

європейської нації бути державою, а денаціоналізованої чи ненаціональної 

держави за наявності моноетнічної більшості просто не буває, культивація 

―людини взагалі‖ під вуаллю віри Христової є міною вповільненої дії. 

Відтак неохристиянство, разом із іншими нетрадиційними релігіями - 

як в Україні, так і в європейських країнах - з часом, і з огляду на факт 

стабільного і динамічного поширення його та віковий ценз (20-40 років) його 

адептів, може спричинювати непоправні негативні трансформації не лише 

етнокультурного порядку, а й постати каталізатором руйнування незалежної 

державності, бо ж його лоно складають молоді громадяни. А оскільки 

громадянин має не лише конкретні, конституційно закріплені за ним права і 

свободи, що затверджують статус особи в суспільстві, а й певні громадянські 

обов‘язки перед державою, які в сумі утворюють сталий правовий зв‘язок 

особи як громадянина з державою, то, зрозуміло, що універсалістські і 

неокосмополітичні уподобання такого громадянина чреваті своєю 

однобокістю, тобто суто егоїстичними намірами особи користуватися своїми 

правами і свободами, при цьому нехтуючи своїми обов‘язками перед 

суспільством. І не дивно, що в ряді країн, зважаючи на це, на діяльність ряду 

неохристиянських конфесій накладені строгі обмеження.Так, один із 

найжорстокіших у Європі законів прийнятий в Австрії. Щоб отримати 

юридичні права, релігійні об'єднання повинні там протягом 10-20 років 

доводити своє право на діяльність в суспільстві. Навіть у такій, доволі 

віротерпимій країні світу як США, наприклад, "Церквам Христа" (тут 

мається на увазі одна з чотирьох течій Церкви Христа, яка має ще назву 

"Бостонський рух" - П.П.) заборонено вести релігійну агітацію в 

студентських містечках (а в Україні ця конфесія без перешкод діє саме на 

базах вузів і студентських гуртожитків). Приходиться тільки гадати чому тоді 

Україна, як і загалом практично всі пострадянські країни, побивають усі 

рекорди із зростання неохристиянських інституцій. А це зростання, за 
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окремими даними, щорічно сягає від 17 до 32 відсотків. Як бачимо, 

поширення нетрадиційних новітніх рухів, постаючи як релігійно-культурне 

явище, відтак є нагальною проблемою національної безпеки. 

Діяльність неохристиян обумовлена не стільки тим фактом, що вони, 

як виявляється, зневажливо ставляться до національної мови, а скільки тими 

обставинами, що вони, здебільшого, є виразниками процесу духовного 

поневолення нації, культурної експансії проти неї. І проблема криється не в 

тому (чи не так в тому), що нетрадиційна релігійність встановлює в тому чи 

іншому суспільстві свої ідеологічні мірила, а в тому, що самі громадяни 

дозволяють це проробляти з собою. 

Якщо споглядати релігійний пласт українського народу в політико-

історичному контексті, то видається що українська релігійна сфера завжди 

спричинювала і привносила велику частку невизначеності і мук у море 

страждання українців, доводячи народ до вкрай поруйнованої (і не лише 

духовної) пустелі. Терени сучасної України як ніколи виглядають добрим 

ґрунтом для впровадження неорелігійних ідей, бо ж відчуття національного у 

чималої частини населення нашої країни є або знищеним чи понівеченим, або 

ж знаходиться в ембріональному стані. Не поодинокими є асимпатичні 

інтонації серед українців щодо українського національно-відроджувального 

процесу, неприйняття української національної ідеї, витлумачення її як 

чогось ворожого українському народу. І те, чого не вистачає нині 

українському суспільству, і що є і було причиною нашого занепаду 

повсякчасно – то брак власного національного самоусвідомлення, 

національної гідності. Саме це й складає плідний ґрунт для розповсюдження 

різного роду нових релігійних рухів в українському культурному просторі. 

В ідеалі кожна нова релігія, яка з тієї чи іншої причини з`являється в 

тому чи іншому національному суспільстві, неодмінно мусить бути 

прилученою до національної ідеї. У противному разі вона буде виконувати в 

суспільстві ворожі функції – буде виразником, з одного боку, чужих 

національних і релігійних ідей, культур, духовності, традицій тощо, а з 

іншого – універсалістських, глобальних, неокосмополітичних ідеалів. Вона 

не просто буде випадати з загальнонаціонального контексту 

державотворення і національного становлення, але, не будучи скріплена 

національною ідеєю, буде проголошувати іншу, ідею інонаціональну чи 

антинаціональну, й тим буде виконувати в суспільстві функцію 

антидержавну, що призведе врешті-решт не до консолідації суспільних мас, а 

до протистояння, і не лише релігійного, а й політичного. 

Існування в суспільстві різноманіття різних релігій і культур як явище 

саме по собі ще не становить щось негативне, зле. Свідома самоізольованість 

будь-якого етносу, самозацикленість суто на власній культурі і національній 

релігії також не несе в собі нічого корисного і здорового для нього: народ 

буде невпинно і поступово деградувати і, зрозуміло, не лише культурно. 

Досвід багатьох цивілізованих держав світу доводить, що саме 

поліконфесійність і співіснування в суспільстві поруч із основною, корінною 
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національною культурою інших культур, як то не парадоксально здавалося б 

на перший погляд, є доброю ознакою здорової нації. Однак поліконфесійний 

комплекс плідно функціонує лише в суспільстві, яке міцно тримає за 

смислові дороговкази гуманістичні почуття справедливості, свободи й ідеали 

демократії. У такому суспільстві перш за все поважається громадянами їхня 

національна культура (передусім мова, традиції), а національно-патріотичні 

почуття його громадян значно перевищують і протидіють будь-яким 

аморфним абстрактно-національним чи позанаціональним ідеям, так бо 

національна культура такого суспільства надійно охороняється національною 

ідеєю і свідомими щодо неї його представниками, однак при цьому все ж 

маючи можливість ―спілкуватися‖ без втрат для себе з іншими 

співіснуючими культурами (у тому числі і національно-релігійними). 

Іншими словами, здорове, національно свідоме суспільство ніяк 

неспроможне йти, як на налигачі, за чужими культурами і релігіями. Воно, 

тримаючи за парадигму свою національну ідею, неодмінно переломить будь-

яку з них через призму свого національного досвіду, підпорядкувавши їх 

(чужі культури і релігії) собі на благо. ―Така ієрархія суспільних цінностей 

забезпечує в цивілізованих суспільствах стабільне існування усіх релігій, 

націй, окремої особи. За умови досягнення такого рівня цивілізованості 

українці зберігають свій етнос і розвивають себе як нація, зберігаючи усе 

багатство релігійного ставлення до світу‖ [Іванишин В., Радевич-Винницький 

Я. Мова і нація. – С.286]. Проте у випадку з неохристиянством ми маємо 

справу не з агресією чужих етнічних культур, не з етнічною колонізацією, а з 

штучною псевдокультурою, що набагато серйозніше, бо ж наслідки її 

впровадження ще є не до кінця з‘ясованими. 
 

 

 

8. Синтез духовного і національного 

в ідентифікації українського церковно-історичного процесу 

 

Витоки української духовно-національної ідентичності та формування 

української ідеї – „українського ідейного себебачення‖, – як іменує її 

колектив дослідників на чолі з професором Володимиром Сергійчуком, – 

тісно взаємопов‘язані з походженням українців та освоєнням ними свого 

життєвого простору, який в українській історії означений численними 

етнічно-духовними маркерами, починаючи від мови й церкви, як виразників 

і творців духовності, і закінчуючи державою, котрі допомагають осягнути 

засадничі підвалини становлення української етнокультури та 

етнопсихології, оскільки національна ідентичність українців, як 

підкреслюють ці автори, формується безпосередньо на основі українського 

ментального типу. При цьому в процесі національної самоідентифікації 

відбувається поєднання „національного‖ й „загальнолюдського‖, що має 

істотні переваги в духовному плані, бо через духовне осягнення світу й 
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самоусвідомлення свого „Я‖ українці неодмінно ідентифікували себе з 

колективним „Ми― – зі світом, з яким вони співжили і до якого себе 

прилучали, що розширювало і урізноманітнювало культурно-етнічне 

уявлення про себе і про світ, наповнювало його новими зв‘язками, 

стимулюючи в ньому не лише постійне протистояння, але й 

взаємозалежність і творче поєднання національної традиції та зовнішньої 

модернізації – трансформацій оточуючого світу у становленні духовного 

компонента національної ідентичності [Сергійчук В., Піскун В., Воропаєва 

Т., Ціпко А., Щербатюк О. Трансформація національної ідентичності: 

історіософські, культурологічні та соціально-психологічні аспекти // 

Фундаментальні орієнтири науки. – К., 2005.– С. 26-27, 32-33].  

Особливого динамізму поєднання національних і модерних – 

зовнішніх, культурних чинників набула українська історія після долучення 

України до християнської Ойкумени, що спричинилось до активного 

залучення нових для української ранньохристиянської історії релігійних 

змін. Цей процес засвідчив високу мобільність та самоорганізацію 

тодішнього українського суспільства, для якого християнська духовність, 

зокрема християнські засади і засоби спасіння людини не виявились чимось 

радикально чужим і відмінним по відношенню до дохристиянських вірувань 

українців, що проявилось в органічному поєднанні традиційного 

національного і новітнього – «модерного», християнського. Динамізм цього 

поєднання із активним домінуванням національного дуже яскраво 

проявився вже від початків історії Христової церкви в Україні, зокрема 

через творче поєднання вселенського і помісно-національного елементів в 

цій „історії спасіння‖ українського народу, як невід‘ємній складовій 

загальнолюдської історії. 

Українська католицька церква (УКЦ), під якою нами розуміється 

офіційно іменована сьогодні Українська греко-католицька церква, завше 

була виразниками ідентичності українського церковно-історичного процесу, 

характерними виразниками якої виступають три моменти з історії УКЦ: а) її 

народження (хрещення Русі-України); б) відновлення і формально-офіційне 

закріплення її єдності з Апостольським Престолом в Римі в 1596 році; в) її 

хресна дорога та відродження в ХХ ст. 

Українська католицька церква, як спадкоємниця Київської церкви та 

як східна католицька церква, є прикладом гармонійної інкультурації 

християнства в українське суспільство, яку вона довершувала через 

євангелізацію його впродовж століть і нову євангелізацію в комуністичний 

та посткомуністичний час, при цьому церква прагнула і прагне зберегти та 

розвинути свою еклезіологічну ідентичність в усій її багатогранності.  

Ідентичність УКЦ характеризує не лише східна обрядовість, але і її 

численні духовні прояви: національна своєрідність українського 

християнства, історичні, церковні структурно-організаційні, мовно-

культурні, літургійні та інші аспекти. 
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Еклезіологічна площина ідентичності є невід‘ємною складовою всієї 

української духовно-національної ідентичності, тому що ця ідентичність є 

предметом не стільки майбутнього, скільки справою сьогодення, яка 

базується на минулому. Це минуле та сьогодення, в якому ми зараз живемо, 

зреалізоване в багатогранній традиції Церкви, яка складає спадщину та 

творить ідентичність всього українського народу, а також дозволяє 

прогнозувати його майбутнє, виходячи з історичної континуальності та 

вселенського характеру більш ніж тисячолітнього українського церковно-

історичного процесу, для якого характерне органічне поєднання 

вселенського і помісного рівнів ідентичності [див.:
 
Документи Другого 

Ватиканського Собору. Конституції, декрети, декларації. – Львів, 1996. – C. 

107-109, 171, 201, 204].  

Так, вже християнізація України в Х столітті засвідчила поєднання 

цих рівнів, завдяки чому розвиток не лише Української (Київської) церкви, 

але й української держави набув вселенського, загальнолюдського значення, 

оскільки прихід християнства в Україну спричинився до українського 

політичного і культурного впливу на сусідні держави. Тим самим з 

прийняттям християнства українська держава перестала бути периферійним 

учасником історичного процесу, але стала суттєвим чинником цього 

процесу для цілого ряду інших народів та спричинилась до їх 

християнізації, а це, в свою чергу, вплинуло на подальшу історію Європи та 

Христової церкви загалом. На помісному рівні християнізація України, а з 

нею і всіх східних слов‘ян, призвела до особливого й оригінального синтезу 

візантійсько-слов‘янської релігійної традиції та місцевого фольклору, її 

автентичної інкультурації в поєднанні із залученням нею елементів 

народних релігійних звичаїв в перших століттях після Володимирового 

хрещення. Це принесло історичної ваги духовно-культурні здобутки та 

спричинилося до запровадження в українське християнство виразно 

католицьких духовно-релігійних культів, наприклад, культів двох святих, 

котрі набули типово національних рис: святого папи Климента, котрий став 

видимим знаком апостольського характеру ранньої Української церкви та 

святого Миколая Чудотворця, свято перенесення мощів якого українське 

християнство обходить 22 травня спільно із Католицькою церквою від 1089 

року [див.: Лабунька М. Святий Климент І Папа і Україна // Патріярхат. – 

2004. – Ч.2 – С. 23; Архиєпископ Мирослав (Марусин). Введення 

християнства в Київській Русі // Записки ЧСВВ. – 1988. – Т. ХІІІ. – Вип. 1-4. 

– С. 13; Брайчевський М. Утвердження християнства на Русі. – К., 1988. – С. 

129].  

Тим самим процес проповідування Євангелія в Україні, як наголошує 

папа Іван Павло ІІ, став одночасним вкоріненням його в українській 

християнській культурі і посприяв відкриттю її до „злиття у вселенськості‖ 

та став „засобом взаємного обміну і спільного бачення‖ християнського 

життя [Papst Johannes Paul II. Apostolisches Schreiben „Orientale Lumen― 

(02.05.1995). – Bonn, 1995. – S. 15]. 
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Окрім того, поширення християнства на Україні стало важливою 

подією в історії всієї Христової церкви як історичної інституції, тобто мало 

вселенський характер і вселенське значення. Цей процес християнізації в 

Україні став, як підкреслює відомий дослідник українського християнства – 

отець Атаназій-Григорій Великий, революційним явищем, на відміну від 

традиційно домінуючого в світовій історії еволюційного процесу 

поширення християнства: Україна, на переконання вченого, протягом життя 

одного покоління стала християнською і поширила свої державно-церковні 

впливи на всі народи Східної Європи, що вплинуло на зміну ставлення 

Візантії та держав Західної Європи до Київської держави [див.: Великий А.-

Г. Українське християнство. Причинки до історії української церковної 

думки. – Рим., 1990. – С. 28-29]. 

Революційність процесу християнізації України зумовило, на думку 

А.-Г. Великого, також і те, що українське християнство, незважаючи на 

впливи на нього двох тогочасних християнських культур – візантійської та 

латинської, не попало під залежний вплив жодної із цих культур, але 

витворила третій, синтетичний тип християнства – слов‘янсько-українське 

християнство, виразником якого стало християнство київської традиції, 

котре впродовж тисячі років і до сьогодні не втратило позицій своєрідного 

об‘єднуючого чинника між Сходом і Заходом, що стало іще одним 

свідченням вселенського характеру раннього українського християнства. 

Дане християнство, яке з геополітичної точки зору перебувало на 

пограниччі цих двох великих християнських традицій, вже від самих 

початків засвідчило синтез своєї вселенськості (католицькості), вираженої в 

тісних зв‘язках із цими обома християнськими традиціями, з помісною 

окремішністю, вираженою в розвитку власного церковно-національного 

життя в органічному поєднанні із участю українського християнства в 

розбудові цих обох культур. Тобто, внутрішньою суттю і покликанням 

українського християнства від його початків була, як справедливо висновує 

патріарх Любомир Гузар, роль його не лише як члена Вселенської церкви, 

але й як посередника між Східною та Західною церквами, який сформував 

власну ідентичність та, служачи поєднанню цих сторін, свідомо та активно 

виконує „цю свою місію, виявляючи особисту позицію‖ [Патріарх Любомир 

(Гузар). Вітальне слово до учасників дискусії „Унія без уніятизму‖: до 

питання про сучасну еклезіальну ідентичність Греко-Католицьких Церков // 

Ковчег. – 2003. – Ч. 4. – С. 235].  

При цьому українське християнство та його виразник – Київська 

церква вже від своїх початків була одночасно вселенською – католицькою і 

східною. Тобто, на переконання першоієрарха УКЦ, тут йдеться про значно 

важливіше ніж зовнішні літургійні обряди – про розуміння віри в її 

вселенському й помісно-національному вираженні та про богословське 

тлумачення об‘явленої істини, що виражається не лише у збереженні 

зовнішніх літургійних обрядів, але й богослов‘я, канонічного права і 

ментальності Східної церкви при її єдності із Римським престолом. Саме 
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тому українське християнство, перебуваючи від початків в єдності із 

Вселенською церквою, виявляло свій католицький характер, виступаючи 

об‘єктивним й живим свідченням вселенськості Київської церкви, 

„правдиво і повністю Католицької та Східної‖ [див.: Патріарх Любомир 

(Гузар). У пошуках гармонії. – Львів, 2001. – С. 11, 29]. 

Цей католицький (вселенський) характер раннього українського 

християнства був підтверджений також нейтральним ставленням Київської 

церкви до великого церковного розколу між Східною та Західною церквами 

1054 року. Також Київська церква, як засвідчив подальший розвиток 

церковно-політичних подій після розколу, відіграла в цьому міжцерковному 

конфлікті роль чинника рівноваги сил, чи навіть свого роду «третьої сили», 

як її іменує отець А.-Г. Великий у вище цитованій праці, котра помітно 

зменшила силу зіткнення Сходу із Заходом та локалізувала його 

територіальні наслідки [див.: Великий А.-Г. Українське християнство. 

Причинки до історії української церковної думки. – Рим: Вид-во Отців 

Василіян, 1990. – С. 30]. Іще півтора століття після цієї церковної кризи 

Київська церква активно зберігала церковний нейтралітет, зупиняючи навіть 

поставлених Константинополем Київських митрополитів-греків від 

провізантійських дій та толерантно ставлячись до західних християн, 

незважаючи на візантійську антиримську пропаганду, підтримуючи активні 

церковно-державні зв‘язки з Римом. Це дозволило запобігти не тільки 

вкоріненню в Київській церкві релігійної нетерпимості, віросповідного 

фанатизму і ворожнечі до іновірців, але й завдяки цьому на ґрунті київської 

церковної традиції було витворено власний – руський (київський), тобто 

український синтез християнства, в якому до національних складових 

церковного життя були включені й елементи католицького вчення і культу. 

При цьому київське християнство, незважаючи на ініціативи і тиск 

митрополитів-греків, все ж не сприйняло візантійської теократії, 

цезаропапізму, специфічних форм візантійської набожності, буквалізму й 

ритуалізму, котрі, як засвідчують новітні дослідження київського 

християнства, згодом отримали подальше застосування та розвиток в 

московському православ‘ї [Див.: Яроцький П. Етноконфесійна самобутність 

і сакральна самоцінність східного обряду у київському християнстві: 

історичний екскурс і сучасні рефлексії // Київська традиція і східний обряд в 

Українському християнстві. – Київ – Тернопіль, 2004. – С. 26]. Натомість 

українське православ‘я стараннями Петра Могили набуло типово 

українських виявів, відмінних від московського православ‘я [Колодний А. 

Релігія в національному житті українців // Релігійна панорама. Спецвипуск 

2006 року: Релігія і церква в суспільних реаліях України. – Київ, 2006. – С. 

11]. 

Вселенський характер раннього українського християнства аж до часу 

татарської навали виявлявся через тісний зв‘язок Київської церкви з Римом 

та із католицьким Заходом: участь київського митрополита Петра 

Акеровича в соборі Вселенської церкви в Ліоні в 1245 році стала 
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підтвердженням збереження церквою її історичного вселенського 

характеру, а коронування Римом князя Данила Галицького засвідчило перед 

тодішніми європейськими народами визнання Апостольською Столицею 

вселенськості українського християнства. Це християнство, відчуваючи 

відповідальність за цілісність християнської Європи, не пішло на співпрацю 

із монгольською владою, на противагу московському православ‘ю. 

Вселенсько-католицькі засади українського християнства з особливою 

силою виявились під час Флорентійського собору в 1439 році, до прийняття 

та втілення у життя екуменічних постанов якого Київська церква 

долучилась безпосередньо і активно, очолювана митрополитом Ісидором. 

Вона дотримувалась цих постанов задля порятунку єдності Христової 

церкви аж до кінця ХV століття. Митрополит Ісидор, проголошений пізніше 

кардиналом, своєю невтомною унійною працею на сході Європи та в самій 

Візантії разом з усією Київською (Руською) церквою засвідчили 

католицькість та помісність тодішнього українського християнства. Ці риси 

українського християнства іще впродовж майже 70 пособорових років 

яскраво виявлялась у збереженні Київською церквою обрядів, звичаїв та 

одності віри. 

Особливим підтвердженням вселенськості українського християнства 

кінця ХV – початку ХVІ століття став акт урочистого визнання 1500 року 

київським митрополитом Йосифом Болгариновичем римського єпископа 

наслідником Петра та Христовим вікарієм у Вселенській церкві. Цьому 

визнанню навіть не перешкодили певні скандали, які відбувались в Римі і в 

церкві за тодішнього папи Олександра VІ (Борджіа) (1492-1503). У своєму 

визнанні митрополит закликав весь католицький світ до пошанування 

авторитету папського уряду, як наріжного каменя у фундаменті Христової 

церкви, однак ця основоположна засада християнства була проігнорована, 

що згодом привело до протестантизму і реформації. Все ж акт католицького 

віровизнання митрополита Й. Болгариновича не проминув даремно для 

українського християнства – через 96 років він набув загально церковної 

реалізації через остаточне закріплення в українському християнстві 

вселенсько-католицької домінанти в її східній версії – в українському 

католицизмі, через Берестейську унію Руської (Української) церкви з 

Римом. Ця унія не лише дозволила українському католицизму остаточно 

закріпити свою еклезіологічну вселенськість та зберегти обрядову 

помісність, але й засвідчила його вірність вселенській церковній ідеї. Руська 

церква зробила вільний, свідомий вибір на користь цієї ідеї на противагу 

прогресуючим у тодішній Європі реформаторським рухам і тим самим 

вберегла український католицизм від втрати ним своєї історичної церковно-

обрядової ідентичності в час антиреформаційної реакції в католицькому 

світі. Окрім того, унія стала логічним завершенням духовно-релігійних 

пошуків русинів у другій половині ХVІ століття, засвідчивши їх глибоку 

особисту побожність, твердість віри, турботу про чистоту публічної і 

приватної моральної поведінки, тривогу про стан церкви, що, все разом 
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взяте, з особливою силою визначало діяльність церковної ієрархії та 

духовних провідників руського відродження [Ґудзяк Б. Криза і реформа: 

Київська митрополія, царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. 

–Львів, 2000. – С. 316]. Тому, як слушно висновує А.-Г. Великий, – 

Берестейська унія стала для українського католицизму не знаком його 

слабкості, чи капітуляції перед Римом, але свідченням духовної сили – 

„докорінного здоров‘я українського християнства‖ та „тріумфом щирого 

українського християнства, вселенським визнанням його вселенського 

значення і вартості‖ і тим самим український католицизм вніс свій істотний 

вклад в збереження вселенської ідеї християнської єдності [Великий А.-Г. 

Українське християнство. Причинки до історії української церковної думки. 

– Рим, 1990. – С. 34-35]. Завдяки унії УКЦ не лише змогла захистити себе в 

умовах латинізації та реформації, але й зберегла притаманну їй східну 

обрядовість і стала справжньою національною церквою, котра ввійшла в 

історію українського народу як послідовний захисник його духовно-

культурної та національної ідентичності, допомогла йому вистояти у важкі 

часи переслідувань [Див.: Гуменний М. Вірність Української Греко-

Католицької Церкви традиціям Київської Церкви – стабілізуючий фактор у 

церковно-релігійному житті України // Київська Церква. – 2000. – № 2. – С. 

86].  

В наступних ХVІІІ-ХХ століттях український католицизм дав нові 

свідчення своєї вірності засадам еклезіологічної вселенсько-помісної 

єдності: вселенськості через мучеництво і перенесення жорстоких 

переслідувань його церковної ієрархії та вірних з боку Москви та інших 

загарбників (в 1775-1875, 1914-1918, 1939-1990 роках), а також помісності 

та її обрядово-національного наповнення як в умовах діяльності УКЦ в 

комуністичному підпіллі, так і діаспори на Заході. Вселенська відкритість 

українського християнства в органічному поєднанні із національним 

духовно-культурним наповненням зумовили наступний активний процес 

відродження християнських традицій в України, а також – дію християнства 

як своєрідного моста між Східною та Західною церквами в справі 

міжцерковного порозуміння. 
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9. Взаємодія національного та релігійного: 

сецесіоністські конфлікти в Україні 

 

Розгортання взаємодії національного й релігійного, зокрема в 

Україні, є одним з найбільш суттєвих феноменів, що творять історію від 

далекого минулого аж до сьогодення. Від писань апостолів та 

європейських найстарших літописців і до найсучасніших досліджень 

істориків, релігієзнавців, теологів ця проблематика так чи інакше 

аналізується. Проте досі науковці, принаймні вітчизняні, рідко 

артикулювали такий аспект, вияв та результат взаємодії національного та 

релігійного, як сецесіоністські конфлікти. Натомість саме так можна 

кваліфікувати ряд конфліктів, зокрема і в нашій державі, які виростали чи 

підживлювалися на релігійно-конфесійному ґрунті. Вивчення під даним 

кутом зору конфліктів з релігійно-конфесійними складовими є дуже 

важливим, адже виводить проблематику із емоційно переповненого, 

вразливого делікатного поля духу (за яким часом свідомо приховуються 

або затираються політичні складові) до раціонального та прагматичного 

правового поля, з його законодавчою базою, що може дозволити, 

принаймні розпочати, вирішення конфліктної ситуації. 

Сецесіоністські конфлікти (від лат. «сецесія» - виділення, 

виокремлення) – це конфлікти, що виникають, коли в рамках якоїсь 

спільноти з тих чи інших причин певна її частина усвідомлює себе як іншу 

ідентичність та, відповідно, намагається виокремитися з цієї спільноти. 

Хоча у вузькому значенні йшлося б про спроби виділення з однієї держави 

її частини, самопроголошеної окремою державою (згодом визнаною чи 

невизнаною світовим співтовариством), однак ширше може йтися і про 

аналогічні прагнення, які можуть задовольнитися більшою автономією, 

зокрема – культурною, а можуть і генерувати переформатування держав, 

перехід до іншої держави або під протекторат іншої держави (як, 

наприклад, було нещодавно у випадках конфлікту Грузії, Абхазії, 

Південної Осетії та Росії). «Пусковим механізмом» сецесіоністських 

процесів можуть бути різні причини, обставини, чинники, зокрема й 

релігійні, конфесійні.  

В Україні ми маємо ряд осередків сецесіоністських конфліктів, 

переважно перманентних, які час від часу з латентної форми переходять у 

відкрите протистояння. Посталі внаслідок складних перипетій української 

історії, вони проте частково штучно роздмухуються деструктивними 

силами як всередині, так і ззовні нашої держави. Гарячими точками (або, 

як мінімум, проблемними місцями) є нині у нас Закарпаття (русини, 

румунські осередки), Крим та південно-східні райони України, колишнє 

Дике поле.  

Ці проблемні місця й відповідні ситуації, що є спадком важкої історії 

українців, століть без власної державності в складі інших держав, тепер є 

ще й гальмами на шляху євроінтеграції України. Адже те чи інше 



212 
 

позитивне вирішення сецесіоністських конфліктів є умовою інтеграції в 

Європейський Союз. Європейські науковці, серед яких є й дослідники з 

колишніх республік СРСР, здійснюють відповідні дослідження, на 

конкретних прикладах сецесіоністських конфліктів в Європі (зокрема, 

приділяючи увагу й прикордонному Україні Придністров‘ю) аналізують, 

як вирішення або невирішення таких конфліктів відбиваються на 

євроінтеграційних процесах держав, де вони відбуваються [Бруно 

Коппитерс и др. Европеизация и разрешение конфликтов: конкретные 

исследования европейской периферии. – М., 2005. – С. 11]. Щоправда, 

релігійно-конфесійні чинники сецесіоністських конфліктів не потрапили в 

поле спеціальної уваги, хоча серед авторів дослідження є, зокрема, 

грузинський політолог Гія Нодія [Нодиа Гия. Европеизация и 

(не)разрешение сецессионистских конфликтов // Там само. – С. 285-304]. 

Можливо, три роки тому, коли видавалася ця праця, ще не було відомо про 

дії Московського Патріархату в Південній Осетії (який останніми роками 

спрямував туди священиків, котрі називалися представниками закордонної 

РПЦ, аж до ―розконспірування‖ після входження в той регіон російських 

військ [Інтерв‘ю зі священиком Ніколозом Інасарідзе // 

http://maidanua.org/static/mai/1218649800.html]).  

Не вдаючись наразі до рефлексій, що й у старій Європі існують - і то 

не лише жевріють, але й часом досі «горять» сутичками - подібні 

конфлікти (баски, ірландці, причому в останньому випадку присутні й 

релігійно-конфесійні аспекти), констатуємо цілком зрозуміле бажання 

європейського співтовариства не примножувати проблем новими. Втім 

навряд чи можна мати певність, що перебування країн з наявними або 

потенційними сецесіоністськими конфліктами поза, але поруч з ЄС, є 

набагато безпечнішим для останнього.  

Так чи інакше для України, як, власне, і для будь-якої держави, та 

особливо для неї – як для постколоніальної держави, що продовжує 

перебувати під впливом й тиском колишньої «митрополії», сецесіоністські 

конфлікти складають суттєву небезпеку. Особливо ж ті з них, ініціатори та 

учасники яких прямо чи опосередковано симпатизують іншій, сусідній 

державності. Крім того, у випадках, коли сецесіоністи наполягають на 

власній державності (як, наприклад, русини), незрозуміло, що чекати 

зокрема від того ж Європейського, співтовариства, яке, схоже, часом не в 

змозі вповні адекватно співвіднести застосування демократичних 

принципів з практичним контекстом заплутаної історії сецесіоністських 

осередків. На сьогодні кілька держав визнали русинів нацією. Серед цих 

держав – сусідні з нами Угорщина та Словаччина. 

Залишаючи історикам дослідження вкоріненості на конкретній 

території тих чи інших сецесіоністів (а юристам – дослідження 

правомірності їх вимог), ми звертаємо увагу на релігійно-конфесійні 

чинники генерації чи підтримки сецесіоністських конфліктів. Розглянемо 

наразі ті з них, які явно не пов‘язані з виокремленням частини жителів як 
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представників іншої національної ідентичності, що має іншу, власну 

державність. Карпатський регіон України, зокрема, надає виразний 

відповідний приклад. Етнічно-історичні особливості мешканців 

Підкарпаття, Карпат та Закарпаття, складаючи, як це характерно для 

багатьох гірських та пригірських місцевостей, розмаїту мозаїку, не 

становлять, втім, проблеми для нації та держави – там, де більшість 

населення належить до греко-католицької Церкви. Натомість, серед 

закарпатських русинів, де переважає вплив Української Православної 

Церкви Московського Патріархату, як у ХІХ столітті більш помітним було 

москвофільство, так і зараз активізувалися сепаратистські спроби, що 

мають ознаки сецесіоністського конфлікту. Що характерно: в місцях 

компактного проживання закарпатських греко-католиків русинство 

(зокрема, Хустський клин) не є розповсюдженим. Хоч і розмовляють 

тамтешні мешканці колоритною русинською говіркою, однак однозначно 

вважають себе українцями, а русинський рух – політичним [Див.: Недавня 

О., Булкін К., Недавня Б. Риси духовного (і не тільки) портрету Закарпаття 

у дзеркалі релігієзнавчого туризму // http://uascientist.ning.com/profiles/ 

blogs/risi-duhovnogo-i-ne-tilki]. 

Звичайно, вивчення особливостей співвідношення та взаємовпливів 

національної та релігійно-конфесійної самоідентифікації потребує чималих 

зусиль багатьох дослідників – релігієзнавців та фахівців з інших 

суспільствознавчих наук. Схоже, що робити це доведеться, зокрема, 

вивчаючи й сецесіоністські конфлікти. Адже, на жаль, поки що державні 

органи, в чиїй компетенції упереджувати дії сецесіоністів, які (дії) 

межують з порушенням українських та міжнародних законів, поки що не 

поспішають це робити достатньо рішуче для того, щоб організаторам 

порушень було неповадно.  

