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___________________________________________________________________________________________ 

 

 ІСТОРІОСОФІЯ РЕЛІГІЇ 

 

 

 

 

О. Недавня 
* 
(м. Київ) 

 

УДК 2, 26-28 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ 

ЯК ВЕКТОРІВ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ 

 
У статті О.Недавньої «Концептуальні аспекти дослідження діяльності 

християнських Церков як векторів суспільного розвитку України» 
висвітлюються основні концептуальні положення дисертаційного дослідження 
діяльності християнських Церков як векторів суспільного розвитку України. 
Окреслюється відповідне предметне поле, починаючи з історичного досвіду, в 
якому закладалися напрямні суспільно значущого впливу християнських традицій. 
Сучасні проблеми культурного й суспільно-політичного розвитку українців 
корелюють з особливостями діяльності християнських Церков в Україні. 

Ключові слова: християнські Церкви, Україна, суспільно значущий вплив, 
культурний та суспільно-політичний розвиток. 
 

 Дослідження суспільно значущої діяльності Церков в Україні набуває 

нині особливої актуальності, адже проблема впливу різних Церков (в першу 

чергу християнських – найбільш помітних в українському суспільстві) 

історично обумовлена й зараз ускладнюється геополітичними чинниками, 

культурно-цивілізаційним протиборством. Намір дослідження діяльності 

християнських Церков як векторів суспільного розвитку України визрівав у 

нас в ході написання планових тем Відділення релігієзнавства Інституту 

філософії імені Г.С.Сковороди НАН України, опрацювання присвяченого та 

дотичного обраній тематиці доробку вітчизняних та зарубіжних 

дослідників, ознайомлення з суспільними дискусіями близької проблематики. 

Така робота справді «виростала» в міру нашого осмислення сучасних 

духовних процесів в Україні, їх історичних передумов і тенденцій та їх 

кореляцій з пошуками культурного й політичного самовизначення українців – 

посередництвом всіх доступних сучасному українському дослідникові шляхів 

наукового пізнання, в т.ч. з активними польовими дослідженнями, включеним 

спостереженням та моделюванням ситуацій для перевірки тих чи інших 
                                                 
*
 Недавня О.В. – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 

Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 
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гіпотез. Власне, первісний її задум полягав у тому, щоб, у продовження 

кандидатського дослідження, де ми розглядали перипетії духовного 

самовизначення українців між християнським Сходом і Заходом на зручному 

прикладі визрівання та розвитку українського греко-католицизму, 

проаналізувати довгостроковий та сучасний вплив найбільших впливових 

в Україні Церков на культурну й суспільно-політичну орієнтацію 

українців у їх геополітичному оточенні, що потрібно для практичних 

рішень відповідних компетентних державних органів. 

 В ході опрацювання відповідних джерел та великого масиву 

досліджень (а це – більше тисячі позицій, від класиків М.Грушевського, 

А.Річинського, І.Огієнка, А.Великого, М.Чубатого до наших сучасників - 

А.Колодного, П.Яроцького, Л.Филипович, В.Єленського, М.Бабія, В.Климова, 

В.Шевчена, О.Сагана, С.Здіорука та багатьої інших), прямо чи 

опосередковано дотичних нашої проблематики, ми не дивувалися їх 

нескінченності та часом полярності оцінок. І справа не тільки в тому, що 

кожен фіксує, інтерпретує й оцінює факти, виходячи із власного світогляду 

та цілепокладань. В силу різних причин, а насамперед складності самої 

проблематики, чимало важливих її аспектів ще не знайшли достатньої уваги 

дослідників, були (зокрема з ідеологічних причин) недоступні або 

розглядалися упереджено. Зауважуючи такі аспекти, ми спостерегли, що 

вони «складаються» в певну систему, що й знайшло відображення в 

структурі нашого дослідження. 

Оскільки метою даної статі є представлення його основних 

концептуальних положень, ми виділяємо найбільш помітні відповідні 

аспекти. По-перше, ми старалися виявити та дослідити маловідоме (або 

мало зауважуване, «сховане» за некритичними стереотипами) у відомому, 

прагнучи доповнювати дискурс, не повторюючись в тому, що вже стало 

науковим здобутком. Заповнення «білих плям» у, здавалося б, вже великою 

мірою освоєному предметному полі допомагає адекватніше зрозуміти 

логіку, здобутки, труднощі, тенденції та перспективи як духовного, так і 

культурного й суспільно-політичного розвитку українців. По-друге, ми 

вийшли на дуже перспективне дослідницьке поле, яке дає небачені раніше 

можливості для науковців: крім колосального масиву інформації, що 

містить набуті й «канонізовані» знання і нові розвідки, та стрімко 

поповнюється, воно є водночас й майстернею осмислення досвіду та 

генерації нових ідей. Ми маємо на увазі Інтернет: він бо є не просто 

«бібліотекою», а сучасною «Агорою», де шукаються, формулюються й 

переформульовуються, дискутуються старі й нові знання, шляхи їх 

застосування (зрозуміло, йдеться про інтелектуальний, суспільно значущий 

сектор Інтернету). Варто відзначити, що українська інтернет-аудиторія 

на осінь 2009 року склала близько 11 мільйонів учасників. Що унікально та 

особливо важливо для дослідника: в Інтернеті можна не лише аналізувати 

інформацію, але й оперативно перевіряти власні припущення, шляхом 

адресних «ін’єкцій» мислевірусів та вивчення відповідної реакції. Відтак, ми 
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вийшли і на нові ділянки й тематичні напрямки наукових досліджень з 

обраної проблематики. 

 

Основний зміст статті. В центрі нашої уваги був і є суспільно 

значущий для українців вплив найбільш помітних - як в минулому, так і в 

сучасності - Церков (та відповідних церковних традицій, що втілилися в 

культурні). При тому, в своїй роботі ми, по-перше, зосереджуємося на 

діяльності Церков традиційних (чи відносно традиційних) в Україні, оскільки 

новітні ще не накопичили співставний з першими досвід, і порівняння його зі 

значно тривалішим досвідом традиційних Церков не вважається нам 

доцільним. Отже, фактично йдеться про християнські Церкви: православні 

(УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП), католицькі (УГКЦ та РКЦ) та найбільші зі 

«старших» в Україні протестантських (баптисти, п’ятидесятники, 

адвентисти), хоч принагідно ми звертаємося і до діяльності інших 

конфесійних спільнот. Оскільки, згідно статистичних даних та висновків 

досліджень сучасних вітчизняних релігієзнавців [близько 5% складають нові 

релігійні течії: Филипович Л.О. Нові релігійні течії в українському соціумі // 

Україна релігійна. Кол.мон. – Кн.1: Стан релігійного життя України. – К., 

2008. – Українське релігієзнавство. - №46, 2008. – С. 356; зокрема, харизмати 

складають 3%: Титаренко В.В. Неохристиянські течії в сучасній Україні // 

Україна релігійна. Кол.мон. – Кн.1: Стан релігійного життя України. – К., 

2008. – Українське релігієзнавство. - №46, 2008. – С. 379], що вивчають 

новітні релігійні (зокрема, християнські) течії, кількість їх адептів не 

перевищує кількох відсотків в українському суспільстві, ми вважаємо такий 

підхід можливим та правомірним. 

По-друге, християнські Церкви ми розглядаємо, слідом за А.Колодним, 

у всій повноті їх представлення в суспільстві: не лише як інституції зі своїм 

кліром, церковними та прицерковними організаціями, в тому числі 

мирянськими, а також і як сукупність всіх осіб (та їх різні об’єднання), котрі 

й творять Церкви, які можуть перебувати під прямим та опосередкованим їх 

впливом: воцерковлених віруючих, тих, хто ідентифікує себе з тією чи іншою 

церковною традицією або й (в окремих випадках нашого дослідження) тих, 

хто неусвідомлено живе в рамках відповідних стереотипів, хто симпатизує 

тій чи іншій Церкві – всіх, хто у своїй діяльності так чи інакше демонструє 

певний світоглядно-спрямовуючий, культуротворчій «слід» тієї чи іншої 

Церкви. Тому в чільному означенні головної проблематики роботи ми вжили 

поняття «християнські фактори», що сенсово й охоплює всі перераховані 

чинники, а терміни «Церкви», «конфесії», «віруючі» і т.д. застосовували в 

різних підрозділах дослідження там, де це можливо й необхідно було 

конкретизувати.  

Логіка побудови дослідження ґрунтується на наступних міркуваннях, 

котрі «підказував» і сам матеріал, який ми опрацьовували. Нас найбільше 

цікавить роль християнських чинників як векторів спрямування суспільного 

розвитку українців в сьогоденні. Однак, для того, щоб збагнути, чому ті чи 
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інші процеси відбуваються саме так, необхідно було насамперед здійснити 

ретроспективний екскурс в період, який стосується перших кроків та перших 

століть розповсюдження в Руси-Україні християнства, перипетій її 

християнського вибору та становлення християнської ієрархії, розвитку 

християнських духовних традицій та еволюції світогляду й аксіології 

новохрещених русичів. Адже їх християнський вибір став викликом для 

переосмислення цінностей, власної духовної ідентичності та культурного 

шляху.  

Подальша українська релігійна і світська історія великою мірою 

визначалася відповідними надбаннями та збитками. Втрата власної 

державності та митрополичого осідку, ієрархічні перипетії, події доби 

«великого хитання думок», осьового часу для «перезавантаження» 

українських християн – періоду Реформації, Контрреформації, унійних 

пошуків та православних змагань стали факторами подальшого культурно-

цивілізаційного спрямування українців, що знайшло висвітлення в багатій 

історіографії. Не претендуючи на детальне заглиблення в загалом розроблене 

відповідне наукове поле, ми вважали за необхідне привернути увагу до 

аспектів, особливо значимих для нашого дослідження. 

Адже як відомі та всебічно вивчені історичні події й явища, так і такі, 

що залишилися на периферії наукових рефлексій, з огляду на довгострокові 

історичні процеси та їх поточні результати, можуть прочитуватися в нових 

проблемних контекстах. Таке прочитання ми підпорядковуємо потребі 

студіювання сучасної української історії кінця ХХ – початку ХХІ століття, 

коли українці, після століть бездержавного існування спочатку у складі двох 

імперій, православної та католицької, а потім – у складі атеїстичного СРСР, 

нарешті спромоглися стати на шлях розбудови власної держави, в котрій, за 

умов свободи совісті та віросповідань, у суспільстві, що явило свою 

поліконфесійність та полісвітоглядність, стали «надолужувати» історичні 

уроки кореляцій релігійно-церковних орієнтацій та культурних і суспільно-

політичних уподобань.  

Опинилися в принципово новій для себе ситуації Церкви: ієрархи, 

священики, миряни – ті, що зберігали свою віру в період панування 

атеїстичної ідеології, й ті, що успадкували ту чи іншу християнську традицію 

в «культурному переданні» оточення (як близького – родин, так і 

суспільного, з якого не вдалося витравити релігійні традиції зовсім). Для всіх 

них візія незалежної Україна, котра задекларувала своє повернення в лоно 

європейської сім’ї народів, була неоднакова: від здійсненої мрії, за яку гаряче 

молилися та самовіддано боролися, до чергової богоданності на мандрівному 

шляху цього світу до вічності, і аж до невдало скроєного історичного 

непорозуміння. Відповідно, вартувало вивчити місце й роль різноманітних 

християнських чинників у розбудові суверенної України – європейської 

держави. 

В аналізі сучасних процесів релігійно-церковного та суспільного 

розвитку ми зосередилися на найбільш показових явищах, які принесли 



9 
 

надзвичайно багатий матеріал на дослідницьку ниву релігієзнавців. Це, 

насамперед, є та чи інша участь Церков в суспільно значущих подіях, що 

відбувалися, зокрема – політичних, а також події, пов’язані з відвідуванням 

України першоієрархами різних Церков. Зрозуміло, що кожноденна 

діяльність Церков, їх теоретичні напрацювання та практична праця також 

надавала й надає показові свідчення їх впливу на спрямування суспільного 

поступу українців.  