Б‘ють на сполох наразі - ряд патріотичних організацій, громадські 

діячі, не оминають увагою й журналісти. Так, ВО «Свобода» висловила 

вимогу притягнути до кримінальної відповідальності організаторів 

проголошення «Підкарпатської Русі» (йдеться про «Європейський конгрес 

підкарпатських русинів» в Мукачеві, де 25 жовтня 2008 року було 

ухвалено «Акт провозглашенія возсозданія русинськой 

государственности» та проголошено створення республіки «Підкарпатська 

Русь»). Цей, як наголошують свободівці, «нечувано нахабний акт», є 

черговою ланкою систематичних провокацій, керований з Кремля. 

«Ланцюг підривних дій» ВО «Свобода» виводить від «бескарної спроби 

проголошення т.зв. ПІСУАРу, ―параду мовних суверенітетів», епідемії 

встановлення монументів та символів чужих держав, безчинств 

промосковських угрупувань у Криму тощо», що їх мета – «остаточний 

демонтаж Української держави» [Сепаратистський шабаш на Закарпатті. // 

Свобода. - 2008. –№28. - С.1]. Однак, в даному разі свободівці не звернули 

увагу на те, що Головою сойму (парламенту) Підкарпатської Руси є 

священик УПЦ МП Димитрій Сидор.  
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Прикладом іншого підходу – констатуючого, але констатуючого 

надто обмежено – є висвітлення закарпатських подій в популярній 

українській пресі. З одного боку, не замовчуються участь в них 

проросійських сил, зокрема - молодіжної організації ―Родина‖, яка 

мітингувала на підтримку русинського Конгресу. Але, з іншого боку, 

описуючи релігійно-церковну компонетну цих подій, відзначаючи, що 

―перед початком конгресу делегати провели молебень‖, згадуючи серед 

промоторів Подкарпатської Руси особу священика, журналіст, що 

проілюстрував статтю фотографією цього священика, чомусь не назвав, до 

якої конфесії той належить [Воржевитин Н. Подкарпатские русины 

требуют автономии. // Вечерние вести. – 2008. - №202. – С. 3]. Це тим паче 

незрозуміло, адже в газетні новини нерідко потрапляють як «герої» 

побутових злочинів та правопорушень «сектанти», сатаністи, релігійні 

меншини, інформацію про яких буває важко й роздобути. Необізнаністю 

чи неповороткістю кореспондентів цього не пояснити: якщо на чергову 

річницю листопадового захоплення Софії в Києві білими братчиками 

журналісти буквально полювали на релігієзнавців, щоб написати про 

колишніх лідерів «Білого братства» бодай щось, то справді актуальна 

нформація чомусь проходить обабіч їх уваги. 

Сайт «Майдан», що є не лише віртуальним Інтернет-ресурсом, одним 

з найбільших та найвідоміших від часів акції «Україна без Кучми», а також 

і спільнотою активістів, відслідковував останній спалах русинства 

ретельніше. Після повідомлень про «Європейський конгрес підкарпатських 

русинів» він провів громадське розслідування, в якому не оминув увагою й 

участь в акції із задекларованими сецеоністськими намірами священика 

Дмитра Сидора. Виявивши водночас, що промотором останніх русинських 

подій був Петро Гелько [http://www.maidanua.org/static/news/2007/ 

1228463575.html], 

безпосереній помічник отця Сидора в русинських справах й автор 

Інтернет-сайту проклять [http://www.bogakara.narod.ru - там прокльони 

насилаються, зокрема, на тих, хто, на думку автора сайту, заважає його з 

отцем Сидором русинській діяльності, в тому числі – на всю Службу 

безпеки України], «Майдан» зазначає: «Дивує позиція о.Сидора, який 

чудово знає пана П. Святий отець використовує його активність (несумісну 

з православ‗ям, до речі), замість того, щоб допомогти очевидно хворій 

людині.» [Політрусинство виявилося маренням // http://maidan.org.ua/ 

static/news/2007/1227811646.html] 

Варто було б також констатувати, що навіть невіруючі люди можуть 

болісно реагувати на прокляття, особливо якщо їх автор співпрацює зі 

священиком й насилає їх начебто за перешкоджання спільній з цим 

священиком діяльності. В цілому ж «Майдан» підкреслює жалюгідність 

діяльності самих русинських лідерів, й наголошує, що останніх 

використовують російські політтехнологи [«Русинська оса» - 2 // 

https://www.maidanua.org/static/news/2007/ 1228294403.html]. 
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Можливо, в даному разі справді йшлося про авантюру групи 

сепаратистів. Однак варто все ж таки враховувати, що поєднання 

політичного сепаратизму з духовною його підтримкою може бути 

особливо небезпечним. Навіть якщо в даному разі сецесіоністські наміри 

залишилися намірами (1 грудня ніякого «вступу в силу акту про 

незалежність» сепаратистів не відбулося, як і будь-якої їх підтримки 

місцевими закарпатцями), це не означає, що наступного разу не будуть 

застосовані більш ефективні технології або ж що аналогічні зусилля не 

звернуться на більш «вдячний» контингент. Що ж стосується причетності 

до подібної діяльності священнослужителя, то його дії не мали б бути 

залишені без відповідної реакції не лише компетентних державних органів, 

але і його Церкви. 

Релігієзнавцям же належиться досліджувати історичні причини та 

сучасні вияви взаємозвязку та взаємодії релігійно-конфесійного й 

національного, зокрема і в контексті сецесіоністських конфліктів, у 

сподіванні, що їх дослідження послужать експертним матеріалом для 

подальших рішень відповідних державних структур. Подібні конфлікти у 

нас назрівають і в Криму, зокрема при наявності там протистояння між 

тією ж Московсько-Православною Церквою і мусульманською уммою 

Автономії. 
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РОЗДІЛ 4 
 

ВИЯВИ КОНФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ 

НА СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ І СВІТУ 
 

 

 

1. Феномен конфесійної ідентичності в українському суспільстві 

 

Будь-які дослідження релігійної ситуації в Україні завжди 

зустрічаються з однією проблемою – відсутністю детальної інформації щодо 

кількості вірних тієї чи іншої конфесії. Останній перепис населення не 

включав питання про конфесійну приналежність, бо ж вважали, що це є 

порушенням принципу свободи совісті. Єдиною офіційно визнаною 

статистичною одиницею у нас є релігійна громада. Орієнтовну кількість 

прихильників тієї чи іншої конфесії дають результати соціологічних 

досліджень. Проте власне саме на межі статистики і соціології постає один з 

парадоксів, на які багата сучасна релігійна ситуація в Україні, – парадокс 

невідповідності соціологічних даних статистичним. Так, за даними 

Держкомнацрелігій України станом на 1 січня 2009 року, в Україні 

зареєстровано 11539 громад Української православної церкви Московського 

патріархату, 4128 громад Української православної церкви Київського 

патріархату, 1184 громади Української автокефальної православної церкви. 

Оскільки до традиційних церков України відносять також Українську греко-

католицьку церкву та римо-католиків, то їхня кількість становить відповідно 

3570 і 907 громад [Релігійна панорама. -2009. - №2]. Якщо звернутися до 

соціологічних даних, то перед нами вимальовується зовсім інакша картина. 

Так, відповідно до опитування, проведеного Фондом „Демократичні 

ініціативи‖ і Центром „Соціс‖ з 16 по 27 серпня 2004 р. (опитано 2400 

респондентів), до Української православної церкви Київського Патріархату 

себе віднесло 50,44 % респондентів, до Православної церкви Московського 

Патріархату - 26,13%, до Української автокефальної православної церкви - 

7,21%, до Греко-католицької і Римо-католицької - відповідно 8,02% і 2,19% 

[День. – 2004. - №22]. Розбіжність між даними статистики і соціології більш 

ніж кардинальна. Саме тому й виникає питання: чому така парадоксальна 

проблема самовизначення громадян України в своїй конфесійній належності? 

Тобто, чому конфесійна ідентичність саме в Україні постає таким туманним і 

загадковим феноменом?  

Проблема ідентичності як об‘єкт наукового дослідження, механізми 

ідентифікації – явище порівняно нове і недостатньо вивчене. Окрім того, 

ідентичність, як предмет дослідження, перебуває в сфері вивчення багатьох 

наукових диcциплін − психології, соціології, культурології, політології, 

філософії. Стосовно досліджень ідентичності в межах релігієзнавства, то тут 

доцільно згадати публікації відомих науковців, зокрема Л. Филипович та О. 
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Недавньої. Досліджуються механізми формування релігійної ідентичності і в 

працях соціологів, зокрема Л. Скокової [Скокова Л. Релігійна ідентичність в 

автобіографічних повідомленнях молоді //Соціологія: теорія, методи, 

маркетинг.- 2003. - №2].  

Однак перераховані праці дають або загальний огляд місця і ролі 

релігійної ідентичності в націє- і державотворчих процесах [Дудар Н. 

Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристики 

сучасного стану.- К., 2002.- С. 11] або досліджують лише окремі аспекти 

даного явища – чи в межах однієї конфесії, чи ж в межах однієї вікової групи. 

Цілковито поза увагою дослідників перебуває український феномен 

невідповідності статистичних даних соціологічним щодо кількості 

послідовників тієї чи іншої конфесії. Очевидно, що пояснення парадоксу 

конфесійної ідентичності слід шукати в інтердисциплінарному підході, а 

саме у визначенні психологічних, соціальних, менталітетних причин даного 

явища.  

Перш ніж переходити до ширшого розгляду даної проблеми, слід чітко 

окреслити дефініцію „традиційні церкви України‖. Під таким визначенням 

надалі розумітимемо православні деномінації України, а також Українську 

греко-католицьку церкву та Римо-католицьку церкву України. Щодо 

протестантизму, то тенденції його історичного розвитку в Україні не 

накладалися на національно-визвольні колізії розвитку українського етносу; а 

відтак, на нашу думку, не доцільно зараховувати спільноти цього напрямку 

християнства до переліку традиційних для України церков.  

В рамках даного дослідження спробуємо проаналізувати декілька 

проблемних моментів, а саме: дослідити процес формування конфесійної 

ідентичності; виявити основні складові українського варіанту конфесійної 

ідентичності; визначити принципи і параметри досліджень проблеми 

конфесійної ідентичності; проаналізувати специфіку прояву релігійної 

ідентичності в межах окремих церков України. 

Розгляд явища конфесійної ідентичності доцільно почати з аналізу 

Римо-католицької церкви, яка за даними на 1 січня 2009 року нараховує 907 

громад. О. Недавня чітко характеризує нові тенденції розвитку: великий 

стабільний приріст, котрий далеко перевищив можливості природного, 

примноження різноманітних прицерковних, зокрема мирянських організацій; 

самодостатність; оперативне розгортання наукового й освітнього потенціалу, 

широке просвітництво вірних та високий рівень індивідуальної роботи з 

ними [Недавня О. Нова націєідентифіувція українців в сучасній РКЦ // 

Історія релігії в Україні.- Львів, 2003. - С.174]. Якщо протягом століть Римо-

католицька церква на українських територіях була конфесією переважно 

однієї нації, а саме польської, то на даний момент спостерігається процес 

руйнації національно-конфесійної тотожності. Церква протягом останніх 

років активно поповнюється  не лише нащадками змішаних родин, а й 

„стовідсотковими українцями‖. Очевидно, українізація РКЦ зумовлена 

інкультураційними процесами, які відбуваються в ній. Можна погодитись з 
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твердженням, що „такий вибір доповнює й запевнює вседержавний 

євроцентричний політичний та економічний вибір України прилученням до 

духовного стрижня цивілізації, куди українці повертаються‖ [Там само.- 

С.188]. 

 Що стосується Української греко-католицької церкви, то тут ситуація 

виглядає найменш заплутаною. З моменту своєї легалізації в 1989 році 

УГКЦ повністю відновила свої структури: на 1 січня 2009 року нараховує 

3570 громад, анклав поширення - переважно Західна Україна і Закарпаття. 

Попри деякі ситуативні проблеми розвитку, які достатньо висвітлені в 10 

томі „Релігія і церква років незалежності України‖, як-от проблема експансії 

на Велику Україну, питання проголошення патріархату, відносини з 

діаспорою, проблема закарпатської єпархії, церква загалом демонструє 

оптимістично-стабільну модель розвитку.  

Українське православ‘я, яке на сучасному етапі існує в трьох 

деномінаціях, опинилось в ситуації, яка в періодиці отримала назву 

„міжправославний вузол‖. Причому відносини між деномінаціями дійшли 

до стану перманентно-гострого протистояння, що цілком сміливо можна 

вважати цей вузол гордієвим. Як відомо, останній не піддавався ніяким 

спробам його розв‘язати. На думку Олександра Бродецького, „українське 

православ‘я і в історичному аспекті, і в аспекті його теперішнього стану є 

виразним символом внутрішньої деконсолідованості 

українства‖(Бродецький О. Про ментальністні передумови розбрату в 

Православ‘ї України // Людина і світ. – 2004. - №3.- С. 12). Позитивне 

вирішення проблеми протистояння православних церков вже й не 

очікується. Наявність двох найчисельніших деномінацій - УПЦ МП та УПЦ 

КП - сприймається не як історичний нонсенс, а як об‘єктивний факт. 

Перспектива об‘єднання церков настільки відсунута у далеке майбутнє, що 

виглядає як есхатологічна перспектива побудови комунізму чи 

встановлення Царства Божого на Землі. Так вважають українські науковці 

[Филипович Л., Саган О. Релігійна ситуація в Україні // Людина і світ. – 

2004. - №9. - С.2]. Саме в середовищі православних конфесій повною мірою 

вимальовується вищезгаданий дисонанс між даними статистики та 

результатами соціологічних опитувань. За даними соціологічних опитувань 

(див. початок), Православна церква Київського Патріархату є найбільшою 

за кількістю своїх прихильників. Отже, за конфесійною ідентичністю в 

православному середовищі України переважає УПЦ КП, хоча УПЦ МП 

нараховує втричі(!) більше громад. 

Пояснення такої ситуації варто шукати в самому понятті ідентичності. 

Згідно з визначенням, яке подає енциклопедичний словник з культурології, 

ідентичність - психологічне уявлення людини про своє „я‖, яке 

характеризується суб‘єктивним почуттям своєї індивідуальної 

самототожності і цілісності, ототожнення людиною самої себе (частково 

усвідомлене, частково неусвідомлене) з тими чи іншими типологічними 

категоріями. В науці розрізняють соціальну, групову, етнічну, культурну, 
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національну та інші види ідентичностей, в тому числі й релігійну та її 

різновид - конфесійну ідентичності [Николаев В.Г. Идентичность// 

Культурология. ХХ век. Энциклопедия. – Т.І. – СПб, 1997]. Коли ми 

говоримо про ідентичність, то маємо на увазі ідентичність особистості, 

істоти соціальної, що проживає в певному соціумі. Саме тому під 

ідентичністю, тотожністю самому собі, ми маємо на увазі соціального 

суб‘єкта, а відтак процес формування ідентичності відбувається в ході 

розвитку людини як істоти суспільної. Відомий вчений Е.Еріксон виділяє 

вісім стадій розвитку ідентичності. Для нашого дослідження вартими уваги 

є 3-5 із названих ним стадій, а тому зупинимось на короткій характеристиці 

саме їх.  

Третя стадія (4-6 років) – Едипова. У цьому віці розширюється 

простір життєдіяльності дитини, вона починає сама визначати собі цілі, 

придумувати заняття, виявляти винахідливість у мовленні, фантазувати. У 

просторі дитини появляється все більше людей. Вже не тільки батько й мати 

, а й інші дорослі стають предметом ідентифікації дитиною себе з 

дорослими як основи становлення нового ступеня ідентичності. 

Четверта стадія (6-11років) пов‘язана з набуттям дитиною різних 

умінь, в тому числі й умінням вчитися. Дитина активно оволодіває 

символами культури. Цей вік - оптимальний час для навчання, засвоєння 

знань, прагнення робити все добре. В цей час формується почуття умілості, 

компетентності; оволодіваючи основами знань, діти починають 

ідентифікувати себе з представниками окремих професій, осмислюють нові 

соціальні ролі. Для них важливою є суспільна значимість їхньої діяльності.  

П‘ята стадія (11-20 років) базова для набуття почуття ідентичності. У 

цей час підліток коливається між позитивним полюсом ідентифікації „я‖ та 

негативним полюсом плутанини ролей. Перед підлітком стоїть завдання 

об‘єднання всього, що він знає про себе в єдине ціле, осмислення, 

пов‘язання з минулим і проектування в майбутнє. При вдалому протіканні 

перехідного підліткового віку у юнаків і дівчат формується почуття 

ідентичності, при несприятливих умовах - ідентичність заплутана, пов‘язана 

з тяжкими сумнівами відносно себе, свого місця в спільноті, в суспільстві. 

Особливо кризовим Е. Еріксон вважає період між юністю і дорослістю, 

протягом якого в особистості відбуваються багатовимірні складні процеси 

відображення дорослої ідентичності і нового ставлення до світу. 

Неподолана криза даного періоду зумовлює стан „дифузії ідентичності‖ і 

викликає складно передбачувані наслідки [Erickson E. N. Identity: Yoth and 

crisis. - London, 1968]. 

Вважатимемо за доведене, що з точки зору психології ідентичність 

(принаймні в більшості випадків) формується в дитячому та юнацькому віці, 

тобто власне на трьох з восьми стадій, виділених Еріксоном. Така схема 

формування ідентичності в соціології релігії отримала визначення 

„традиційного відтворення релігійності‖. На сьогоднішній день відбувається 

трансформація сталих форм і способів життєдіяльності усіх прошарків 
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суспільства; зазнав зміни і механізм відтворення релігійності. Як стверджує 

Н. Дудар, за комуністичних часів значною мірою були втрачені інститути, 

що забезпечують традиційне виробництво доктринальної релігійності з 

дитячих років, на ранніх стадіях соціалізації (зокрема таких, як релігійна 

сім‘я, система релігійних навчальних закладів: недільні школи, курси 

катехізису, реальне парафіяльне життя). Раніше механізм відтворення 

релігійності діяв за таким принципом: 

1) формування уявлень і знань про навколишній світ; 

2) формування уявлень про міжособові стосунки; 

3) формування сенсотворчих уявлень.  

Нині на перше місце виходить пошук сенсотворчих уявлень. Тобто, 

основною мотивацією стає прагнення подолати екзистенційну кризу - кризу 

сенсу [Дудар Н. Детермінанти сучасного стану релігійності // http://www.Ip-

ua.-2003/211.php]. В людей, які проминули традиційний спосіб відтворення 

релігійності, відсутнє цілісне уявлення про парадигму, в межах якої вони 

планують існувати, вони не освоїли міфологічне і символічне сприйняття 

світу й міжособистісних стосунків відповідно до конкретного релігійного 

вчення. На неглибокість освоєння релігійної парадигми накладається і 

проблема кризи самоідентифікації людини. В умовах перехідного періоду, 

коли особистість недостатньо „відцентрована‖ щодо певного стрижня, треба 

сприймати як належне наявність у широких верств населення „подвоєної‖ 

або „багатошарової‖ ідентифікації. Це призводить до значних коливань 

суспільних настроїв, то у бік прогресивних перетворень, то до ностальгії за 

минулим. Ці процеси відбуваються і на рівні окремої особи, і на рівні 

суспільства. Накладання декількох ідентичностей є найбільш прийнятним 

поясненням парадоксу конфесійної ідентичності в Україні. Мабуть, що тут 

варто погодитись з В. Єленським, який стверджує, що „для тих, хто 

знайомий з реаліями релігійного життя в Україні, відомо, що коли людина 

декларує приналежність до Київського, а не Московського Патріархату, 

вона декларує цим свою ідентичність» [Єленський В.Є. Для тих, хто 

знайомий з реаліями релігійного життя України // www.risu.оrg.ua].  

Однак не слід забувати і про можливість інакшого пояснення 

проблеми конфесійної ідентичності в Україні.. Як вважають представники 

фірми „Юкрейніан соціолоджі сервіс‖(www. risu. оrg. ua), соціологічні 

дослідження релігії в Україні в останнє десятиріччя носять досить 

спорадичний характер, а їх методологія та методика обґрунтовані ще явно 

недостатньо. А тому часто результати емпіричних досліджень відносно 

конфесійної та церковної ідентифікації розходяться не на 2–3%, як в інших 

галузях соціології, а значно більше. І це стосується не тільки 

напівпрофесійних чи регіональних досліджень, але й національних 

досліджень провідних соціологічних центрів та інститутів. 

На думку соціологів, такі значні розходження у визначенні 

конфесійної та релігійної структури населення – результат не похибки 

емпіричних вимірювань, а хибних методологічних підходів, які ґрунтуються 
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на принципах майже тотальної релігійності населення України, конфесійної 

визначеності практично всіх віруючих, однакової структури конфесійної 

належності номінативних та реальних віруючих. Саме це призводить до 

помилкових висновків щодо структури населення за віросповіданням та 

конфесіями, бо намагаються розкрити релігійну та конфесійну структуру 

населення за допомогою одного запитання: ―До якого віросповідання Ви 

себе відносите?‖ І це запитання задавалось і віруючим і невіруючим, і 

конфесійно визначеним віруючим і невизначеним. Методично ж коректне 

дослідження повинно передбачати, як мінімум, наступні етапи ідентифікації 

конфесійної структури населення України: 1. Виявлення серед всіх 

громадян тих, хто вірить у Бога. 2. Виявлення серед віруючих громадян тих, 

хто належить до релігійної громади, та тих, хто не належить. 3. Виявлення 

серед віруючих громадян тих, хто належить до певної релігійної конфесії, та 

тих, хто не належить. 4. Виявлення серед віруючих громадян тих, хто 

відвідує релігійні храми і тих, хто не відвідує церкви, костьоли, молитовні 

будинки, синагоги, мечеті тощо. 5. Виявлення серед віруючих громадян тих, 

які відвідують релігійні храми, частоту відвідування.  

Тільки така система показників дає змогу відзнайти більш точно конфесійну 

і релігійну структуру населення та її залежність від рівня релігійності 

(зовнішньої) громадян. Дослідження показало, що близько 70% громадян 

ідентифікують себе з віруючими, 16,1% – з невіруючими, а 14,3% – не 

можуть себе ідентифікувати однозначно щодо віри. Сімдесят же відсотків 

віруючих розпадаються на 40,7% тих, хто належить до певних конкретних 

релігійних конфесій, а 29% – не належать. Реально визначити свою 

конфесійну належність змогли тільки 2/5 громадян України. Які ж конфесії 

є найбільш поширені серед віруючих України? Аналіз отриманих 

результатів опитування показує, що найбільш чисельними конфесіями в 

Україні є Українська православна церква Московського патріархату – 37,8% 

всіх конфесійно визначених віруючих (або 15,4% дорослого населення 

України), УПЦ Київського патріархату – 28,7% конфесійно належних 

віруючих (11,7% дорослого населення) та Українська греко-католицька 

церква – 18,6% конфесійно визначених віруючих (7,6% дорослого 

населення).  

Відродження релігійності населення в останні два десятиріччя в 

Україні має досить складний характер, про що свідчить і велика група 

позаконфесійних номінативних віруючих, і незначна участь номінативних 

віруючих у церковному житті, особливо православних церков (УПЦ МП, 

УПЦ КП, УАПЦ тощо). Тільки 73,3% віруючих взагалі відвідують релігійні 

храми, а регулярно (не рідше одного разу на місяць) відвідують храми та 

налеать до релігійних громад тільки 20–22% громадян України.  

Серед активних же віруючих, які (а таких 8% всіх громадян України 

та 23% всіх конфесійно визначених віруючих) відвідують релігійні храми 

щотижня чи частіше, конфесійна структура зовсім інша. Серед них та тих, 

хто відвідує церкви хоча б раз на місяць, найчисельнішою конфесією є 



222 
 

Українська греко-католицька церква (близько третини всіх активних 

віруючих), далі йдуть УПЦ МП та УПЦ КП і протестантські конфесії 

(кожна близько п'ятої частини віруючих). Таким чином, серед найбільш 

активних віруючих представники всіх православних церков складають 

менше половини всіх віруючих, а серед менш активних – близько 60%. При 

цьому серед активних віруючих чисельність вірних у двох основних 

православних спільнот (УПЦ МП та УПЦ КП) майже рівна. А конфесійна 

строкатість активних віруючих в Україні суттєво вища, ніж номінативних. 

Власне, саме ця група віруючих і відіграє найважливішу роль у релігійному 

житті країни. 

Таким чином, проблему конфесійної ідентичності в Україні можна 

спробувати з‘ясувати, виходячи з двох позицій. Якщо застосовувати 

інтердисциплінарний підхід, то причиною такої конфесійної розмитості і 

невизначеності можна вважати сучасний перехідний стан суспільства. Криза 

традиційного механізму відтворення релігійної ідентичності, руйнування 

стереотипних ціннісних орієнтирів, наявність плюралізму суспільних 

моделей існування зумовлює поліваріантність самоідентифікацій людини. 

Релігійна ідентифікація не диференціюється від національно-державної. 

Власне тому при визначенні своєї конфесійної приналежності респонденти 

вибирають деномінацію, до якої можливо і не належать в силу життєвих 

обставин. Якщо ж шукати пояснення проблеми в рамках власне 

соціологічного підходу, то парадокс конфесійної ідентичності доцільно 

пояснювати крізь призму класифікації віруючих - на номінальних, активних 

і т.п. При застосуванні такого підходу виявляється, що жодну з 

християнських конфесій в Україні не можна вважати домінуючою. На 

сьогоднішній день (та й зрештою на перспективу) Україна постане 

поліконфесійною, релігійно гетерогенною державою. Розмаїтість 

християнських конфесій сприймається українським суспільством не як 

конфесійний плюралізм, з яким врешті-решт треба було б примиритися, а як 

розкол, тимчасове порушення норми, яке потребує виправлення. 

Колективна пам‘ять народу зберігає образ єдиної Київської церкви, яка одна 

мала б успадкувати статус помісної. Проте в Україні щодо цього склалась 

своєрідна ситуація, яка зберігає status quo: варіанти об‘єднання, що 

наголошують на об‘єднавчій волі народу, неспроможні через слабкість 

такого волевиявлення: релігійність пересічного українця є дуже 

невизначеною, а варіанти, де б держава брала на себе таку роль, 

наштовхуються на демократичність законодавства. Внаслідок цього в 

Україні склалась унікальна ситуація: релігійне обличчя України 

визначається не державною доктриною чи політикою релігійного 

керівництва, а самовідтворювальними процесами взаємотолерування 

релігійних груп, їх взаємопроникнення і узгодження інтересів.  
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2. Українське рідновірство та неоязичництво: 

проблеми диференціації та самоідентифікації 

 

Виникнення та поширення різноманітних неязичницьких релігійних 

рухів можна назвати однією із загальносвітових тенденцій сучасності. Цей 

процес властивий також для окремих релігійних виявів і в українському 

суспільстві. На теренах України відродження та активізація неязичницьких 

рухів має свою специфіку. Окреслимо деякі аспекти феномену відродження 

українського рідновірства не лише в загальних його конфесійних виявах, а 

також з позицій наукової детермінації та дослідження проблем 

самоідентифікації представників різних течій українського неоязичництва. 

Наперед зазначимо, що в поняття «самоідентифікація» ми включаємо 

наступні моменти: національне самовизначення індивіда, конфесійну 

самоназву, яка знаменує приналежність до певної релігійної організації та 

атрибути самовизначення, що має свій вияв у національній та релігійній 

символіці, елементах одягу тощо. 

Як правило, феномен неоязичництва в Україні ототожнюють з 

поняттям рідновірства, яке виступає як загальна самоназва релігійних 

організацій неязичницької орієнтації та типових ознак особистої 

самоідентифікації українських рідновірів. З позицій теоретичного 

осмислення, дефініціальних визначень, класифікації та систематизації 

релігійних вірувань, включаючи вивчення окремих рис обрядової практики 

українських неязичницьких напрямків, варто розрізняти поняття 

«українського рідновірства» та «українського неоязичництва». Специфіка 

такої відмінності полягає в тому, що феномен рідновірства в українському 

контексті виокремлюється як дещо ширший вияв у змістовному та 

організаційному відношеннях у порівнянні з феноменом українського 

неоязичництва.  

Вцілому, спрямованість феномену рідновірства можна 

охарактеризувати як релігійний рух, зорієнтований на віродження етнічної 

релігії українців. Проте в Україні рідновірство, організаційно 

диференціюючись на декілька відмінних один від одного самостійних 

напрямків, не є якимось цілісним утворенням. Найбільш загальною 

характерною рисою практично для всіх рідновірів постає ідея відродження 

давньослов‘янських вірувань, які вважаються автентичними для українців. З 

наукової точки зору, наявні організаційні вияви українського рідновірства 

можна поділити на дві категорії, взявши за основу класифікації уявлення про 

надприродне:  

1) рідновіри-монотеїсти, які сповідують національно адаптований 

варіант монотеїзму на основі модернізації витокового українського 

язичництва;  

2) рідновіри-неоязичники, у віруваннях яких спостерігаються 

пантеїстичні та політеїстичні мотиви, релігійна діяльність яких 
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зорієнтована передусім на відродження автохтонних, 

дохристиянських релігійних вірувань та обрядовості українців.  

Відтак до першої категорії в організаційному відношенні слід віднести, 

насамперед, релігійні громади РУНВіри (Рідної Української Національної 

Віри), першопочатково створеної Л. Силенком з духовним центром в Оріяні – 

Святині Матері України в м.Спрінг Глені (США). Як зазначає український 

релігієзнавець А.Колодний, РУНВіра за своєю сутністю є новою, штучною 

релігією. В плані богорозуміння вона являє собою монотеїзм, де єдиним 

божеством виступає Дажбог [Колодний А.М. РУНВіра (Рідна Українська 

Національна Віра). – К., 2002. – С. 28 – 31]. Крім того, рідновірський 

монотеїзм репрезентує також релігійна організація Собор Рідної Української 

Віри у м. Вінниця, який очолює Голова його Духовного правління Орій 

(Олег) Безверхий [Див.: Собор Рідної Української віри // Релігійна панорама. 

– 2002. – № 4]. Як зазначає лідер цієї рідновірської конфесії, єдиним 

божеством в громаді вважається Дажбог, всі інші відомі давньоукраїнські 

божества теж вшановуються в окремих обрядових діях, виступаючи при 

цьому в ролі його посланців. З цього твердження, можемо провести паралель 

з подібним розумінням одного Бога та багатьох ангелів-вісників у 

християнстві.  

До другої категорії, тобто до рідновірів-неоязичників можна віднести 

наступні конфесійні утворення: 1) громади Українських Язичників 

«Православ‘я» та Релігійний центр Об‘єднання релігійних громад Рідновірів 

України (далі – ОРУ) начолі з Волхвинею Зореславою (в миру - Г.Лозко) 

[Див.: Українська віра (українське язичництво) – етнічна релігія українців // 

Релігійна панорама. – 2001. – № 8–9]; 2) громада «Трійця» у м. Києві, яку 

очолює Е.Добжанський [Див.: Речник рідновіра. – К., 2003]; 3) Родове 

Вогнища Рідної Православної Віри (далі - РВ РПВ) або Відичне Православ‘я, 

офіційно зареєстрованої з центром у м. Києві, начолі з Верховним Волхвом 

В.Куровським [Див.: Рідна Православна Віра // Релігійна панорама. – 2004. – 

№ 6]. 

Загальною рисою уявлень про надприродне, притаманних для 

українських неоязичничників, як зазначалось вище, виступає розвинений 

політеїзм, який, в свою чергу, реалізується у формі генотеїзму (наявність 

верховного божества при наявності решти божеств), наближаючись до 

пантеїзму (ототожнення Бога з Природою, Всесвітом). Зокрема, Бог в 

розумінні неоязичників постає «як єдиний і багатопроявний, а всі інші рідні 

боги поєднані в нім», тобто всі боги в своїй сукупності поєднуються, 

складаючи цілісність, або ж об‘єднуються єдиним Верховним Богом, 

відображаючи в такий спосіб ієрархічність сфери надприродного. До того ж, 

божества українських неоязичників фігурують як вияви окремих природних 

стихій, а відтак не існують поза межами природи. При цьому верховний Бог 

прямо ототожнюється з Всесвітом. Так, у громадах ОРУ до інтегрованих сил 

природи прирівнюється Сварог, в якому поєднуються боги (в чому 

спостерігаємо апеляцію до свідчень Велесової книги). В громадах РВ РПВ в 



225 
 

ролі верховної сутності Бога виступає Род (Род-Рожанич, Сокіл-Род) – 

верховний предок (апеляція до давньоукраїнської міфології), який 

ототожнюється з Всесвітом. Структуризація світобудови описується за 

автохтонною в своїй сутності тричленною концепцією поділу світу на 

Верхній, Серединний та Нижній. В українському контексті це відповідно – 

Права, Ява і Нава. Рідні боги виступають не лише як вияв тієї чи іншої 

природної стихії, але й як старші брати. Кожен має силу від того чи іншого 

божества. Зокрема, Перун уособлює силу та військову звитягу, Велес – 

мудрість, Даждьбог – щедрість і т.д. За аналогією розуміється і 

божественність людини, коли для тварин та рослин люди, згідно з 

українськими неоязичницькими інтерпретаціями, виступають в ролі богів або 

за їхнім твердженням: «рід божеський в Яві (серединний, фізичний світ)», 

тоді як боги являються небесним божеським родом в Праві (горішній світ, 

або Ирій). 

Спільною ознакою в релігійній діяльності неязичницьких громад є 

визнання не лише автентичності, але й сакральності тексту «Велесової 

книги», яка розглядається як «святе письмо» українських неоязичників і 

досить часто цитується на шпальтах конфесійної періодики та літератури. 

Максимально намагаючись відтворити та зберегти автентичну язичницьку 

обрядовість, молитви, славлення і співи, українські неоязичники намагаються 

підпорядковувати своє вчення вдосконаленню людської особистості, 

піднесенню її національної самосвідомості.  

Варто відзначити, що серед наявних течій українського неоязичництва 

існують також суттєві відмінності. Дослідивши характер відтворення 

обрядово-культової діяльності та проаналізувавши вірувальне відношення 

віруючих до сфери сакрального, означивши спосіб взаємодії з нею, можемо 

класифікувати громади українських неоязичників на два основні типи: 

1) інтелектуальної реконструкції (до яких відносимо ОРУ та громаду 

«Трійця»); 

2) містико-сенсуалістичний (РВ РПВ або Відичне православ‘я). 

Представники першого типу українського неоязичництва констатують, 

що давня прабатьківська віра українського народу в своїй цілісності 

втрачена, а тому потребує реконструкції на основі інтелектуально-наукових 

досліджень літописних свідчень, аналізу етнографічного матеріалу, 

українознавчих студій, здійснення процесу т.зв. «розхристиянення» народних 

звичаїв та обрядів.  

Номінований нами містико-сенсуалістичний тип є різновидом 

українського неоязичництва, яке претендує на автентичність, 

першопочатковість, звичаєвість віри, наявність неперервної спадкової 

передачі духовної традиції від учителя до учня. Представники даного 

напрямку стверджують здатність прямого контактування з рідними богами, 

яке з‘являється після посвячення, та наявність в духовних провідників 

конфесії таємних містичних знань. В релігійній практиці, окрім святкування 

календарних обрядів та щонедільних славлень, широко використовують 
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різного роду психотехніки, зцілення не медикаментозними засобами, а за 

допомогою накладаня рук (т.зв. «Жива» - своєрідний аналог рейкі), 

медитативні стани («священні стани»): дивлення, ладування та явлення, 

зосереджуючись в такий спосіб на містичних відчуттях або, за науковим 

формулюванням містико-сенсуалістичому сприйнятті надприродного. 

Практикують також давньоруське бойове мистецтво «Триглав», окремі 

елементи якого наділяються теж сакральним значенням як спосіб 

вдосконалення людського духу. 

Варто зауважити, що не всі існуючі в Україні рідновірські течії війшли 

до розгляду феномену українського рідновірства та неоязичництва. До 

класифікаційних схем ввійшли лише реально діючі рідновірські релігійні 

організації, оскільки процес відродження автентичних етнічних релігійних 

традицій здійснюється не лише на папері, шляхом державної реєстрації та 

реконструкції тих чи інших вірувань та обрядів, опублікованих в 

конфесійних книгах, журналах і газетах. В той час як існують організації, 

зокрема, ладовірство, створене на основі ідей О.Шокала [Див.: Релігієзнавчий 

словник / За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. – К., 1996. - С. 176] та 

ягновірство, виникнення якого ініційоване В.Рубаном, ці організації так і не 

вийшли за межі світоглядних студіювань на рідновірську тематику, 

перетворившись на дискусійні клуби з означеної проблематики. Обійшли 

увагою місцем в класифікації також неоязичницьку Слов‘янську духову 

течію «Великий Вогонь», яка виникла в м. Житомирі начолі з Князем Огіном 

(в миру - Г.Боценюком) [Див.: Слов‘янська духовна течія «Великий Вогонь» 

// Релігійна панорама. – 2003. – № 10]. Представники Великого Вогню 

висунули досить оригінальну ідею язичницького атеїзму. Зорієнтованість 

діяльності громади базується на ідеї абстрактної слов‘янськості, дещо 

дистанціюючись від власне української проблематики, включаючи і 

проблему самоідентифікації. 

Відзначимо, що проблема самоідентифікації українських рідновірів 

відображає не лише релігійне самовизначення та етно-національну 

ідентичність особистості, але включає також почуття власної самоповаги, 

відчуття свого «я», яке супроводжується емоційним забарвленням, наділяє 

віручого енергією, наснагою та врешті-решт інтегрує окрему релігійну 

спільноту. 

Стосовно особливостей самоідентифікації рідновірів-монотеїстів, то 

ситуація в даному випадку достатньо прозора, оскільки означені конфесії 

були створені з метою консолідації та інтеграції українців не лише як 

етнічної спільноти або політичної нації, але як єдиної світоглядної та 

релігійної спільноти з високим рівнем національної самосвідомості та 

самоповаги. Відтак серед рідновірів-монотеїстів національний та релігійний 

чинник поєднуються в такий спосіб, що національний фактор набуває 

сакралізації. Інакше кажучи, власне поняття «українець», «український» 

ототожнюється з релігійним утворенням. При цьому процес сакралізації 

поглиблюється в історичній ретроспективі, маючи вияв у самоназві «орій, 
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орії (арії)», а відповідно й ототожненні назви Україна з назовою «Оріяна». 

Таким чином, специфіку самоідентифікації рідновірів-монотеїстів можна 

відобразити наступною схемою: «рідновіри – українці – орії». Зазначимо 

також, що українські рідновіри-монотеїсти вважають некоректним 

ідентифікувати себе з язичництвом. Так, в одному із своїх інтерв‘ю О. 

Безверхий наголосив: «Ми не язичники, адже визнаємо єдиного, сонячного 

Бога – Дажбога». 

Дещо складнішою постає питання самоідентифікації в середовищі 

українських неоязичників. З одного боку, яскраво демонструє національну 

зорієнтованість неязичницької релігійної організації витяг зі Статуту ОРУ, 

зареєстрований Держкомрелігій України, згідно з яким: «Об‘єднання 

Рідновірів України є традиційною українською релігійною організацією – 

конфесією, яка продовжує традиції етнічної релігії Київської Русі, а отже є її 

спадкоємцем і правонаступником». Відтак, рідна віра формально фігурує як 

традиційна, автохтонна, політеїстична релігія, офіційно визнана 

спадкоємицею етнічної віри предків українців. З іншого боку, через деякий 

час, після заручин волхвині Зореслави (в миру Г.Лозко) з російським 

ріновіром П.Тулаєвим, лідером громади вже починають пропагуватися ідеї 

повернення на терени України колишньої, більш давньої та автентичної 

самоназви «Русь», що в свою чергу стає причиною виходу з громади деяких 

україноцентрично зорієнтованих рідновірів-неоязичників.  

Наступна специфічна риса самоідентифікації українських неоязичників 

має вияв в тому, що представники підходу інтелектуальної реконструкції 

рідної віри, ідентифікуючи себе з язичництвом, інтерпретують термін в 

позитивному руслі, як вияв природного світогляду та етнічної релігії 

українців [Лозко Г. Пробуджена Енея. Європейський етнорелігійний 

ренесанс. – Харків, 2006. – С. 29]. Вони ставлять знак рівності між термінами 

язичництво і народна або національна релігія. Вперше таке тлумачення було 

запропоноване російським дослідником Е.Анічковим [Аничков Е. Язычество 

и древняя Русь. – СПб, 1914]. Волхвиня Зореслава (в миру Г.Лозко) також 

виходить з позицій заперечення негативного відтінку змісту означеної назви 

[Лозко Г. Волховник. Правослов. – К., 2001. – С. 35]. Водночас, цікавим 

виявляється той факт, що українські неоязичники містико-сенсуалістичного 

типу вищенаведеної класифікації категорично відмовляються ідентифікувати 

себе з язичнитвом. Так, волхв Родового Вогнища Рідної Православної Віри 

Святогор зазначив, що він «не язичник, а православний русин-рідновір». 

Волхвиня Гай Арсенія (в миру О.Туз) громади «Хоривичі» тієї ж конфесії 

зазначила, що раніше до хрещення Русі існувала «просто віра, яка ніяк не 

називалася, бо іншої пращури не знали, натомість язичниками», – як вважає 

волхвиня, – «називали тих, хто розмовляв незрозумілою мовою». Відтак, 

назва «язичництво» розглядається в середовищі неоязичників даного типу як 

давній «ярлик», «назва-приниження», яка в їхній інтерпретації штучно 

нав‘язана «рідній», «прабатьківській» вірі християнськими «богословами-

чужинцями».  
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Складовою частиною самоідентифікації всіх українських неоязичників 

виступає термін «православ‘я», який зазнає зовсім іншого смислового 

навантаження, ніж в православному християнстві. Зокрема, волхв Богумир (в 

миру –ь Р.Миколаїв) зазначає, що поняття православ‘я в дійсності є 

невід‘ємною складовою національної ознаки як українського, так і 

білоруського, російського та інших слов‘янських народів [Влх. Богумир. 

Родная вера – источник счастья. – Хмельницький, 2007. – С. 18]. Основу 

двокореневого слова складають давні слова «Прав» та «Слава». 

Проаналізувавши різні інтерпретації рідновірів з приводу даного терміну, 

серед існуючих можемо виокремити дві основні − персоніфіковану та 

абстрактизовану. За першою з них, «Прав» виступає назвою горішнього 

світу, де перебувають вищі боги, а Слава – це ім‘я богині, яка супроводжує в 

небо достойних воїнів, які загинули на ратному полі. Згідно останньої, Прав – 

сукупність божественних законів, які управляють Всесвітом, а Слава – вияв 

вдячності, оспівування рідних богів.  

Ще однією спільною самоназвою українських неоязичників - як під час 

обрядових дій, так і в конфесійній літературі - можна назвати «Дажбожі 

онуки», хоча остання вживається не так часто як «православні рідновіри». 

Якщо серед неоязичників, типу інтелектуальної реконструкції 

релігійних вірувань більш- менш стабільним залишається національне 

ототожнення з назвою «Україна» та «українці», то рідновіри містико-

сенсуалістичного типу вважають її перехідною, тимчасовою в процесі 

повернення до витокової самоназви «Русь» та «русини». Мотивують свою 

позицію іншим смисловим значенням цих термінів, відмінних від 

загальноприйнятих. Так, «українець» з праарійської мови означає «той, що 

воює з чужинцями, між собою та самим собою». Відтак, «Україна» постає як 

«країна вояків, які захищають рідну землю від засилля чужинців та власних 

зрадників». В той час як назва «Русь» ототожнюється із санскритським «Р‘с 

або Р‘ш», що означає «мудрість», відповідно «р‘си або ріші» перекладаються 

як «мудреці» або «Русі сини», «русини» – «мудреці вони» [Відичне 

Православ‘я: Наш шлях до Бога. Віровідання / Волхв Богумир (Миколаїв 

Р.Д.). – К., 2006. – С. 83 – 84]. Проте, незважаючи на відмінність в 

інтерпретаціях стосовно самоназви, обрядові дії та славлення на практиці 

відбуваються українською мовою, і в зверненнях до рідних богів можна 

почути прохання про допомогу та заступництво України-Руси. 

Стосовно останнього компоненту самоідентифікації, спільного як для 

рідновірів-монотеїстів, так і рідновірів-неоязичників, то у формі зовнішнього 

вираження самоідентифікації рідновірів під час релігійних обрядів та 

церемоній використовується національний одяг (українські сорочки-

вишиванки) та національна символіка: тризуб та жовто-блакитний прапор. 

Щоправда, якщо в сповідників РУНвіри кольори прапора співпадають з 

державним, то в рідновірів Собор Рідної Української віри, а також 

українських неоязичників відмінність від державного прапору має 

принципове значення і відрізняється насамперед місцем розташування 
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кольорів: жовтий колір зверху, а синій – знизу. Смисл такої символіки, 

вважають рідновіри, полягає в тому, що жовтий колір символізує духовне, а 

синій – матеріальне начало. Жовтий в неоязичників також є втіленням 

Дажбога, символу Сонця та вогню, чоловічого начала, а синій – втіленням 

Дани, символу води, жіночого начала. Сучасний державний прапор за 

інтерпретацією рідновірів символічно відображає домінування матеріального 

над духовним та жіночого (приймаючого і хаотичного) начала над чоловічим 

(творчим і впорядкованим). Відтак, над сучасними українськими політиками, 

вважають православні рідно віри, немає сили та покровительства богів. В 

есхатології українських неоязичників фігурує вислів, що розквіт України-

Руси постане тоді, коли над державою замайорить саме жовто-блакитний 

стяг. Як бачимо, в українському рідновірстві навіть державна символіка 

набуває сакрального значення. 

Таким чином, однією з особливостей українського рідновірства постає 

передусім те, що феномен рідновірства в українському контексті ширше, ніж 

феномен українського неоязичництва. Серед течій українського рідновірства 

існують як штучно створені неорелігійні напрямки, так і організації, які 

претендують на власну автентичність. Сам процес самоідентифікації не є 

монолітним і має свою специфіку в конкретних конфесійних виявах, значною 

мірою диференціюючись в різних авторських концепціях та набуваючи 

різноманітних інтерпретацій. 

 

 

 

3. Плюралізм етнічних ідентичностей як чинник утворення 

паралельних православних ієрархічних структур в Україні 

 

Євхаристійна екклезіологія (в її вселенському вимірі), яка лежить в 

основі православної екклезіології, у своєму базисі має сопричастя між 

Помісними Церквами. На практиці вона проявляється у взаємовизнанні між 

різними автокефальними та автономними Церквами. Предстоятель окремої 

Церкви Вселенського Православ‘я під час Літургії поминає всіх 

предстоятелів інших самокерованих Православних Церков. Поміж Церквами 

так само відбувається спілкування через таїнства, а саме - єдність виявляється 

через спільну участь в євхаристії. В основу помісної структури Церкви лягло 

вчення ранньохристиянського автора Ігнатія Теофороса, єпископа 

Антиохійського. Головним принципом його богослов‘я є єдність всіх вірних 

певної території навколо свого єпископа, тобто спільне сопричастя всіх 

християн у євхаристії, сповняти яку має право тільки єпископ цієї території. 

Єпископ у свою чергу є учасником «вселенського єпископату» і через нього 

місцева церква є частиною єдиної Вселенської Церкви. В такий спосіб 

Церква ототожнюється із євхаристійною общиною, євхаристія звершується в 

конкретному місці та об‘єднує всіх його жителів [Зізіулас Й. Буття як 

спілкування. – К. , 2005].  
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Виходячи із зазначених критеріїв, а також із канонічного права 

Православної Церкви, яке було випрацюване в наступних століттях, 

основоположним принципом православної екклезіології стала 

«територіальна» організація функціонування церковних структур. З часом 

цей принцип був покладений в основу організації більших за масштабом 

церковних формувань – митрополій та патріархатів. Організація останніх, 

однак, передбачає наявність «першого» з єпископів певної території. 

Водночас з цим відбулась трансляція поняття помісності на вищі 

структуральні форми Церкви. Таким чином на сьогодні словосполучення 

«Помісна Церква» як правило стосується більших, ніж єпархія, церковних 

структур – архиєпископій, митрополій чи патріархатів [Иларион (Алфеев), 

епископ Венский и Австрийский. Примат и соборность в православном 

понимании // http://www.wco.ru/biblio/books/alfeev16/Main.htm].  

Водночас цей територіальний принцип передбачав існування єдиного 

єпископа в межах певної території (єпархії). Оскільки згідно з християнською 

традицією, яка базується на словах апостола Павла, спільнота християн не 

може підлягати будь-якій диференціації щодо соціального чи етнічного 

походження (говорячи про общину вірних, апостол наголошує, що в ній 

«нема ані елліна, ані юдея, обрізання та необрізання, варвара, скифа, раба, 

вільного, але все та в усьому Христос!»[Кол.3:11]). І відповідно не може бути 

виправданим одночасне існування в певних географічних межах двох чи 

декількох архиєреїв. 

Однак, вже з перших віків християнства мало місце порушення цього 

принципу. У першому тисячолітті утворення в одному місці паралельних 

єпархій було спричинено насамперед доктринальними розбіжностями у 

віровченні. Але в межах однієї конфесії все ж зберігалась «територіальна» 

екклезіологія. Найбільшим чинником «нашарування» єпархій в 

християнському світі став розрив спілкування між Західною (Католицькою) 

та Східною (Православною) Церквами. Після чого Рим, утверджуючи свою 

універсальну екклезіологію, розпочав засновувати паралельні православним 

єпархії на християнському Сході. 

Наступною вагомою причиною (контекст статті передбачає аналіз 

тільки православного середовища) утворення паралельних єпархій стало 

загострення відчуття етнічної належності в середовищі православних 

християн. Найбільшою мірою це виявилось у руслі загальноєвропейської 

тенденції після Французької революції 1789 року. Саме на ХІХ - ХХ століття 

припадає проголошення низки «національних» автокефалій, що нерідко 

супроводжувалось протистоянням з матірними митрополичими центрами та 

утворенням паралельних ієрархічних структур. А в 1872 році помісним 

Собором в Константинополі злиття національного та церковного чинника 

було засуджено та названо єрессю.  

Проте соборні формулювання не включають аналізу етнофілетичних 

тенденцій з боку самих першопрестольних центрів, які на противагу 

націоналістичним тенденціям сепаратистів носять імперіалістичний характер. 
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Невизначеність щодо цього питання по сьогодні проявляється в нездатності 

врегулювати низку проблем в Православному світі (невизначеність 

канонічного статусу національних автокефалій в Македонії та Україні).  

З часом православний світ постав перед ще однією проблемою, 

спричиненою етнофілетичними настроями. Значне зростання в країнах 

Західного Європи та Америки емігрантів з історично православних країн 

викликало утворення там відразу кількох паралельних, національних 

православних єпархіальних структур.  

Україна, на відміну від інших країн, де паралельність існування різних 

православних церков визначається наявністю багатьох етнічних емігрантів, за 

кількістю існуючих паралельних православних ієрархічних структур не 

поступається деяким західним державам. 

Виникнення кожної із цих структур має низку причин та особливостей, 

але в цьому видруку ми зупинимось тільки на етнічному чиннику 

виникнення цих паралельних ієрархій. Водночас ми не аналізуватимемо 

законність чи не незаконність походження тієї чи іншої структури відповідно 

до канонічного права Православної Церкви. 

Аналізуючи національний характер паралельних єпископських 

структур в Україні, можна виділити наступні групи - українську, російську, 

румунську та невеличку грецьку. 

 

Українська група. З початку свого заснування Київська митрополія 

перебувала в юрисдикції Константинопольської Церкви. Нею керували 

поставлені Константинопольським Патріархом митрополити-греки. Проте 

вже в 1051 році мала місце перша спроба юрисдикційного унезалежнення 

Київської Церкви від Царгороду. В цьому році без узгодження з 

Константинополем на київську кафедру було обрано митрополита-русина 

Іларіона. Так само в 1147 році митрополитом став Климент Смолятич, 

кандидатура якого також не була узгоджена з Церквою-Матір‘ю. Пізніше 

Київська Церква ще кілька разів пробувала ставити своїх предстоятелів, яких 

не визнавали в Константинополі.  

В черговий раз питання повної юрисдикційної незалежності від 

Константинополя було поставлене за часів митрополита Петра Могили, коли 

Київська митрополія мала права широкої автономії. Однак, починаючи з 1654 

року, після підписання Богданом Хмельницьким союзного договору з 

Московським царством, церковне життя українців почало розвиватись за 

тими ж законами, що й суспільно-політичне.  

Вже в 1686 році Київська Митрополія була виведена з юрисдикції 

Вселенської Патріархії і включена до складу Московської Церкви; пізніше 

законність цього акту було опротестовано в Константинопольському 

Патріархаті. Тому на сьогоднішній день ця подія по-різному трактується 

Московським та Константинопольським Патріархатами. Згодом Київська 

Митрополія втратила всю свою автономію (збереження якої було однією з 

умов перепідпорядкування) і стала звичайною єпархією Російської 
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Православної Церкви. В такому становищі Київська Митрополія перебувала 

до початку ХХ століття. 

Революційні події в Російській імперії на початку ХХ століття сприяли 

розхитуванню всіх структур царської влади, в тому числі й влади церковної. 

Оскільки з часу „петровських реформ‖ Російська Православна Церква стала 

одним із відомств імперської державної машини.  

З 1917 року в Україні паралельно з державотворчими процесами 

розпочався рух за незалежність церковну. У квітні-травні 1917 року в 

українських єпархіях відбулись церковні собори. Основна думка, яка їх 

супроводжувала, - це скликання Всеукраїнського Церковного Собору для 

унормування церковного життя в Україні. В тому ж році була сформована 

передсоборна Комісія, головою якої став єпископ Уманський Димитрій. На 

прохання дозволити проведення Собору з Російського Синоду пролунала 

відмова. На початку листопада комісія була реорганізована у Всеукраїнську 

Православну Церковну Раду (ВПЦР) під почесним головуванням 

архієпископа Олексія (Дородніцина).  

Українізація церковного життя (перш за все переклад богослужінь 

українською мовою) відразу не отримала підтримки серед православного 

єпископату в Україні. Це був наслідок послідовної політики російського 

Синоду – призначати на українські кафедри виключно проросійських 

ієрархів.  

Від самого початку активісти українського автокефального руху 

намагались відшукати прихильного до української ідеї архієрея. Зростання 

кількості українських парафій та свідомий рух до юрисдикційної 

незалежності підсилювали цю потребу. За свідченнями митрополита Василя 

Липківського, протягом 1920 року архиєпископ Полтавський Парфеній, який 

неформально очолював українські парафії, рукоположив близько 30-ти 

священиків. Однак, прибуття в Київ нового екзарха Михайла (Єрмакова) 

поставило крапку у відносинах ВПЦР і полтавського архиєрея. Окрім 

владики Парфенія, ВПЦР шукала підтримки в таких архієреїв, як Антонін 

(Грановський), який проживав на спокої в Москві, та в єпископа Агапіта 

Вишневського. Була спроба отримати хіротонію в грузинського католикоса. 

Однак делегація, споряджена на Кавказ, змогла добратись тільки до Харкова. 

Врешті-решт під тиском керівництва УПЦ, всі єпископи на території України 

припиняють будь-які зносини з ВПЦР. 

Для врегулювання церковного життя Православної Церкви в Україні 

було вирішено скликати Всеукраїнський Церковний Собор. Основною темою 

Собору, який відкрився 14 жовтня 1921 р., стало задоволення потреби в 

єпископаті, так необхідному для повноцінного життя Церкви. Спочатку було 

прийнято рішення звернутись з проханням про висвячення єпископа для 

українців до київського екзарха Михаїла (Єрмакова), однак, у відповідь 

пролунала відмова.  

Після довгих соборних суперечок вирішили рукоположити єпископа 

«олександрійським» або «пресвітеріанським» чином (здійснювався в 
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Олександрійській Церкві, за відсутності православних єпископів, 

пресвітерами і мирянами). 23 жовтня 1921 р. в соборі Святої Софії після 

довгої спільної молитви, в присутності великої кількості вірних, 30 

священиків, поклавши руки один на одного, рукоположили Василя 

Липківського в єпископи (за іншими джерелами Липківського було 

рукоположено мощами (рукою) митрополита Київського Макарія). Другу 

хіротонію (24-го жовтня) єпископа Нестора (Шараєвського) новий ієрарх 

вчинив разом з Собором. До закриття Собору (30 жовтня) було 

рукоположено 11 єпископів, а ще 5 стали єпископами невдовзі після його 

закінчення. У такий спосіб церква одержала ієрархію з 18 ієрархів.  

Таким чином, в 20-х роках ХХ століття в Україні було утворено першу 

«українську» паралельну ієрархічну структуру, яка була протиставлена 

«російській» групі єпископату.Однак, в силу відомих політичних подій на 

території України перша «українська» ієрархія була цілком знищена. 

Наступною віхою у процесі формування проукраїнського єпископату 

був період під час Другої світової війни, коли вдруге була сформована 

українська група архиєреїв на противагу проросійському єпископату. 

Відбулось це за прямої участі митрополита Польської Церкви Діонісія 

Валединського. Зокрема для цього було рукоположено 12 єпископів, які 

взяли на себе керівництво Українською Автокефальною Православною 

Церквою другої генерації. 

Московське командування Червоної армії негативно ставилось до ідеї 

незалежної української держави та незалежної, від підконтрольної їй 

Московській Патріархії, української церковної влади. Тому з наступом 

радянських військ, щоб уникнути винищення, єпископат УАПЦ емігрував до 

Варшави, а згодом - до країн Західної Європи та Америки. 

Третє утворення паралельної «української» ієрархії розпочалось 15 

лютого 1989 року, коли за підтримки проукраїнських сил у Києві почав діяти 

ініціативний комітет із відновлення Української Автокефальної Православної 

Церкви в Україні. Відразу розпочались пошуки єпископів для відновленої 

Церкви. 22 жовтня 1989 р. на Соборі священиків і мирян у Львові було 

проголошено відродження УАПЦ. Очолив відроджену Церкву позаштатний 

єпископ Московського Патріархату Іван (Бондарчук). Формування 

єпископату цієї структури спочатку відбувалось за рахунок ієрархів УАПЦ в 

еміграції, а згодом за участі частини єпископів, які відійшли від Російської 

Православної Церкви Московського Патріархату начолі з митрополитом 

Філаретом (Денисенком). 

На сьогоднішній день в українській ієрархічній групі не існує єдності 

(існує дві самокеровані ієрархічні структури – УАПЦ та УПЦ КП), однак, 

причини їхніх розділень не лежать в етнічній площині.  

Окрім двох найбільших «українських» ієрархічних структур діє також 

низка невеликих єпископських груп, які в основі своєї самоідентифікації 

також мають етнічний фактор. До них належить ієрархія Української 

Автокефальної Православної Церкви Канонічної начолі з єпископом 
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Мойсеєм (Куликом). У жовтні 2002 року в Українській Автокефальній 

Православній Церкві Соборноправній в США висвятили на єпископа 

колишнього священика УПЦ КП Олега Кулика, який прийняв ім‘я Мойсей. 

Йому було доручено з титулом Митрополита Київського і всієї Руси-України 

організовувати структуру УАПЦ-С в Україні. Проте у 2004 році він розриває 

зв‘язки з американськими єпископами, а згодом утворює нову юрисдикцію 

— Українська Автокефальна Православна Церква – канонічна. 

5 серпня 2005 року на Соборі УАПЦ-к митрополита Мойсея 

проголосили патріархом Київським і всієї України. Також було проведено 

низку богослужбових реформ, що викликало невдоволення частини 

єпископату. Опоненти утворили нову юрисдикцію під назвою Автономна 

Українська Православна Церква в Америці. 

Існує також «українська» ієрархічна гілка Істинно-Православної 

Церкви. 16 січня 2000 року єпископами Апостольської Православної Церкви 

(одна з російських православних юрисдикцій, яка стоїть на засадах 

обновленства та отримала свою апостольську лінію від УАПЦ) Стефаном 

Лінницьким та Кіріаком Тімірциді був рукоположений єпископ Венедикт 

(Молчанов) з титулом Царицинський та Верхньодніпровський. В такий 

спосіб було покладено початок Українській Істинно-Православній Церкві. В 

2002 році було рукоположено ще ряд єпископів для України: 

Вишгородського і Галицького Андрія (Трегуба), Сергія (Журавльова) на 

архиєпископа Київського та Антонія (Власова) на єпископа Миколаївського і 

Таврійського. Однак вже восени 2002 єпископи Венедикт, Андрій та Антоній 

усунули з Київської кафедри архиєпископа Сергія і на його місце обрали 

єпископа Антонія (Власова). Водночас вони проголосили себе 

митрополитами. Таким чином вони фактично унезалежнили українську 

частину Церкви від російського центру. Нова юрисдикція отримала назву 

Українська Істинно-Православна Церква. У цій структурі не існує чіткого 

правового порядку, що спричинює часті розділення та переформатування.  

Також у 1999 році свою церковну структуру створив колишній 

митрополит УАПЦ та УПЦ КП Петро (Петрусь) під назвою Автономна 

Православна Церква Львова. На сьогоднішній день у нього є єдина громада 

Св. Іоанна Богослова в місті Львові. 

 

Російська група. Виникнення російської групи ієрархічних структур в 

православному середовищі України пов‘язано з діяльністю Російської 

Православної Церкви Закордонної.  

Натиск більшовиків на Російську Православну Церкву, яка до того 

часу вела доволі безхмарне існування, спричинив значний розлад в її 

організаційному житті. Для кращого функціонування єпархій у нових 

політичних умовах 20 листопада 1920 року Патріарх Тихон указом №362 

дозволив утворити в регіонах Вищі Церковні Управління. Їх завданням було 

самостійно провадити єпархіальне життя в умовах відірваності від центру. 

Одне з таких управлінь було утворене на південному заході країни з 
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центром у Ставрополі. Його очолив архиєпископ Донський Митрофан, а 

згодом митрополит Антоній (Храповицький). На початку Управління 

об‘єднувало доволі велику частину єпархій, але з наступом Червоної Армії, 

його разом з білогвардійцями було витіснено на Кримський півострів. 

Під час громадянської війни значна частина населення емігрувала за 

кордон. Разом з ними свої кафедри залишили 34 архиєреї Російської 

Церкви. 1920 року п‘ятеро архиєреїв, перебуваючи в Стамбулі, звернулись 

до місцеблюстителя патріаршого Константинопольського престолу 

митрополита Дорофія з проханням підтримати утворення церковного 

органу для пастирської опіки над російськими емігрантами. Для цього було 

розроблене „Положення про Вище Церковне Управління за кордоном‖. З 

деякими обмеженнями місцеблюститель благословив таке утворення «під 

вищим заступництвом Патріархії». 

Згодом було вирішено перенести центр Управління в сусідню Сербію. 

Тут в кінці 1921 року в Сремських Карловцях відбулося загальноцерковне 

закордонне зібрання. Метою зібрання було врегулювання церковного життя 

за кордоном. Частину уваги роботи зібрання було приділено нормалізації 

церковного життя біженців та діаспори. Однак в постановах зібрання 

звучало доволі багато політичних, монархічних тез. Учасники зібрання 

також підготували звернення до Генуезької конференції, в якому висловили 

протест щодо участі в ній радянських представників. В кінці зібрання його 

було вирішено назвати Собором (І Всезарубіжний Собор). Було утворено 

Архиєрейський Синод начолі з митрополитом Антонієм (Храповицьким). У 

1923 році у травні відбулось друге засідання закордонних архиєреїв у 

Сремських Карловцях. 

Проголошення Декларації митрополитом Сергієм про відносини між 

Церквою і державою стало остаточним розривом між Церквою в Росії та 

закордоном. Причиною стала вимога замісника Місцеблюстителя підписати 

Декларацію всім закордонним архиєреям. З одного боку, митрополит 

Євлогій перейшов в юрисдикцію Вселенського патріархату. З іншого, 

остаточно сформувалась Російська Православна Церква Закордонна начолі з 

митрополитом Антонієм (Храповицький). РПЦЗ звинуватила митрополита 

Сергія в новій єресі – сергіанстві. Її суть полягає в підкоренні Церкви 

безбожній владі, співпраці з нею. 

Починаючи з цього періоду, РПЦЗ існувала як самодостатня 

структура. Спершу в 1934 році було прийняте Положення про РПЦЗ, в 

якому зазначалось, що РПЦЗ є частиною Російської Церкви, однак 

припиняє з нею зв‘язки до встановлення в РПЦ канонічної влади. 

Однією із основних рис РПЦЗ, яку вона плекала від початку свого 

заснування, було збереження неушкодженим «російського православ‘я». 