Серед різноманіття відповідного дослідницького поля ми виділили три 

«лакуни», які, на наш погляд, є найбільш значимими та ще недостатньо 

дослідженими в усіх аспектах. По-перше, великим та дуже цікавим 

дослідницьким викликом стали матеріали з сучасної діяльності Церков, які 

прямо чи опосередковано стосуються їх духовної ролі як виховників 

українців – патріотів, співтворців громадянського суспільства. Справа в тому, 

що цей аспект досі мало зауважувався у вивченні тієї чи іншої участі Церков 

в суспільно-політичному розвиткові, зокрема, вірогідно, через те, що 

виглядав маргінальним у вже більш звичному колі проблематики «Церква і 

політика». Натомість, складні політичні перипетії в незалежній Україні 

висунули, крім політиків та партій, справжню «третю» силу – народ, 

активістів громадських рухів, об’єднань та неформальних спільнот, котрі 

стали «порушувати» старі й нові стереотипи спілкування та взаємопов’язання 

з релігійними організаціями: не лише вчитися чи чогось хотіти від Церков, а 

й самі давати уроки або нові виклики для них.  

По-друге, ми вважали необхідним проаналізувати, якими настановами 

оперують різні Церкви у своїх соціальних вченнях (та відповідній практичній 

роботі), дотичними вкрай актуальних проблем соціального оздоровлення 

українського суспільства, де багато хто звик до примусової «зрівнялівки», а 

тепер, в новій соціальній ситуації, губиться чи зловживає за «законами 

джунглів», що у виховному плані можуть запропонувати Церкви для 

структуризації суспільства, доцільної розбудові спільноти відповідальних 

громадян, для їх конструктивної соціалізації.  

По-третє, нашу увагу привернуло часткове повернення Церков в освіту 

та просвіту і відповідний їх вплив, часом неоднозначний та навіть 

проблемний. Коли ж ми почали ближче вивчати присутність християнського 

фактору в навчальному середовищі, то «відкрили», що він є, як і власне 

частково був навіть за радянських часів, куди більший (хоч і непрямий) за 

уроки християнської етики, й також впливав та впливає на духовне й 

культурне становлення підростаючого покоління, якому і розбудовувати 

майбутнє незалежної України. Крім того, нині з’являються або 

розширюються додаткові можливості використання християнського спадку в 

освіті та просвіті дітей. Тут вартувало б дослідити, як реагують на це різні 

Церкви.  

Однак нові можливості для Церков в сучасній Україні сполучені з 

новими викликами. Адже вона є частиною світу, що стає чимраз «тіснішим», 

де відбуваються глобалізаційні процеси, серед яких українцям доводиться 
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надолужувати історичні проблеми дозрівання власної ідентичності, за умов 

світоглядного, релігійного та культурного плюралізму. Відповідно, 

християнські Церкви в Україні, в тому числі й традиційні, після важкого 

періоду виживання за умов панівної атеїстичної ідеології (але не зовсім 

однакового до них ставлення радянської влади), опинилися – кожна – в 

ситуації втрати монополії на істину і світоглядні настанови та в режимі 

реальної конкуренції, яку не стримати ніякими канонічними кордонами.  

Ставлення різних Церков до глобалізації – її походження, плюсів та 

мінусів, і «що з нею робити» - виявляє їх, за влучним висловом народного 

релігієзнавства, відповідне «місце на кораблі»: капітанське, лоцманське, 

боцманське, матроське, юнгівське, піратське чи робінзонівське, а відтак – і їх 

ціннісно-орієнтаційні потенції для українців, котрі переживають світоглядні 

та духовні трансформації різних пост- (радянського, соціалістичного, 

атеїстичного) періодів, ускладнені певними кризовими явищами у розвитку 

культурного поля сучасної Європи, неоколоніальним тиском Росії та 

світовою економічною кризою. Цю проблему варто вивчати у поєднанні з її, 

зглядно, «окремим випадком» – Церкви перед викликами свободи совісті та 

світогляду. 

Це, зрозуміло, вже робилося й робиться дослідниками (зокрема, 

А.Колодним, М.Бабієм, В.Єленським, В.Климовим та ін.), однак ситуація 

свободи вибору несе не лише нові проблеми і можливості для Церков, 

віруючих та шукачів віри, включно з розширенням свободи в релігії. 

Науковий дискурс тепер може поповнюватися рефлексіями особливостей 

відповідей Церков, спонуканих новими умовами їх діяльності - відповідей, 

які йдуть назустріч, навздогін чи й всупереч тим чи іншим запитам віруючих 

та шукачів віри у «великому релігійному супермаркеті». Аналізуючи ці 

запити й відповіді, важливо виявити, в яке, власне, світоглядне поле 

заохочують інтегруватися ті чи інші Церкви своїх вірних та симпатиків. І 

йдеться не тільки чи не стільки про інтеграцію «назовні», в той чи інший 

духовно-культурний ареал, скільки про витворення останніми суспільства 

певної моделі навколо самих себе.  

Християнські фактори актуального культурного й політичного вибору 

українців діють сьогодні не завжди прямо і лінійно; відбуваються складні 

процеси кореляцій та взаємовпливів. Особливо важливим та нагальним, на 

нашу думку, є вивчення актуалізації ідентичностей осіб та їх спільнот в ході 

релігійно-конфесійного, духовного та культурного розвитку українського 

суспільства, у спілкуванні людей, в якому часом зіштовхуються їх інтереси. 

Після тривалого періоду денаціоналізації та деперсоніфікації у всіх сферах, 

нині пошук, «віднайдення», трансформації, зіткнення ідентичностей є 

ознакою нашого часу, й загалом об’єктивні, позитивні процеси несуть також і 

певний конфліктний деструктивний потенціал. 

Віднайдення власної духовної й культурної ідентичності стається у 

соціальній взаємодії, в ході знайомства, осмислення та «примірки на собі» 

старих й нових, зокрема, релігійно-духовних традицій в сьогоднішньому 
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особистому та суспільному житті українців. Із всього багатства відповідних 

виявів можна виділити три типи, які, на наш погляд, найбільш яскраво 

характеризують процес відживлення та вживлення традицій:  

1. відродження, використання та розвиток старих;  

2. засвоєння і співтворення (безкритичне або креативне) нових;  

3. продовження старих традицій в оновлених й нових формах 

суспільно значущої діяльності. 

Кожен з них ми й досліджуємо на найбільш показових прикладах, 

акцентуючи увагу саме на суспільно важливих наслідках застосування 

традицій, на тому, як вони відбиваються на процесах самоідентифікації та 

пошуку свого місця у спільноті, серед різних культурних взаємовпливів. 

Духовне, культурне й політичне самовизначення українців 

відбувається в непростому діалозі віруючих різних Церков та спадкоємців 

різних християнських традицій. Екуменічний діалог Церков на рівні 

богословських пошуків та заходів ієрархії уважно вивчається 

релігієзнавцями, а от діалогу як спілкуванню у реальній співдії чи 

протистоянні віруючих та симпатиків різних церковних традицій поки що не 

приділено достатньо дослідницької уваги. Натомість, саме суспільні дискусії 

з актуальних проблем духовного, релігійного та церковного розвитку у 

зв’язку з подіями культурного й політичного життя виступають горнилом 

міжконфесійного та полісвітоглядного діалогу. Для того, щоб на 

конструктивний потенціал діалогу покладати підставні надії, варто 

проаналізувати його відповідні можливості та межі.  

Таким чином, за ключовими проблемами ми окреслили певну ділянку 

предметного поля, доцільну для вивчення ролі християнських факторів як 

векторів суспільного розвитку українців. В такому контексті, аналізуючи 

вплив християнських факторів на культурний та суспільно-політичний вибір 

українців, ми розглядаємо останній не як разову акцію чи акції, а як 

кожноденні, світоглядно та духовно обумовлені вчинки, котрі наповнюють 

тим чи іншим змістом культурний простір українського суспільства та 

призводять до тих чи інших змін в суспільно-політичній ситуації в Україні. 

Зрозуміло, в ході дослідження додаються й додаватимуться нові ракурси, 

виринатимуть нові проблеми, зокрема стосовно сучасної діяльності Церков, 

їх реакцій на поточні ключові події в Україні та світі, які й складатимуть 

перспективу наукового вивчення тематики суспільно значущого впливу 

християнських Церков та, ширше, церковних традицій. 

 

 
А н о т а ц і ї 

  
В статье О.Недавней «Концептуальные аспекты исследования 

деятельности христианских Церквей как векторов общественного развития 
Украины» раскрываются основне концептуальные положения диссертационного 
исследования ею деятельности христианских Церквей как векторов 
общественного развития Украины. Определяется соответствующее предметное 
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поле, начиная с исторического опыта, в котором заложены направляющие 
общественно значущего влияния христианских традиций. Современные проблемы 
культурного и общественно-политического развития украинцев коррелюются из 
особенностями деятельности христианских Церквей в Украине. 

Ключевые слова: христианские Церкви, Украина, общественно значимое 
влияние, культурное и общественно-политическое развитие. 

 
In the article of Olga Nedavnya «The Conceptual Aspects of the Research of 

Christian Churches’ Activities as Vectors of the Social Development of Ukraine», 
the conceptual research positions of the work of the most influential Christian churches’ 
in Ukraine as vectors of Ukrainians’ social development are covered. The subject area is 
identified, starting from the historical experience in which the directions of the socially 
important influence of Christian traditions are installed. It is emphasized that the 
problems of the contemporary cultural and social-political evolution of Ukrainians’ 
correlate with the peculiarities of the Christian Churches’ activities in Ukraine. 

Keywords: Christian Churches, Ukraine, socially important influence, cultural and 
social-political development 
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РЕЛІГІЙНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ В КОНЦЕПЦІЯХ НАЦІОГЕНЕЗУ 

ПОЛЯКІВ ТА УКРАЇНЦІВ ГАЛИЧИНИ ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ 

 
У статті О.Рудакевич «Релігійне та національне в концепціях 

націогенезу поляків та українців Галичини ХІХ-ХХ століть» розглянуто 
націологічні концепції поляків та українців, що вплинули на формування 
національної свідомості даних народів. Зокрема висвітлено релігійно-етнічний 
досвід державотворчих прагнень двох народів. 

Ключові слова: націологічні концепції, національна свідомість, 
державотворчий досвід, національна еліта. 

 

Сучасний етап національного розвитку українського народу вимагає 

утвердження самосвідомості українців, формування національного 

менталітету та національної ідеології. Це завдання потребує усвідомлення 

особливостей духовної культури та історичної пам”яті українців. 

Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що як 

національний, так і релегійно-духовний поступ української нації має ряд 

проблем, вирішення яких вимагає переосмислення досвіду самоідентифікації 

нашого народу. Вельми важливим є порівняльний аналіз даного процесу в 

сусідніх народів, зокрема польського. 
                                                 
*
 Рудакевич О. – кандидат філософських наук, викладач Тернопільського 

національного економічного університету. 
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Тому метою дослідження є висвітлення етно-конфесійного фактору 

націогенезу українців та поляків Галичини ХІХ - початку ХХ ст., який був 

пов"язаний передусім з функціонуванням Римо-Католицької та Греко- 

Католицької Церков. Цікавим є також аналіз особливостей взаємин цих 

двох народів за умов відсутності власної державності.  

 Націологічні процеси історії польського та українського народів 

розглядали С. Кіневич, Р. Хвальба та Р. Вандич, зокрема українські 

дослідники М. Демкович-Добрянський, Ю.Охримович, Р. Шпорлюк, Я. Грицак, 

Л. Зашкільняк й Л. Крикун. Особливості етнорелігійної ідентифікації 

досліджували Г. Дильонгова, М. Пієла, Р. Дзвонковський, А. Колодний, О. 

Турій, Н. Стоколос, Л. Филипович, П. Яроцький та інші.  

 

Основний зміст статті. Вивчаючи досвід національного становлення 

поляків та українців, потрібно відзначити, що, в силу специфічних ознак 

спільної держави – І Речі Посполитої (перехід від шляхетської республіки до 

магнатської олігархії), спілкування між двома народами потрібно аналізувати 

на кількох рівнях: контакти політичних еліт; контакти еліт духовної культури 

та безпосередньо спілкування селян та бідних міщан. Аналізуючи 

націологічний процес поляків потрібно сказати, що специфічно польською 

рисою національного самоусвідомлення була ідеологія шляхетського 

сарматизму. З XV-XVIII ст.ст. шляхта, як політична активна частина 

суспільства, вважала себе польською нацією, в такий спосіб вивищуючись 

над іншими станами, що призвело зрештою до кризи в державі. Так був 

створений потужний світоглядний комплекс, основою якого були спадкоємці 

давнього іранського племені гордих сарматів, які створили «виняткову та 

унікальну націю». Відтак ця унікальність біологічного походження шляхти 

стала підставою для концепції месіанізму ХІХ століття. Лише шляхта, на 

думку її представників, могла бути наступником та охоронцем польських 

традицій й відповідати за долю нації. Так, в 1832 році в листі до англійського 

приятеля Зигмунд Красінський писав: «Памятай, що поза аристократією 

немає нічого в Польщі - ані талантів, ані світла, ані посвяти. Наш третій стан 

не існує, селяни є машинами. Ми одні становимо Польщу…» [Зашкільняк Л., 

Крикун М. Історія Польщі. Від найдавніших часів до наших днів. - Л.: 

Видавництво Львівського національного університету ім. І. Франка, 2002. – 

С. 272]. 

До цього культурного та політичного поля в І Речі Посполитій 

притягувалась литовська та русинсько-українська шляхта, звісно, що через 

етно-релігійну асиміляцію та політичні привілеї. Таким чином, можемо 

сказати, що у створенні концепції польської нації етно-релігійний чинник 

завжди був важливим аргументом. Що стосується селян, то - як поляки, так і 

українці - вступили в XIХ ст. з регіональною свідомістю. Польська ідея 

«шляхетського народу» не включала в спільність найбідніші стани 

населення, тому національне самоусвідомлення селян та бідних міщан 

зводилося винятково до релігійного фактору. Мешканці сіл відчували лише 
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приналежність до свого населеного пункту і парафії, тому говорили, що вони 

є «простими людьми і католиками, а якщо і є народом, то іншим, ніж 

шляхта» [Brodzinski K. Wiersze Wybrane // W.: Panstwowy Instytut 

wydawniczy, 1966. – С. 156]. Відтак основою суспільної свідомості цього 

стану була етно-конфесійна та соціальна антипанська позиція, яка 

спостерігалося також і серед українців. Серед населення Західної та Східної 

Галичини в цей час існувала віра в «доброго царя», а тому у відповідь на 

питання: «Чи ви хочете держави Польщі?» селяни відповідали: «А хіба пан 

забув, що австрійський цісар нам тільки що панщину відмінив?» [Там само. – 

С. 155].  

Щодо політичних еліт, то позиція поляків була однозначною: польська 

шляхта вважала українців ―етнографічним матеріалом‖, тобто 

недорозвиненими та нездатними до самостійного існування спільнотами. 

Порівняно з ними польська культура, вважалось, на значно вищому щаблі 

розвитку, а тому полякам нібито мала б належати виняткова цивілізаційна 

місія – асиміляція цих ―нецивілізованих‖ територій. В художній формі Адам 

Міцкевич про це висловився так, що ця етнографічна маса (за О.Р.) має 

«послужити гноєм для польської культури» [ Там само. – С. 101].  

 Що стосується релігійних еліт, то на початку ХІХ ст. повноцінно існували 

дві концепції: а) ідея про особливу місію оборони ―східного кордону‖ 

християнства від загроз, що походять з іншого боку цього переділу. 

Особливою місією нести Божі Закони іншим народам Польщу обдаровано як 

Божою Ласкою. Дану позицію повністю підтримували представники 

духовної культури. Так, у ―Розповіді про національність поляків‖ (1831) К. 

Бродзінский переконував, що Польща - вибраний Богом народ, а втрата 

свободи – результат розірвання поляками угоди, укладеної з Богом. Але як 

тільки поляки виправляться, то ―знов тішитимуться Божою Милістю‖ 

[Тожецький Р. Митрополит Андрей Шептицький // Ковчег. Збірник статей з 

церковної історії.– Л.: [б.і.], 1993. – С.109-122; Охримович Ю. Розвиток 

української національно-політичної думки // Вишкільний курс. Матеріали до 

історії розвитку суспільно-політичної думки в Україні ХІХ-ХХ століття. – 

Брюсель, Мюнхен, Лондон, Нью-Йорк: [б. і.], 1970. - С. 101-202]. Ідея 

відродження Польщі продемонстрована Адамом Міцкевичем у ―Книгах 

народу польського і польського пілігримства‖. Аналізуючи історію, А. 

Міцкевич переконує поляків, що Польща не загинула, що вона повинна 

державно відродитися: «І замучено польський народ, і покладено в гріб…, 

але польський народ не помер; тіло його лежить в домовині, а душа його 

зійшла із землі... А третього дня душа повернеться до тіла і Народ воскресне і 

звільнить усі народи Європи з неволі» [Kiniewicz S. Historia Polski 1795-1918. 

- W.: Panstwowy Instytut wydawniczy, 1987. – С. 30]. Аналогія Польщі з 

Христом демонструє переконання в перемозі справедливості та впевненість 

щодо великого міжнародного значення польської справи й ролі поляків у 

боротьбі за незалежність інших народів: ―І сказала Польща: хто коли-небудь 

прийде до мене, той буде вільним, тому що я є воля… Мала в собі польський 
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дух та людина, котра на польських хоругвах писала: ―За вашу і нашу 

свободу‖, і вираз ―вашу‖ поставивши перед виразом ―нашу‖, суперечачи цим 

дипломатичній логіці.‖ [Там само. – С. 32] Глибока віра у загальне 

братерство й особливу історичну місію Польщі призвела до унікального 

явища – тисячі поляків боролися, втрачаючи життя за національну і 

суспільну свободу народів Німеччини, Італії, Угорщини, Франції та інших.  

Поразка січневого повстання 1863 року польського народу повернула 

романтичних мислителів від мрій про свободу до дійсності, що проявилося у 

позитивізмі Ципріана Каміла Норвіда та Марії Конопніцкої. У творі ―Думки 

про Польщу і поляків‖ Норвід наполягає на важливості ―праці на благо 

Батьківщини‖ [Mickiewicz A. Ksiegi narodu polskiego i pielgrzymstwa 

polskiego. - W.: Arta, 1920. – С. 10]. Потрібно відзначити, що польський 

позитивізм не втратив релігійності як ознаки. Про це свідчить гімн М. 

Конопніцької ―Рота‖, де органічно поєднано патріотичний та християнський 

аспекти національної душі поляків. Впродовж всього періоду втраченої 

незалежності основою процесу національної ідентифікації та визвольної 

боротьби польського народу були костел та етнічна культура Польщі. В цей 

доленосний для польського народу період була повністю сформована 

традиція національної церкви. 

Другою впливовою концепцією націогенезу була ідея слов’янської 

єдності. Вона сягає своїми витоками ще середини ХVІІІ століття, коли Ю. 

Яблоновський написав працю ―L’emprle des Sarmates‖, пройняту 

слов’янським патріотизмом [Зашкільняк Л., Крикун М. Історія Польщі. Від 

найдавніших часів до наших днів. - Л.: Видавництво Львівського 

національного університету ім. І.Франка, 2002. – С. 252]. Логічним 

продовженням цієї ідеї стала праця Гуго-Коллонтая, який у 1791 році написав 

фантастичну історію про початок слов’янських народів. Ян Павло Вроніч у 

поемі «Сивілла» представив велич давньої Польщі в період від Казимира 

Великого до Тадеуша Костюшки. У цьому творі щодо родоначальників 

слов’янських племен сказано: «Ми кістка від кістки батьків наших, ми 

єдиний рід, скрізь ми одним духом дихаємо… » [Dylagowa H. Dzieje Uniji 

Brzeskiej (1596 - 1918). – W. – Ol.: [b. n.], 1996. – С. 165].  

Ідею словянської єдності було продовжено діячами української школи 

польського романтизму. Їх прояви любові до України не суперечили 

польським патріотичним переконанням, адже поняття „Україна‖ 

сприймалось лише як територія. Польські публіцисти, письменники 

зверталися до українців з ідеєю, що Польща, Русь-Україна і Литва 

утворюють нероздільну цілість, що поляки і українці є „синами одної матері‖ 

і обіцяли українцям повну рівноправність у майбутній вільній Польщі. 

Хоча були й інші точки зору. Наприклад, граф Тарнавський говорив: 

„У Галичині не винищувати, а розводити й плекати треба руську 

національність, тоді вона зміниться і над Дніпром... Вона залишиться Руссю, 

але Руссю по-братерському з′єднаною з Польщею і відданою одній спільній 

справі‖ [Лисяк – Рудницький І. Історичні есе. Том 1. - К.: Основи, 1994. – С. 
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426]. 

Цікавою та активною українською політичною думкою була теорія 

Францішка Духінського, де вказано на відмінність між українцями і 

росіянами, але разом з тим наголошено на расовій Єдності Польщі та Руси-

України [Там само. – С.167]. Відносно історичних початків українського 

народу, то Ф. Духінський тут вважав за велику помилку починати історію 

Московщини зі слов′ян Києва і Новгорода, а не з фінських племен Поволжя, 

вказував на те, що присвоєння правителями Москви назви „Росія‖ є 

історичною узурпацією. Разом з тим, Ф. Духінський відзначав, що все 

історичне минуле Русі треба включати до польської історії.  

М. Чайковським розроблялась ідея федералізму, де майбутня Польща 

мала б стати конфедерацією під владою спадкового короля, а Україна в ній 

мала бути автономією [Там само. – С. 251 – 255].  

Цікавими були ідеї І.В.Терлецького, котрий висловлювався за 

демократичну слов′янську федерацію, що об′єднує шість народностей: 

польську, чеську, руську, ілірійсько-хорватську-сербську, болгарську та 

російську. „Ми припускаємо федеративний зв′язок усього слов′янського 

племені, прагнення до якого помітне вже й сьогодні: великий всеслов′янізм у 

духу Божім з вільним розвитком усіх окремих народностей... Кожен із 

слов′янських народів організовується відповідно до власних потреб, кожен 

матиме свій уряд, а вони стікатимуться в один центральний уряд, що 

об′єднуватиме всіх і керуватиме всіма‖ [Там само. – С. 221 - 251]. На думку І. 

Терлецького, Польща є лідером „латинських‖ слов′янських народів, а Русь-

Україна — слов′ян греко-слов′янської традиції. Тому він активно виступав за 

польсько-українське порозуміння та співпрацю, намагаючись в такий спосіб 

„згармонізувати‖ усе слов′янське плем′я. „Союз Русі з Польщею за 

обопільної свободи є навіть конче потрібний для майбутності цілої 

Слов′янщини... Він допоможе полякам поєднатися зі слов′янським рухом, 

русинам — піднести греко-католицьку церкву, розвинути свою 

національність і мову...‖ [Історія релігій в Україні. У 10-ти т. - Ред. кол.: 

А.Колодний (голова) та ін. - К.: 1996 - 2004. Т. 10: Релігія і церква років 

незалежності України. За ред. А. Колодного – К. - Дрогобич: Коло, - 2003. – 

С. 240]. Демократичний федералізм І. Терлецького отримала високу оцінку І. 

Лисяка-Рудницького, який відзначив наявну сильну відповідність між 

формулюваннями І. Терлецького і кирило-мефодіївців, хоча кожен із них 

прийшов до цих ідей самотужки‖ [Там само. – С. 243]. 

Проте ідеал відбудови „триєдиної Польщі‖ загалом був чужим 

українцям як у традиційному, так і у демократичному, реформованому 

варіантах. Все це було відображено в дальшому перебігу українсько-

польських відносин. Однак слід відзначити, що розвинуті поляками ідеї були 

цінними для розвитку національної свідомості та політичної думки українців. 

Вийшовши з національного суспільства, що мало міцні державницькі 

традиції, досвід активного спротиву чужоземному гнітові, поляки-

українофіли та українці польського походження змогли передати багато чого 
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із перерахованих вище якостей українському визвольному рухові. 

В такий спосіб українська національна еліта опановувала європейський 

досвід націостановлення. ХІХ сторіччя стало часом інтелектуального 

визрівання нації, накопичення в ній духовно-інтелектуальної енергії. 

Усвідомлення та декларування елітою своєї української ідентичності — на 

противагу польській — було результатом складної внутрішньої роботи. 

Відмова від ‖польськості‖ була вибором між двома світоглядами. Як 

відзначає Р. Шпорлюк, сила полонізму полягала в тому, що він „давав вступ і 

до революційних змов і до ватіканської курії‖, а „українізм — нічого 

подібного запропонувати не міг‖ [Стоколос Н. Конфесійно етнічні 

трансформації в Україні. - Рівне.: ППФ - ліста М, 2003. – С. 125]. 