Протягом історії вона не раз підкреслювала свою власну російську 

самобутність. Головною ж метою її існування було повернення на 

батьківщину «неушкодженого дореволюційного російського православ‘я». 
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На початку 80-х РПЦЗ почала шукати контакти з представниками 

православних катакомбних течій в СРСР, яких вона вважала своїми 

ідейними соратниками. У своєму посланні від 1965 року „Про страждаючу 

Істинно-Православну Катакомбну Церкву-Сестру в Батьківщині‖ 

митрополит Філарет, глава РПЦЗ, називає катакомбну церкву єдиною 

істинною Церквою в СРСР [Послание Первоиерарха Русской Православной 

Зарубежной Церкви Митрополита Филарета о страждущей Истинно-

Православной Катакомбной Церкви-Сестре на Родине // 

http://www.catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=print_page&pid=51

6] 

Катакомбні громади у підпорядкуванні Синоду РПЦЗ з‘явились в 

СРСР ще в 1975 році, коли група кліриків, які залишились без 

єпископського керівництва, звернулись в Нью-Йоркський Синод. 

Представник цієї групи катакомбників Феодосій Журбенко (в монашестві - 

Лазар) у 1971 році був рукоположений в священика (за його особистими 

свідченнями з благословення ієрарха РПЦЗ). Таїнство звершив єпископ 

Московської Патріархії архиєпископ Веніамін (Новицький). 1981 року 

Лазар був заочно возведений в сан архимандрита єпископом 

Західноєвропейським Антонієм (Бартошевичем). В 1982 році 27 травня він 

був рукоположений в єпископа Варнавою Канським, який під виглядом 

туриста прибув в СРСР. Хіротонія самого єпископа Варнави була здійснена 

саме для цього. 

До початку 90-х років м. ст. російський етнічний фактор, 

представлений Російською Православною Закордонною Церквою, не був 

чинником утворення паралельних ієрархічних структур в Україні. Новий 

етап організаційного розвитку РПЦЗ розпочався у березні 1990 року, коли в 

юрисдикцію Російської Православної Церкви Закордонної з Московського 

Патріархату перейшла перша парафія начолі з архимандритом Валентином 

Русанцевим. Водночас було оголошено про утворення структур РПЦЗ на 

території СРСР під назвою Вільної Російської Православної Церкви. Під цю 

юрисдикцію почали переходити громади по всій території Росії. Через рік 

після переходу в РПЦЗ архимандрита Валентина, 23 лютого 1991 року, в 

Брюсселі хіротонізували в сан архиєрея, а єпископ Тамбовський і 

Каширський Лазар став архиєпископом. 

Правлячим архиєреєм на території України став архиєпископ Лазар. У 

1994 році для України було висвячено єпископа Кримського (з 1996 року - 

Кримський і Сімферопольський) – Агафангела (Пашковського). Після 

виходу з-під юрисдикції Синоду РПЦЗ частини єпископату начолі з 

митрополитом Віталієм (Устиновим) єпископ Агафангел залишився в 

підпорядкуванні митрополита Лавра. В такий спосіб в Україні почало діяти 

паралельно дві юрисдикції – одна під омофором архиєпископа Лазаря 

(Журбенка), яку не визнавав Синод РПЦЗ і яка перебувала в єдності з 

новоутвореною РПЦЗ (Віталія), інша – в підпорядкуванні єпископа 

Агафангела і в єдності з предстоятелем РПЦЗ Лавром (Шкурлом).  
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2002 року структура архиєпископа Лазаря провела ряд хіротоній та 

сформувала свій Архиєрейський Синод і таким чином розпочала своє 

самостійне існування. З того часу владика Лазар не значиться в списках 

єпископів РПЦЗ (В). Церква отримала назву Руської Істинно-Православної 

Церкви із центром в Одесі. 2005 року архиєпископ Лазар помер, тоді центр 

Церкви було перенесено в Омськ. Главою Синоду РІПЦ став архиєпископ 

Омський і Сибірський Тихон (Пасічник).  

Руська Істинно-Православна Церква має в Україні дві єпархії – 

Одесько-Харківську та Чернігівсько-Гомельську, з центром в Чернігові, 

якою керує єпископ Гермоген (Дуніков). Одесько-Харківська єпархія до 

липня 2007 року перебувала під омофором єпископа Іринея (Кліпенштейна). 

На сьогоднішній день ця єпархія знаходиться під прямим керівництвом 

глави Церкви - архиєпископа Тихона (Пасічника).  

У 2003 році частина громад, які разом з єпископом Агафангелом 

залишились вірні Синоду РПЦЗ, були об‘єднанні в Одесько-Кримську 

єпархію. Наприкінці 2006 року від єпископа Агафангела разом з трьома 

кліриками відійшов архимандрит Іоан Зинов‘єв і приєднався до групи 

митрополита Антонія (Орлова) – нової юрисдикції, створеної з уламків 

РПЦЗ (Віталія). Він був висвячений на єпископа Малоросійського і став 

керуючим Малоросійсько-Запоріжської єпархії. Таким чином була утворена 

ще одна паралельна структура, пов‘язана з історичною РПЦЗ. 

Після підписання «Акту про канонічне спілкування» між РПЦЗ та 

РПЦ єпископ Агафангел заявив про неприпустимість об‘єднання і фактично 

перейшов на самостійне існування. До нього почали звертатись всі клірики 

та вірні РПЦЗ, які не погодились на об‘єднання з Московським 

Патріархатом. Тому на сьогоднішній день єпископу Агафангелу 

підпорядковуються громади по всьому світу. Він фактично очолив ту 

частину РПЦЗ всього світу, яка не пішла на об‘єднання із РПЦ. Фактичним 

центром цієї ієрархічної структури нині є Україна. Для допомоги єпископу 

Агафангелу був рукоположений вікарний єпископ Болградський – Георгій. 

Підкреслюючи російську ідентичність своєї юрисдикції, єпископ 

Агафангел неодноразово протиставляв її українській групі. Зокрема у 

своєму інтерв‘ю агентству УНІАН він заявив наступне: «Тут, в Україні, ми 

маємо залишатися власне Російською церквою, яка мусить об‘єднати людей 

різних національностей, котрі бажають виховуватися в руслі російської 

духовної традиції. І вони всі мають право мати тут свою православну 

церкву. Тому я категорично заперечував пропозицію ввійти до УПЦ МП. Я 

вважаю цілком нормальним, щоб в Україні окремо існували українська та 

російська церкви». [Кому потрібне об‘єднання Руської православної церкви 

за кордоном та Московської патріархії? // 

http://www.unian.net/ukr/news/news-195946.html] 

Ще однією ієрархічною структурою, яка тягне своє коріння від 

Російської Православної Церкви Закордонної і яка діє на території України є 

Російська Православна Автономна Церква. Її центр знаходиться в Суздалі, а 
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предстоятелем є Валентин (Русанцев) в сані митрополита. В Україні вона 

представлена двома єпископами - Яковом Суходольським та Іларіоном 

Смілянським. 

 

Румунська група. Розвиток румунської паралельної ієрархічної 

структури є прямо пов‘язаним із Бессарабською митрополією Румунської 

Православної Церкви. Її історія також тісно пов‘язана з Галицькою 

митрополією.  

Молдавська Церква після свого заснування не була в складі Волоської 

(Румунської) Церкви, оскільки і політично між молдаванами і румунами не 

було єдності. У 1371 (1376) році для Молдавської митрополії єпископів 

висвячував митрополит Галицький Антоній. Юрисдикційно ця територія 

належала Константинопольському Патріарху, який у 1401 році визнав 

окрему Молдавську митрополію. Висвячення єпископів українцями можна 

розглядати як крок з благословення Константинополя (які також входили до 

його складу). 

Територіально Бессарабія включає також і українські землі: 

Хотинський регіон на півночі та Ізмаїльський і Акерманський - на півдні. У 

середині XV століття Бессарабія потрапила під владу турків. У такому стані 

вона проіснувала до російсько-турецьких воєн. У 1808 році був утворений 

Молдово-Валахський екзархат в складі Російської Церкви, який 

підпорядковувався Київському митрополиту. Однак в результаті 

Бухарестського мирного договору 1812 року між Росією і Туреччиною в 

складі РПЦ залишилась тільки Бессарабія. Так було утворено Кишинівську 

єпархію. 

У складі Російської Церкви Кишинівська єпархія існувала до 1918 

року, коли ці землі були захоплені Румунією. Разом зі зміною політичної 

влади відбулась і зміна церковного підпорядкування. Парафії на території 

Бессарабії були перепідпорядковані Румунському Патріарху. 15 листопада 

1923 року офіційно була заснована Бессарабська митрополія. Проти таких 

дій відразу виступив Синод Російської Православної Церкви начолі з 

Патріархом Тихоном. У такому становищі Бессарабія проіснувала до 

початку Другої світової війни, коли згідно з пактом Рібентропа-Молотова 

Радянському Союзу відходили бессарабські землі. У 1940 році південна та 

північна частини Бессарабії були передані Українській РСР, а з центральних 

земель утворено Молдавську РСР. 

Під час Другої світової війни територію Молдавії знову захопила 

Румунія. Також було відновлено церковну юрисдикцію, що складалась з 

трьох єпархій: Хотинської, Ізмаїльської та єпархії Четатя-Абле (Білгород-

Дністровський). Після закінчення війни радянська влада відновила 

Молдавську республіку в складі СРСР. У травні 1946 року в Бухаресті 

Патріархи Московський Алексій І та Румунський Никодим підписали угоду, 

згідно з якою територія Молдавії належить Російській Церкві. Угода була 

підписана під прямим тиском радянської влади, оскільки на той час Румунія 
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була окупована Червоною армією.На момент окупації Бессарабська 

митрополія налічувала 1090 храмів та 18 монастирів. На 1989 рік з них 

залишилось тільки 192 церкви та один монастир.  

Відновлення митрополії у складі Румунського Патріархату відбулось 

після того, як в 1990 році невдоволений діями правлячого архиєрея вікарний 

єпископ Бельцький Петро (Педурару) звернувся до Ясського митрополита 

РумПЦ з проханням свого входження в підпорядкування Румунського 

Патріархату. Синод Румунської Церкви, розглянувши згодом прохання 

єпископа, прийняв його у свою юрисдикцію.Разом з єпископом до РумПЦ 

перейшла частина кліриків та вірних Молдови, які не бажали залишатись в 

Московському Патріархаті. Було оголошено про відновлення діяльності 

Бессарабської митрополії. Нову структуру підтримали національно-

демократичні сили країни – Християнсько-демократична народна партія. 

Незважаючи на тиск з боку проросійського керівництва Молдавії, у 1997 

році влада змушена була зареєструвати Бессарабську митрополію згідно 

рішення з цього питання Страсбурзького суду з прав людини. 

Паралельно з цією митрополією в Молдавії існує структура 

Московського Патріархату. Останній неодноразово звертався до Патріарха 

Румунського Феоктиста з метою врегулювання ситуації. Однак ніяких 

домовленостей так і не було досягнуто.Після запиту з Московського 

Патріархату Екзархат було скасовано. Однак діяльність благочиння 

припинено не було. До його складу входить кілька священиків, заборонених 

в МП. 

Свого часу митрополит Петро претендував і на юрисдикцію 

бессарабського регіону України. Так кілька років тому він додав до свого 

титулу „Хотинський‖ (єпархія в Хотині існувала під час Другої світової 

війни). Але після протесту української сторони він відкликав своє рішення. 

24 жовтня 2007 р. Синод Румунської Православної Церкви утворив 7 

нових єпархій. Зокрема було відновлено 3 єпархії Бессарабської митрополії, 

які існували до 1944 року. Наразі їх центри знаходяться в молдавських 

містах Бельци, Кантемирі та Дубоссарах, але з часом Румунська Церква має 

на меті перенести єпископські кафедри і в українські міста – Хотин, Ізмаїл 

та Білгород-Дністровський. Відновлення єпархій викликало негативну 

реакцію Московської Патріархії та УПЦ МП. Так, 24 жовтня 2007 року 

Синод Української Православної Церкви МП засудив рішення РумПЦ, 

зазначивши, зокрема, що «вищеозначені дії Румунської Православної 

Церкви становлять загрозу для цілісності не лише Української Православної 

Церкви, але й Української держави, оскільки створюють умови для 

зростання сепаратистських настроїв на Буковині та Одещині».  

У зв‘язку з цим розпочалися переговори між РумПЦ і РосПЦ, які з 

самого початку наштовхнулися на труднощі. 22 листопада 2007 року в 

Троянському монастирі Болгарської Православної Церкви відбулась перша 

зустріч із врегулювання ситуації довкола Бессарабської митрополії. 

Сторони не досягнули консенсусу. Російська сторона наполягає на 
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неканонічності рішень Синоду РумПЦ. З румунського боку було 

запропоновано утворити автокефальну Церкву в Молдові, об‘єднавши 

митрополії обох Церков. Сторони вирішили продовжити діалог до 

остаточного врегулювання конфлікту. 

На сьогодні у складі Бессарабської митрополії в Україні діє одна 

парафія в селі Камишівка Одеської області (Ізмаїльський район). 

Настоятелем її є священик Анатолій Кристя. Громада зареєстрована у 

державних органах як автономна православна парафія. 

 

Грецька група. Свої громади в Україні також має гілка Істинно-

Православної Церкви Греції (старостильники). В юрисдикції митрополита 

Месогеї і Лавріотики Кирика (матвеїти) знаходиться громада св. Іоана 

Богослова в м. Києві та св. Пантелеймона на Закарпатті. Очолює парафії 

Митрополит Київський Серафим (повний титул Митрополит Київський, 

глава Істинно-Православної Церкви Росії). Характерною особливістю групи 

є те, що саме грецьке національне православ‘я вони вважають «чистим і 

неушкодженим». 

Отже, як було сказано на початку викладу, існування паралельних 

ієрархічних структур суперечить екклезіології та канонічному праву 

Церкви. Проте під впливом низки чинників, зокрема процеси етнічної 

самоідентифікації, їх виникнення не є рідкістю в історії.  

На сьогодні в Україні існує три основні ієрархічні групи, які в основі 

свого утворення одним із чинників мають етнічний фактор. Проте значною 

мірою подальшу ситуацію визначатиме тільки українська та румунська 

групи: перша з них є найбільш впливова та за всіма показниками має велику 

кількість прихильників і підтримку в державних органах; друга - хоч на 

сьогодні є малочисельною, але зі зростанням самої Бессарабської 

митрополії, зможе поступово розвивати свої структури і в Україні. 

Російська та грецька групи останнім часом проходять процес 

подрібнення, а кожен із уламків поступово маргіналізується, стаючи все 

менш помітним на церковному тілі України. 

Ми свідомо не включили в цей опис відомості про Українську 

Православну Церкву в єдності із Московським Патріархатом, оскільки в її 

середовищі на сьогоднішній день співіснують всі вищезгадані групи, а саме 

- українська та російська. Румунська група виділена в окреме благочиння 

Чернівецької єпархії, а для грецької групи існують окремі парафії. 
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4. Трансформаційні процеси 

в православному сектантстві України епохи постмодерну 

 
Феномен православного сектантства істотного значення набуває в 

контексті сучасних конфесійних змін в Україні. До 90-х років ХХ ст. 

соціальна роль православного сектантства визначалась перш за все тим, що 

його доктрина і практика являли собою спробу створення альтернативного 

існуючому порядку у суспільстві. У незалежній Україні сектантські групи 

православного походження легалізували свою діяльність. 

На підставі особистих інтерв‘ю, бесід з віруючими, контент-аналізу 

релігійної літератури ми виявили ще досить істотний потенціал для 

збереження православного сектантства і навіть відтворення його у нових 

формах, зокрема у вигляді таких неохристиянських зразків, як Православна 

церква Божої матері „Державна‖, реанімації призабутого леонтіївського 

культу в Західних областях України при підтримці частини ієрархів та 

духовенства Православної Церкви, виникнення нових громад Істинно-

православної церкви й Істинно-православних християн. В сучасній Україні 

існує стійка мережа релігійних об‘єднань православного походження, клір, 

віросповідні та організаційні засади. Все це свідчить насамперед про 

кризовий стан сучасного історичного православ‘я, оскільки його розкол на 

три юрисдикції і протистояння між ними посилюватиме процес 

трансформації. В умовах секуляризації суспільства, глобальних тенденцій, 

поширення бездуховності й аморальності, зростатимуть містичні настрої, 

посилюватимуться харизматичні уявлення, а відтак ортодоксальне 

православ‘я не задовольнятиме певну частину віруючих. 

За статистичними даними Державного комітету України у справах 

національностей та релігій на кінець 2008 р. кількість релігійних об‘єднань 

православного походження становила 93 громади. В офіційній статистиці в 

окрему графу виділені лише громади Істинно-православної церкви. Їх 

нараховується 33. Зареєстровано 15 громад Православної церкви Божої 

матері „Державна‖. Решта – 45 громад – віднесені до графи „Інші православні 

організації‖. Саме ці організації є офіційно зареєстрованими. Під час 

спілкування з прихожанами Істинно-православної церкви в м. Чернігові, в 

Житомирській та Вінницькій областях ми виявили суттєві розбіжності між 

офіційними даними і даними, якими оперують прихожани. Вони вважають, 

що на теренах України нині діє близько 50 громад ІПЦ, проте не всі вони 

офіційно зареєстровані. Небажання реєструватися пояснюється нездатністю, 

неготовністю значної частини віруючих ІПЦ жити відкритим життям. Але 

найчастіше відмова від реєстрації пов‘язана з останнім заповітом духовника. 

Виникнення релігійних об‘єднань істинно-православних 

обумовлювалась не запереченням православ‘я в цілому, а запереченням 

духовенства, яке змінило свою політичну орієнтацію і тим самим „продалось 

Антихристу‖, тобто радянській владі, проти якої істинні боролись і якої 

ніколи не приймали. У міру ж поступового відходу ІПЦ й ІПХ від 
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традиційних установок тихонівської орієнтації зникають ті суперечності, які 

мали місце у свій час між двома напрямками у православ‘ї. І тільки 

неприязнь до сучасного духовенства, яка протягом десятиліть складалась у 

свідомості істинно-православних, утверджена серед них думка про 

безблагоздатність церкви і надалі стримують значну частину послідовників 

ІПЦ й ІПХ від її визнання і регулярного відвідування. Саме ці фактори 

свідчать про те, що Істинно-православна церква й Істинно-православні 

християни є позацерковною течією у православ‘ї. 

І хоча ІПЦ й ІПХ вийшли із підпілля, вони принципово не беруть 

участі в жодних політичних рухах і кампаніях. Головний принцип, яким вони 

керуються, – збереження чистоти істинного православ‘я і внутрішньої 

свободи Церкви від руйнівних впливів „стихій світу цього‖. Члени цих 

релігійних течій не беруть участі в голосуванні до рад різних рівнів. У 

бесідах з прихожанами авторка цікавилась їхнім ставленням до сучасної 

державної влади: чи є якісь істотні зміни у порівнянні із ставленням до 

колишньої радянської влади. Відповідь була наступною: комуністична влада 

була богоборницькою, а сучасна є безбожною. Тобто позиція ІПЦ й ІПХ у 

ставленні до влади фактично не змінилася. Державну владу як таку вони не 

визнають, хоча всі прихожани цих релігійних течій є законнослухняними 

громадянами. 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 р. „Про 

додаткові заходи з відновлення справедливості щодо жертв репресій, що 

мали місце у період 30-40-х і 50-х років‖ повністю реабілітував засуджених 

членів ІПЦ: відтоді починається відродження її приходів, яке триває і донині. 

Для сьогоденної ІПЦ характерним є відновлення не лише раніше діючих 

приходів, а й створення нових. Так, наприклад, наприкінці 2005 р. у м. 

Вінниця виникла громада ІПЦ, яка відкололася від ортодоксальної 

Православної Церкви. Прихожани цієї громади пояснили авторці, що якщо 

створення і виникнення ІПЦ було обумовлене неприйняттям політики 

митрополита Сергія і богоборської держави, то виникнення нової громади 

пояснюється тим, що Православна Церква не виконує своєї місії духовного 

пастиря, вона все більше політизується, комерціалізується і порушує 

православну традицію. Для збереження чистоти православної традиції 

частина православних прихожан м. Вінниці вирішила перейти під 

юрисдикцію Руської Істинно-православної церкви. Таке явище стало 

можливим, на нашу думку, з двох причин. Першою причиною є криза 

Православної Церкви, про яку вже відверто говорять і її власні духовні 

ієрархи, а другою є те, що бажання зберегти чистоту православ‘я змушує 

прихожан шукати інші організаційні форми. Варто зазначити, що нинішні 

прихожани ІПЦ не переконані у міцності й вірності своєї віри, а тому 

називають свою церкву ортодоксальною, а Православну Церкву – офіційною. 

Домінантою релігійного світогляду як ІПЦ, так і ІПХ були і є 

апокаліптичні очікування. Варто зазначити, що ще у середині і наприкінці 70-

х років ХХ ст. уся життєдіяльність істинно-православних була 



243 
 

підпорядкована очікуванню апокаліпсису. Вважалося, що провісником 

близького кінця світу є поява Антихриста в образі радянської влади, а тому 

все, що так чи інакше пов‘язане з цією владою необхідно бойкотувати, не 

визнавати, знищувати. Але з кінця 90-х років ХХ ст. і в перших роках ХХІ ст. 

трансформація віросповідних основ ІПЦ й ІПХ очевидна. В умовах 

загострення глобальних проблем сучасності: загрози ядерної війни, 

екологічної, енергетичної, демографічної криз, техногенних катастроф та 

інших інтерсоціальних проблем зростають містичні настрої, поглиблюється 

есхатологічна спрямованість змісту проповідницької діяльності, 

посилюються харизматичні впливи. Зрештою, трансформація віросповідних 

основ в епоху постмодерну властива практично всім сектам і релігійним 

течіям православного кореня. 

Що стосується екуменізму, тобто поглядів і позицій, які відображають 

прагнення християн різних конфесій до об‘єднання в „єдиній Церкві 

Христовій‖ при збереженні плюралізму у віровченні, культі й організації, то 

представники практично всіх сект і течій православного походження його 

заперечують. Саме в руслі заперечення екуменізму очільник ІПЦ у м. Києві 

отець Олексій (Пергамєнцев) засудив підписання Акту про канонічне 

спілкування між Російською Православною Церквою Московського 

патріархату і Російською Православною Церквою за кордоном у 2007 р. Він 

висловив думку, що Російська Православна Церква, яка не здійснила обряду 

покаяння перед своїми ієрархами, духовенством і парафіянами за трагічні 

помилки минулих десятиліть, є безблагодатною, що унеможливлює будь-яке 

спілкування з нею. Крім того, отець Олексій висловив думку, яку ми цілком 

поділяємо, що підписання Акту про канонічне спілкування між двома 

церквами є подією політичної ваги, яка була покликана продемонструвати 

світу зацікавленість російського президента в об‘єднанні православних 

церков, створенні єдиного Російського православного центру як охоронця 

національних традицій і духовності народів Росії. Присутність російського 

президента на урочистому підписанні Акту про канонічне спілкування і 

першої спільної літургії ієрархів обох церков цілком закономірне. В такий 

спосіб В.Путін забезпечив собі політичний імідж об‘єднувача Церкви. 

Варто відзначити вплив молоді на духовний стан сучасного 

православного сектантства. Молоді віруючі інтенсивно привносять в общини 

світські інтереси і настрої, намагаються радикально впливати на традиційні 

віросповідні й організаційні принципи, відверто виступають проти 

консервативних елементів в ідеології й культовій практиці. Лідери 

православних сект і течій розуміють, що молодь – майбутнє релігійних 

об‘єднань православного походження, а тому прагнуть віднайти компромісні 

засади взаємодії віруючих різних вікових категорій. 

Останнім часом в середовищі як світському, так і богословському 

висловлюється думка про безперспективність і нежиттєздатність релігійних 

течій і сект православного кореня. Хочемо зауважити, що така думка є 

безпідставною. Наведемо лише один приклад, який свідчить не тільки про 
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трансформацію віросповідних основ православного сектанства в епоху 

постмодерну, а й про його стійкість, життєздатність. Так, на початку ХХІ ст., 

зокрема у 2000-2009 рр. все більше поширює географію і віросповідний 

вплив релігійне об‘єднання православного походження харизматичного 

спрямування леонтіївці. Окрім Рівненської, Житомирської, Хмельницької, 

Вінницької областей, громади леонтіївців діють і у Білоцерківському районі 

Київської області. 

Засновник релігійної течії Леонтій (Леонтій Герасимович Грицан) 

розпочинає свою діяльність як бродячий проповідник на початку 20-х років 

ХХ ст. Явище бродячого проповідництва не є типовим для українського 

релігійного життя. Воно більш властиве для Росії, де здавна були відомі 

„странники‖, „ходоки‖ та ін. Ще юнаком Леонтій відвідує монастирі: у с. 

Липки Гощанського району, Корецький жіночий монастир, Почаївську лавру. 

Жив там час від часу, хоча стати ченцем і присвятити своє життя Богові не 

захотів. 

Поступово біля Леонтія утворилося коло шанувальників, яке постійно 

розросталося. Для них він встановив особливі правила життя і поведінки. Як 

свідчать архівні джерела, для леонтіївців було характерним особливе 

вшанування чернецтва і обряду покаяння, харчові заборони, а саме – 

абсолютна заборона вживати м‘ясо, утримання від шлюбу і подружнього 

життя, що видавалося за вияв істинного благочестя і святості. Крім того, з 

самого початку існування леонтіївців яскраво вираженою була містична 

сторона вчення. Вважалось, що Леонтій володів даром цілительства і 

пророцтва. 

Вже наприкінці 30-х рр. ХХ ст. Леонтій вибудував своєрідну ієрархію 

релігійної громади. Своїх помічників і помічниць він називав „апостолами‖ 

(всього їх було 12) і мироносицями, а простих парафіян - „дітками‖. 

Після смерті Леонтія (1973 р.) керівництво вірними переходить до рук 

його найбільш відданих учнів – Михайла Гнесюка (одного із „апостолів‖) і 

священика Православної Церкви Московського патріархату Миколи 

Данилюка (Миколая Рогачівського за назвою с. Рогачів, Рівненського району, 

Рівненської області). Власне, з цього моменту розпочинається осмислення та 

пошук леонтіївцями своєї віросповідної ідентичності. У межах релігійної 

течії формується три напрямки: одні вважають Леонтія благочестивою 

людиною, і оскільки він помер у мирі з Православною Церквою, то за нього, 

безумовно, потрібно молитися. Інші вважають його за великого святого і 

пропагують вчення Леонтія. Ще одна група віруючих вшановують Леонтія як 

самого Саваофа. Тобто вони є виразниками найбільш крайніх поглядів 

стосовно релігійної спадщини проповідника. Цей коротенький історичний 

екскурс ми зробили для того, щоб акцентувати увагу на неоднозначній оцінці 

діяльності Леонтія ще за його життя, в середовищі православних парафіян, 

духовенства і чернецтва. До речі, до теперішнього часу на роковини і 

щопівроку з дня смерті Леонтія влаштовуються панахиди, на які збирається 

до 5 тисяч паломників не лише з України, а й інших країн СНД. 
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Дедалі частіше піднімається питання не лише про канонізацію Леонтія, 

а і його сподвижниці Херувими (Олександри Наумової), яка померла 1968 

року і похована у с. Застав‘я Гощанського району, Рівненської області. Земля 

з її могили (так само, як і з могили Леонтія) вважається цілющою, а фото, де 

вона зображена з посохом та клунком теж мають нібито „цілющі‖ 

властивості. 

Знаковим є те, що у Городоцькому жіночому Свято-Миколаївському 

монастирі, з благословіння митрополита Володимира (Сабодана), тричі 

відбувалося засідання Синодальної комісії, на яких присутніми були ієрархи 

православ‘я, ректори духовних семінарій, представники нижчого 

парафіяльного духовенства. Було доведено, що прагнення нав‘язати думку 

про Леонтія, що нібито він „святий‖, а той сам „Бог Саваоф‖ походить не 

лише від мирян, але й від духовенства. Крім того, Синодальна комісія 

визнала вчення Леонтія єретичним, яке руйнує основи святої Православної 

Церкви. 

Але останні події на Рівненщині (маємо на увазі похорони Михайла 

Гнесюка, одного з найвідданіших учнів Леонтія, його „апостола‖, 

пропагандиста вчення, які відбулися 13 лютого 2009 р. у м. Корець) явно 

суперечать постановам Синодальної богословської комісії. При великій 

кількості народу (близько 6 тисяч осіб) участь у церемонії поховання взяли 

митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, архієпископ 

Рівненський і Острізький Варфоломій, представник від Патріарха Кирила – 

архієпископ Ігнатій та багато інших ієрархів Православної Церкви, а також 

низове парафіяльне духовенство, ченці, настоятелі монастирів. Відтак на 

загальному тлі толерантного ставлення православ‘я до феномена 

леонтіївщини, наявності великих груп православних священиків, які не лише 

симпатизують, а й намагаються популяризувати леонтіївщину, губиться 

головний нерв, який кваліфікує леонтіївців як єретичну течію. Все це разом 

засвідчує, що такий феномен потрібний нинішньому православ‘ю України, 

яке переживає кризу. 

Особливістю леонтіївців є те, що ні сам проповідник, ні його 

послідовники ніколи відверто не поривали з Православною Церквою. 

Навпаки, вони активно використовували і використовують всі православні 

інституції і зібрання для пропаганди власних ідей. Мета леонтіївців – 

очистити православ‘я від скверни, не пориваючи з ним повністю. 

І ще про одне. Ми хочемо звернути увагу не лише на релігійний 

феномен леонтіївців, його унікальність, а головним чином на проблему 

виникнення подібних феноменів в лоні Православної Церкви. Адже історія 

православ‘я знала й знає і мальованців, і підгорнівців, й інокентіївців – це 

лише релігійні об‘єднання харизматичного спрямування православного 

походження, які вийшли за межі якогось одного регіону. А скільки таких 

течій залишились поза увагою дослідників? Всі названі течії були засновані 

православними і діяли в лоні Православної Церкви. Парадоксальним є той 

факт, що підгорнівці й інокентіївці намагалися відверто порвати усі зв‘язки з 
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Православною Церквою; інокентіївці навіть офіційно зверталися до уряду з 

проханням надати їм можливість діяти як самостійній церкві. Православна ж 

Церква лише обмежувалася окремими зауваженнями на адресу своїх 

опонентів. 

Серед головних видів діяльності сект православного походження 

найважливішою залишалась культова, основу якої становить богослужіння. 

Воно здійснюється в традиційних для них формах, зберігаючи елементи 

релігійної практики, які вже певною мірою стали класичними. В міру змін 

соціально-економічних і політичних умов змінюються підходи до змісту та 

характеру проповіді, яка покликана задовольняти потреби нового покоління 

віруючих. 

Лібералізація державної політики стосовно релігії та церкви 

забезпечила задоволення віросповідних інтересів православних сект. Потреба 

у конфесійному самовизначенні втрачає свою гостроту і поступово відходить 

на другий план. 

Одночасно протягом 90-х років ХХ ст. в загальній динаміці 

позаконфесійних зв‘язків спостерігається зростання їхньої довіри до 

державних органів влади. Проте соціальна значущість сект православного 

походження зумовлюється насамперед тим, що вони виявилися 

спроможними на індивідуальному рівні задовольняти проблеми людей: чітко 

виявилися у православному сектантстві особистісно-значущі функції – 

світоглядна, комунікативна та компенсаторна, суспільно-важливі функції – 

консолідуюча та інтегруюча – помітні значно менше. Причиною такого 

явища є впевненість кожного релігійного об‘єднання у винятковості й 

цінності лише своєї віри.  

Претензія на абсолютне володіння істиною, відокремлення релігійного 

об‘єднання православного походження призвели до виникнення специфічної 

психології, для якої властивим є усвідомлення власної винятковості, 

моральної і релігійної переваги над іновірцями та невіруючими. 

Хоча фундаментальні принципи православних сект залишаються 

незмінними, їхнє соціальне обличчя в останні десятиліття ХХ ст. і на початку 

ХХІ ст. змінюється завдяки оновленню внутрішнього складу: через 

підвищення освітнього рівня, суспільного статусу їхніх членів, а також 

розширення взаємодії з різними організаціями в державі і за кордоном. 

Прикладом цього можуть бути духовні християни, зокрема духобори. 

Створення Ради об‘єднання духовних борців Росії, яка займається роботою з 

одновірцями, в тому числі й з тими, хто проживає в далекому зарубіжжі, дала 

їм можливість налагодити цілком лояльні зв‘язки не лише з органами 

державної влади різних рівнів у країнах СНД, а й а кордоном. Більше того, за 

кордоном вони виступають як своєрідні посли народної дипломатії.  