Українські дослідники визнають, що найбільш потужним чинником в 

еволюції українського націоналізму стала конкуренція з поляками, яка давала 

наочний приклад національної самоорганізації для українців, адже вони 

майже у всьому копіювали своїх противників. „Є всі підстави стверджувати, 

– зауважив Г. Касьянов, – що етнічна концепція польської нації, яка набула 

поширення у другій половині ХІХ ст., стала могутнім поштовхом для 

виникнення відповідних поглядів серед діячів українського руху початку 

століття‖ [Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. - К.: Либідь, 1999. - С. 

325]. 

Важливою віхою панславізму стала праця Яна Колара «Про літературну 

взаємність між різними племенами та говірками слов’янської нації» (1836). 

Автор висловив ідею об’єднання усіх сил слов’янства для спільної справи, 

що стало своєрідним маніфестом формування окремої духовно-культурної 

спільності. Цей твір став важливим фактором культурного життя Європи, 

спонукаючи східно-слов’янську інтелігенцію до рішучих дій. В українському 

контексті основою процесу національного самовизначення стала діяльність 

духовенства Української Греко-Католицької Церкви. Дослідник історії Я. 

Грицак стверджує, що «не є випадковим, що майже все перше покоління 

«будителів» в Галичині та Закарпатті або закінчило Віденський барбареум, 

або в той чи інший спосіб було пов’язане з церквою св. Варвари. Значення 

Відня не зводилось до впливу німецької культури. Більш важливим було те, 

що столиця Австрійської імперії на той час стала справжнім інтелектуальним 

центром слов’янського відродження, а в ширшому значенні – і всієї 

Центрально-Східної Європи» [Грицак Я. Нарис історії України. Формування 

модерної української нації ХІХ- ХХ – Я.Грицак - К. : Генеза, 1996. – С. 45].  

Дослідник історії Української Греко-Католицької Церкви О. Турій 

відзначає наявність полонофільства серед духовенства УГКЦ Галичини 

підчас революції 1848-1849 років. «І хоча українцям у Галичині протягом 

кількох віків поневолення довелось поборювати не лише тяжкий соціально-

економічний гніт польської панівної верхівки, але й повне заперечення їх 

національної, релігійної та культурної самобутності, ідеї та діяльність борців 

за визволення Польщі були вагомим (хоч і не єдиним) чинником 

пробудження суспільно-політичної активності і, як це не парадоксально, 
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усвідомлення своєї національної приналежності серед значної частини 

української інтелігенції» [Турій О. Національне і політичне полонофільство 

серед Греко-Католицького духовенства Галичини під час революції 1848-

1849 років. // Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка. – Л.: [б.і.], 1994. 

– С. 183]. Науковцем подано перелік причин, які породжували пропольські 

симпатії серед кліру УГКЦ. Ними є: 

1. ті хто вважали себе причетними до польської нації («gente Ruteni, 

natione Poloni»), в усьому хотіли прирівнятися до латинського духовенства та 

шляхти, перейняли не лише чужу мову, звичаї, а й політичні переконання. 

Будь-якою ціною вони намагалися підкреслити свою вищість від «хлопа», з 

яким у них ототожнювався «русин» [Там само. – С. 186]. Це були національні 

полонофіли;  

2. для частини греко-католицьких священників польський рух був 

привабливий своїми революційно-демократичними гаслами «за вашу і нашу 

свободу», ореолом героїзму і романтики. Особливо демонструвала свою 

солідарність з поляками молодь, вихованці семінарій УГКЦ та деякі 

священики. Хоч тут варто уточнити, що їх почуття при цьому були більш 

виявом їх симпатій демократичним ідеям, ніж дійсно справі польській 

[Стеблій Ф. Визначна пам’ятка українського політичної думки ХІХ ст. 

―Слово перестороги‖ Василя Подолинського. // Записки наукового 

Товариства ім. Т. Шевченка. – Л.: [б.і.], 1994. – С. 190]. 

Таким чином констатуємо, що в середовищі нижчого духовенства УГКЦ 

на початку революції були наявні сильні тенденції до співпраці з польським 

рухом. Основою для такої взаємодії стали засади рівноправності нації, 

слов’янської єдності, спільного захисту конституційних свобод. Однак ці 

принципи у польській політиці не були основоположними, а тому подальший 

перебіг взаємин українців та поляків був кардинально іншим. 

Надзвичайно великий вплив на формування національної свідомості 

галицьких українців мали ідеї Кирило-Мефодіївського товариства, що 

першими в історії суспільної думки України визнали право українців на свою 

окрему, незалежну як від Росії, так і від Польщі культуру, мову, збереження 

національних особливостей при загальній особистій та громадянській 

свободі. В аспекті співвідношення релігійного та національного найбільш 

цікавим для нас є ―Закон Божий. Книга буття українського народу‖, де М. 

Костомаров розвинув українську месіанську концепцію. На думку автора, 

«немає свободи, без християнської віри» [Костомаров М. Закон Божий. Книга 

буття українського народу. - К.: Либідь, 1991. - С. 21]. М.Костомаров вважав, 

що українці відрізняються від інших народів демократичними традиціями та 

глибокою вірою. Специфічною ознакою української історії було те, що вона 

«не любила ні царя, ні пана, а скомпонувала собі козацтво. Єсть то істеннеє 

братерство, куди кожний пристаючи, був братом других... і були козаки між 

собою рівні, і старшини вибирались на раді і повинні були слугувати всім по 

слову Христовому і жодної помпи панської і титулу не було між козаками...» 

[Там само. – С. 24]. 
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 Таким чином, порівнюючи українську та польську концепцію 

месіанізму, слід відзначити, що український романтизм прославляв культуру 

простого люду, тоді як польський вивищував шляхетський спосіб життя. 

Однак їх спільною рисою була яскрава релігійність, але у кожного зі своєю 

етнічною ознакою.  

Своєрідним продовженням таких поглядів стала праця греко-

католицького священика Василя Подолинського ―Слово перестороги‖ (50-ті 

роки ХІХ століття), де автор перший в Галичині висловив бажання 

незалежності українського народу. В. Подолинський публічно звернувся до 

польської громадськості з аргументованим захистом національної 

ідентичності українців, висловився за припинення польсько-українського 

протистояння та налагодження польсько-українських відносин на 

демократичній, рівноправній основі. «Так ми – українці, - зазначав він, - 

віримо твердо у воскресіння вільної, незалежної України... Ніщо не може 

здержати нас від устремлінь загальних для цілої Європи... Усі ми хочемо 

бути вільними разом з іншими народами... Хочемо бути народом і будемо 

ним неодмінно...»[ Стеблій Ф. Визначна пам’ятка українського політичної 

думки ХІХ ст. ―Слово перестороги‖ Василя Подолинського. // Записки 

наукового Товариства ім. Т. Шевченка. – Л.: [б.і.], 1994. – С. 472]. 

Національний патріотизм В. Подолинського поєднувався з повагою та 

доброзичливим ставленням до інших народів: ―Мої панове, люблю я Польщу 

як рідну сестру, але люблю більше слов’янщизну, бо люблю її як матір, а 

найніжніше люблю Русь, бо в ній я люблю самого себе. Оце є символ моєї 

віри... І ви, панове, зробили б дипломатичніше, якби прийняли подібну віру... 

‖ [Там само. – С. 474]. 

Надзвичайно важливе значення для націогенезу українців, мали погляди 

митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, який вважав, що майбутнє 

України безпосередньо пов’язане з релігійною та державною єдністю народу. 

Він розумів, що доля народу і Церкви тісно пов’язані між собою, а тому 

вважав необхідною наявність національної Церкви. «В Рідній Хаті 

(Українській державі – О.Р.) повинна бути, - зазначав владика, - й «рідна 

матір» (національна церква –О.Р.). Відсутність даної інституції спричиняє 

релігійні суперечки, розбрат і моральний занепад суспільства. «Ясно як на 

долоні, що Рідна Хата не постане, якщо не буде українського моноліту, коли 

українці самостійники не зможуть мимо всіх різниць, які їх ділять, завести 

поміж собою якнайбільшої єдності», - писав А.Шептицький. Митрополит 

наголошує на необхідності такої єдності: «Та потреба накладає на нас усіх 

обов’язок і від сповнення того обов’язку залежить ціла будучність України» 

[Химка І. - П. Греко – Католицька Церква і національне відродження в 

Галичині. // Ковчег. Збірник статей з церковної історії.– Л.: [б.і.], 1993. – С. 

24-25]. Необхідність єднання українських християнських конфесій 

проголошувалось запорукою єдності нації. Саме тому, зазначалося, потрібно 

зробити все можливе, щоб причинитися до порозуміння між різними 

українськими віросповіданнями [Там само. – С. 337]. Що стосується 
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міжнаціонального спілкування, то тут митрополит УГКЦ заявив однозначно, 

що найбільшим його прагненням було досягнення згоди між поляками та 

українцями. Він засвідчував, що разом з уніатським духовенством готовий 

взяти на себе ініціативу зближення між обома народами й розпочати 

переговори, які привели б до порозуміння. Однак вважав це можливим лише 

за умови визнання Польщею незалежності Галичини. Як пастир українського 

народу, митрополит ніколи не залишався байдужим до національних 

прагнень українців, але однаково шанував почуття як поляків, так і українців, 

що проживали на спільній території. Така толерантність у поглядах А. 

Шептицького була органічною з огляду на його виховання та походження 

його роду. Відомо, що поряд з українським корінням родина А. Шептицького 

пов’язана численними кревними зв’язками із польськими родами, була 

фактично мішаною родиною. Батько Андрея Іван походив зі старого та 

знатного руського роду, хоча належав до Римо-Католицької Церкви. Родина 

матері, Софії з Фредрів, із якою сина Романа, майбутнього митрополита 

Андрея, пов’язував особливий міцний чуттєвий зв'язок, без сумніву була 

польською. Авторитет дідуся Олександра Фредро, котрий належав до чільних 

постатей польської літератури, відзначився на тому, що майбутній діяч 

Греко-Католицької Церкви виростав і психологічно формувався у колі 

польської культури, де особливо ретельно плекали польську патріотичну 

традицію. Однак у цій родині зберігалася і українська традиція. Таким чином, 

Роман (майбутній Андрей) був українцем «з діда-прадіда», але насамперед із 

вибору. Молодий Шептицький вирішив стати на шлях підтримки 

національних прагнень українців під впливом В. Антоновича, який був римо-

католиком та у студентські роки перейшов до українського національного 

руху. У листі до матері А. Шептицький писав: «І може рідко коли я почув 

таке повне й точне аргументування великих слів Папи Урбана VIII і нашого 

теперішнього Святішого Отця Папи Лева XIII про місію, якою наділив 

Україну сам Господь Бог» [Дванадцять листів отця Андрея Шептицького до 

матері. Упоряд. і прим. Григор Меріам-Лужицький. - Л.: Свічадо, 1994. – С. 

21]. Тому усі важливі політичні події, які відбувалися в Західній Україні, не 

проходили мимо митрополита, а його діяльність мала чітку українську 

державотворчу спрямованість. Шептицький зазначав: «Я прихильник миру і 

ворожий від всього, що унеможливлює поміж людьми сповнення 

християнського милосердя, любові до ближнього, і радив би також плідніше 

працювати над встановленням таких відносин між поляками і українцями, 

аби поміж ними панувала лише християнська справедливість» [Там само. – 

С. 25].  

В 20-30-ті роки м. ст. Андрей Шептицький, відчуваючи загострення 

національного протистояння між народами Галичини, особливу увагу 

приділяв вихованню молоді в дусі християнської моралі, загальнолюдського 

гуманізму, національного патріотизму. Відомі його публічні виступи проти 

польської пацифікаційної акції, де опротестовувалась практика руйнування 

православних церков на Волині, Холмщині та Підляшші.  
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Водночас фактом глибокої толеранції було визнання митрополитом 

наявності поляків греко-католиків і поляків православних. У пастирському 

листі в 1904 році Андрей Шептицький засвідчив свою повагу до їхніх 

національних особливостей і запевнив їм гарантію етнонаціональної і 

етнокультурної тотожності у лоні Греко-Католицької Церкви [Стоколос Н. 

Конфесійно етнічні трансформації в Україні. – С. 166]. Це стосувалося також 

обов’язку священиків вживати польську мову під час Богослужіння, 

проповіді та інших обрядових дійств. Дане послання митрополита 

Шептицького наповнене глибоким суспільним змістом. Адже вірні Греко-

Католицької Церкви, глибоко шануючи свого Пастиря, переносили таку 

модель міжнаціонального спілкування у повсякденне життя, в 

міжнаціональні родини. Родинні стосунки у змішаних шлюбах в кінці XIX- 

на початку XX століття в Галичині характеризувалися достатньою мірою 

національної толерантності та взаєморозуміння. Ця гармонія була порушена 

політичними процесами, котрі проходили в період агонії Австро-Угорської 

монархії, страхіттям першої Світової війни.  

Проте невдача першої української революції спричинила різке 

загострення міжнаціонального спілкування. Не можна обминути тієї 

обставини, що національна свідомість галицьких українців, розбуджена 

державницькими ідеями, набула в 20-30 pp. м. ст.масштабного характеру.  

Таким чином, характерною рисою становлення національної 

свідомості, як невідємної складової державотворчих прагнень українців та 

поляків Галичини, були спорідненість національної та релігійно-конфесійної 

тотожностей. Цей безперечний факт є надзвичайно важливим при врахуванні 

проблем нинішнього державотворчого процесу України, адже вирішення їх 

повинно мати винятково органічну основу. 

Тому вивчення спільної історії поляків та українців є надзвичайно 

важливим для усвідомлення чинників, які в кризовий, доленосний період для 

поляків забезпечили єднання народу в монолітну спільноту та уможливили 

не лише виживання, а й відновлення нацією втраченої державності. 

 
                                                        А н о т а ц і ї 

 
В статье О.Рудакевич рассмотрены нациологические концепции поляков и 
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РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ 

В МЕЖАХ ТЕОРЕТИЧНОГО РЕЛІГІЄЗНАВСТВА 

 
В статті «Релігійна ідентичність в кордонах теоретичного 

релігієзнавства» Папаяні І.В. розглядає і концептуалізує феномен релігійної 
ідентичності. Він доводить неможливість застосування феномену релігійної 
ідентичності як синонімічного з релігійністю та релігійною свідомістю поняття. 
Автор обгрунтовує думку, що задекларований ним конструктивістський підхід до 
феномену релігійної ідентичності відповідає реаліям і умовам сучасності й 
особливостям розвитку релігії за даних умов. 

 Ключові слова: релігійна ідентичність, релігійна свідомість, релігійність, 
конструктивізм, концепт. 

 

Постановка проблеми. Проблема релігійної ідентичності виступає 

важливим предметом наукової рефлексії в сучасному гуманітарному знанні. 

Ідентичність в сучасному соціальному бутті стає головним, а іноді й єдиним 

джерелом смислів. Індивіди все частіше організовують свої смисли не 

навколо того, що вони роблять, а на основі того, ким вони є, або ж на основі 

своїх уявлень про те, ким вони є.  

Одним з вагомих базових елементів в процесі формування цих смислів 

виступає релігія. В сучасному глобальному світі. такий традиційний 

інститут як релігія не втрачає своїх позицій, а понад те все активніше стає 

чинником як особистісної, так і колективної ідентифікації. На рівні 

теоретичного релігієзнавства вище окреслена проблема актуалізує питання 

введення концепту релігійної ідентичності в проблемне поле науки та 

окреслення його місця в ньому.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В гуманітарному знанні 

релігійна ідентичність є розробленим і затребуваним на сучасному етапі 

поняттям. На ньому акцентують свою увагу зокрема зарубіжні дослідники 

Е. Сміт [Сміт Е. Національна ідентичність. – К.: Основи, 1994. – 536 с.] та 

С. Хантінгтон [Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской 

национальной идентичности. – М.: «АСТ», 2004. – 635 с.], вітчизняні 

релігієзнавці А. Колодний, В. Єленський, Л. Филипович, О. Саган, С. Здіорук 

М. Бабій [Релігія і нація в суспільному житті України й світу. За ред. проф. 

Л. Филипович. – К.: Наукова Думка, 2006. – 286 с.]. Однак як закордонні, так 

і вітчизняні дослідники розглядають релігійну ідентичність в контексті 

інших різновидів ідентичності (зокрема, соціальної, етнічної, національної, 

політичної), відходячи від її чіткої теоретичної концептуалізації. Слід 

також зазначити, що більшість науковців застосовують поняття 
                                                 
*
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релігійної ідентичності, не відносячи останнє до тієї чи іншої філософеми, 

зводячи його до таких понять в релігієзнавстві, як релігійна свідомість або 

релігійність. Звідси релігійна ідентичність використовується як такий собі 

самозрозумілий феномен, що не потребує уточнення і прояснення основних 

концептуальних аспектів. Донецький науковець В. Попов, роблячи 

узагальнений аналіз робіт закордонних та вітчизняних авторів, присвячених 

релігійній ідентичності, зазначає, що більшості з них бракує чіткого 

визначення ключових понять [Попов В. Ю. Концепт релігійної ідентичності. 

// Вісник Донецького національного університету. – Серія Б. - Гуманітарні 

науки. - 2004. - № 2 - С.161 – 166.].  

Об’єктом статті виступає простір теоретичного релігієзнавства, 

предметом - специфіка концептуалізації та особливості розуміння 

феномену релігійної ідентичності в просторі теоретичного релігієзнавства. 

Метою даної роботи є наукове осмислення феномену релігійної 

ідентичності в межах теоретичного релігієзнавства. Для розкриття мети 

роботи автор пропонує розглянути наступні завдання: по-перше, розкрити 

сутність і розуміння концепту релігійної ідентичності; по-друге, розглянути 

співвідношення останнього з іншими близькими поняттями в релігієзнавстві, 

зокрема релігійністю та релігійною свідомістю. 

 

Основний зміст статті. На початку актуалізуємо думку про те, що є 

релігійна ідентичність, а відтак зупинимося на декількох спробах 

теоретичного обґрунтування даного явища. Англійський дослідник Е. Сміт, 

розглядаючи певну сукупність соціальних ідентичностей, зокрема родову, 

статеву (гендерна ідентичність), просторову, соціально-класову та етнічну, 

виокремлює з цього ряду, як найбільш стійку, ідентичність релігійну. Так він 

зауважує, що релігійна ідентичність ґрунтується на власних категоріях і 

критеріях, цілком відмінних від критеріїв соціального класу й спирається на 

об’єднання культури та її елементів, вартості, міфів, традиції, які часто 

кодифіковані в обрядах та ритуалах. Сутність релігійної ідентичності, на 

думку англійського дослідника, полягає у: «об’єднанні в громаді вірних усіх 

тих, хто визнає символічний код, певну систему вартостей і традицій, віри й 

ритуалу, сукупно з посиланням на позаемпіричну реальність, хоч яку 

знеособлену і з ознаками спеціалізованої організації, хоч якої слабенької» 

[Сміт Е. Національна ідентичність. – С. 15-16]. У наведеному вище 

матеріалі, можна виокремити певні елементи релігійної ідентичності. По-

перше, це дотримання системи цінностей і традицій, які тим самим 

прив’язують індивіда й спільноту до певного контексту існування в 

суспільному середовищі. По-друге, визнання конкретного символічного 

коду, який задає просторові й часові когнітивно-емоційні та інші взірці для 

розгортання особистісної та колективної ідентичності. По-третє, формування 

почуття причетності до позаемпіричної реальності, що задає екзистенційний 

контекст існування особистості й групи. По-четверте, належність до 

спеціалізованої соціальної організації, що закладає основи конфесійної 
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належності. Таким чином, можна погодитись з думкою В. Попова, який 

зазначає, що, розуміючи релігійну ідентичність як суб’єктивне визнання 

певної системи символів, Е. Сміт спирається на здобутки семіотичної школи 

в західній філософській традиції, зокрема на ідеї Ч. Пірса, Т. Парсонса, К. 

Гірца. 

Інший, але деякою мірою близький до попередньої теорії підхід до 

розуміння релігійної ідентичності, демонструє російський релігієзнавець А. 

Забіяко. Він твердить, що релігійна ідентичність є категорією релігійної 

свідомості, змістом якої виступає розуміння співвідношення з ідеями та 

цінностями, які в тій чи іншій культурі або суспільстві розглядаються як 

релігійні, а також належність до конкретної форми релігії і релігійної 

спільноти [Забияко А. Религиозная идентичность // Религиоведение. Словарь. 

- М., 2006. - С. 403 – 405]. В першому випадку, коли: «релігійна ідентичність 

є категорією релігійної свідомості, змістом якої виступає розуміння 

співвідношення з ідеями й цінностями», вона актуалізує загальну релігійну 

самоатестацію особи, тобто особистісне відношення до священного, яке 

може бути виражене в особистісній установці індивіда щодо надприродних 

властивостей окремих символів. Ця установка може бути актуалізована 

висловом: «Я – віруючий».  

У другому випадку, коли «релігійна ідентичність є формою належності 

до певної релігії або конкретної релігійної групи», формується належність 

окремого індивіда до релігійної організації. В такий спосіб релігійна 

ідентичність формує конкретну форму релігійності та актуалізується як 

конфесійна ідентичність. Знову ж таки, вище зазначене може бути 

сформульоване у вислові: «Я – християнин-католик», «Я – буддист», «Я – 

мусульманин» тощо. 

Розглянувши два підходи, що окреслюють релігійну ідентичність, до 

яких тяжіють більшість сучасних дослідників, можна зауважити, що як 

перший, так і другий їх репрезенти намагаються зробити наголос на сутнісній 

дуальності досліджуваного феномену. Зокрема, вони говорять, з одного боку, 

про суб’єктивну (психічну), а з іншого - соціальну природу релігійної 

ідентичності. Відтак більшість дослідників розглядають релігійну 

ідентичність як подвійний феномен. При цьому, з одного боку, він постає як 

сутність, що є похідною від психологічно-екзістенційних чинників людини, а 

з іншого - як сутність, що походить і перетворюється залежно від 

соціокультурних, політичних чи економічних обставин. У спрощеному 

вигляді цю проблему можна звести до альтернативи психологічного або 

соціального походження феномену релігійної ідентичності. 

В свою чергу, автор, при розгляді релігійної ідентичності, намагаючись 

подолати розбіжність і крайності вище означених підходів, а також для того, 

щоб придати динамізму феноменові, пропонує вести розгляд даного явища з 

позиції соціально-феноменологічного конструктивізму. Основою даного 

підходу є розуміння того, що індивід, іншими словами - «соціальний актор», 

за своїм значенням є повністю автономним елементом. Він має властивості 
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до постійної творчої інтерпретації світу, адже останній постає як щось не 

закрите й детерміноване, а навпаки є відкритим та завжди готовим для нових 

інтерпретацій і перебудов.  

Таким чином, концептуальні онтологічні засади соціально 

феноменологічного конструктивізму базуються на розумінні того, що вся 

реальність, в тому числі й релігійна, постає як результат конструктивної 

діяльності особи та її творчої інтерпретації навколишнього середовища. 

Можна сказати, що соціальний конструктивізм, відходячи від ідеологічно-

спекулятивних практик та теоретичного схематизму, робить для себе 

знаковими реальну феноменологію соціальних процесів й інструментальні 

рішення.  

Власне, це дає нам можливість звернутися до дещо іншої сторони 

релігійної ідентичності, а саме до можливості конструювання останньої і, 

згідно з цим, формування певної системи цінностей, на основі розуміння 

власного місця в суспільстві. Так, зокрема, виходячи з конструктивістської 

теорії ідентичності А. Шюца, релігійну ідентичність особи можна розуміти як 

конструкт, що формується завдяки комунікації індивідів. Зауважуючи 

дослідника, можна сказати, що при типізації об’єктів та оцінці соціальних дій 

кожним з індивідів використовується той набір релігійних символів, який є 

характерним для його культури «домашньої групи» [Шюц А. Структура 

повседневного мышления // Социологические исследования. – 1988. - № 2. - 

С.129-137]. Однак цей інтерсуб’єктивний світ релігійних символів може 

відрізнятися й взагалі бути зовсім відмінним від інтерсуб’єктивного світу 

іншої «домашньої групи». Отже, символ, який в одній культурній традиції 

виступає об’єктом релігійної ідентифікації та елементом конструювання 

релігійної ідентичності, в іншій може розглядатися як повністю секулярний і 

такий, що не має жодного відношення до релігії. Віруючий з одного 

релігійного напрямку «домашньої групи» бачить священні об’єкти зовсім по-

іншому, ніж його візаві з іншого релігійного напрямку. Завдяки такій 

інтерсуб’єктивності, знання й життя індивідів однієї групи стають 

відмінними від всіх інших. Саме в такий спосіб виникає колективна релігійна 

«ми – ідентичність», яка стає для віруючого основою відчуття себе «як 

вдома». Антиподом цьому стає релігійна група «вони» - зовсім інша, в якій 

доволі складно зрозуміти її членів. Представники іншої релігійної групи 

використовують власні знання, керуються власними віруваннями, завдяки 

яким значно відокремлюються від інших релігійних груп, що є для них 

зовнішніми.  