Релігійна діяльність перестає носити архіважливий характер у 

життєдіяльності православних сект, як це було в минулому. Вона стає 

доповненням до основних видів діяльності, а тому зникає релігійний 

фанатизм, який був властивий цим релігійним об‘єднанням ще в минулі 



247 
 

десятиліття. Особливо це стосується Істинно-православної церкви й Істино-

православних християн. Разом з тим, цей факт змушує лідерів православних 

утворень шукати більш гнучкі форми організації своєї релігійної практики. 

Ще одна тенденція, на яку варто звернути увагу, поязана з активним 

переміщенням учасників православних сект і течій із села до міста. Явище це 

є закономірним і зв‘язане з процесом урбанізації. Протягом довгого періоду 

місто стикалось (і продовжує стикатись) не з окремими групами сільських 

мігрантів, а із значною кількістю вихідців із села. Вони завжди складали 

домінуюче джерело зостання міського населення, доля природнього 

приросту городян ніколи не була провідною. Це призвело до того, що навіть 

прихожани, які належать до Істинно-правослваних християн, які традиційно 

вважалися селянами за своїм складом, вони утворюють свої громади у містах. 

В контексті нашої теми це явище можна пояснити тим, що переважна 

більшість міського населення надіється на повернення до села і не прагне до 

набуття статусу міського жителя. Свідомо чи несвідомо вони відтворюють у 

нових місцях проживання звичний спосіб життя, в тому числі і духовну 

автономію. 

Таким чином, у перспективі головним чинником розвитку і поширення 

сект і течій православного погодження виступатиме фактична нездатність 

Православної Церкви до оновлення і адаптації в умовах постмодерного 

суспільства, що означатиме втрату впливу православ‘я на певну частину 

парафіян. Йдеться про тих парафіян, які прагнуть оновити православну віру, 

очистивши її від закостенілої обрядової практики. Саме духовним притулком 

і засобом оновлення істинної віри виступатимуть позацерковні 

неохристиянські об‘єднання і групи містичного культу.  

 

 

 

5. Католицька Церква про етнорелігійні виміри культури 

 

Процеси, що відбуваються на етнонаціональному та етноконфесійному 

грунті у різних країнах світу, в тому числі і в Україні, спонукають до 

вивчення питання про співвідношення та закономірності взаємодії етносу і 

релігії. Адже, як стверджує наш вітчизняний дослідник І. Власовський, 

―зв‘язок між національністю і релігією в історії людства треба признати 

явищем цілком природним‖ [Власовський І. Нарис історії Української 

православної церкви: У 4-х т.- К.,1998.-Т.1-С.9/ ]. 

Культурна історія народу нерозривно пов‘язана з його етнічною 

історією. Етнічна історія - це реальний процес змін та подій в усій їх 

багатоманітності й повноті, яких зазнав певний етнос від часів свого 

виникнення й до сьогодення. Вивчати цей процес, гадаємо, є доцільним у 

сукупності його найбільш значних подій та зрушень, що збереглися в 

народній пам‘яті, а також знайшли відображення в різних письмових 

джерелах, пам‘ятках матеріальної та духовної культурної творчості етносу. В 
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наш час набуває особливої актуальності питання про зв‘язок релігії, культури 

та етнічної історії народу, без відповіді на яке формування нової культурної 

парадигми, що сприяла б духовному й культурному відродженню нації, 

бачиться досить ускладненим. Осмислює ці процеси як світська, так і 

богословська наука, звертаючись при цьому до широкого кола питань, 

пов‘язаних з походженням та сутністю етнонаціональних спільнот, роллю 

релігії та церкви у їх становленні та розвитку, співвідношенням та 

взаємодією етносу, культури і релігії. 

З богословської точки зору, церковна догматика сама по собі не може 

мати і не має етнонаціонального забарвлення. Етнонаціональна специфіка 

релігії найбільшою мірою проявляється у культовій сфері. Якраз на 

релігійному культі, на відміну від інших елементів релігійного комплексу, 

відбиток етнічних ознак є найпомітнішим. Одні і ті ж культові дії чи обряди, 

залежно від менталітету народу, можуть набувати різних відтінків. 

Особливості національної культури, традицій, фольклорних надбань 

накладають на релігійний культ свій відбиток. Тому реальні відмінності між 

віруючими різних конфесій полягають не стільки в уявленнях про 

надприродне, скільки в особливостях їх культових дій. 

Культові елементи релігії, у свою чергу, досить активно взаємодіють з 

народною, національною культурою, традиціями, звичаями, обрядами, 

глибоко проникають у побутову сферу. Незважаючи на те, що всі католицькі 

церкви світу мають однакову догматичну основу, між ними все ж 

спостерігаються обрядово-культові відмінності, зумовлені характером впливу 

на них національних культур, звичаїв, традицій народів, що їх сповідують. 

Тому чимало народів, які сповідують одну і ту ж релігію, є досить 

різними за своєю етнонаціональною суттю, культурою, мовою, звичаями та 

традиціями. Так, незважаючи на те, що у кожної із націй – французької, 

іспанської, італійської та інших – однією з етнічних ознак є католицька 

релігія, вони не перестають бути самими собою. Адже, крім релігії, у них є 

інші яскраво виражені етнічні ознаки – мовні, культурні, фольклорні, 

психологічні, побутові, звичаєві тощо. 

Християнство, зокрема католицизм, своєю універсалізацією культу та 

вчення знімає розбіжності між локальними специфічними культовими діями 

та розумінням віри серед окремих частин етносу. Представники католицизму, 

враховуючи реалії сьогодення, формування нових стереотипів і стилів життя, 

намагаються знайти ті об‘єднуючі чинники, які сприятимуть всебічному 

розвитку як окремої людини, так і людської спільноти, інтелектуальному 

зростанню особи та визначенню нею свого місця в теперішньому житті і 

баченні майбутнього. Одним із таких об‘єднуючих чинників католики 

називають культуру, без якої Церква, на їхню думку, існувати не може. Вони 

говорять про цінність і розмаїтість культур, про плюралізм культур, а також 

про дотримання ними принципу національного самовираження в культурі. 

Підтвердженням цих слів є визначення культури папою Іваном Павлом II, 



249 
 

яка, на його думку, включає в себе ―усе те, що формує людську особу і 

спільноту, в якій вона живе‖ [L‘Osservatore Romano.- 1993, 15 sept. ]. 

Католицизм намагається спонукати до активного засвоєння культури і 

подає новий вимір культури, який враховує сучасний спосіб, стиль, сенс 

життя індивіда, засвоєння ним картини світу, існуючих звичок, норм 

поведінки, властивих релігійній культурі, його входження в тіло культури 

черех формування нових ціннісно важливих змістів. Сутність цього виміру 

культури базується на новому підході, запропонованому II Ватиканським 

Собором, який полягає у тому, щоб за будь-яких культурних умов, у будь-

якому культурному контексті розпізнавати те, що може виявитися ―зернами 

Євангелізації‖. Отже, йдеться про потребу ―інкультурації Євангелії‖ та 

―Євангелізації сучасних культур‖, що приведе до нової євангелізації як самої 

Церкви, так і світу загалом. Виконати це складне завдання ―інкультурації 

Євангелія‖ католицька Церква зможе лише за умови подання цієї 

інкультурації в тих нових формах, як тісно пов‘язані з національними 

культурами. Відтак, сама Церква потребує інкультурації, наближення до 

національної культури, користування національною культурою як засобом 

євангелізації. 

Трансформації, що відбулися в католицизмі, мають серйозну 

аргументацію богословів і, на їхню думку, спрощують практику 

інкультурації християнства в сучасному світі. Постійно піднімаються 

питання про те, що для успіху місії християнство повинне використовувати 

місцеву культуру, щоб бути зрозумілим людям даного часу і місця.  

II Ватиканський Собор виділив два моменти, на підставі яких Церква 

приділяє надто велику увагу культурі різних народів і цивілізацій. По-перше, 

культура «безпосередньо випливає з розумної і суспільної природи людини» 

(№ 59, § 2), а тому необхідно «виявити особливу увагу до того неповторного і 

необхідного вираження особистості, яким є культура». По-друге, проповідь 

Євангелія в культурному контексті визначеного хронотопу культури 

забезпечує його розуміння у відповідності зі стандартами сприйняття даної 

культури.  

«Бог, виявляючи Себе Своєму народу, втілившись в Сині, говорив 

згідно культури, властивій епосі», - так обґрунтовує Собор необхідність 

враховувати особливості місцевих культур. Папа Іван Павло II підкреслює, 

що Церква, намагаючись пристосуватися до будь-якої форми людського 

суспільства і «освоїти усе, що є цінного в звичаях і різних формах життя 

народів» (№ 13, § 2), повинна знати і цінувати різні культури, з розумінням 

використовувати їх, щоб нести народам Благу Звістку. 

Проблема діалогу і взаєморозуміння історично неоднорідних культур 

існувала завжди. Однак труднощі в трансляції ідей Євангелія виникають тоді, 

коли не тільки картина світу і традиції в даній культурі відмінні від 

християнських, але і цінності культури протилежні євангельському ідеалу. У 

такому випадку процес інкультурації не може бути дуже простим, оскільки 

прийняття християнства такою культурою чи суб'єктом культури буде 



250 
 

насамперед означати відмову від тих традицій, картини світу, віри, цінностей, 

що існували раніше.  

Багато в чому непроста ситуація склалася навіть на тих територіях, де 

християнство є традиційною, історично сформованою релігією, саме тому в 

Енцикліці «Віра і розум» говориться: «Наше покоління стикається з 

проблемами, котрі доводилося вирішувати церкві в перші століття її 

існування» (Гл.VI, 72). Але католицька церква не залишає надії знайти ту 

мову, на якій вона зможе бути почута сучасною культурою. Проблема 

інкультурації безпосередньо пов‘язана з питаннями діалогу Церкви і 

культури, взаємовпливом релігії на культуру і культури на релігію. Вона 

набуває сьогодні особливої гостроти в зв‘язку з процесами секуляризації у 

сучасному суспільстві, які, на думку богословів, приведуть його до повної 

бездуховності. Тому необхідно визначити реальне місце християнства серед 

інших феноменів сучасної культури, виявити історико-культурні причини, 

що ініціюють процеси модернізації християнства, проаналізувати основні 

аргументи на користь можливості чи неможливості змін у його культово-

догматичній сфері відповідно до вимог реалій часу. 

Ідеї католицького модернізму були засуджені як Папою Пієм Х, так і 

його послідовниками Пієм XI (1922-1939) і Пієм XII (1939- 1958). І тільки 

при Папі Івані XXIII (1958-1963) ситуація змінилася. Він ввійшов в історію 

папства як церковний реформатор. Він відійшов від курсу свого попередника, 

був натхненником і главою прихильників церковної реформи, яка одержала 

перемогу на II Ватиканському Соборі.  

II Ватиканський собор Католицької церкви проголосив ідею 

„agiornamento‖ („осучаснення‖, „відновлення‖ Церкви), провів у життя 

революційні літургійні і канонічні реформи, у результаті яких у лоні Римо-

Католицької Церкви відбувся різкий поворот до модернізації богослужіння, 

до посилення тенденцій екуменізму в сучасному ліберальному католицькому 

богослов'ї.  

Собор висловився за розмаїтість літургійної типології відповідно до 

різних традицій і культур, а також за спрощення обрядів. Територіальні 

церковні влади одержали право виносити рішення про використання 

сучасних місцевих мов (при збереженні можливості служити месу й 

латиною).  

Зацікавленість католицькою церквою в культурі проявляється і в 

сучасний період. Адже культура виступає тим феноменом, що створюється 

людиною й існує для людини, охоплює все життя народу, його народні 

традиції, звичаї, національну свідомість. Через діалог Церкви з 

національними культурами відбувається сьогодні зближення релігійної віри і 

національної культури, втілення католицизму в культуру того чи іншого 

народу, в його історичний поступальний розвиток. 

З основних документів католицької Церкви випливає, що культура 

сучасного людства знаходиться в стані кризи. Криза культури пов'язується з 

кризою в релігії, занепадом віри, витісненням християнських моральних 
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норм, настанням бездуховності в культурно-цивілізаційній сфері, зі 

зникненням трансцендентного розуміння людського існування, посиленням 

духу секуляризму й етичного релятивізму. [Weiler R. Einfuhrung in die 

katolische Soziallehre: Ein systematischer Abris.-Graz, 1991.- P. 144] 

Модернізований католицизм визнає небезпеку процесів секуляризації 

всіх сфер суспільного життя, яка охопила світ наприкінці XX століття. Вихід 

з цього положення католики вбачають у зверненні до біблійних основ 

людського життя. З одному боку - це означає зміцнення віри серед жителів 

тих регіонів, куди християнство прийшло багато століть тому. Аджорнаменто 

має на меті нібито знову прилучити до релігійних норм ці народи, заново їх 

християнізувати. З іншого боку – спрямувати вибір невіруючих у русло 

християнства. Найважливішу роль у вирішенні цих найголовніших завдань 

католицизму приділяється „проповідуванню соціального вчення Церкви‖, 

тому що, за висловом Папи Римського, „не існує істинного вирішення 

„соціального питання‖ поза Євангелієм‖.  

Найбільш повно принципи аджорнаменто викладені в Пастирській 

конституції про Церкву в сучасному світі, частіше названої за першими 

словами „Gaudium et spes‖ („Радість і надія‖). Її автори намагаються 

підсумувати в релігійно-етичних поняттях усі ті зміни, що відбулися як у 

суспільному, так і в особистому житті людей. Вони говорять про Церкву, яка 

допомагає людям, яка бажає зробити свій внесок у соціальний прогрес: 

„Католицька церква прагне подати ідеали і цілі, які вона пропонує сучасній 

людині, як ідеали і цілі, що випливають з її практичного життя і відповідають 

її практичним інтересам‖. Вона „визнає все те позитивне, що є в сучасному 

соціальному динамізмі, особливо ж - еволюцію в напрямку єдності, процес 

здорової соціалізації‖ (Gaudium et spes.- § 42). 

Яскравим прикладом модернізаційного процесу інкультурації „в дії‖ є 

діяльність РКЦ в Україні. Соціально активна католицька політика 

інкультурації, що успішно розвивається та послідовно модернізується на 

українських теренах, виявляється досить привабливою для віруючих. Про це 

свідчить стійке зростання кількості громад РКЦ та УГКЦ у країні протягом 

останнього десятиліття. [Церкви і релігійні організації України у 2002 році. 

Довідник //Редакційна колегія: В.Бондаренко та ін. – К., 2003. – 126с). ]Як 

відзначає А.М.Колодний, „Ми живемо за умов прискорення суспільного 

прогресу. Конфесія, яка хоче вижити, не відстати, має змінюватися 

відповідно до нашого часу, його потреб і перспектив... Католицизм, як 

вагомий духовний рух сучасності й одна з найдинамічніших християнських 

конфесій, має великі підстави для домінування в релігійному житті 

наступного століття‖ [Колодний А.М. Проблеми і перспективи християнства 

XXI століття // Християнство: контекст світової історії і культури. Науковий 

збірник конференції / Ред. кол.: А.М.Колодний П.Л.Яроцький. - Київ, 2000. - 

С.55-56]. 

Як слушно зауважив, підсумовуючи наслідки модернізації 

католицького вчення в XX столітті, проф. П.Яроцький, „інкультурована‖ 
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церква завтрашнього дня - це синтез великих культур і філософій, 

пристосованих до Євангелія. Якщо такий проект буде реалізованим, то 

людство в XXI ст. може зустрітися, по суті, з новою універсальною релігією‖ 

[Яроцький П.Л. Етноконфесійна толерантність - морально-етичний дискурс 

третього тисячоліття // Християнство і мораль. - Тернопіль, 2002.- С. 90]. 

В інкультурації ролі Церкви надаєтся надзвичайно важливе значення. 

Церква покликана стежити за тим, щоб нові культурні форми без 

перекручувань втілювали основні екзистенціальні істини, які сповіщають 

світу Євангеліє. Богослов'я вбачає своє завдання в тому, щоб забезпечити 

Церкву фундаментальними орієнтирами, що дозволяють їй у кожному 

конкретному випадку виносити судження про те, які культурні форми вірно 

втілюють Євангеліє, а які, власне кажучи, є вираженням ―іншого Євангелія‖. 

Церква намагається застосовувати богословські, а не просто етичні, критерії 

оцінки інкультурації, оскільки останні часто збігаються з культурними.  

Спроби інкультурації християнства в різні культури не завжди були 

однаково успішні. Але те, що християнське вчення поширилося по світі, 

свідчить про те, що процес інкультурації має власні закони. Наприклад, коли 

християнське Євангеліє проповідувалося грекам, воно стикалося з 

культурою, яка не просто була іншою, але глибоко протилежною тій, котра 

породила Євангеліє історично, тобто семітській культурі. Історики 

сперечаються про те, наскільки елліністична культура проникнула в іудаїзм 

часів Ісуса Христа. Дослідники розходяться в думках, чи була це успішна 

інкультурація, вірна Євангелію, чи ―жорстка еллінізація‖, як вважав Гарнак. 

Але, з погляду католицької традиції, те, що відбулося в патристичну епоху, 

було саме успішною інкультурацією, оскільки чистота Євангелії не була 

втрачена. 

Однак саму можливість інкультурації не можна вважати тільки 

проблемою правильності чи неправильності організації процесу включення 

ідеї в культуру. Для цього сама ідея повинна бути наділена незаперечною 

цінністю, універсальною для людей різних культур. У християнстві унікальна 

роль відводиться любові. У Новому Завіті основною заповіддю Ісус назвав 

любов до Бога, а також – любов до ближнього, навіть до своїх ворогів. Однак 

для сучасної людини, яка за допомогою інтелекту осмислює «об'єктивну 

реальність», однієї проповіді любові вже недостатньо. За дві тисячі років світ 

істотно змінився, значно виріс культурний, інтелектуальний потенціал 

людства і водночас виникли труднощі у формуванні взаємовідносин Церкви і 

світу всередині суспільства, що часом відкидає віру. Їй доводиться обирати 

шлях, який би відповідав науковому, педагогічному і технічному прогресу, 

так само як суспільно-політичним устремлінням і змінам морального і 

релігійного порядку. У цьому полягає сутність завдання, котре нова культура 

ставить зараз перед релігією. Як сказав кардинал Поль Пупар, «мова йде вже 

не тільки про те, щоб учитися новій мові, пристосовуватися до нових 

категорій, але і про те, щоб прийняти ті значні зміни, що відбулися в Старому 

Завіті з маленьким іудеєм , що загубився у величезному Вавилоні. Загубився, 
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тому що в нього тепер немає орієнтирів. Чи, вірніше, він зберіг їх, але інші 

більше не визнають їх, а отже не визнають його віри». [Поль Пупар. Церковь 

и культура. Заметки о пастырстве разума.- Милан-Москва,1993. – С. 37]. 

Отже, процеси, що відбуваються сьогодні в католицизмі, 

відображають, з одного боку, конфлікт між релігією і культурою, а з іншого 

боку - спробу пошуку компромісу, оптимального вирішення питання про 

місце і роль релігії в сучасному світі. При цьому діалог церкви з 

національними культурами стає настільки важливою життєвою необхідністю, 

від якої залежить подальша доля католицької церкви ХХI століття, що 

намагається наблизитися до кожної людини, до життя кожного народу, 

допомагає цим народам жити у відповідності з національними та релігійними 

традиціями, намагається зблизити релігійну віру і народну культуру, щоб в 

такий спосіб зробити можливим втілення католицизму в культуру того чи 

іншого народу, наблизити сучасну культуру до Євангелії.  

Вирішення поставлених перед Церквою завдань щодо взаємозв‘язку 

релігії, культури, етносу, етнорелігійних вимірів культури зумовлює 

вирішення нею ще багатьох проблем. Насамперед, це стосується суспільно-

політичних проблем (подолання соціальної відсталості та нерівності народів, 

сприяння вирішенню міжнаціональних, расових, міжконфесійних конфліктів, 

встановленню політичної стабільності, вшануванню прав і свобод всіх 

народів), а також демографічних, екологічних, гуманітарних проблем тощо. 

Наскільки тісно Католицька церква процес ―євангелізації Церкви і світу‖ 

буде пов‘язувати з вирішенням означеного кола проблем, наскільки 

пріоритетними ці теми будуть при проведенні міжнародної політики 

Ватикану, настільки це сприятиме зближенню віри і культури, віри і етносу, 

вдалим спробам інкультурації християнства в різні національні культури.  

Як показала практика, інкультурація християнства – це входження в 

культуру ціннісних змістів, виявлення прихованого чи того, що ще не 

відбулося, реальність, багато в чому не залежна від цілеспрямованих зусиль 

окремих особистостей чи еліт. Це процес, що має характеристиски 

самоорганізуючогося. При цьому немаловажно, яким цінностям віддасть 

перевагу сама культура.  

Інкультурація в католицькому варіанті – це внесення євангельських 

істин у культуру мовою цієї культури, облік культурної ситуації як у 

християнських країнах, так і в інших культурних традиціях, пошук нових 

форм євангелізації аж до зміни літургії відповідно до вимог конкретної 

культури.  

Однак, так чи інакше, будь-якій культурі потрібне не привнесення 

нової емпірії, а привнесення нових змістів. Тільки це може зробити 

«християнізацію культури», утім, як і успішну інкультурацію, можливими. 

Одним із таких нових важливих змістів є етнорелігійний вимір культури, 

котрий звершує концепцію поєднання релігійної віри і національної 

культури, робить можливою зустріч Церкви із культурою багатьох народів і 

усвідомлення цими народами своєї місії у цьому складному світі. 
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Осмислення зв‘язку релігії, культури, нації допомагає народам розкривати 

етнічні відмінності одного народу від іншого, унікальні властивості власних 

національних культур, специфіку свого національного характеру, 

національної душі, національної самосвідомості, релігійного духу народу, 

його духовного потенціалу.  

 

 

 

6. Зміна смислових акцентів 

у стратегії взаємодії зі світом Католицької Церкви 

 

Строкаті світоглядні уявлення наших сучасників є виявом 

загальносвітоглядних процесів у світі, які, зазвичай, визначаються через 

поняття ―глобалізаційні процеси‖, ―інформаційна доба‖, ―постмодернова 

настанова‖ і супроводжуються зокрема такими негативними доповненнями, 

як ―глобальні проблеми людства‖, ―інформаційна перенасиченість‖, ―втрата 

віри в розумність людства та його історичний прогрес‖. До останніх слід 

також віднести втрату віри в наявність істинного сенсу життя, світу, історії і, 

як наслідок, відсутність віри у гарантовані перспективи досягнення 

належного стану буття. Зрозуміло, що ці проблеми тим чи іншим чином 

вкорінені саме у духовній сфері, адже відсутність чи неактуальність основ 

світогляду може привести до інформаційної розгубленості, відчуженості від 

світу, втрати самоідентичності та гармонійного й цілісного бачення буття в 

його різновекторних часових параметрах. Вочевидь, що саме релігія, а 

зокрема й Католицька Церква, має історично вироблені та перевірені засоби 

для повернення людському світогляду віри у дійсні, вагомі підстави й 

перспективи людського життя. Зрештою й самі релігійні організації мають 

неабияке зацікавлення в своїй актуальності в сучасному світі, адже від цього 

залежатиме й їхнє майбутнє.  

Сучасні католицькі дослідники та теологи значну увагу приділяють 

осмисленню основ християнського світогляду [Каспер В. Ісус Христос. — К., 

2002], тим ціннісним орієнтирам та етичним нормам, що програмували 

розвиток християнсько-європейської культури упродовж століть [Хабермас 

Ю. Дополитические основы демократического государства?// Диалектика 

секуляризации. О разуме и религии.- М., 2006], намагаються віднайти 

прийнятні способи адаптації християнського віровчення до змінених 

світоглядних запитів сучасного світу[Жицінський Ю. Бог постмодерністів. – 

Львів, 2004]. Перехід християнства із другого тисячоліття у третє для 

Католицької Церкви супроводжується змінами смислових акцентів у 

взаємодії зі світом, що є логічним процесом трансформації уявлень про її 

роль та місце у наявних соціально-світоглядних умовах з одного боку, а з 

іншого – наслідком попередньої діяльності з адаптації в секуляризованому, 

полірелігійному, але ж витоково традиційно–християнському європейськом у 
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цивілізаційному контексті. Ілюстраціями цієї зміни є погляди двох 

католицьких пап - Івана Павла ІІ та його наступника Бенедикта XVI. 

Так своєю відомою енциклікою ―Віра та розум‖ Іван Павло ІІ закликав 

поціновувати різнокультурні варіанти мудрості і збирати здобутки людського 

розуму з усіх культурних шарів. Адже людську природу вирізняє ―безустанна 

відкритість перед тайною та незгасне прагнення знання. Тож кожна культура 

приховує в собі й виражає собою прагнення до якоїсь повноти. Через що 

можна сказати, що в самій культурі закладена можливість прийняти Боже 

Об‘явлення‖ [Віра і розум – двоє крил людського духу. Енцикліка папи 

римського Івана Павла ІІ.// Віра і розум – двоє крил людського духу. 

Матеріали наукового колоквіуму. – К., 2001.- С. 70]. А завданням сучасних 

християн, на його думку, ―є добути з тієї багатої спадщини елементи, які 

відповідають їхній вірі, щоб збагатити християнську думку‖ [Там само. - С. 

71]. Це є можливим, бо ―Вічність входить у час, Всеосяжне ховається в малій 

частці, Бог стається людиною.  

Отже, істина, що міститься в Об‘явленні Христа, не замкнена в тісних 

територіальних і культурних межах, відкрита для кожної людини, яка прагне 

її прийняти як остаточне й непомильне слово, щоб надати сенс людському 

існуванню‖ [Там само. - С. 16]. Тут мається на увазі, що в основі 

християнського віровчення лежить абсолютна за смислом істина, яка 

протягом історії людства в різних культурних контекстах могла розумітися 

варіативно. І розум людський не принижується в своїх здатностях, однак 

обмежується в своїй зухвалості, адже тимчасове і обмежене не може 

визнаватися тотальністю. Це також відкривало можливість для теологічної 

роботи, спрямованої на актуалізацію віровчення церкви у конкретних 

культурно-світоглядних умовах. Але метою такої діяльності має бути саме 

―пошук остаточного й абсолютного сенсу життя‖, адже ―Боже Слово об‘являє 

остаточну мету людини і надає повноцінного сенсу її діяльності у світі‖ [Там 

само. - С. 80]. І людські пошуки метафізичних глибин істинного смислу 

мають вагомі богословські підстави, адже ―віра однозначно виходить із того, 

що людська мова здатна універсально виразити ... божественну й 

трансцендентну реальність‖ [Там само. - С. 83]. Зрештою, остаточною 

достовірною підставою наявності істинної реальності проголошується Боже 

Слово (Логос). Інакше і не може бути в людському прагненні мати опертя 

власного зростання на остаточну істину, яка є підтвердженням реальності 

буття і немарності зусиль людини в її індивідуальному житті.  

Відтак Іваном Павлом ІІ акцентується увага на беззаперечній цінності 

метарівневого смислу, а не на спробі абсолютизувати конкретне його 

значення. З усвідомлення того, що і біблійні тексти були записані людьми, 

світогляд яких формувався під впливом культурного середовища та певних 

світоглядних установок, і церковне передання є також доробком віруючих 

людей, католицькі теологи підносять роль власне людського слова та 

людських пізнавальних здібностей, адже за їх допомогою християнин прагне 

осягнути єдиний Істинний Смисл, що тим чи іншим чином ними ж 
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фіксується й означується. Абсолютною цінністю в такому випадку володіє 

Істинний Смисл Єдиного Слова Божого, а не його кінечні і численні людські 

інтерпретації, традиційні значеннєві схоплення. Хоча останні аж ніяк при 

цьому не нівелюються і не знецінюються, адже в них і лише через їх 

посередництво цей Єдиний Смисл поступово і дискурсивно проявляється і 

осмислюється: ―Запліднені Словом Христа, поволі приносимо плоди в Церкві 

для Слави Бога‖ [Катехизм Католицької Церкви. – Синод Української Греко-

Католицької Церкви 2002 р. – С. 415]. В цьому й полягає головна 

сотеріологічна програма Католицької Церкви. 

Й. Ратцінгер (ще кардинал), очевидно підтримуючи й поглиблюючи 

думки Івана Павла ІІ, висловлені ним в енцикліці ―Віра і розум‖, розвиває 

ідею надзвичайної вагомості визнання остаточної Істини у справі спасіння 

людства. Так, зокрема, розмірковуючи над вищезазначеною енциклікою, він 

звертає увагу на те, що чи не найголовніший її здобуток полягає у ―прагненні 

реабілітувати проблему істинності в нашому світі, охопленому ідеєю 

релятивізму… Енцикліка бажає просто-напросто спровокувати людство на 

ризик пізнання істини‖ [Ратцингер Й. (Бенедикт ХVІ) Вера – Истина – 

Толерантность. Христианство и мировые религии. – М., 2007.- С. 266]. Таким 

чином Бенедикт ХVІ наголошує на значимості цієї праці свого попередника 

для людства загалом, на її (наперекір критиці з боку секулярної філософії за 

догматизм та фундаменталізм) своєрідній революційності у прагматичному й 

релятивіському світі, що не лише втрачає потяг до пізнання істини, але й 

починає соромитися своєї причетності до абсолютної трансцендентної 

Істини, яка не може бути віднайдена й верифікована в межах емпіричної 

дійсності.  

Відмова від опертя на абсолютну трансцендентну Істину є тією 

хворобою Європейсько-християнської культури, яка й спровокувала її 

сучасну світоглядну кризу. На цьому наголошують і світські філософи, що 

відзначають змістовну вичерпуваність секуляризованої культури у випадку, 

якщо вона не звертатиметься до релігійних суб‘єктів комунікації, бо ж саме 

релігійні спільноти продукують і відтворюють ті ціннісні мотиви й 

установки, на яких тримається світська мораль та право [Хабермас Ю. 

Дополитические основы демократического государства?// Диалектика 

секуляризации. О разуме и религии.- М., 2006.- С. 70]. У цьому криється 

небезпека втрати сутнісної мотивації для суспільної солідарності, що, 

зрештою, може призвести й до остаточної нівеляції ліберально-

демократичних та гуманістичних цінностей, які, очевидно, мають своє 

релігійне походження й вкорінені в християнській істині про людину та світ. 

Релігія формує цінні сні мотивації, які ґрунтуються на абсолютних, 

трансцендентно вкорінених смислах, що, очевидно є більш сталою основою 

світогляду людини, ніж суспільна конвенційна узгодженість.  

Однак і релігія в сучасних світоглядних обставинах змушена позбутися 

своїх абсолютиських позицій щодо функціонування у суспільстві. Більше 

того, для забезпечення собі ефективного власне релігійного функціонування 
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вона має рахуватися з необхідністю й правомірністю альтернативних 

світоглядних концепцій (світських та релігійних), адже історичний поступ 

людства свідчить, що ―не існує такої раціональної, етичної чи релігійної 

формули, з якою погодився б увесь світ і яка могла б потім слугувати для 

нього основою‖ [Ратцингер Й. Чем держится мир. Дополитические 

моральные основы либерального государства // Диалектика секуляризации. О 

разуме и религии.- М., 2006.- С. 103].  

Звичайно, наявність абсолютної цінності й Істини не є очевидною поза 

досвідним (зокрема, релігійним) сприйняттям. Більше того, в історії людства 

постійно здійснювалися спроби піднесення приватного або групового 

інтересу до статусу абсолютної цінності, в результаті чого людство стикалося 

і з проблемою тоталітарних режимів, екстреміських рухів. Одначе повна 

відмова від уявлень про наявність абсолютної цінності та остаточної Істини, 

що спирається (і обґрунтовує) не на приватні інтереси певних груп людей, а 

виражає сутнісну (трансцендентну) основу людського життя та суспільного 

співжиття, веде людство до зневіри, до втрати потреби морально-етичного 

самовдосконалення. Але ж в історії людства і в сучасному інформаційно-

плюральному контексті функціонують певні визначення смислу Істини. Так 

виглядає з точки зору світської гуманітаристики з її прагматично-

функціональним підходом до пізнання. Натомість для віровизнання смисл 

остаточної істини є метафізичною даністю (заданістю ), аксіомою буття, що 

визначає дійсність загалом. Тому і наявність міцного фундаменту світогляду, 

який конкретизується як остаточна Істина віри, уможливлює знаходження 

трансцендентного Смислу життя людиною. Сучасний релятивіський 

світський підхід до усвідомлення абсолютної Істини є непродуктивним в 

цьому напрямку. Він розвинувся внаслідок пріоритетності методологій, 

прийнятних для дослідження емпіричної дійсності, результати якого можуть 

піддаватися науковій верифікації в досяжних людині межах.  