З конструктивістської точки зору релігійна ідентичність осягається як 

історична повсякденна конструкція індивідів та груп. Важливим елементом 

для конструктивізму є історичність даного феномену. Вона актуалізується в 

трьох аспектах. По-перше, релігійна ідентичність конструюється, виходячи з 

попередніх конструкцій. По-друге, минулі релігійні ідентичності 

відтворюються, привласнюються, зміщуються та змінюються, а інші, так 

звані «нові релігійні ідентичності», винаходяться в процесі соціалізації і 
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соціальних взаємодій, що мають місце в житті акторів. По-третє, минуле у 

вигляді нарративу відкривають можливості для розкриття релігійної 

ідентичності в майбутньому. Дія, яка є історичною, об’єктивується в 

зовнішній сфері, що актуалізує існуюче «тут і тепер», в такий спосіб 

відкриваючи останньому майбутнє. В історичному процесі, виходячи з 

позицій конструктивістської філософеми, релігійна ідентичність постає 

одночасно як об’єктивована та інтериоризованна сутність. З одного боку, 

індивіди і спільноти, співвідносять себе з об’єктивованими світами, 

використовуючи у своїй діяльності священні символи і слова (в широкому 

сенсі під словами можна розуміти священні вислови, молитви тощо), 

предмети культу, інститути, конфесійні та релігійні цінності, релігії загалом, 

що були залишені попередніми поколіннями, змінюючи та перетворюючи 

останні і створюючи на їх основі нові. Ці об’єктивовані, зовнішні щодо 

людей ресурси певним чином впливають на їх діяльність, виступаючи водчас 

і основою для цієї діяльності. З іншого боку, релігійна ідентичність 

вписується в суб’єктивні, інтериоризовані світи, що походять, в основному, 

від таких форм як: відчуття, сприйняття, уявлення та пізнання. Методи 

соціалізації та освіти, які присутні в кожному культурному просторі, дають 

можливість для інтеріоризації зовнішніх світів. В свою чергу, індивідуальні 

та колективні практики акторів призводять до об’єктивізації світів 

внутрішніх. 

Виходячи з філософської парадигми феноменологічного 

конструктивізму, релігійну ідентичність автор розуміє як соціально-

психологічний конструкт, що окреслює єдність релігійної групи, яка 

досягається інтерсуб’єктивною орієнтацією членів групи на загальний 

ідеалізований набір символів, які актуалізують сутність онтологічних, 

аксіологічних та етичних регуляторів релігійної віри та відтворюються 

завдяки загальним священним практикам. Ідентичність, як атрибут, є 

належність індивіда до певної соціальної цілісності, у нашому випадку – до 

релігійної спільноти. Як окремий випадок соціальної ідентичності, релігійну 

ідентичність можна вважати однією з форм відображення під певним кутом 

соціальної реальності, що постає завдяки процесу створення і конструювання 

образу соціального світу. Під конструюванням автор розуміє приведення в 

систему інформації про світ, організація цієї інформації у взаємопов’язні 

структури з метою осягнення її змісту. Результатом цього процесу виступає 

зведений онтологічний образ світу, який постає перед індивідом у вигляді 

певної соціальної реальності, у нашому випадку - релігійної.  

Звідси постає питання окреслення місця, ролі, специфіки й 

особливостей існування концепту релігійної ідентичності в просторі 

теоретичного релігієзнавства. Для цього необхідним є актуалізація і 

маркування кордонів даного поняття по відношенню до релігійної свідомості 

та релігійності. Останні потрапляють в простір нашого дослідження завдяки 

тому, що під час застосування цих термінів дослідники необачно 

використовують їх як синонімічні поняття стосовно релігійної ідентичності. 
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Вище означений підхід є повністю неприпустимим, бо ж несе в собі підміну і 

неточне використання понять. 

Зупинимося на проблемі співвідношення релігійної свідомості і 

релігійної ідентичності. На нашу думку, з точки зору теоретичного 

релігієзнавства зведення поняття релігійної свідомості (під останньою автор 

розуміє один з головних компонентів релігії, феномен укорінений в 

свідомості людини, характерними ознаками якого виступає релігійна віра, 

чуттєва наочність, сильна емоційна наповненість) до релігійної ідентичності 

є не зовсім коректним. По-перше, тому, що, виходячи з логіки 

співвідношення об’ємів понять, об’єм поняття релігійна ідентичність є 

вужчим за релігійну свідомість, адже, на нашу думку, ідентичність виступає 

когнітивно-емоційним ядром і певним складовим елементом релігійної 

свідомості. По-друге, релігійна ідентичність може розглядатися і як поняття 

ширше за своїм обсягом за релігійну свідомість, тому що включає в себе не 

тільки сукупність суто свідомих, але й певний набір підсвідомих актів. В 

такому сенсі релігійна ідентичність постає як концентрована форма і головна 

характеристика релігійної свідомості, а також як виворіт останньої у вигляді 

релігійно-підсвідомого. В основі конструювання релігійної ідентичності 

лежить все ж таки певна ідентифікаційна матриця (ідентифікація), яка надає 

можливість особі позначати власне Я завдяки ідентифікації з певною 

релігійною системою, конфесією, культом, сектою. В такий спосіб вона 

окреслює свою приналежність до чогось більшого, відмінного від самої 

особи. В цьому сенсі релігійну ідентичність можна розглядати як той 

універсум, сукупність смислів, уявлень, цінностей і символів, що дозволяє 

особі здійснити релігійну ідентифікацію. Іншими словами, релігійна 

ідентичність може розглядатися як належність особистості, що пов’язана з її 

ідентифікацією з певним релігійним вченням, конфесією або культом, 

окремою громадою. Якщо спробувати реконструювати логічну форму 

висловлювання про релігійну ідентичність, то всі вони матимуть логічні 

форми, S а P, або S і P, які в мові повсякдення можуть бути актуалізовані, 

зокрема такими висловами як: «Я – віруючий в Бога», «Іванов – буддист», 

«Християни – послідовники Ісуса» тощо. Дана форма ілюструє нам, що всі 

висловлювання стосовно релігійної ідентичності є так би мовити 

діалогічними. Відтак можна зауважити, що не тотожність понять релігійної 

ідентичності й релігійної свідомості закорінені саме у тому що перша має 

діалогічний характер і виступає як певний набір відносин між віруючим і 

релігією. Такий стан речей потребує від віруючого не тільки належності до 

певної релігійної течії, але й обумовлює актуалізацію критичної рефлексії, 

щодо цієї належності. Звідси дане відношення може змінюватися в часі, 

перетинатися з іншими різновидами соціальних ідентичностей, зокрема 

політичними, національними, професійними. 

У свою чергу, проблема з відокремленням релігійності і релігійної 

ідентичності, на нашу думку, є більш складною. Основною проблемою тут є 

те, що як в філософії, так і в релігієзнавстві не існує однозначного розуміння 
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концепту релігійності. Однак основні елементи останнього дослідниками 

окреслені. В основному до них відносять: релігійний світогляд і досвід, 

релігійну самосвідомість і мову, релігійні практики, символи, відносини. 

Радянська, а в подальшому й українська школа релігієзнавства 

виокремлюють в структурі релігійності релігійну поведінку, релігійну 

свідомість та релігійні відносини. Виходячи з цього, сам феномен розуміється 

як певний стан індивідів і спільнот, характерною рисою якого є віра в 

надприродне, яке виступає об’єктом поклоніння та належністю до певного 

релігійного вчення [Элбакян Е.С. Религиозность. // Религиоведение. Словарь. 

- М., 2006. - С. 410 – 411]. В такому разі релігійність є те, що дає можливість 

як окремому віруючому, так і релігійній спільноті підтримувати свою 

цілісність та відмінність від інших, незалежно від особливостей інших 

ідентифікаційних практик на рівні особи та ідентифікації окремої особи на 

груповому рівні. В свою чергу, релігійна ідентифікація по відношенню до 

релігійності відтак може розглядатися як процес привласнення релігійності і 

конструювання особою на основі останньої певного смислового конструкту - 

релігійної ідентичності. Таким чином, процес входження особи в структури 

релігійного простору і приписування собі в ньому певного місця можна 

окреслити, грунтуючись на релігійності, як процес конструювання релігійної 

ідентичності.  

Відтак релігійну ідентичність і релігійність можна відокремити, 

виокремивши їх межі і специфічну зорієнтованість. Можна сказати, що є 

внутрішній вимір релігійності, іншими словами - релігійність для 

«внутрішнього вжитку», яка застосовується для внутрішнього 

структурування релігійної групи, конфесії або культу. Також можна 

виокремити й зовнішній вимір або релігійну ідентичність. Останній, на нашу 

думку, виступає маркером релігійності, який релігійна група висуває назовні, 

репрезентуючи себе в повсякденних соціальних практиках. Ці два наведені 

рівні актуалізуються зовнішніми та внутрішніми кордонами, де перші 

виступають результатом соціальної репрезентації і взаємодії релігійної групи, 

організації, або релігії загалом, з іншими соціальними об’єднаннями, зокрема 

політичними, суспільними тощо. У свою чергу, другі (внутрішні кордони) 

виокремлюють і встановлюють певну ієрархічність всередині самого 

релігійного вчення. Їх можна окреслити як оволодіння кожним 

представником тієї чи іншої релігійної спільноти певним священним 

знанням, яке, в свою чергу, конструює відносини між адептами в середині 

релігійної системи, які зовсім будуть незрозумілими для представників іншої 

релігійної системи. 

Висновки. Підводячи підсумок роботи, можна сказати, що, по-перше, 

поставлена проблема суб’єктивної або соціальної природи релігійної 

ідентичності, актуалізована в примордіальному й ессенціальному підході, 

повністю знімається в теорії соціально-феноменологічного конструктивізму. 

Виходячи з даної теорії, релігійна ідентичність є соціально-психологічним 

конструктом, що окреслює єдність релігійної групи, яка досягається 
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інтерсуб’єктивною орієнтацією членів групи на загальний ідеалізований 

набір символів, які актуалізують сутність онтологічних, аксіологічних та 

етичних регулятивів релігійної віри та відтворюються завдяки загальним 

священним практикам. Ідентичність, як атрибут, є належністю індивіда до 

певної соціальної цілісності, у нашому випадку - релігійної общини.. По-

друге, з позиції конструктивізму релігійна ідентичність є одним із соціальних 

конструктів, що виникає в процесі суб’єктивного відображення й активного 

конструювання індивідом релігійної реальності на основі соціальної 

категоризації. Звідси культурна єдність релігії як такої (релігійного напрямку, 

конфесійної групи, культу) є не її первинною характеристикою, а 

результатом і смислом існування. По-третє, на сучасному етапі концепт 

релігійної ідентичності в його конструктивістському розумінні, завдяки своїм 

концептуальним особливостям, є більш придатним для характеристики 

релігійних процесів як на рівні суспільства, спільнотного життя, так і на рівні 

свідомості окремого віруючого.  

В подальшому автор планує зосередитися на питаннях виявлення 

специфічних елементів конструювання релігійної ідентичності. В такий 

спосіб акцент зміщуватиметься із суто теоретичного ракурсу розгляду даного 

феномену до більш функціонального. 
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В  статье «Религиозная идентичность в границах теоретического 

религиоведения» И.Папаяни рассматривает феномен религиозной 
идентичности. Он актуализирует невозможность применения религиозной 
идентичности как синонимичного понятия с религиозностью и религиозным 
сознанием. Автор отстаивает мысль о том что задекларированный им 
конструктивистский подход к феномену религиозной идентичности отвечает 
реалиям и условиям современности и особенностям развития религии в данных 
условиях. 

Ключевые слова: религиозная идентичность, религиозное сознание, 
религиозность, конструктивизм, концепт. 

 
In article «Religious identity in borders about science of religion» Ivan 

Papayani given considers and tries to create concept term of religious identity. He leads 
to, that application to the phenomenon of religious identity is impossible as synonymous 
notion with a religiousness and religious consciousness. Also an author marks and leads 
to, that declared by him constructivism approach to answers the phenomenon of 
religious identity to reality and terms features of development of religion in the given 
terms.  

In the subsequent secret services, an author plans to concentrate on the 
questions of exposure of specific elements of constructing of religious identity. An accent 
will be displaced thus, from the especially theoretical foreshortening of consideration of 
given to the phenomenon, to more functional. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ  

 РЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
 
У статті Віти Титаренко «Методологічні проблеми прогнозування 

релігійних процесів» обґрунтовано необхідність конституювання нового 
релігієзнавчого дисциплінарного підрозділу, окреслено об’єкт, предмет 
дослідження, основні завдання, а також методологічну базу, яка полягатиме в 
синтезуванні ретроспективного прогнозування і синергетики. 

Ключові слова: прогнозування, синергетика, методи релігієзнавства, 
релігійні процеси, історична наступність, принцип самообмеження, релігієзнавча 
наука. 

 

В сучасній гуманітарній науці для характеристики процесів, що 

відбуваються у нашому суспільстві і мають цілий набір певних ознак 

вводяться такі поняття як «транформаційне», «перехідне», 

«інформаційне», які вже несуть новітнє семантичне навантаження і 

характеризують радикальні й швидкоплинні зміни у суспільстві. За роки 

незалежності України ми спостерігали досить неоднозначні політичні, 

економічні та суспільні перетворення. Відбулося стрімке зростання 

релігійності в її різноманітних і суперечливих виявах. Нестабільність, 

нестійкість завжди породжує питання: а що буде далі, як 

розвиватимуться події і яким буде наше майбутнє? 

Навіть побіжний огляд різнопланової філософської літератури 

говорить про те, що питання майбутнього постійно хвилювало людство. 

Але особливо ця проблема актуалізується в нашу бурхливу, переломну 

епоху. Цілком закономірним є звернення футурологів, філософів, соціологів 

до проблеми дослідження майбутнього, визначення його перспектив. 

Своєрідні прогностичні розвідки з питань прийдешнього віднаходимо в 

працях відомих філософів ХІХ-ХХ ст. – М.Бердяєва, В.Соловйова, 

Х.Ортега-і-Гасета, Дж.Тойнбі, О.Шпенглера, К.Ясперса. Сучасне 

прогнозування в рамках синергетичної методології як теорії 

самоорганізації складних систем представлене різними школами - теорія 

дисипативних структур І. Пригожина, синергетика Г.Хакена і Дж. Келсо, 

теорія самоорганізованої критичності, розроблена в Ін-ті Санта-Фе, 

теорія нестаціонарних структур в режимах із загостренням 

А.Самарського і С.Курдюмова та іншими. Це далеко не повний перелік 

праць філософського спрямування, де тією чи іншою мірою не 

розкривалися б питання майбутнього. 

 
                                                 
*
 Титаренко В.В. – кандидат філософських наук, доцент, докторант Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН України. 



31 
 

Основний зміст статті. Інколи достатньо проаналізувати власні 

дослідження чи праці колег з точки зору того, які перспективи з них 

вимальовуються і наскільки підтверджуються ці перспективи. Зокрема, у 

першому томі «України релігійної» [Стан релігійного життя України. – К., 

2008. – 436 с.] у Післяслові Л.Филипович міститься багато прогностичних 

моментів - про довготривалість і динаміку формування сучасного 

релігійного простору; набуття НРТ характеристик трансконтинентального 

явища; поступове (чи стрімке) використання потенціалу українських 

релігійних організацій в міжкультурній, міжнародній, міждержавній 

комунікації тощо. Але при цьому з необхідністю виникають питання про 

методологічну базу дослідження цих моментів, про умови застосування 

використовуваних методів чи концепцій. Саме тут і виникає можливість 

перевірити істинність тих чи інших концепцій, до того ж, керуючись 

реальним перебігом подій, адже прогноз пояснює і доказує ті зв’язки, які в 

науковій концепції були окреслені лише в загальних рисах. 

Назагал, релігієзнавча наука, яка сформувалася на українських 

теренах в період відновлення Україною своєї незалежності, як і будь-яка 

інша наука, є динамічним утворенням. Про це свідчать наукові доробки 

українських вчених, які обґрунтовують і започатковують, окрім усталених 

і традиційних, нові структурні підрозділи в академічному релігієзнавстві. 

В низці докторських дисертацій, які є новаторськими для вітчизняної 

релігієзнавчої школи А.Колодного, конституюються зокрема етнологія 

релігії (Л.Филипович), культурологія релігії (В.Бодак), лінгвістичне 

релігієзнавство (І.Богачевська), конфліктологія релігії (А.Арістова) та ін. 

Прогнозування релігійних процесів як самостійний напрямок у 

релігієзнавстві поки що не представлене ані в вітчизняній, ані в 

закордонній науці, незважаючи на те, що прогностика та прогнозування є 

складовою будь-якого інституційно оформлено наукового знання або 

дисципліни. Сучасне релігієзнавство постає перед необхідністю розробки 

відповідної наукової методології (методів, методики, технологій), оскільки 

сьогодні прогнозування релігійних процесів має винятково фрагментарний 

характер у працях сучасних філософів, футурологів, соціологів, 

політологів тощо.  

На нашу думку, актуальним і затребуваним сучасною гуманітарною 

наукою, суспільством загалом та, що дуже важливо в площині 

практичного релігієзнавства, окремими релігійними 

об’єднаннями/центрами буде проведення дослідження, де об'єктом 

дослідження поставатиме механізм прогнозування релігійних процесів у 

просторі та часі як структурний елемент передбачення змін в релігійних 

системах, а предметом дослідження – розбудова теоретико-

методологічної бази прогностики (принципів, категоріально-понятійного 

апарату тощо) в системі релігієзнавчої науки.  
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Мета дослідження полягатиме в розробці теоретико-

методологічної бази прогнозування релігійних процесів та її апробації на 

вітчизняному релігійному тлі.  

Реалізація означеної мети потребує вирішення кола питань, які 

знайдуть відображення в логічній структурі дослідження і складуть його 

основні завдання, а саме: 

1. Передбачено здійснити критичний огляд основних світових і 

вітчизняних теоретико-методологічних підходів до висвітлення 

концептуальних проблем прогнозування релігійних процесів та 

футурології; 

2. Дослідити вітчизняні прогностичні релігієзнавчі розвідки на 

предмет їх концептуального обґрунтування.  

3. Розробити відповідну наукову методологію (методи, методики, 

технології) прогнозування релігійних процесів. Обґрунтувати 

алгоритм їх використання. 

4. Дослідити множинність варіантів функціональних змін 

релігійного комплексу як відповідь на сучасні виклики часу. 

5. На підставі аналізу відповідних релігійних текстів висвітлити та 

спроектувати їх прогностичний потенціал щодо віроповчальної 

тематики. 

6. На основі історико-релігійної ретроспекції відстежити 

розгортання та розвиток/занепад християнської релігійної 

системи у її конфесійних виявах. 

7. Апробувати результати теоретико-методологічних досліджень, 

зокрема у прогнозуванні християнського сегменту релігійного 

поступу в Україні. 

8. Розглянути можливі технології формування новітньої релігійної 

ідентичності сучасного українця. 

Звичайно, що кореляція релігійних процесів соціальними, 

політичними, культурними, економічними та іншими суспільними 

процесами вже давно сприймається в релігієзнавстві апріорно, однак 

закономірності цієї кореляції, їх тривалість, процеси посилення, а чи ж 

послаблення – залишаються поки що без належного висвітлення й 

аналітики, що, у свою чергу, актуалізує необхідність розробки 

ретроспективного (історичного) прогнозування у релігієзнавстві. Знання 

історії релігій того суспільства, майбутнє якого прогнозується, розуміння 

взаємозв’язків, існуючих між різними історичними подіями, є тією 

основою, на якій ґрунтуватиметься історичне прогнозування в 

релігієзнавстві. Ретроспективне прогнозування, яке сьогодні остаточно ще 

не утвердилося в науковій теорії, становить собою аналіз найсуттєвіших 

тенденцій суспільного розвитку, які діють не тільки в минулому, але й в 

теперішньому і, швидше за все, будуть діяти в той період майбутнього, 

якого і стосуватиметься прогноз [Див. дет.: Пантин В., Лапкин В. 
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Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и 

перспективы мирового развития. – Дубна: Феникс, 2006. – С.126] . 

Відтак науковий прогноз щодо релігійних процесів, ґрунтований на 

методології ретроспективного прогнозування, в такий спосіб розкриватиме 

майбутні тенденції, закономірності змін у релігії як дещо об’єктивно 

обумовлене попереднім перебігом подій, тобто як дещо детерміноване, 

наперед визначене законами розвитку і функціонування релігійних систем. 

Звичайно, минуле не може бути безумовним керівництвом для 

майбутнього, але воно допомагатиме зрозуміти, чому, наприклад, не 

збуваються деякі минулі прогнози (скажімо, відмирання релігії тощо). 

Варто згадати тут слова К.Ясперса: «Бачення сьогодення такою ж мірою 

залежить від сприйняття минулого, як і від прогнозування майбутнього. 

Наші думки про майбутнє впливають на те, як ми бачимо минуле і 

сьогодення. Історичне мислення, що прогнозує, і визначає наші дії» 

[Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994. – С.155]. Відтак слова 

К.Ясперса ніби передують сучасному баченню прогнозування 

(футурології), яке апелює до такого ключового поняття як «створення 

бажаного майбутнього». Сучасне прогнозування, або, як його ще 

називають в світовому науковому співтоваристві, futures studies – це, за 

визначенням Венді Л.Шульца, є «трансдисциплінарний підхід до аналізу 

зразків змін в минулому, який базується на системній науці, визначення 

трендів і можливих результатів змін в теперішньому і побудова 

альтернативних сценарії можливих майбутніх змін, щоб допомогти людям 

створити бажане майбутнє» [http://en.wikipedia.org/wiki/Futures Studies].  

Відтак, за означенням О.Князєвої, в ролі стрижневих понять 

сучасного прогнозування виокремлюються наступні: а) «образ 

майбутнього»; б) «альтернативне майбутнє»; в) «створення майбутнього, а 

не передбачення його» [Князева Е.Н. Синергетически конструируемый 

мир. - http://spkurdyumov.narod.ru/KnyazevaElena.htm]. Продуктивним, на 

нашу думку, поставатиме синтез ретроспективного прогнозування і 

синергетичної методології в прогнозуванні розвитку релігійних систем як 

цілісних складових. Сьогодні синергетика швидко інтегрується в сферу 

гуманітарних наук, виникають напрямки соціосинергетики й еволюційної 

економіки, методи синергетики використовуються в медицині, психології, 

педагогіці, розвивається застосування її в лінгвістиці, історії і 

мистецтвознавстві тощо. Синергетичне бачення нелінійності перебігу часу 

ми можемо зустріти в філософських уявленнях Ніцше, Гуссерля, Башляра, 

а також Гартмана, Бергсона, Мерло-Понті, Уайтхеда, Хайдеггера та ін. 

Синергетика має справу з людиномірними системами і постає цілком 

виправданою у застосуванні до релігійного феномену. Методологія 

синергетики є ефективною в моделюванні процесів самоорганізації і 

саморозвитку людиномірних систем, але ще не використовувалася для 

моделювання такої людиномірної системи як релігійна. Сама синергетика 

мислиться як підхід, який базується на трьох китах – предметне знання, 



34 
 

математичне моделювання і філософська рефлексія. В процесі 

започаткування і розвитку напрямку релігієзнавчого дослідження – 

прогнозування релігійних процесів (тут, однак, варто розрізняти 

«прогнозування» як процес, тобто як самостійне поняття і «прогнозування 

релігійних процесів» - як дисциплінарний витвір – Т.В. ), яке мислиться в 

контексті загального філософського поступу, ці три умови апріорно 

виконуватимуться.  

Сьогодні синергетика вже використовується в стратегічному 

плануванні, при аналізі історичних альтернатив, в пошуках шляхів 

рішення глобальних проблем, що стоять перед людством тощо. Відтак 

застосування синергетики як методології постає обумовленим, цікавим і 

перспективним. 