Що ж може сказати наука та сучасна раціональність про горизонт й 

метафізичний рівень буття? Щонайбільше те, що в сучасному 

інформаційному, плюралізованому, глобалізованому світі врівноважених 

можливостей ми констатуємо наявність альтернативних світоглядних 

моделей, які спираються на конкретизовані їхніми засновниками уявлення 

про остаточну Істину буття людини. Однак такого висновку замало людині, 

яка хоче мати істинний сенс свого життя. 

Релігія компенсує людині її онтологічні, екзистенційні й гносеологічні 

нестачі. Та в питанні фундаменту світогляду мова не може йти про релігію 

взагалі, а лише про конкретну релігійну парадигму. Бо ж, на думку Й. 

Ратцінгера, ―якщо вважати всі релігійні змісти однаковими і дотримуватися 

ідеї, що релігії, хоча й відмінні, але по-суті представляють собою одне й те ж, 

ніякий розвиток буде неможливий‖ [Ратцингер Й. (Бенедикт ХVІ) Вера – 

Истина – Толерантность. Христианство и мирове религии. – М., 2007.- С. 

292]. Адже розвиток має спиратися на ґрунтовні основи. Натомість конкретна 

релігія, зокрема християнство, ―вчить абсолютним істинам і цінностям, і тим 
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самим прямо суперечить скепсису релятивістської демократії‖ [Ратцингер Й. 

(Бенедикт XVI) Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени. 

– М., 2007.- С.59].  

І ось тут вже ми помічаємо зміну акцентуації у стратегічних програмах 

Католицької Церкви: якщо Іван Павло ІІ актуалізовує необхідність 

привернути людство д о потреби пошуку Істини, то Й. Ратцінгер (Бенедикт 

ХVІ) наголошує саме на тому, що Смисл Істини чітко визначається 

віровченням й зафіксований віровизнанням. І носієм та зберігачем 

визначення Смислу Істини є спільнота віруючих – Церква. Саме тому 

Й.Ратцінгер наголошує, що ―Ісус – Слово Боже, що стало людиною заради 

спасіння всіх людей‖, однак ―повнота Христової таємниці спасіння також 

належить до Церкви, що є невід‘ємною від її Господа‖. Відтак ―у зв‘язку з 

єдністю і вселенським характером спасительного посередництва Ісуса 

Христа необхідно твердо вірити в істину католицького віровчення про 

єдність заснованої Ним Церкви. Поскільки є один Христос, то існує одне Тіло 

Христове й одна Наречена Господня‖ [Ратцингер Й., кардинал. Конгрегация 

Вероучения (Доктрины Веры) "Католическому вероучению противоречит..." 

Декларация "Dominus Iesus" о единственности и спасительной вселенскости 

Иисуса Христа и Церкви //http://www.benediktxvi.ru/]. Таким чином, 

поміркований традиціоналізм папи Бенед икта ХVІ має вагому аргументацію 

у світоглядних потребах сучасної людини. Той крок Католицької Церкви 

назустріч розгубленому людству другої половини двадцятого століття, що 

був здійснений Іваном Павлом ІІ енциклікою ―Віра та розум‖, мав на меті 

повернути віру в наявність абсолютної Істини та людську спроможність до її 

пізнання. Наступним кроком видається спроба на початку двадцять першого 

століття зголоситися й запропонувати традиційно-християнській (але вже 

секуляризованій) культурі не лише консолідовану співпрацю на шляху 

відживлення необхідного фундаменту світогляду, але й наголосити на 

ефективності власної, випробуваної історією, узгодженою із вірою та 

розумом, рецептурою. В цьому випадку інші культури мають ціннісність 

внаслідок своєї потенційності на відкритість істині. Тому й ―вірування інших 

релігій… є духовним досвідом, який здобувається в пошуці абсолютної 

істини, але позбавлений узгодження з Богом, який відкриває Себе Самого‖ 

[Там само], вони можуть відігравати ―роль підготовки до прийняття Благої 

Звістки‖. З ними можна вступати в рівноправний діалог через посередництво 

вироблених секуляризованим суспільством комунікативних механізмів, 

однак в ході такої взаємодії доктринальне визначення смислу Істини має 

залишатися недоторканним, більше того, його проголошення є метою такої 

співпраці зі світом.  

На думку Бенедикта XVI абсолютна Істина світу та людини має 

конкретний смисл та його чітке віроповчальне визначення. Тож, очевидно, й 

католицьке завдання на початку нашого століття визначається в тому, щоб 

―використати наше поняття Бога в боротьбі за людину‖ [Ратцингер Й. 

(Бенедикт XVI) Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени. 
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– М., 2007.- С. 140]. Не поняття істини має формулюватися контекстуально, 

але метафізична істина суб‘єкта в її онтологічній, екзистенційній та 

гносеологічній визначеності надає осмисленості його буттю в умовах певного 

контексту. Смисл Істини заданий самим актом творіння Божого, влюдненням 

Слова Божого, одк ровенням Божим через Сина. Але істину не можна пізнати 

й перевірити в межах емпіричної дійсності, а тільки зрозуміти як 

трансцендентну основу свого буття, на яку ти спираєшся. Зрозуміти можна 

лише наявний смисл. І це ―розуміння відкривається лише тому, хто стоїть на 

основі, а не поза нею…, основі, на яку ми спираємося, ми навчаємося 

освоювати як смисл та істину, ми визнаємо, що основа і є смисл‖ [Ратцингер 

Й. Введение в християнство. - Брюссель 1988 // http://www.benediktxvi.ru/]. 

Отже, і розуміння цілого буття, як підтвердження порозуміння із дійсністю, 

гармонізації взаємовідносин зі світом, може вирости лише із віри.  

У сучасному глобалізованому й секуляризованому світі чомусь 

незатишно видається людині з її бажанням духовного спокою та прихистку. 

Світ рівноцінних можливостей будь-кого є таким у разі 

конкурентоспроможності останніх. Під натиском утилітарно-прагматичних 

потреб він губить і забуває свої духовні основи, в тому числі й релігійні, і ті 

характеристики, що мають пряме відношення до фундаментального 

самовизначення людини. Тому хочеться особливо підкреслити цю зміну 

акцентів у католицькому вченні. В кінці минулого століття енциклікою ―Віра 

та розум‖ Іван Павло ІІ намагається повернути розгубленому людству віру в 

наявність остаточної Істини й немарність її пошуків. На початку нашого 

століття його наступник Бенедикт ХVІ наголошує на тому, що дієвим 

фундаментом світорозуміння є той аксіоматичний смисл метафізичної 

істини, який, засвоюючись актом віри, уможливлює осмислене життя.  

 

 

 

7. Євро-іслам і мусульманські спільноти України 

 

Проблема відродження та існування ісламу в Україні нині загострилась 

через багатоваріантність моделей його розвитку. Поява декількох моделей 

ісламу на релігійному просторі України обумовлена тим, що на початку 90-х 

років ХХ століття українська умма об‘єднались навколо трьох незалежних і 

конкуруючих між собою центрів за етнічним чинником, а саме навколо 

кримськотатарського (ДУМК), татарського чи волзько-татарського (ДЦМУ) 

та іммігрантського (ДУМУ). Нині ця ситуація ускладнилась появою ще двох 

духовних осередків: волзько, казансько чи башкирсько-татарського 

(релігійного управління незалежних мусульманських громад – ―Київського 

муфтіяту‖) та українського, де більшість становлять новонавернені українці 

(―УММА‖).  

Тому нині, через строкатість національного складу й географічну 

структуру розселення мусульман в Україні, можна окреслити декілька 
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моделей ісламу, а саме: ―етнічний або кримський іслам‖, ―радикальний 

іслам‖, ―традиційний, канонічний іслам‖, ―європейський, ліберальний іслам‖ 

тощо. Існування даних моделей дає нам підстави стверджувати, що нині 

іслам в Україні неоднорідний. Проте в нашому дослідженні ми хотіли б 

зупинитись на моделі ―європейського ісламу‖. Ми означили її як умовну 

характеристику певного ―різновиду‖ ісламу в його віроповчальному, 

культово-ритуальному та обрядовому вияві, який інкорпорував у себе певні 

елементи традицій, культури, способу життя та специфіки взаємовідносин з 

лаїцизованим суспільством і державами. Нині ця модель набуває 

розповсюдження в країнах Європи та останнім часом знайшла своїх 

послідовників в Україні. 

Прояви ―європейського ісламу‖ з‘являються і в середовищі мусульман 

України. Слід одразу відзначити, що досвід мусульман Європи ще не зовсім 

досліджений, тим більше серед мусульман України, тому говорити про 

застосування моделі ―європейського ісламу‖ на українських теренах певною 

мірою ще зарано. Проте ―євроісламську‖ зорієнтованість ми спостерігаємо у 

Київського муфтіяту – ―Україні необхідний м‘який іслам‖ [Інтерв‘ю з 

головою Релігійного управління незалежних мусульманських громад України 

– ―Київський муфтіят‖ К.М. Хуснутдіновим 2 жовтня 2008 року (Архів 

автора)]. Така орієнтація на наш погляд обумовлена тісними міжнародними 

зв‘язками муфтіяту з європейськими країнами, Росією і Татарстаном. Відтак 

3 червня 2008 року було підписано угоду про співпрацю між ―Київським 

муфтіятом‖ та Радою мусульман Росії. Голова Ради мусульман Росії Равіль 

Гайнутдін, виступає за модернізацію ісламу, і хоч він й не апелює до моделі 

―європейського ісламу‖, але доводить, що іслам в тому вигляді, в якому він є 

нині переважно в арабському світі, не може існувати в подальшому.  

Успішно реалізується державна концепція Татарстану ―Різноманіття та 

Єдності‖, де, поряд з суфійськими орденами та ісламськими течіями, своє 

місце зайняла й модель євроісламу. На теренах Татарстану декілька століть 

тривали модернізаційні пошуки джадідістів. І якщо в Криму їх реформи під 

керівництвом І. Гаспринського носили просвітянських характер, то в 

Татарстані джадідізм називали ―мусульманським реформаторством‖ 

[Kanlidere A. Reform within islam. The tajid and jadid movement among the 

Kazan Tatars (1809-1917). Concilation or conflict. – Istanbul, 1997. – Р. 29]. 

Сьогодні на релігійних теренах Татарстану модель ―європейського ісламу‖ 

активно пропагує директор Інституту історії ім. Ш.Марджани АН РТ Рафаіль 

Хакімов. Він пропонує відмовитись від мазхабічного ісламу та наголошує на 

відкритті ―брами іджтіхаду‖, які було зачинено в ХІ столітті, що сприяло 

застиглому стану ісламу. 

 Оскільки діяльність ―Київського муфтіяту‖ тісно пов‘язана з 

Татарстаном, тому не дивно, що голова ―Київського муфтіяту‖ Канафія 

Хуснутдінов схильний вважати, що ―відкриття брами іджтіхажу необхідні, бо 

за часів їх відкриття іслам став найліберальнішою релігією‖ [Інтерв‘ю з 

головою Релігійного управління незалежних мусульманських громад України 
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– ―Київський муфтіят‖ К.М. Хуснутдіновим 20 вересня 2007 року, (Архів 

автора)]. Голова муфтіяту наголошує на необхідності ―європейського ісламу 

в Україні, бо арабська модель, яку нам намагаються нав‘язати ззовні, не 

притаманна татарам. Ми завжди святкували національні свята, 

дотримувались звичаїв, традицій тощо‖ [Там само. - 2 жовтня 2008 року. 

(Архів автора)]. 

Серед етнічних груп найбільш активною в царині ісламського 

―відродження‖ є волго-уральські татари. Для волго-уральських татар іслам 

набуває дещо іншого соціального значення, аніж для кримських татар. 

Спільні культурні коди, які вироблялися протягом тривалого періоду 

співіснування зі слов‘янською більшістю, надають їм практично необмежені 

можливості для інтеграції. Інтерес волго-уральських татар до ісламу може 

розглядатися в контексті збереження етнічної культури та зв‘язків з 

Батьківщиною. Тому на шляху до моделі ―європейського ісламу‖ особливо 

слід відзначити Духовний Центр мусульман України (ДЦМУ), де наприклад, 

―змінюють мову хутби (татарська, російська) для більшого розуміння та 

привернення значної кількості відвідуючих до мечеті‖, – зазначив Рашид 

Брагін – голова президії Духовного центру мусульман України. Крім того, 

сучасна політика ДЦМУ спрямована на відмову від співпраці з закордонними 

організаціями через надмірний вплив (саудівських, арабських та інших країн) 

з їх несприятливими для мусульман Донеччини ―моделями ісламу‖. Нині 

діяльність ДЦМУ направлена на акумуляцію власних релігійних традицій та 

піднесення татарських мусульманських цінностей [Інтерв‘ю з муфтіем 

Духовного Центру мусульман України Русланом Абдікєєвим. 26 листопада 

2008 року. (Архів автора)]. 

На шляху до ―європеїзації ісламу‖ також слід звернути увагу на 

співпрацю мусульман України з Туреччиною. З давніх часів мусульмани 

Криму співпрацювали з Туреччиною й нині існують між ними 

взаємовідносини. Орієнтація Криму на Туреччину, яка, до речі, зорієнтована 

на ―етнічний іслам європейського штибу‖, пояснюється багатьма чинниками: 

близькістю кримськотатарської та турецької мов, підготовкою духовенства, 

будівництво мечетей та проведення місіонерської роботи в Криму 

громадянами Туреччини, фінансовою підтримкою муфтіяту тощо [Див.: 

Информация о деятельности Меджлиса крымскотатарского народа // Говорит 

Мустафа Джемилѐв: Доклады на сессиях и конференциях Курултая 

крымскотатарского народа 1991-2001. – Симферополь, 2002. – С. 45]. 

Активною є співпраця з Міністерством у справах релігії Туреччини (Діянет), 

яке репрезентує інтереси кримських татар у різних європейських структурах.  

Туреччина – світська країна, з власною моделлю ісламу, яка близька до 

―європейської‖. Тому, сприймаючи іслам в його європейському одягненні 

через Туреччину, кримський татарин відтак може відчувати себе водночас і 

мусульманином і кримським татарином, тобто за допомогою ісламу 

самоідентифікуватися [Зростання ролі мусульманського чинника в 
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суспільному житті України // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 48. – С. 

284].  

Проте слід згадати про мусульманські спільноти України, які 

заперечують ―європейську модель ісламу‖ чи взагалі наявність будь-яких 

інших, окрім ними сповідуваної, моделей ісламу. Як зазначає імам-хатиб 

Донецької мусульманської громади ―Дуслик‖ Саїд Ісмагілов, ―іслам є 

релігійною системою, а всі інші нашарування, які не відповідають 

коранічним нормам, не слід вважати мусульманською традицією. Іслам 

залишається незмінним незалежно від території розселення мусульман, 

місцевих звичаїв чи традицій [Інтерв‘ю з імамом-хатибом Донецької 

мусульманської громади ―Дуслик‖ Саїдом Ісмагіловим, 3 жовтня 2008 року. 

(Архів автора)].  

Отже, нашу думку, модель ―європейського ісламу‖ на відміну від країн 

Європи не отримала ще свого розповсюдження на тернах України. Поряд з 

тими, хто виступає у нас за неї, є ще й громади, які наголошують на 

шаріатських нормах, а відхід від них вважають не ісламом, а сектою чи 

іншим релігійним віруванням. Можливо ―модель європейського ісламу‖ поки 

не набула послідовників в Україні із-за того, що мусульмани в нашій країні є 

корінним народом з усталеними традиціями і зі своєю ―етнічною моделлю 

ісламу‖, яка сформувалась протягом століть. Проте нині серед волзьких та 

волго-уральських татар присутні пошуки, направлені на ―європейську 

модель‖. Проте це не свідчить про те що саме цієї моделі вони будуть 

дотримуватись, можливо, що то буде скоріше синтез ―світської, турецької‖ та 

―європейської‖ моделей. 

 

 

 

8. Внутриисламские процессы в Крымской Автономии 

 

Процесс регистрации мусульманских общин духовного управления 

мусульман крыма в первые 15 лет независисмости Украины происходил 

слишком динамично. Однако с 2005 года этот процесс заметно замедлился. 

Это объясняется тем, что в настоящее время, достигнут возможный крайний 

порог данного процесса. Это связано и с тем, что в Крыму практически 

завершѐн процесс возвращения бывших культовых зданий, которые 

передавались, согласно законодательства Украины зарегистрированным 

юридическим лицам, т.е. мусульманским общинам. Одной из причин 

уменьшения количества зарегистрированных мусульманских общин является 

также сокращение количества строящихся мечетей в населѐнных пунктах 

Крыма, вследствие удорожания их строительства.  

В то же время необходимо отметить, что устойчивые мусульманские 

объединения от 10 и более человек, сгруппировавшихся вокруг его 

организационного ядра – имама и его помощников, действуют практически в 

каждом населенном пункте компактного проживания крымскотатарского 
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населения и проводят традиционные мусульманские обряды (намаз, нишан, 

дженазе, сюнет и др.) На дому у единоверцев. Согласно проведенных 

исследований, число подобных зафиксированных объединений в крыму 

достигает 612 общин.  

К концу 2007 года наибольшее количество автономных общин было 

зарегистрировано в симферопольском районе. Но постепенно география 

населѐнных пунктов, где регистрировались подобные общины, значительно 

расширилась на многие регионы крыма. Исключение составляют отдалѐнные 

степные районы поуострова, например, красноперекопский, советский, 

нижнегорский, ленинский и город керчь. 

Пик роста автономных общин пришѐлся на 2007 год. Как показало 

изучение ситуации, учредителями общин являлись, в основном, адепты 

религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир» (3 общины) и одного из 

исламских течений – хабашизма (8 общин). К настоящему времени доля 

автономных общин в мусульманской сети автономии достигла 14%.  

Первоначально появлению автономных общин способствовала 

проведенная в 1999 году по инициативе ДУМК конференция мусульманских 

общин г. Симферополя и Симферопольского района. Председателем этого 

регионального объединения был избран председатель мусульманской 

общины ―Арафат‖, входящей в состав ДУМК, Сервер Джелялов. Однако в 

последующем между ним и руководством муфтията возникли разногласия. 

После чего с. Джелялов инициировал создание и регистрацию автономных 

мусульманских общин, которые, по его мнению, должны были стать 

своеобразной оппозицией к ДУМК. Но первоначально большая часть 

автономных мусульманских общин особенно себя не проявляли. Их 

пассивность можно объяснить отсутствием у них образованного и 

харизматического лидера, а также отсутствием подконтрольных мечетей, 

достаточных материальных ресурсов и т.д. К тому же, сказалось и 

определѐнное противодействие процессу автономизации общин муфтията и 

меджлиса.  

Однако в последние годы представители зарегистрированных в 1999-

2003гг автономных мусульманских общин всѐ чаще становятся участниками 

различных религиозных мероприятий, проводимых адептами религиозно-

политической партии «Хизб-ут-Тахрир» и ваххабитско-салафитских групп. 

Религиозно-политическая партия «Хизб-ут-Тахрир» предпринимает меры к 

легитимизации своей деятельности в Крыму посредством регистрации 

мусульманских общин и таким образом расширяет сферу своей деятельности 

в основном на Бахчисарайский, Симферопольский, Красногвардейский 

районы, а также на некоторые населѐнные пункты Южного берега Крыма, в 

часности города Ялта, Алушта и Судак. Постепенно в сферу влияния партии 

вовлекаются и мусульманские общины, находящиеся под юрисдикцией 

Духовного управления мусульман Крыма.  

Такой же путь легализации выбрали мусульманские объединения, 

являющиеся приверженцами так называемого исламского хабашитского 
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течения. Инициаторами регистрации автономных общин данного течения 

являются выпускники Киевского Исламского университета при Духовном 

управлении мусульман Украины (ДУМУ), возглавляемого муфтием 

мусульман Украины шейхом Ахмедом Тамимом. В Крыму уже 

просматривается некоторая структурированность данного течения с центром 

в г. Евпатории и структурными подразделениями в г.г. Симферополе и 

Бахчисарае, а также населѐнных пунктах Симферопольского, 

Бахчисарайского и Сакского районов. Общее руководство данным 

мусульманским течением осуществляет имам мечети п. Исмаил-бей г. 

Евпатории Р. Велиев, являющийся официальным представителем ДУМУ в 

Крыму. Сам шейх Ахмед Тамим в интервью крымской печати опроверг свою 

причастность к созданию автономных мусульманских общин хабашитов в 

Крыму, хотя сам относится к этой школе. Но он заявил, что «не делит 

мусульман на чужих и своих».  

Общим признаком, объединяющим автономные мусульманские 

общины, является их несогласие с политикой ДУМК, направленной, по их 

мнению, на монопольное право ДУМК, без учѐта мнения местного 

мусульманского населения, назначать и смещать имамов в мечетях, 

препятствие в проведении общинами публичных мероприятий, которые 

иногда принимают силовой характер и т.д. 

Динамика роста автономных мусульманских общин в Крыму 

действительно соотносится с вышеперечисленными фактами. Силовые 

методы муфтията при решении кадровых вопросов привели к возникновению 

автономных мусульманских общин в городах Евпатории, Алуште, Судаке, 

Ялте и др. населѐнных пунктах автономии. Периоду массовой регистрации 

автономных общин в 2007 году предшествовал конфликт, связанный с 

попытками муфтията сорвать конференцию, посвящѐнную Дню рождения 

Пророка Мухаммеда, организатором которой являлось ДУМУ.  

Таким образом, внутриисламская ситуация в Крыму остаѐтся 

достаточно нестабильной. Причиной этого является прежде всего усиление 

пропагандистской деятельности религиозно-политической партии «Хизб-ут-

Тахрир», которая значительно усилила свой пропагандистский уровень. 

Показательным примером является проведение двух легальных 

конференций, которые состоялись в здании Симферопольского Дворца 

культуры - 11 августа 2007 года конференции под названием «Ислам: вчера, 

сегодня, завтра» и 22 марта 2008 года конференции на тему «Хиджра 

Посланника – путь к величию», которая была приурочена к дате рождения 

Пророка Мухаммада. На каждой  конференции присутствовало до 700 

участников, прибывших из многих регионов Крыма, а также журналисты 

большинства крымских СМИ, что говорит о масштабности этих 

мероприятий.  

Большинство докладчиков конференции имели высшее теологическое 

и светское образование. Темы и суть докладов, прозвучавших на 

конференции, свидетельствуют о том, что мусульманская автономная 
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община «Давет», является идеологическим рупором, пропагандирующего 

идеологию религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир» в АР Крым.  
Используя легальное массовое религиозно-светское мероприятие, 

мусульманская автономная община «давет» достигла основной цели: 

широкого обсуждения и разъяснения проблем мирового мусульманского 

сообщества (уммы), пропаганды идей религиозно-политической партии 

«Хизб-ут-Тахрир». Приглашение для участия в конференции крымских 

чиновников крымскотатарской национальности, руководителей меджлиса 

крымскотатарского народа и муфтията говорит о стремлении партии к 

расширению сферы влияния и вовлечению в свои ряды новых, наиболее 

значимых фигур.  

Хизбы развернули широкую пропагандистскую работу среди всех 

слоѐв мусульманского населения в городах и сельских населѐнных пунктах 

автономии, вовлекая в свои ряды всѐ большее количество приверженцев. 

Несмотря на конфликтогенность ситуации, муфтият не пошѐл по пути 

профессионального и публичного разъяснения сути и идеологии партии 

«Хизб-ут-Тахрир», ограничившись лишь указанием местным имамам не 

пускать адептов партии в мечети.  

Росту популярности партии «Хизб-ут-Тахрир» способствует, активная 

работа адептов указанного движения в мусульманской среде и отсутствие 

регулярной альтернативной пропаганды, направленной на разъяснение 

аспектов деятельности религиозно-политической партии со стороны 

официального крымского ислама (муфтията). 

За последний год в Крыму активизировались и ваххабитско-

салафитские исламские группы. Это особенно проявляется в дни 

празднования мусульманских праздников, когда данные группы, вразрез 

решения муфтията, определяли дату проведения праздников по «арабскому» 

календарю. Если ранее местные имамы, по указанию крымского муфтията, 

закрывали мечети, чтобы не допустить проведений праздничных намазов, то 

в истекшем году, данный запрет уже не возымел силы и «неподконтрольные» 

ДУМК праздничные намазы, всѐ же, состоялись во многих мечетях Крыма. 

В отличие от хизбов и хабашитов, данные группы мусульман, хотя и 

имеют подконтрольные мечети, но не предпринимают попыток к 

регистрации своих общин, заявляя, что они уже «зарегистрированы у 

Аллаха».  

С начала 2005 года в Автономной Республике Крым отмечена 

деятельность ранее неизвестных в Крыму мусульманских миссионеров, так 

называемых «теблигов». Эта информация была впервые получена из газеты 

Духовного управления мусульман Крыма «Хидает», выходящей на 

крымскотатарском языке. На первой полосе газеты № 1 за 2005 год была 

напечатана статья под названием «Безпечность – опасная болезнь», в которой 

сообщалось о возникновении в некоторых населѐнных пунктах Крыма групп 

мусульман, называющих себя «тебликджилер» (кр. тат.) - «проповедники». 

На фоне негативного восприятия ДУМК этим мусульманским религиозным 
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течением, появилась необходимость в изучении и определении идеологии и 

методов деятельности вышеуказанных мусульманских миссионеров, а также 

их принадлежности к какому-либо мусульманскому движению. 

Предварительный анализ ситуации показал, что разворачивающаяся 

миссионерская деятельность среди мусульманского населения 

вышеупомянутых «теблигов» может означать начало работы в Крыму 

(помимо известных «ваххабитов» и партии «Хизб-ут-Тахрир») ещѐ и 

представителей исламской партии «Таблиги Джамаат» («Общество 

призыва»). В странах Центральной Азии название этого движения звучит как 

«Джаамат-и таблиги». 

«Таблиги Джемаат» - это религиозно-политическая организация 

фундаменталистского направления ислама. Создана она в 1927 г. муллой 

Мухаммедом Илиасом, действует под прикрытием просветительской 

функции. Штаб-квартира «ТДж» находится в Райвинде (Пакистан), хотя и 

прежний центр в Низамуддине (Индия) продолжает играть важную роль. 

Состав руководства текущего периода организации неизвестен. У «Таблиги 

Джамаат» отсутствует четкая организационная структура, его представители 

избегают всяческих контактов с прессой. В то же время и сами они ничего не 

публикуют ни о сфере своей деятельности, ни о членстве или финансах 

организации. Что еще более важно, общество «Таблиги Джамаат» не 

выказывает никакого интереса к участию в политике, избегает открытого ее 

обсуждения и добилось того, что оно не вызывает настороженности 

правительств и воспринимается как чисто пиетистское объединение. 

Повседневная деятельность организации существенно отличается от 

культивируемого образа. Повсеместно сподвижники «ТДж» проповедуют 

версию ислама, почти неотличимую от идеологии джихадистов 

ваххабитского-салафистского толка. Как и в других мусульманских странах, 

на территории Крыма проповедь ислама осуществляется небольшими 

группами, численностью от 1-го до 3-х адептов «ТДж», прошедших до этого 

соответствующее обучение. Они ведут проповедническую деятельность в 

мусульманских районах «от двери к двери». Эту практику они называют 

«харудж»(«в пути»). В группах джамаатах поддерживается жесткая 

дисциплина и строгое подчинение лидеру. Наиболее активная работа 

«теблигов» отмечалась в г. Симферополе, Бахчисарайском и Белогорском 

районах. Необходимо отметить, что деятельность исламского движения в 

Автономной Республике Крым проходит пока скрытно, без вовлечения 

широких масс мусульманского населения Крыма. Опираясь на опыт 

центральноазиатских государств, учитывая, что упомянутые проповедники 

радикального исламского течения, способны привлечь на свою сторону 

значительное число крымских мусульман, можно придти к однозначному 

утверждению, что деятельность организации салафистско-

фундаменталического направления - партии «Таблиги Джамаат» таит в себе 

потенциальную угрозу очередного мусульманского раскола в Крыму.  
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По своей идеологической направленности от вышеперечисленных 

исламских течений резко отличаются приверженцы исламского религиозного 

течения хабашизма. Официальная доктрина данного исламского течения 

ставит цель формирование основ «либерального ислама», его адаптации к 

нормам и стандартам гражданского общества, противодействие 

распространению радикальных и экстремистских течений ваххабитского 

направления в исламе. 

Несмотря на изоляционистскую политику крымского муфтията, 

председатель ДУМУ шейх Ахмед Тамим, практически не оставляет попыток 

расширения влияния данной идеологии на территорию крымской автономии. 

Проводятся выступления А. Тамима по крымским телеканалам, в которых он 

недвусмысленно дает понять, что Крым является источником 

распространения исламского радикализма в Украине. 

7 апреля 2007 года во Дворце культуры профсоюзов г. Симферополя 

ДУМУ организовало мероприятие, посвящѐнное Маулиду - рождению 

Пророка Мухаммада. Вследствие резкого неприятия А. Тамима на 

канонической территории крымского муфтията, последний предпринял меры 

по срыву данного мероприятия. Однако около 50 представителям ДУМК, 

ворвавшимся в помещение Дворца культуры, не удалось убедить 

присутствующих мусульман покинуть зал. Только после того как сторонники 

ДУМК покинули зал, с трибуны конференции выступил шейх Ахмед Тамим, 

который выразил озабоченность в связи с распространением исламских 

экстремистских течений на Украине, а также религиозной обстановкой в 

мусульманской среде Крыма. 

ДУМУ и в дальнейшем намерено вести разъяснительную работу с 

органами власти и СМИ для развития диалога и недопущения использования 

религии для усиления напряжѐнности в обществе. Также принято решение 

образовать специальную комиссию для решения проблемы возвращения 

мусульманам культовых сооружений, так как мы постоянно сталкиваемся с 

нежеланием органов власти содействовать нам в этом вопросе. Несмотря на 

резкое неприятие крымского муфтията, А. Тамим стремиться завоевать 

определѐнный плацдарм для расширения своего влияния на полуострове, что, 

естественно, будет являться ещѐ одним очагом внутриисламской 

конфликтогенности на полуострове. 
Как показывает почти двадцатилетний опыт деятельности 

мусульманских общин в Крыму, получив государственную регистрацию, 

они, за редким исключением, стали самодостаточной, саморегулирующейся 

ячейкой в системе мусульманских религиозных институтов. Несмотря на то, 

что большинство из них на первоначальном этапе получали весомую 

поддержку из мусульманских стран (строительство и содержание мечетей, 

получение религиозной литературы, подготовка имамов и т.д.), всѐ же, в 

дальнейшем процесс содержания мусульманских общин и мечетей за счѐт 

пожертвований мусульманского населения (джемаата) не получил своего 

развития. Традиционный в мусульманских странах обычай, когда прихожане 
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жертвуют на содержание мечетей, медресе и духовных наставников, в Крыму 

в полной мере не получил своего распространения. 

С самого начала процесса возрождения ислама и до настоящего 

времени это является одной из причин, устремлений в Крым представителей 

клерикальных центров мусульманских стран и в первую очередь Турции. В 

настоящее время, на территории Крыма, на постоянной основе, работают 

около 60 турецких миссионеров, представляющих различные религиозные 

организации Турции, занимающиеся гуманитарной и просветительской 

деятельностью.  

Помимо представителей так называемого «государственного» ислама, 

находящегося в введении Министерства по делам религии Турецкой 

Республики, в Крыму осуществляют свою деятельность негосударственные 

организации неортодоксального ислама (секты и ордена), в частности такие, 

как Фонд Азиз Махмуд Худаи Вакуфы, «Avrasia Egitim Kultur ve Dostluk 

Dernegi» (Евразийский фонд образования, культуры и дружбы) и т.д. 

Министерство по делам религии Турции в Крыму представляет 

координатор Эмин Патан, под руководством которого, на постоянной основе, 

работают до 20 миссионеров, распределенных по мечетям, где осуществляют 

свою деятельность в качестве настоятелей. Представители вышеуказанной 

организации, по указанию ДУМК, осуществляют миссионерскую 

деятельность в основном в сельских населѐнных пунктах Крыма. При 

поддержке этого министерства ежегодно отмечаются торжественные 

мероприятия, посвящѐнные Дню рождения Пророка Мухаммеда.  

С учѐтом традиционной близости турецкого и крымского ислама, 

данная турецкая государственная организация проявляет большой интерес к 

процессу реинтеграции ислама в Крыму. С официальным визитом находился 

в Крыму заместитель Министра по делам религии Турции по внешним 

связям профессор Мехмет Горьмез. В своих выступлениях он проявил 

большой интерес к проблемам, имеющим место в процессе возрождения 

ислама в Крыму и выразил готовность турецкой стороны участвовать в их 

разрешении.  

Следует отметить, что деятельность турецких миссионеров вызывает 

неоднозначную оценку мусульманских священнослужителей, считающих, 

что их вероучения отличаются от традиционной религии крымских 

мусульман и имеют религиозно-политический контекст.  

В течении 2003-2006 гг. от должности имамов в Крыму ДУМК 

отстранены около 20 молодых имамов, обвинѐнных в принадлежности к 

религиозно-политической партии «Хизб-ут-Тахрир» и являющихся 

выпускниками Азовского медресе, расположенного в Джанкойском районе, 

где преподавательской деятельностью занимаются представители турецкого 

фонда Азиз Махмуд Худаи вакуфы. На протяжении более 3-х лет в Крыму 

действует также турецкий частный неправительственный фонд «Avrasia 

Egitim Kultur ve Dostluk Dernegi» (Евразийский фонд образования, культуры 

и дружбы), офис которого расположен в г. Симферополе. По этому же адресу 
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расположено и главное медресе данного фонда. Евразийский фонд 

образования, культуры и дружбы представляет исламское течение, известное 

как движение суфийского ордена сулейманистов. В связи с отсутствием 

достаточной информации, вышеуказанные турецкие организации мало 

изучены в Крыму. По этой причине сделать положительное заключение об их 

конструктивной деятельности не представляется возможным. 

Таким образом, различные мусульманские течения, являющиеся 

носителями нетрадиционного для Крыма ислама, стали возникать в основном 

под влиянием представителей клерикальных центров зарубежных стран. 

Этому способствует отсутствие должного контроля над деятельностью 

иностранных миссионеров со стороны ДУМК. Радикализация 

мусульманских общин и отход некоторой части мусульман от традиционного 

для крымских мусульман модели ислама дестабилизирует внутриисламскую 

обстановку в Крыму.  

 
 
 

9. Міжконфесійний діалог 

як складова культурно-цивілізаційних відносин 

 

Нинішній високий статус діалогу як широко практикованого методу 

розгляду й розв‘язання проблемних, спірних чи конфліктних питань, з якими 

доводиться стикатися людству, є свого роду підсумком тисячолітнього 

відбору надійних і ефективних засобів порозуміння, примирення, організації 

цивілізованого співжиття різносвітоглядного, поліконфесійного, 

мультиаксеологічного, плюралістичного світу людських спільнот, їх окремих 

груп або осіб. Чи не найголовніші риси ще античного філософського діалогу 

– бути антитезою догматизму, ставити під сумнів звично усталене, 

законсервоване як аксіома, змушувати опонента дослухатися до іншої думки, 

зрозуміти протилежну позицію – дивним чином збереглися до наших днів, 

набуваючи конструктивної семантики навіть тоді, коли діалоги, зокрема між 

церквами, закінчуються без очікуваного консенсусу.  

У релігійній сфері нагальність плідного діалогу – як на 

загальноєвропейському, так і всеукраїнському рівнях – більш ніж очевидна: 

вона продиктована не лише зрозумілою неприйнятністю конфліктних чи 

навіть силових методів вирішення проблемних питань релігійного сегменту в 

глобалізованому суспільстві, а й досить складною постсоціалістичною 

спадщиною та цілим комплексом масштабних, потенційно конфліктних 

наслідків, породжених докорінними політичними, соціальними, духовними 

трансформаціями в країнах євроазійського простору в 90-х роках минулого 

століття, які треба долати. Надумана, нібито універсально саморегулююча 

схема ринкового суспільства, що майже в автоматичному режимі буде 

знімати чи усувати спірні питання у різних сферах із запануванням 

нетоталітарних, плюралістичних, ринково орієнтованих суспільств, як і слід 
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було очікувати, не запрацювала; замість неї в постсоціалістичних країнах 

актуалізувалися, зокрема в релігійній сфері, більш очікувані, внутрішньо 

суперечливі, а тому потенційно конфліктні реалії, пов‘язані з: 

 перманентною релігійно-церковною диференціацією суспільств, 

держав, націй, поділом самих церков та релігійних організацій, 

сепаруванням раніше однополюсного складу ієрархів, кліру, 

віруючих за критеріями національної зорієнтованості, державної 

приналежності, канонічності, церковної підпорядкованості, 

національно-культурних позицій чи орієнтацій, релігійно-

регіональних пріоритетів і традицій тощо;  

 прагненнями віруючих у нових незалежних державах переглянути 

існуючі досі статуси своїх церков та способи їх підпорядкування 

колишнім церковним центрам, за якими, здебільшого, стояли не 

стільки нагальні потреби подолання якихось догматичних 

розбіжностей, скільки більш складні й очікувано конфліктні 

питання – відродження історичної справедливості, переподілу 

церковної власності (культових будівель, церковного майна) та ін.; 

 узгодженням та унормуванням співвідношення, з одного боку, 

"принципів демократії та прав людини, свободи совісті та релігії", а 

з іншого – "етнокультурної та релігійної ідентичності", 

національних та церковно-релігійних орієнтирів, традиційних для 

конкретної держави [Рекомендація ПАРЄ 1556 (2002) "Релігія і 

зміни в Центральній та Східній Європі"/ Правові основи свободи 

совісті, релігії та релігійних організацій. Міжнародні та українські 

правові документи. – К., 2002. – С. 63]; 

 вирішенням (новим переглядом) у оптимальному режимі проблеми 

реституції церковної власності за умов, коли число претендентів на 

колишню сакральну спадщину незмірно більше самих об‘єктів, а 

матеріально-фінансові можливості держав, віруючих спільнот 

обмежені;  

 складністю імплементації загальноєвропейських регулятивних норм 

у релігійній сфері конкретних країн без шкоди національній 

культурі, традиціям тощо. 

Все це не могло не позначитися істотним чином на ставленні церков та 

релігійних організацій до діалогових форм вирішення суперечностей, не 

спричинити в поліконфесійних країнах з величезним партійно-політичним 

розшаруванням до пошуку шляхів позадіалогового утвердження своїх 

церковних позицій, до настроїв меншовартісного ставлення до розв‘язання 

проблем міжконфесійних відносин у переговорному полі, зростаючих 

прагнень вирішувати питання відносин міжконфесійного спектру іншим 

шляхом – наприклад, у розрахунку на сприяння, солідарність та підтримку 

політичних однодумців.  

У випадку з Україною до цих проблем додалися:  
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по-перше, обмежені умови реалізації в Україні новітніх процесів 

перехідного періоду у релігійній сфері (ускладнення міжправославних та 

православно-греко-католицьких відносин за умов різкого зростання нових 

релігійних громад і обмеженої кількості наявних культових приміщень; між 

прихильниками Української Православної Церкви Київського і Української 

Православної Церкви Московського Патріархату – з цілого ряду проблем 

канонічного права, власності, права на спадщину Українського екзархату 

Російської Православної Церкви; між усіма православними церквами 

України – з проблем майбутнього Українського Православ‘я; між кількома 

релігійними центрами в іудаїзмі, ісламі, що виникли в 90-х роках минулого 

століття і вирішували питання свого утвердження в українському 

сакральному просторі та ін.);  

по-друге, наслідки некритичного, огульного ігнорування чи й 

відкидання на початку 90-х років ХХ ст. навіть вивірених регуляторних норм, 

що діяли в країні раніше, були наслідком тривалого історичного досвіду 

функціонування релігій та церков в умовах бездержавного чи державного 

існування України, з більшим чи меншим успіхом сприяли соціальній та 

духовній рівновазі суспільства і мали у своїй основі загальнолюдський 

характер. На хвилі квазіреволюційних настроїв, так званого «релігійного 

ренесансу», емоційного псевдопатріотизму, вишукування у законодавчих 

актах рудиментів «радянськості» навіть там, де її не було, підміни правових 

важелів розв‘язання релігійних проблем політичними, девальвації судово-

правових рішень – всі такі підходи призвели до перекосів, компліментарного 

перебільшення місця і ролі релігії й церкви у суспільстві, порушення 

принципу рівного ставлення владних структур до церков та релігійних 

організацій, до очевидної чи латентної напруги в державно-церковних, 

міжконфесійних відносинах, їх формалізації на всіх рівнях.  

За нових умов місце владного, вульгарно трактованого атеїзму, 

войовничої протирелігійності нерідко почала займати політика безоглядного 

сприяння релігії та церкві із схожим набором засобів реалізації (підміною 

роз‘яснювальної роботи адмініструванням, ігноруванням у регіонах 

законодавчих норм, всесиллям т. зв. «місцевого права», силовим вирішенням 

питань власності на культові будівлі, усуненням кадрів інакшедумаючих, 

масовим вилученням із фондів, знищенням іносвітоглядних книг, фільмів, 

архівних документів і т.ін.). Актуалізувалися такі негативні явища, як 

політизація релігії, релігійний націоналізм та екстремізм. На тлі ритуальних 

декларацій високопосадовців про толерантність звичним явищем стала 

релігійна нетерпимість, замішана на націоналізмі та спрощено 

інтерпретованому патріотизмі. Самі по собі малозначущі, одиничні чи суто 

регіональні події в релігійному житті нерідко тенденційно і безпідставно 

використовувалися для нагнітання екстремістських настроїв ледь не 

всеукраїнського масштабу, надовго породжуючи й закріплюючи недовіру 

між конфесіями, викривлені оцінки дій релігійних опонентів, небажання 

зважити на їх аргументи. 
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Релігійний плюралізм, декларований як нова риса постсоціалістичної 

доби на практиці енергійно ігнорувався масованими спробами 

клерикалізувати суспільства, використовуючи для цього владні канали та 

державні структури; неофіційно ранжувати існуючі церкви та релігійні 

організації на пострадянському просторі за принципами «історичності», 

«традиційності», «українськості», «російськості» та ін. Крайнє суб‘єктивне 

бачення нових пріоритетів у державно-церковних відносинах цього періоду з 

переведенням церковно-релігійного вектора в пострадянських суспільствах у 

бік тотальної релігієзації, повсюдної присутності церкви, наділенням її 

непритаманними функціями аж до можливості організовувати «акції 

громадянської непокори» щодо неприйнятних державних рішень добре 

видно на програмній установці глави православної церкви сусідньої Росії, 

колишнього патріарха Московського і всієї Русі Олексія ІІ про «перетворення 

у храм усієї держави». На початку 90-х років ХХ ст. подібні настрої почали 

поширюватися і в Україні. Спільним для країн колишнього СРСР стало те, 

що справедливі й необхідні заходи щодо подолання перекосів у ставленні до 

релігії та церкви радянської доби на практиці переросли у перекоси іншого 

гатунку – тотальної релігієзації суспільства та його складових: школи, армії, 

ЗМІ, громадських організацій, публічних церемоній тощо. 

Негативні наслідки тогочасних, багато в чому стихійних, емоційно 

забарвлених пошуків оптимальних для нового суспільства місця церкви, 

характеру міжконфесійних відносин під кутом зору налагодження 

зацікавленого і конструктивного міжконфесійного діалогу відчуваються й до 

сьогодні. За незрозумілою для більшості української світської спільноти 

відсутністю реального діалогового спілкування найбільших українських 

церков, зокрема з найважливіших проблем релігійного сегменту, що прямо 

чи опосередковано зачіпають інтереси не лише віруючих, а й усього 

українського суспільства, стоїть цілий комплекс причин, що сьогодні 

заважають результативному діалогу між конфесіями, додатково 

ускладнюючи і без того непросту ситуацію в українському соціумі.  

Це тим більш парадоксально, оскільки всі без винятку церкви, релігійні 

організації до позитивів власного функціонування в сучасному суспільстві 

відносять свою здатність і прагнення сприяти його духовній консолідації. 

Жодна церква чи релігійна організація не заявили про своє небажання 

міжконфесійного діалогу. Однак на практиці такий діалог між найбільшими 

церквами не відбувається взагалі або ж вже на підготовчому етапі заводиться 

в патову ситуацію. Якщо ж такий діалог відбувається подекуди на 

регіональному рівні, то і тут він здебільшого відтворює (хоч і в менших 

масштабах) непоступливість чи формальне ставлення до можливостей 

діалогу своїх релігійних центрів. 

Серед причин, що тією чи іншою мірою перешкоджають 

сьогоднішньому міжконфесійному діалогу, його сподіваній 

конструктивності, слід виокремити наступні: 
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 політизація міжцерковних відносин в Україні, переведення багатьох 

проблем міжконфесійних відносин у політичну площину, втягнення 

у вирішення церковних питань політичних партій з властивими їм 

засобами та методами відстоювання своїх позицій, що нерідко не 

відповідають традиційним сакральним підходам, релігійному 

менталітету. Відносно високий ступінь довіри громадян до церков 

та релігійних організацій на тлі катастрофічної недовіри громадян 

до всіх інших інституцій (владних, партійних, судових, 

громадських, засобів масової інформації тощо) зумовлює особливу 

увагу політиків і політтехнологів до релігійних об'єднань, оскільки 

дотичність будь-якої партії, політичного угрупування до суспільно 

високорейтингової релігійно-церковної інституції може сприяти 

(хоч і опосередковано) підвищенню суспільної ваги, популярності і 

самих політичних партій чи блоків; незважаючи на критику, з року в 

рік відбувається відтворення процесів політизації релігійної сфери;  

 некоректне втручання державних, політичних, у тому числі 

іноземних, чинників у релігійно-церковні процеси в Україні, що 

нерідко призводить до посилення міжконфесійної напруги, 

ухилення сторін від переговорного процесу щодо нормалізації 

релігійної ситуації, тенденційного використання подій і явищ 

політичного, суспільного, етнокультурного, релігійно-церковного 

життя в країні для декларування окремими конфесіями своєї 

непоступливості, відмови від діалогу з проблемних питань тощо. 

Провал спроб державних високопосадовців вирішити одним 

заходом давні проблеми православної церкви в Україні, спираючись 

на державно-адміністративні важелі та прийоми в ході візиту 

константинопольського патріарха Варфоломія І влітку 2008 р., 

зайвий раз засвідчив прогнозовану безрезультатність подібних 

втручань. Як справедливо зазначив у одному з інтерв‘ю глава 

Української Греко-Католицької Церкви кардинал Любомир Гузар, 

зацікавленість держави в об‘єднанні всіх трьох православних церков 

в Україні ще не означає, що держава має цим займатися. Поки ж 

втручання держави у ці процеси є надмірним («перенаголошеним») 

[Глава УГКЦ про об‘єднання церков в Україні. Повідомлення прес-

служби УГКЦ // http//www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases/article;4927/ 

(30/03/2007 09.58); 

 неготовність, незважаючи на декларативні заяви, частини церков, 

релігійних організацій у нинішньому форматі до конструктивного 

діалогу, що передбачає обопільну поступливість сторін, прагнення 

зрозуміти аргументи опонентів, щиру толерантність і т. ін.; 

 очевидні чи приховані прагнення окремих церков стати у 

віртуальних «переліках» церков та релігійних організацій в Україні 

першими, найближчими до нової влади, провідних політичних 

лідерів за критеріями чи то «історичності», чи «українськості», 
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«канонічності», «одновірності», наявністю чи відсутністю 

"керівного органу за кордоном", ступенем регіоналізації, ставленням 

до "національної ідеї"[Щоткіна К. В облозі ідеології // http:// www. 

risu. оrg. ua/ ukr religion. and society/ ks _ideology/ С.2 - 3] і т. п. 

Обґрунтовані чи безпідставні підозри одних церков про близькість 

до влади інших стає тим напруженим соціально-психологічним 

підґрунтям, яке аж ніяк не сприяє створенню сприятливих умов для 

діалогу;  

 періодичні спроби окремих церков апелювати до влади у своїх 

суперечках з релігійними опонентами, латентний розрахунок втягти 

державні структури у внутрішньоцерковні спори чи конфлікти; 

нерідко такі апеляції мотивуються особливими заслугами даної 

церкви перед державою, народом, а відтак мають вивищувати дану 

церкву над іншими і нібито обґрунтовувати право такої церкви на 

особливе до себе ставлення з боку державних структур; 

 обтяженість позицій ряду конфесій тягарем взаємної недовіри, 

упередженостей, підозр, звинувачень, що нерідко мають історичні 

корені, огрублені і безпідставно загострені на побутово-

конфесійному рівні, що додатково ускладнює можливості 

міжконфесійного діалогу;  

 приховано конкурентні відносини між конфесіями у боротьбі за 

віруючих, за ту значну частину громадян, які фактично байдужі до 

релігії, не визначилися із своїми релігійними уподобаннями тощо. 

Порівняльна динаміка чисельної зміни віруючих у різних церквах та 

релігійних організаціях дає підстави стверджувати, що зростання 

прихильників певних релігійних об'єднань, поява нових релігійних 

організацій відбувається не лише за рахунок неофітів, але і в 

результаті переходів з інших об'єднань внаслідок відповідної роботи 

(прихованого прозелітизму), що, безумовно, посилює 

міжконфесійну недовіру, небажання діалогу;  

 непоодинокі в процесі правозастосовчої практики факти нерівного, 

тенденційного, невідповідного чинному законодавству ставлення 

владних структур у регіонах до конфесій (при виділенні релігійним 

організаціям земельних ділянок, дозволів на будівництво, передачі 

культових будівель тощо);  

 функціонування т. зв. біляцерковних спільнот віруючих, що, за всієї 

зрозумілості свого функціонування в межах чинного законодавства, 

нерідко мають у своєму складі групи чи окремих віруючих, 

налаштованих ультраортодоксально, фанатично, екстремістські, 

конфліктогенно щодо інших церков чи релігійних організацій, 

подекуди некритично переносять на український ґрунт напрями, 

засоби, методики діяльності з країн з іншою релігійною ситуацією, 

відмінними державно-церковними відносинами, ієрархічним рядом 

церков та релігійних організацій, з іншою шкалою політичних, 
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національних, духовних цінностей та орієнтирів. На прагнення 

окремих релігійних угрупувань поширити чи закріпити в 

міжцерковному середовищі нетолерантні, тенденційні, напружені 

відносини вказують соціально резонансні акції, пов‘язані свого часу 

з візитом в Україну Івана Павла ІІ, адресною передачею державою 

православним церквам відбудованих культових будівель, 

проведенням у Києві та інших містах хресних ходів, присвячених 

річницям розстрілу царської сім'ї; протестними акціями у зв‘язку з 

перенесенням до Києва адміністративного центру Української 

ГрекоКатолицької Церкви і т. ін.;  

 прецеденти існування законодавчо закріплених фактів нерівних, 

пріоритетних відносин держав до найбільш чисельних, поширених 

чи історично найдавніших церков у інших країнах, зокрема в 

сусідній Росії. Доречним буде нагадати резонансний лист групи 

академіків Російської академії наук, включаючи Нобелівських 

лауреатів, до Президента РФ, у якому авторитетні вчені засудили 

процеси та явища «активної клерикалізації країни», неправомірного 

вивищення Російської Православної Церкви, «православний 

шовінізм», «презирливе ставлення до інших конфесій», що зрештою 

може призвести «до розвалу» країни [Александров А., Алферов Ж., 

Забелев Г. и др. Политика РПЦ МП: консолидация или развал 

страны? Открытое письмо академиков ПРАН Президенту РФ 

В.В.Путину // Православная газета - 2007. – № 29]. 

Проте найбільш вагомою причиною, що перешкоджає практиці 

усталеного міжконфесійного діалогу як складової культурно-цивілізаційних 

відносин в Україні є тривале, з початку 90-х років, нерозв‘язання проблеми 

єдності православ‘я в Україні; суспільно резонансне православне 

міжконфесійне протистояння, що негативно позначається не лише на 

внутрішньоправославних відносинах трьох православних спільнот – 

Української Православної Церкви Московської юрисдикції, Української 

Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної 

Православної Церкви, а й на релігійній ситуації в Україні в цілому, її оцінці 

Вселенським Православ‘ям та світовою спільнотою. 

Кожна з названих вище причин носить на сьогодні реально чи 

потенційно конфліктогенний щодо міжконфесійних відносин характер і, не 

зважаючи на систематичні декларації церков, релігійних організацій про своє 

прагнення до порозуміння, толерантності, готовності до діалогу тощо, в ряді 

випадків виливається на практиці в конфронтаційні, далекі від поміркованих 

заяви чи акції сторін міжконфесійних відносин. 

Безумовно, в Україні доби незалежності чимало зроблено для 

мінімізації дії зазначених причин і тенденції, що гальмують чи роблять 

малорезультативним міжконфесійний діалог з невідкладних проблем 

співіснування церков та релігій у поліконфесійній країні.  
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Можливо, що до найбільш значущих подвижок у цьому сегменті слід 

віднести поступове створення в країні атмосфери толерантності, релігійної 

свободи, назагал цивілізованого реагування громадської думки на вияви 

інорелігійності (навіть якщо вона носить екзотичні, екстравагантні форми), 

поліпшення ставлення до іновірців навіть на побутовому рівні, що не може не 

розширювати можливості міжконфесійного діалогу. Потужним засобом 

нарощування взаємної довіри між конфесіями, до їх відкритості є, поза 

сумнівом, поступова деактуалізація такої вагомої причини міжконфесійної 

напруги як існування спірних культових споруд, майна. Завдяки активному 

будівництву нових церков, істотному скороченню списку проблемних щодо 

власника культових будівель, інших приміщень суттєво звузилася база для 

потенційних конфліктів, розширилися підстави для застосування діалогових, 

переговорних форм співробітництва конфесійних структур, спокійного, 

цивілізованого розв‘язання релігійними організаціями інших проблем.  

Більшій відкритості конфесій до діалогу сприяє й активізація їх 

звернень до правових шляхів вирішення конфліктних ситуацій у відносинах 

між церквами та релігійними організаціями; певні позитивні зміни у 

об‘єктивності розгляду спірних питань цивільними судами, принциповості 

судів щодо упереджених рішень місцевих державних органів стосовно 

релігійних організацій, у виконанні на місцях судових рішень у сфері 

міжконфесійних відносин тощо. Чинними в Україні законодавчими та 

нормативними актами щодо релігійної сфери не лише закріплюються 

принципи і норми міжконфесійних відносин, унормовується курс на 

"зміцнення взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями 

різних віросповідань" [Закон України "Про свободу совісті та релігійні 

організації". – Стаття 30], а й регламентуються правові умови, які мають 

виключати, мінімізувати чи попереджати можливі причини і фактори 

ускладнення міжконфесійних відносин, ескалацію конфліктності тощо.  

Таке смислове навантаження несуть, зокрема, правові положення та 

норми про спрямованість державного курсу в галузі релігійних відносин на 

розвиток "громадянської злагоди і співробітництва людей", "встановлення 

відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості й поваги між 

громадянами, що сповідують релігію або не сповідують її, між віруючими 

різних віросповідань та їх релігійними організаціями" [Там само. – Статті 1 і 

5]; що "жодна релігія не може бути визнана державою як обов‘язкова" 

[Конституція України. Офіційне видання. – К., 2006. – Стаття 35], "релігійні 

організації не виконують державних функцій", "не беруть участі у діяльності 

політичних партій" [Див.: Закон України "Про свободу совісті та релігійні 

організації". – Стаття 5]; "право власності релігійних організацій 

охороняється законом" [Там само. – Стаття 18], "самовільне захоплення 

культових будівель чи привласнення культового майна не допускається" [Там 

само. – Стаття 17] та ін. 

Створенню атмосфери узвичаєння діалогового спілкування між 

конфесіями, поза сумнівом, сприяло й зростання завдяки ЗМІ прозорості 
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міжконфесійних відносин, широке оприлюднення, у тому числі й за 

кордоном, позицій сторін у міжконфесійних контактах, що змушує конкретні 

конфесії більш зважено і толерантно діяти в межах правового поля; мінімізує 

випадки латентного, кулуарного вирішення проблемних питань державними 

структурами різного рівня на користь однієї з конфесій і т. ін. Надзвичайно 

інтенсивне зростання кількості релігійних періодичних видань, розширення 

власної інформації самих церков та релігійних організацій на радіо- та 

телеканалах, в Інтернеті також працює на поліпшення умов для діалогу, 

мінімізуючи можливості недостовірної, тенденційно перекрученої 

інформації, здатної тією чи іншою мірою загострити відносини між 

конфесіями.  

Конкретними формами вияву позитивних тенденцій розвитку 

міжконфесійних відносин в українському сакральному просторі, 

налагодження діалогу між конфесіями є, зокрема, діяльність Всеукраїнської 

Ради церков і релігійних організацій, створеної на початку 90-х років м. ст. як 

реакція на потребу скоординованої позиції релігійних структур з широкого 

кола проблемних питань у сфері державно-церковних, міжцерковних, 

міжконфесійних відносин. На пострадянському просторі фактично це була 

перша спроба подолати вікові упередженості між церквами і конфесіями, 

зрозуміти позицію іншої конфесії, за столом переговорів знайти шлях для 

порозуміння і злагоди, конструктивної співпраці, гармонізації 

міжконфесійних відносин. Вперше за стіл переговорів і дискусій 

Всеукраїнської Ради сіли повноважні представники не лише конфесій, між 

якими існували в цілому нормальні відносини, але й ієрархи – представники 

конфліктуючих сторін. На сьогодні цей унікальний міжцерковний орган є, по 

суті, єдиним стабільно діючим добровільним утворенням, де відбувається 

обмін думками, діалог між найбільшими церквами та релігійними 

організаціями в Україні; підготовка погоджених між релігійними 

об'єднаннями спільних документів (заяв, меморандумів тощо); оперативне 

реагування релігійної спільноти на найвищому рівні на події та процеси в 

соціальному та духовному житті країни і т. ін. Прикладами вироблення 

Радою спільної позиції сторін релігійного загалу стосовно актуальних 

проблем українського сакрального простору стали Меморандум 

християнських конфесій України про несприйняття силових дій у 

міжконфесійних взаєминах, Меморандум про співпрацю Всеукраїнської Ради 

церков і релігійних організацій, Мінінформу та Держкомрелігій щодо 

висвітлення засобами масової інформації проблем релігійно-церковного 

життя, меморандуми про співпрацю з Міністерством освіти та науки, з 

Міністерством оборони України та інші. В Меморандумі про несприйняття 

силових дій у міжконфесійних взаєминах представниками конфесій було 

твердо і одностайно заявлено про рішення церков, релігійних організацій не 

припускатися використання будь-яких силових дій у вирішенні та 

врегулюванні міжконфесійних проблем, особливо таких, що стосуються 

церковного майна; вирішувати всі спірні питання винятково шляхом 
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переговорів відповідно до законів держави та по-християнськи на основі 

взаємоповаги і терпимості; не звертатися до влади з метою здійснення 

незаконного тиску на іншу релігійну громаду чи Церкву [Див.: Меморандум 

християнських конфесій України про несприйняття силових дій у 

міжконфесійних взаєминах// Людина і світ – 1997. - №8. – С. 25-26]. Одним з 

важливих результатів цього міжконфесійного дорадчо-консультативного 

органу стало створення при ньому змішаних робочих групи з юристів, 

релігієзнавців та практиків – представників конфесій та компетентних 

державних органів для розробки проектів спільних документів, зокрема, 

проекту Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України 

"Про свободу совісті та релігійні організації". 

У цілому можна стверджувати, що відносно тривалий період 

міжконфесійних суперечностей, конфліктів, їх емоційна напруга, гострота, 

непоступливість сторін конфліктів і, головне, безрезультатність змушують 

конфесії поступово зайняти більш конструктивну позицію, переходити від 

конфронтаційних до діалогових форм спілкування й усвідомлення позицій 

опонента. Виявами такої зміни позицій конфесій стали кілька всеукраїнських 

форумів церков та релігійних організацій, проведених в Україні, щоправда, з 

ініціативи переважно державних чинників. Ці ж завдання вирішуються й в 

ході таких загальноукраїнських акцій, як спільні для представників різних 

конфесій Молитви за Україну в рамках святкувань Дня Незалежності, 

відзначення інших знаменних дат в історії Української держави; в ході 

періодичних зустрічей президентів України, прем‘єр-міністрів України з 

представниками конфесій; зустрічей керівників християнських церков 

України щодо подальшого співробітництва церков у сфері захисту суспільної 

моралі і духовності [Зустріч керівників християнських церков України 

9.12.2005 року // http:// www. kievpatr. org. ua/ news. php ?page 

show_nov&id=507], спільних заяв, звернень церков та релігійних організацій 

з актуальних проблем функціонування конфесій в країні [Заява 

Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій щодо необхідності 

поважати релігійні почуття, символи та традиції // Голос Православ‘я. – 2006. 

- №12. – С. 3], зокрема, щодо спроб використання християнських церков в 

Україні у виборчій кампанії, стосовно статусу релігійних організацій як 

юридичних осіб, щодо закріплення за релігійними організаціями права на 

постійне користування землею, впровадження в шкільний курс навчального 

предмета "Християнська етика" тощо. Не завжди подібними заходами 

досягається сподіваний результат, але завжди вони стають більшими чи 

меншими подвижками у подоланні минулої міжконфесійного протистояння й 

нетерпимості, упередженого ставлення до інших конфесій, в утвердженні 

нових, цивілізованих відносин у поліконфесійному суспільстві. 

Узагальнюючи зазначене, є підстави вважати, що в Україні є всі 

можливості для налагодження міжконфесійного діалогу, який став би 

надійною перепоною для ескалації міжцерковної напруги, проявів 

релігійного екстремізму, фундаменталізму, етноконфесійної нетерпимості, 
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вивещення одних церков над іншими тощо. Свіжий негативний досвід деяких 

країн Європи щодо виявів подібних суспільно небезпечних явищ на 

релігійному ґрунті має стати для нашої країни повчальним прецедентом, 

стимулом для активізації міжконфесійного переговорно-діалогового процесу.  

Йдеться про обмеження дії й подолання конфліктогенних причин, що 

зазначені вище, і прямо чи опосередковано заважають міжконфесійному 

діалогу. Як показує вітчизняна практика розв‘язання проблеми забезпечення 

релігійних громад та об'єднань культовими приміщеннями, досвід мінімізації 

спірних питань, з якими в минулому була пов‘язана чи не основна 

міжконфесійна напруга, в Україні є і його треба використовувати.  

Зрозуміло, що найбільш резонансним, різновекторним за своїми 

негативними впливами залишається питання православної єдності і пов‘язана 

з нею проблема створення Української Помісної Православної Церкви. Але й 

тут успіх реалізації цієї ідеї залежить, в першу чергу, від внутрішньої 

здатності української православної спільноти стати над роз'єднуючими 

факторами, якими б значущими вони не здавалися, і її реальної готовності до 

об‘єднання в єдину монолітну структуру. Тільки така структура зможе надалі 

апробованим чи новітнім, формальним чи неформальним шляхом здобути 

церковну помісність.  

Однак в аспекті міжконфесійного діалогу більш істотним видається 

подолання на всіх рівнях – від ієрархічного до побутового – в середовищі 

релігійних тотожностей в Україні тих численних деструктивних 

упередженостей, провокативних стереотипів, тенденційних штампів, що 

формувалися десятиліттями і століттями, до сьогодні сидять в головах 

віруючих, кліру та ієрархів, пересічних громадян і заважають 

конструктивному міжконфесійному діалогу. 
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1. Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. За ред. А.Колодного і 

Б.Лобовика. – К., 1996. 

2. Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного. – К., 2000. 

3. Академічне релігієзнавство (мультимедійне видання). За ред. 

А.Колодного. – Львів-Тернопіль, 2008. 

4. Релігієзнавчий словник. За ред. А.Колодного і Б.Лобовика. - К., 1996. 

5. Феномен релігії. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1996. 

6. Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, 

тенденції. – К., 1999. 

7. Бодак В. Релігійна обрядовість: соціальні функції. – К., 1999. 

8. Єленський В. Є. та ін. Релігія. Церква. Молодь. – К., 1996. 

9. Віра і розум – двоє крил людського духу. Наук. збірник. За ред. 

А.Колодного. – К., 2001. 

10. Єленський В. Релігія після комунізму. – К., 2002. 

11. Релігієзнавство як навчальна дисципліна: теоретико-методологічні та 

методичні основи викладання // Наукові записки Тернопільського 

педуніверситету. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. 

12. Яроцький П. Релігієзнавство. – К., 2004. 

13. Колодний А. та ін. Релігієзнавство. – К., 2004. 

14. Колодний А. Основи релігієзнавства. Курс лекцій. – Дрогобич, 2006. 

15. Релігія, Церква і наукове вивчення релігії: Польща і Україна. Наук. 

збірник. – Краків, 2004 (англ. мовою). 

16. Бодак В.А. Релігія і культура: взаємозв‘язок і взаємовплив.- Київ-

Дрогобич, 2005. 

17. Академічне релігієзнавство України. Колект. монографія. Спецвипуск 

„Українського релігієзнаваства‖. За ред. А.Колодного. – К., 2006. 

18. Мірча Еліаде як класик світового релігієзнавства. Наук. збірник. За ред. 

Л.Филипович та ін. – К., 2007. 

19. Горкуша О. Релігієзнавство. Навчально-методичний комплекс. – К., 

2007. 

20. Арістова А. Релігійні конфлікти: природа, вияви, шляхи врегулювання. -

К., 2007. 

21. Арістова А.В. Релігієзнавство. – К., 2008.  
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ІІ. Етнологія релігії 

22. Етнос і релігія. Збірник. За ред. А.Колодного. – К., 1998. 

23. Християнство і національна ідея. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і 

А.Гудими. – К.-Т., 1999. 

24. Филипович Л. О. Етнологія релігії. – К., 2000. 

25. Богачевськая И. Язык религии в контексте национ. самосознания. – К., 

1999. 

26. Саган О. Національні прояви православ‘я: український аспект. – К., 2001. 

27. Релігія і нація в суспільному житті України і світу. Колект. монографія. За 

ред. Л.Филипович. – К., 2006. 

 

 

ІІІ. Християнство 

28. Християнство: контекст світової історії та культури. Наук. збірник. За ред. 

А.Колодного і П.Яроцького. – К., 2000. 

29. Християнство в контексті історії і культури України. Наук. збірник. За 

ред. А.Колодного, П.Яроцького, О.Сагана. – К., 1997. 

30. Християнство і культура. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. 

– К.-Тернопіль, 1998. 

31. Християнство і духовність. Наук. збірник . За ред. А.Колодного. – К., 

1998. 

32. Християнство і особа. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – 

К.- Тернопіль, 2000. 

33. Християнство і проблеми сучасності. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і 

П.Яроцького. – К., 2000. 

34. Християнство і мораль. Наук. збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – 

К.- Тернопіль, 2001. 

35. Павленко П. Платон і християнство. – Біла Церква, 2001. 

36. Павленко П. Ісус Христос – постать історії. – Біла Церква, 2002. 

37. Саган О. Вселенське православ‘я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004. 

38. Християнство доби постмодерну. Наук. збірник. За ред. А.Колодного. – 

К., 2005. 

39. Християнське милосердя і світська емпатія: деонтологічний аспект. Наук. 

збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного.– Київ-Тернопіль, 2005. 

40. Шугаєва Л. Православне сектантство в Україні: особливості 

трансформацій. –К., 2007. 

41. Докаш В.І. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. – К.-

Чернівці, 2007. 

 

 

ІV. Релігія на теренах України 

42. Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, 

постаті, стан. – Львів, 1996. 
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43. Боги Тавриды. История религии народов Крыма. Сборник. Под ред. 

А.Глушака и А.Колодного. – К.-С., 1997. 

44. Лобовик Б. Вірування давніх українців та їх пращурів. – К., 1996. 

45. Українська Церква між Сходом і Заходом. Наук. збірник. За ред. 

П.Яроцького. – К., 1999. 

46. Колодний А., Бодак В. Український Східний обряд. - К., 1997. 

47. Історія релігії в Україні. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і 

П.Яроцького. – К., 1999. 

48. Історія православної церкви в Україні. Колект. монографія. За ред. 

А.Колодного і П.Яроцького. – К., 1997. 

49. Надтока Г. Православна Церква в Україні 1900-1917 рр. – К., 1998. 

50. „Берестя – 1596‖ в контексті історії українства. За ред. А.Колодного і 

А.Гудими. – К.-Тернопіль, 1996. 

51. Переяслав – 1654 в історії Української Церкви. Наук. збірник. За ред. 

А.Колодного і А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2003. 

52. Актуальні питання соціально-значущої діяльності Церков і релігійних 

організацій в Україні. Збірник. За ред. В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 

2004. 

53. Недавня О. Греко-католицизм в контексті духовного самовизначення 

українців між християнським Сходом і Заходом. – К., 2000. 

54. Филипович Л. Нові релігійні течії та організації в Україні. – К., 1997. 

55. Колодний А. Релігія і Церква в демократичній Україні (англ. мовою). – К., 

2000. 

56. Єленський В. та ін. Релігійне життя в Україні: стан, проблеми, шляхи 

вирішення. – К., 1996. 

57. Феномен Петра Могили. Колект. монографія. За ред. В.Климова. – К., 

1996. 

58. Петро Могила і сучасність. Збірка. За ред. В.Климова і А.Колодного. – К., 

1996. 

59. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Наук. збірка. За 

ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 1997. 

60. Климов В. Святитель Димитрій (Данило Туптало) – Львів, 1996. 

61. Огієнківські читання. Наук. збірник. – К., 1997. 

62. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ‘я. Наук. збірник. – 

К.- Тернопіль, 1998. 

63. Филипович Л., Дудар Н. Нові релігійні течії України: огляд, документи, 

переклади. – К., 2001. 

64. Нові релігійні рухи в Європі і в Україні. Збірник. За ред.І.Бондарчука і 

А.Колодного. – К., 2006. 

65. Нові релігії в сучасній Україні. Наук. збірник. – К ., 2000. 

66. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Львів, 1994. 

67. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Л., 1995. 

68. Історія релігії в Україні. Збірка. – К.-Л., 1996. 

69. Історія релігії в Україні. Збірка. В 5-ти вип.. – К.-Л., 1997. 
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70. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн.. – К.-Л., 1998. 

71. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн.. –К.-Л., 1999. 

72. Історія релігії в Україні. Збірка. В 2-х кн. – Львів, 2000. 

73. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2001. 

74. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2002. 

75. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2003. 

76. Історія релігії в Україні. В 3-х кн. – Львів, 2004. 

77. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - Львів, 2005. 

78. Історія релігій в Україні. В 2-х кн. –Львів, 2006. 

79. Історія релігій в Україні. В 2-х кн. – Львів, 2007. 

80. Історія релігії в Україні. В 2-х кн. - Львів, 2008. 

81. Колодний А., Филипович Л., Біддулф Г. Релігія і Церква в сучасній 

Україні. – К., 2001 (англ. мовою). 

82. Київська традиція і Східний обряд в Українському християнстві. Наук. 

збірник. За ред. А.Колодного і А.Гудими. – К.- Тернопіль, 2004. 

83. Марголіна І. Кирилівська Церква. – К., 2001. 

84. Духовність – народові (до 110-річчя А.Річинського). Наук. збірник. За ред. 

А.Колодного і А.Гудими. – К., 2002. 

85. Стоколос Н. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні. – К., 2003. 

86. Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005. 

87. Здіорук С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ 

століття.- К., 2005. 

88. Буття ісламу в Україні і світі: історія і сьогодення. Спецвидрук 

«Українського релігієзнавства». За ред. А.Колодного і О.Сагана. Вип. 31-

32. – К., 2004. 

89. Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення. Наук. 

збірник. За ред. А.Гудими і А.Колодного. – К.–Тернопіль, 2006. 

90. Кондратик Л., Кондратик О. „Українське християнство‖ Михайла 

Грушевського. Монографія. - Луцьк, 2006. 

91. Кияк Святослав. Ідентичність Українського католицизму: генезис, 

проблеми, перспективи. – Івано-Франківськ, 2006. – 632 стор. 

92. Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-

релігієзнавець. Науковий збірник. Спецвипуск „Українського 

релігієзнавства‖. За ред. А.Колодного, А.Гудими і П.Мазура. Вип. 41.- К.-

Кременець,2006. 

93. Конфесійне багатоманіття України в контексті її духовного і 

національного відродження. Наук. збірник. За ред.. А.Колодного і 

А.Гудими. – К.-Тернопіль, 2007. 

94. Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. Наук. збірник. За ред. 

А.Колодного і І.Попова. -К., 2007. 

95. Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя в Україні (за ред. 

А.Колодного).- К.2008. 

96. Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. – К., 

2008. 
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97. Колодний А.М. Релігійне сьогодення України. – К., 2009. 

98. Климов В. Українські православні монастирі та чернецтво: позиція в 

національній історії. – К., 2008. 

99. Шевченко В. Україна духовна: події, постаті, явища. - К., 2008. 

100. Литвинов В.Д. Україна в пошуках своєї ідентичності (ХVІ-ХVІІ ст.ст.). 

Історико- філософський нарис. – К., 2008. 

101. Стоцький Я.В. Держава і релігія в Західних областях України 1944-

1964 років. –К., 2008. 

102. Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі 

Російської імперії. – Полтава, 2008. 

103. Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський 

протестантизм (генетико-типологічна спорідненість і національно-

ідентифікаційні виміри). - К., 2008. 

104. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні. –Чернівці, 

2008. 

105. Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. – 

Тернопіль, 2008. 

106. Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті 

суспільних і міжконфесійних проблем. -К.-Івано-Франківськ, 2008. 

 

 

V. Десятитомник ―Історія релігії в Україні‖ 

107-108. Том. І. Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. За ред. 

Б.Лобовика. – К., 1996 (Передрук тому в Канаді в 1998 р.). 

109. Том ІІ. Українське Православ‘я. За ред. П.Яроцького. – К., 1997. 

110. Том ІІІ. Православ‘я в Україні. За ред. А.Колодного і В.Климова. – К., 

1999. 

111. Том VІ. Католицизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2001. 

112. Том V. Протестантизм в Україні. За ред. П.Яроцького. – К., 2002. 

113. Том VІ. Пізній протестантизм України. За ред. П.Яроцького. – К., 2007. 

114. Том VІ. Пізній протестантизм України. Друге доопрац. вид. За ред. 

П.Яроцького. – К.- Дрогобич. 2008.  

115. Том VІІ. Релігійні меншини України. За ред. А.Колодного. – К. (буде в 

2009 р.). 

116. Том VІІІ. Нові релігії України. За ред. А.Колодного. - К. (буде в 2009 р.) . 

117. Том ІХ. Релігія в українській діаспорі. За ред. А.Колодного. – К. (буде в 

2010 р.).  

118. Том Х. Релігія і Церква років незалежності України. За ред. 

А.Колодного. – К., 2003.  

 

 

VІ. Бібліотечка ―Конфесії України‖ 

119. Колодний А. Рідна Українська Національна Віра.- К., 2002. 

120. Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів. – К., 2001. 
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121. Гаюк І. Вірменська Церква в Україні. – Л., 2002. 

122. Луцишина О. Уявлення про людину в Рігведі. – К., 2005. 

123. Єленський В., Саган О. Саєнтологія в Україні. – К., 2004. 

 

 

VІІ. Українська релігієзнавча думка 

(упорядкування і наукове редагування Відділення) 

124. Олексюк В. Християнські основи української філософії. За ред. 

А.Колодного. – К., 1996. 

125. Музичка І. Християнство в житті особи і народу. За ред. А.Колодного. 

– К., 1999. 

126. Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості (за ред. 

А.Колодного і О.Сагана). – Тернопіль, 2000; Тернопіль, 2002. 

127. Шевців І. Християнська Україна. За ред. А.Колодного. – К., 2003. 

128. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. За ред. А.Колодного. – К., 2002. 

129. Ярмусь Ст. Досвід віри українця. 2-ге доопрац. вид. – К., 2008. 

 

 

VІІІ. Свобода буття релігії 

130. Про свободу совісті, релігії і переконань. Збірник документів. За ред. 

М.Бабія. – К., 1996. 

131. Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций. 

Сборник документов. Под ред. М. Бабия. – К., 1994. 

132. Свобода совісті і віросповідань. Збірник міжнародних, європейських та 

українських правових документів. За ред. М.Бабія. – К., 2006. 

133. „Плід правди сіється творцями миру‖. Збірник. – К., 1998. 

134. Влада і Церква в Україні. – Полтава, 2000. 

135. Релігійна свобода: моделі державно-церковних відносин. Вип. І. За ред. 

В.Єленського. – К., 1997. 

136. Релігійна свобода: контекст державно-церковних відносин. Вип.ІІ. За 

ред. А.Колодного. – К.,1998. 

137. Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Вип. ІІІ. За ред. 

А.Колодного. – К., 1999. 

138. Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у 

сфері свободи совісті (міжнародний і український контекст). Вип. ІV. За 

ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2000. 

139. Релігійна свобода: мас-медіа, школа і Церква як суспільні фактори 

утвердження. Вип. V. За ред. А.Колодного. – К., 2001. 

140. Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Вип.VІ. 

За ред. А.Колодного. – К. 2002. 

141. Релігійна свобода: уроки минулого і проблеми сьогодення. Вип. VІІ. За 

ред. А.Колодного. – К., 2003. 

142. Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. 

Вип. VІІІ. За ред. А.Колодного і М.Бабія. – К., 2004. 
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143. Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-

політичних трансформацій. ип. ІХ. За ред. А. Колодного. – К., 2005. 

144. Релігійна свобода: взаємини держави та релігійних організацій – 

правові й політичні аспекти. Вип. Х. За ред. А.Колодного, М.Бабія і 

Л.Филипович. – К., 2006. 

145. Релігійна свобода: законодавство України про свободу совісті – 

європейські стандарти та українські реалії. Вип.. ХІ. За ред.. А.Колодного і 

М.Бабія. –К., 2007. 

146. Релігійна свобода: міжконфесійний діалог як складова становлення 

громадянського суспільства. Вип.. ХІІ. За ред..А.Колодного, М. Бабія і 

Л.Филипович. – К., 2008. 

147. Релігійна свобода: теоретичні і практичні виміри оптимізації 

міжконфесійних відносин. Спецвипуск. За ред.. А.Колодного. – К., 2008. 

148. Релігійна свобода: релігія в постмодерному суспільстві: соціально-

політичні, правові та конфесійні аспекти. Вип.. ХІІІ. За ред. А.Колодного і 

О. Сагана. – К., 2008. 

149. Релігійна свобода: державно-церковна політика в Україні як фактор 

формування громадянського суспільства. Вип.. ХІV. За ред. А.Колодного і 

О.Сагана.- К., 2009.  

150. Толерантність міжконфесійних відносин. Наук. збірник. За ред.. 

А.Колодного і В.Калюжного. – Дніпропетровськ, 2008. 

151. Релігійний досвід і толерантність. Матеріали конференції. – Запоріжжя, 

2008. 

152. Релігія і Церква в суспільних реаліях України. Спецвипуск «Релігійної 

панорами». За редакції і авторства А.Колодного. – К., 2006.  

153. Толерантність: теорія і практика. Збірник статей і документів. За ред. 

М.Бабія. – К., 2004. 

154. Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. 

Наук. збірник. За ред. А.Колодного і Л.Филипович.-К., 2004. 

155. Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти. Наук. 

збірник. За ред. А.Колодного та В. Олуйка. – Хмельницький, 2003. 

156. Правові основи свободи совісті, релігії та релігійних організацій. 

Збірник документів. За ред. М.Бабія. – К., 2002. 

157. Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Наук. 

збірник. За ред. А.Колодного, П.Яроцького і О.Сагана. – К., 2001. 

158. Актуальні проблеми державно-церковних відносин в Україні. За ред. 

В.Бондаренка і А.Колодного. – К., 2001. 

159. Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. 

Науковий збірник. За ред. В.Олуйка та А.Колодного. – Хмельницький, 

2002. 

160. Державно-церковні відносини в Україні у контексті сучасного 

європейського досвіду. Наук. збірник. –К., 2004. 

161. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні. – К., 

2005. 
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162. Мораль. Релігія, Освіта. Науковий збірник. За ред. А. Колодного. – К., 

2005. 

163. Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських 

2006 року. За ред. А.Колодного, М. Бабія та Л.Филипович. – К., 2005. 

164. Релігія і соціальні зміни в сучасному світі. Збірник.- Чернівці, 2005. 

165. Релігія і суспільство: нові преференції. Збірник. – Чернівці, 2006. 

166. Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Збірник. – К., 1995. 

167. Іслам і Євроінтенрація. Наук. збірник. Спецвипуск „Українського 

релігієзнавства‖. За ред. А.Колодного і О.Сагана. – К., 2006. 

168. Державно-церковна політика в Україні як фактор формування 

громадянського суспільства. Матеріали конференції. За ред.. А.Колодного 

і О.Сагана. – К., 2008. 

 

 

ІХ. Періодичні видання Відділення  

169–218. ―Українське релігієзнавство‖. – Бюлетень-квартальник Української 

Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії 

імені Г.С.Сковороди НАН України. -1996-2008. - №№ 1-49. 

219–317. Часопис-щомісячник ―Релігійна панорама‖.– 2000-2008. - №№ 0-98. 

318. Релігійна панорама. Спецвипуск. За ред. А.Колодного. – К., 2006. 

 

 

 

*** 

 

 

Х. Видруки 1991-1995 років 

1. Історія християнської церкви на Україні. За ред. О.Онищенка. – К., 1991. 

1. Релігія в духовному житті українського народу. За ред. А.Колодного. – К., 

1994. 

2. Сучасна релігійна ситуація в Україні. За ред. П.Косухи. У 2-х част. – К., 

1994. 

3. Любчик В. Біблійні пророцтва в світі катаклізмів ХХ століття. – К., 1993. 

4. Колодний А., Кирюшко М., Филипович Л. Митрополит Іларіон (Огієнко). 

– Львів, 1993. 

5. Бабій М. Свобода совісті: філософсько-антропологічне і релігієзнавче 

осмислення. – К., 1994. 

 

Співробітники Відділення у звітні роки видрукували в різних наукових 

збірниках, часописах, газетах, енциклопедіях, словниках та ін. ще більше 500 

статей, тез, довідок, інформативних матеріалів, інтерв‘ю. Є їх праці також на 

різних сайтах, інформаціях про наукові конференції. 
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ДОДАТОК 2 
 

 

 

 

РЕЛІГІЄЗНАВЧІ КОНФЕРЕНЦІЇ 2009 РОКУ 
 

К
в

іт
е
н

ь
 

Іслам в сучасному 

світі та в Україні 

Київ, 

Відділення 

релігієзнавства Інститут 

філософії ім. 

Г.С.Сковороди НАН 

України, 

Українська асоціація 

релігіє знавців, Київський 

ісламський університет 

 

Київ, 01001, 

Трьохсвятительська, 4, 

+380-+38 044 278 04 18 

Координатори 

конференції: 

Арістова Алла 

Вадимівна 

8-050-850-77-52 

aristovaalla@yahoo.com 

Хазир-Огли Тетяна 

8-067-285-76-11, 

suliko78@mail.ru 

Кисельов Олег 8-097-

9471233 

 

К
в

іт
е
н

ь
 

2
1

-2
2

 

Україна і Ватикан 

в контексті 

культурно-

цивілізаційного 

діалогу: 

історичний і 

сучасний зрізи 

 

Київ, Інститут філософії 

НАНУ, 

НАН, МЗС, МОН, 

Держкомнацрелігій, 

УАР, Нунціатура Святого 

Престолу, 

Прикарпатський 

університет, Теологічна 

академія 

 

Київ, 01001, 

Трьохсвятительська, 4, 

Координатори 

Яроцький П.Л. 

Филипович Л.О. 

+380-44-278-04-18, 

278-51-49 

К
в

іт
е
н

ь
 

2
3

-2
4

 

Релігієзнавство, 

філософія релігії і 

теологія: Від 

проблеми до 

поняття 

 

 

Інститут релігійних наук 

св. Томи Аквінського; 

Інститут філософської 

освіти і науки 

Національного 

педагогічного 

університету ім.М. 

Драгоманова, МАР, 

Філософ. фак-т КНУ 

ім.Т.Шевченка, УАР 

 

О. Адам Добжинський 

ОР 

Катерина Новікова 

Віталій Хромець 

institute@dominic.ua 
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в
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ь
 

1
3
-1

5
 

ХІХ Міжнародна 

конференція 

«Історія релігій в 

Україні» 

 

 

Львів, 

Інститут релігієзнавства – 

філія Львівського музею 

історії релігії, Львівське 

відділення Інституту 

української археографії 

та джерелознавства імені 

М.Грушевського НАН 

України та Відділення 

релігієзнавства ІФ НАН 

України 

 

Музей історії релігії, 

пл. Музейна, 1, м. 

Львів, 79008. 

Омельчук Марія 

Миколаївна 

+38 032 260-11-35, 272-

91-00. 

konferencya2009@yand

ex.ru 

 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

1
4

-1
5

 

 

Етнічний і 

релігійний фактор 

соціалізації 

особистості в 

громадянському 

суспільстві (в 

рамках 

«Соціалізація 

особистості в 

умовах сучасних 

трансформацій») 

 

Чернівці, 

ЧНУ, Факультет 

педагогіки, психології та 

соціальної роботи 

 

ФППСР clg-

educhnu.edu.ua 

Кафедра соціології 

Докаш В.І. 

+38 0372 584703 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

1
4
-1

7
 

 

Сім‘я в умовах 

глобалізацій них 

процесів 

сучасності 

 

Дрогобич, Дрогобицький 

педуніверситет спільно з 

місцевими органами 

влади та церквами 

Коник Руслан 

Степанович 

+38 067 89 25 841; 

konek2004@mail.ru 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

1
5
-1

6
 

Галицька 

митрополія в 

історії 

європейського 

християнства 

Галич, 

Національний заповідник 

«Давній Галич» 

 

Івано-Франківська 

область, 77100 

м. Галич, вул. І. 

Франка, 1 

e-mail: 

konfhaluch@meta.ua 

Вч.секретар - Наталія 

Качковська 

+38 03431 21108; т/ф.: 

(03431) 21458 

Т
р

а
в

е
н

ь
 

1
5
-1

6
 

Майбутнє релігій 

в Європі 

 

Москва, МДУ, 

Московське релігієзнавче 

товариство 

 

Московское 

религиоведческое 

общество 

air.msu@gmail.com 

mailto:konek2004@mail.ru
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Ч
ер

в
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н

ь
 

 

Репресовані 

церкви і релігійні 

організації 

України: 

політичні, 

моральні й 

юридичні 

проблеми 

реабілітації 

 

Київ, 

ІФ НАНУ, УАР, 

 

Київ, 01001, 

Трьохсвятительська, 4, 

Координатор 

Филипович Л.О. 

+380-44-278-04-18, 

278-51-49 

 

В
ер

ес
ен

ь
 

1
7

-1
8

 

Українська та 

польська 

релігієзнавча 

думка: історія і 

сучасність 

 

Київ, 

МАР, Інститут релігійних 

наук св. Томи 

Аквінського в Києві; 

УАР, Інститут 

філософської освіти і 

науки 

Нацпедуніверситету 

ім.М.Драгоманова, 

Інститут релігієзнавства 

Яґелонського 

університету в Кракові, 

Католицький університет 

у Люблині 

 

Олег Кисельов 

kisselyov@bigmir.net 

+380979471233 

 

В
ер

ес
ен

ь
 

1
6
-2

2
 

Історія і 

філософія 

православ‘я (в 

рамках ІІІ 

Севастопольських 

Кирило-

Мефодіївських 

читань) 

Херсонес, Севастополь 

Севастопольський 

гуманітарний 

університет, 

держадміністрація, 

міськрада 

95007, Севастополь, 

Гагарина, 13, к.3.7; 

conf_rus@list.ru; 

powercat99@yandex.ru 

Черноусова Екатерина 

Викторовна 

+38 050 9202756 

Ж
о
в

т
е
н

ь
 

3
-4

 

Майбутнє 

богослов‘я в 

Україні 

 

 

Інститут релігійних наук 

св. Томи Аквінського; 

Інститут філософської 

освіти і науки 

Національного 

педагогічного 

університету ім.М. 

Драгоманова, МАР, 

Київська духовна 

академія і семінарія, УАР 

 

О. Адам Добжинський 

ОР 

Катерина Новікова 

institute@dominic.ua 
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ДОДАТОК 3 
 

 

 

 

 

 

«АКАДЕМІЧНЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО» 

МАЄ СВОЮ ЕЛЕКТРОННУ ВЕРСІЮ 

 

 

 

Мультимедійна студія видавництва 

«Свічадо» випустило у світ електронну 

версію написаного колективом Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ із залученням 

вузівських науковців за редакцією проф.. 

А.Колодного популярного «Академічного 

релігієзнавства». Книга вийшла в світ в 

2000 році, стала бестселером. Авторський 

колектив працює над другим його 

виданням, яке зазнає помітних змін. 

Електронний підручник випущено у світ з 

доопрацюванням фактажу і літератури. 

Він враховує найсвіжіші матеріали 

релігійного життя, відображає його 

сьогоденні проблеми та враховує сучасні 

здобутки вітчизняного і світового 

релігієзнавства . Книга долає старі 

атеїстичні схеми підручникової літератури, враховує повноту дисциплінарної 

структури релігієзнавчої науки. В книзі читач знайде списки новітніх 

релігієзнавчих видань, які рекомендуються до 30 розглянутих тем. Книга 

розрахована на науковців, викладачів релігієзнавчих дисциплін, богословів, 

аспірантів і насамперед студентів вузівських релігієзнавчих спеціалізацій. 

Мультимедійна версія «Академічного релігієзнавства» має зручний 

інтерфейс та функціональну навігаційну систему. Координати його 

придбання можна дізнатися у Відділенні релігієзнавства ІФ НАНУ (Київ, 

вул.. Трьохсвятительська, 4, кімн. 323 і 413), за телефонами (044) 278-51-49; 

(044) 279-04-18 або за е-mail: lfilip@rambler.ru чи Snizhana2004@mail.ru 

 

 

Просимо читачів посприяти рекламі підручника 
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ДОДАТОК 4 
 

 

 

―Релігійна панорама‖ – це передплатний 

інформаційно-аналітичний журнал, який 

академічні релігієзнавці видають для 

колег, викладачів-релігієзнавців, студентів, 

що вивчають релігієзнавчі дисципліни, для 

всіх, хто цікавиться релігійним життям та 

релігійно-духовною проблематикою, 

відповідними подіями в Україні та світі, 

новинками релігієзнавчих публікацій, 

релігієзнавчими конференціями та 

релігієзнавчою освітою. 

 

Передплатити часопис можна в поштових 

відділеннях. Передплатний індекс: 21963 

 

 

В редакції наявні деякі числа минулих 

років (довідки за тел. (044)  279-04-18). 
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Бюлетень «Українське релігієзнавство» 

– науковий релігієзнавчий квартальник, 

який видруковують Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ та Українська 

Асоціація релігієзнавців. Бюлетень 

затверджений ВАК України як періодичне 

наукове фахове видання за профілем 

«філософські науки», «історичні науки» та 

«соціологічні науки». Видається 

щоквартально з 1996 р. Свідоцтво про 

державну реєстрацію КВ № 2057 від 16 

липня 1996 р. 

 

Тел.: (044) 279-48-12 – головний редактор, 

(044) 279-04-18 – відповідальний секретар; 

E-mail: uar-press@online.ua 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ВИДРУКУ ЇХ 

У БЮЛЕТЕНІ «УКРАЇНСЬКЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»  

 

Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються до 

редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у 

вигляді rtf-файлу
1
 у форматі текстового редактора Microsoft Word на дискеті 

3,5" обсягом 0,5 друк. арк. (це прибл. 20 тис. знаків із пропусками).
2
 

Роздрукований примірник статті та її електронний варіант мусять бути 

ідентичними. Шрифт: Arial, 14 чи Times New Roman, 14. Автоматичних 

переносів по тексту не розставляти. 

 

На першій сторінці тексту статті автор обов‘язково подає короткі 

відомості про себе. А саме: 

1. Прізвище, ім‘я, по батькові; 

2. Науковий ступінь, вчене звання; 

3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада; 

4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і телефон. 

На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі (3-4 

речення) анотації українською та англійською мовами. Анотації повинні 

обов‘язково містити ім‘я та прізвище автора статті (1), її назву (2) та стислу 

інформацію про основні ідеї та висновки статті (3). Україномовна і 

англомовна анотації мають бути ідентичними за змістом. 
                                                 
1
 Через свою текстову структуру формат RTF (Rich Text Format) набагато 

безпечніший із погляду поширення комп‘ютерних вірусів, у той час як файли 

формату DOC є одним з інструментів передачі вірусів між комп‘ютерами. Таким 

чином, створений і збережений Вами у редакторі MS Word текст у форматі doc, Ви 

мусите зберегти у форматі rtf (Rich Text Format). Для цього у MS Word виберіть 

«Зберегти як ...»; тип файлу вкажіть «Текст у форматі RTF (*.rtf)». 
2
 Точну кількість символів із пропусками у статті визначає опція Microsoft Word 

„Статистика‖ (див. закладку меню „Сервіс‖). 
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Оформлення посилань: 

 Посилання в статті на використані джерела слід наводити прямо в тексті у 

квадратних дужках за їх наскрізною нумерацією у відповідності з 

існуючим бібліографічним стандартом (якщо цитована праця в 

оригіналі не є україномовною, то в посиланні її автор (автори), назва 

та місце видання подаються мовою оригіналу і на українську не 

перекладаються). (Список використаних джерел у кінці статті не 

подається.) Цитати з іншомовних джерел (у тому числі й з 

російськомовних) наводяться автором в українському перекладі (або 

з офіційного україномовного видання, або ж у випадку відсутності 

останнього автор здійснює переклад сам). 

 

Приклад оформлення посилання: 

Цитата в тексті: „Станом на 01.01.99 р. в Україні діє 21,8 тис. 

релігійних організацій, в т.ч. майже 21,1 тис. громад 80 конфесій, 

течій і напрямків‖ [Бондаренко В. Релігійна ситуація в Україні і 

перспективи її розвитку // Релігійна свобода: природа, правові і 

державні гарантії: Науковий щорічник.- К., 1999.- С. 73]. Або, 

наприклад, якщо джерело знаходиться в Інтернеті: 

[Хантингтон С. Столкновение цивилизаций и переустройство 

мирового порядка (отрывки из книги) // Pro et Contra.- Т. 2.- 

http://pubs.carnegie.ru/P&C]. Зверніть увагу: в кінці посилання, 

крапка перед квадратною дужкою не ставиться (тільки після 

неї, якщо це кінець речення)! 

 

 Посилання на архівні документи наводити також у відповідності з 

існуючим стандартом. 

Наприклад: [Центральний Державний історичний архів України у м. 

Києві (далі – ЦДАУ).- Ф. 442, Оп. 642, Спр. 497]; [Державний 

архів Львівської області (далі – ДАЛО).- Ф. 3, Оп. 1, Спр. 71, 

Арк. 17]. 

 

 Посилання на тексти Біблії подавати прямо в тексті в овальних дужках 

згідно з прийнятим міжнародним стандартом
3
 (скорочена назва книги 

Біблії, розділ, двокрапки, вірш / вірші). 

Наприклад: (Мк. 1:9) (де „Мк.” – Євангелія від Марка, „1” – розділ 1, 

„9” – вірш 9. Скорочені назви всіх книг Біблії наводяться в 21 
                                                 
3
 Це стосується і посилань на тексти інших священних книг, наприклад, Корану, 

Книги Мормона та ін. 
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числі бюлетеня (див.: Бібліографічний стандарт назв книг Біблії 

// Українське релігієзнавство.- № 21.- 2002.- С. 138-140).
4
 

 

Можливий виняток: Доцільно наводити посилання на літературу не в 

тексті, а оформляти їх як підрядкові (тобто під рискою на нижньому 

колонтитулі сторінки) в разі, коли автор відсилає читача до якогось 

масиву джерел або ж посилання є надто великим за обсягом і подається 

всередині речення. Такі підрядкові посилання подаються по статті 

арабськими цифрами за наскрізною нумерацією (1, 2, 3, ...) і 

створюються у Microsoft Word опцією „Виноска‖ в меню „Вставка‖ або 

ж виведеною на панель відповідною кнопкою). 

 

 

 

*** 

 

 

Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1, до 

друку приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: 

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв‘язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями; 

 аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв‘язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення 

невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим 

присвячується означена стаття; 

 формулювання цілей статті (постановка завдання); 

 виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів; 

 висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. 

 

 

 

 

 

Неправильно оформлені наукові статті 

до розгляду не приймаються і не друкуються 

 

 

 
                                                 
4
 Електронну версію цього числа бюлетеня можна взяти за наступною адресою: 

http://religstudies.org.ua/Stuff/Library/PeriodicEnsure/UkrainianReligion/Byuleten_21

.rar 
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