В основу прогнозування релігійних процесів повинні бути покладені 

наступні принципи, дотримання яких постає необхідною умовою 

здійснення прогностичних висновків у будь-якій галузі гуманітарного 

знання на загал і у релігігієзнавчій, а саме
1
:  

- принцип історичної наступності, що полягає у «взаємозв’язку 

епох, віків, часів» тощо. Основною передумовою будь-якого 

прогнозування є уявлення про неперервність будь-якого розвитку 

– соціального, економічного, політичного, культурного, а в 

нашому випадку – релігійного. Тобто, навіть прогнозування 

виникнення принципово нової реальності з новими тенденціями 

суспільного розвитку (та ж епоха постмодерну, постпостмодерну, 

інформаційного суспільства) повинна бути пояснена і зрозуміла в 

широкому історичному контексті: що стало причиною 

виникнення цієї нової реальності, якими були передумови, 

продуктивні сили цього процесу, наскільки ця реальність 

всеохопна і універсальна, як вона взаємодіє з попередніми 

тенденціями розвитку тощо. Відносно перебігу релігійних 

процесів, то варто підкреслити, що, за словами В.Єленського: 

«Власне історична ретроспектива релігійної еволюції людства 

може бути представлена як сукупність процесів зародження, 

інституалізації (або спротиву інституалізації) нових релігійних 

течій, їхньої диференціації, піднесення або занепаду» [Єленський 

В. НРР- зони занепокоєння // Людина і світ. - 2001. - №1. - С.22.]. 

Додамо, що виникнення будь-якої релігії детерміноване і тими 

соціальними, культурними та історичними умовами, в межах яких 

вона виникла, і попередніми релігійними віруваннями, 

поширеними в цьому ареалі тощо. Величезний пласт матеріалу 

для розробки прогнозів релігійних процесів ми можемо 
                                                 
1
 За основу взяті принципи, викладені у праці В. Пантіна та В. Лапкіна «Философия 

исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. 

– Дубна: Феникс, 2006. – С.27-28], осмислені і екстрапольовані на релігієзнавчу 

науку. 



35 
 

почерпнути з історії релігії. Тому для розуміння і аналізу 

сучасного стану релігійного життя в Україні ми з необхідністю 

звертаємося до історії виникнення і становлення релігійних 

напрямків і їх відгалужень, їх сучасного стану, що широко 

висвітлено науковцями Відділення релігієзнавства у першому 

томі «України релігійної». Відтак для здійснення прогнозів 

релігійних процесів алгоритм «минуле-сучасне-майбутнє» 

набуває практичної значущості; 

- принцип реалізму, який передбачає перевірку будь-якого 

прогнозу реальним перебігом подій, тобто шляхом співставлення 

здійсненої реальності з тим, що прогнозувалося. Перевірка 

реальністю по суті залишається головним критерієм істини не 

тільки в прикладних науках, а й в гуманітарних. Крім того, 

важливим є питання про те, що саме можна прогнозувати в 

релігійних процесах. Сфера релігійного, зокрема, є дуже тонкою 

сферою поєднання духовного і практичного, де «суб’єкт-

об’єктне», «раціональне-ірраціональне», «індивідуальне-

колективне» дуже тісно переплітаються і дійсно важко піддаються 

прогнозуванню, але не унеможливлюють останнє загалом.  

Прогнозувати якісь конкретні події в релігійній сфері, які призведуть 

до радикальних змін – реформ, розколів у релігійних громадах тощо - 

практично неможливо, але самі ці зміни передбачити і спрогнозувати 

можна, оскільки на них вказуватиме багатоманіття попередніх подій. 

Відтак для прогнозування релігійних процесів як дисциплінарного 

підрозділу слід окреслити чітке дослідницьке поле – наприклад, 

прогнозування росту чи спаду чисельності релігійних громад, ступеню 

релігійності (молоді, середнього покоління, старшого тощо), як 

зазначалося вище – прогнозування змінних процесів всередині існуючих 

конфесій, релігійних громад, їх поширення, особливості входження у 

світовий релігійний простір тощо: 

- принцип самообмеження, який характеризується чітким 

окресленням певного місця і часу для конкретного прогнозу. 

Наприклад, завдання, яке сформульоване для другої частини 

планової теми «Україна релігійна» – «Прогнозування релігійних 

процесів в Україні», можна сформулювати як короткострокове 

(від 1 місяця до 1 року) прогнозування перебігу релігійних 

процесів на території України. Відтак маємо чітко окреслене 

місце і час. Оскільки, крім короткотермінового, існують ще, 

принаймні, до дев’яти типів прогнозів – пошуковий, 

нормативний, інтервальний, точковий, оперативний, 

середньостроковий, довгостроковий, то важко переоцінити 

правильність вибору того чи іншого типу прогнозу. Якщо, 

скажімо, для короткотермінових прогнозів в більшості випадків 

достатньо аналізу сучасної ситуації та екстраполяції деяких 
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значимих тенденцій і процесів сьогодення, що на загал і 

використовується в сьогоднішніх прогностичних дослідженнях 

релігієзнавців, то вже для середньострокового, а особливо для 

довготермінового прогнозу, як правило, необхідно створювати 

доволі складні моделі, які враховували б тенденції суспільно-

історичного розвитку на довгому відрізку часу (наприклад, 

прогнози глобального розвитку, що ґрунтуються на світ-

системному підході І.Валлерстайна, цивілізаційному підході 

С.Хангтінтона. Означимо, що для прогнозування релігійних 

процесів такі моделі ще не створено). 

 Підсумуємо, що вищеназваними принципами далеко не 

обмежується прогностична методологія. Відтак прогнозування релігійних 

процесів, як дисциплінарне утворення, зважаючи на специфічність його 

об’єкту, складність та багатовекторність, з необхідністю потребуватиме 

дотримання дослідницьких принципів, які є традиційними для вітчизняної 

релігієзнавчої школи, а саме: світоглядного плюралізму, 

позаконфесійності, об’єктивності, відкритості, історизму, 

поліметодичності. Ці принципи не суперечать загальним принципам 

прогнозування, окресленим вище і екстрапольованим на релігієзнавчу 

науку, а взаємодоповнюють і уточнюють останні. Підкреслимо, що будь-

які прогнози не творяться штучно, а виводяться з достовірного розуміння 

минулого. Відтак, якщо хибним є прогноз, то десь закралася помилка в 

теорію, а відтак тоді цю теорію, модель чи концепцію слід коректувати, 

доповнювати, виправляти. 

 Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що в найзагальнішому 

вигляді завдання прогнозування фокусуються у намаганні розсунути 

горизонти людського пізнання, а також, в чому, на нашу думку, полягає 

практичний аспект прогнозування – мобілізувати людський ресурс для 

відповідей на багаточисельні виклики сучасного світу. Оскільки релігія – 

складний духовно-практичний феномен людства, форма його суспільної 

свідомості, то вона, відповідно, також зазнає впливів часу, по-своєму 

реагуючи на його виклики, і, зрозуміло, з необхідністю потребує розробки 

науково обґрунтованих прогнозів змін релігійних процесів, їх динаміки 

тощо. Окрім наукового поступу у розвитку релігієзнавчої науки, який 

залишається апріорним з огляду на актуальність проблеми, запропонована 

тематика дослідження може претендувати на спробу заповнення однієї з 

лакун в напрямку конституювання вітчизняного практичного 

релігієзнавства. Важливо означити, що розробка методологічної бази 

прогнозування релігійних процесів як дисциплінарного утворення, 

ґрунтуючись на досягненнях як вітчизняних, так і закордонних фахівців з 

прогнозування, з необхідністю корелюється зі знаннями про національно-

етнічну специфіку та традиційно-культурні особливості України. 

Таким чином, актуалізовуватиметься історична ретроспектива 

перебігу релігійних процесів у їх конфесійному вираженні. Дослідження, 
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прогнозування, а також ґрунтовані на них експертні матеріали, які будуть 

спиратися на науково обґрунтовану теоретичну базу, з необхідністю 

будуть затребуваними представниками релігійних організацій для 

отримання інформації про майбутні перспективи окремої конфесії, 

державними структурами задля прийняття зважених рішень щодо 

релігійної ситуації в країні, громадськими організаціями тощо. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье В.Титаренко обосновано необходимость конституирования 

нового религиоведческого подразделения, очерчено объект, предмет 
исследования, основные задания, а также методологическую базу, которая 
заключается в синтезировании ретроспективного прогнозирования и 
синергетики. 
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In article of Vita Tytarenko the necessity of constituting of new Religions 

Studies direction is grounded in the article; an object and the sphere of research, 
basic tasks, and also methodological base, which consists in the synthesis of 
retrospective prognostication and sinergetiki, are outlined. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ІДЕЇ СВОБОДИ 

У ХРИСТИЯНСЬКОМУ КУЛЬТІ 
 
У статті А.Іваницької «Функціонування ідеї свободи у християнському 

культі» висвітлена перспективна проблематика конфесійних особливостей 
культової діяльності на прикладі ведучих обрядів християнства. Розглянуті питання 
символічно-психологічного змісту обряду, механізм досягнення віруючими свободи 
на рівні теорії і практики. 

Ключові слова: свобода, культ, обряд, хрещення, євхаристія, покаяння, 
символ. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими, практичними завданнями. Актуальність проблеми 

дослідження пов’язана насамперед із тим, що культове служіння містить 

фактичний матеріал з феноменології та психології функціонування ідеї 

свободи у християнській релігії. Серцевиною релігійного життя, на яку 

нашаровуються інші компоненти релігійної системи, є культова діяльність. 

Прагнення людини подолати граничну обмеженість власного буття 

земними кордонами, часовим простором «тут і тепер», виливається у 

невпинний пошук, намагання вийти за межі всього, що цю межу встановлює. 

Культова діяльність є невід’ємним компонентом будь-якої релігійної 

системи. Вона пов’язана не стільки з самим пошуком сенсу буття, скільки з 

реалізацією цього сенсу. Звернення до предметного розгляду ідеї свободи у 

християнському культі – не випадковість. Адже, розглядаючи культову дію 

сферою практичного вияву особистісної віри, живого спілкування, служіння, 

ми унаочнюємо символічний зміст релігійної свідомості християнина. 

 Новизна досліджуваної проблематики зумовлена осмисленням 

символічно-психологічних аспектів функціонування ідеї свободи у 

християнському культі. Розглядаючи релігію не лише як певну теоретичну 

сукупність поглядів і переконань, а як відповідну поведінку, стає зрозумілим, 

що вона регламентована згідно до визначених кожною релігійною системою 
                                                 
*
 Іваницька А.Г. – аспірантка Національного університету біоресурсів і 

природокористування (м. Київ). 
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норм і потребує реалізації у культових діях. У системі практики 

християнської віри важливий елемент церковного життя становить 

богослужіння. Усталеність богослужінь забезпечує безперервність традиції 

існування церкви.  

Стан розробленості теми в науці. Аналіз останніх досліджень і 

публікацій сучасної української релігієзнавчої науки засвідчує здебільшого 

перспективи майбутніх широкомасштабних досліджень християнського 

культу як сфери реалізації ідеї свободи. Розв’язання даної проблеми 

започатковали у своїх публікаціях Бабій М., Бодак К., Буграк В., Виговський 

Л., Докаш В., Дулуман Є., Кадикало А., Катуніна О., Колодний А., Пирог Т., 

Яроцький П. та ін., на праці які спирається автор. 

Формулювання цілей статті. Метою даного дослідження є 

виявлення міри наявності феномену свободи у християнському культі. 

Завдання полягає: у визначенні механізмів впливу християнського обряду (на 

прикладі хрещення, євхаристії, покаяння) на отримання віруючими свободи 

на рівні свідомості і практики; дослідженні психологічного і символічного 

аспектів культово-обрядової діяльності у християнстві. 

 

Основний зміст статті. Здібність створювати символи, відрізняє 

людину від інших живих істот. Тому все, що вона створює, має символічну 

природу. Особливо яскраво характер символічної діяльності людини 

проявляється у сфері трансцендентного, зокрема у релігійному житті. З точи 

зору «homo symbolicus» релігійний акт потенційно спрямований на 

досягнення трансцендентної, метаємпіричної реальності. Кожна релігійна дія 

по суті зіткана із значень, що у ході аналізу розкривають власну символічну 

природу, оскільки співвіднесені з надприродними смислами та образами. Це 

означає, що дослідження християнського культу має на меті вивчення 

релігійної символіки, яка лежить в основі його архетипових структур з метою 

розкриття та інтеграції. Символ – це не мертвий відбиток реальності, а 

відображення її фундаментальних екзистенційних процесів. Будь-які аспекти 

та виміри реальності, що відкривається у символі, включають: значення не 

очевидних з точки зору емпіричного досвіду явищ, сакральний вимір буття; 

«зашифроване» значення божественного творіння; полівалентність смислів і 

значень; структурна єдність світу і місце в ньому людини; парадоксальність 

трансцендентної реальності, невимовність. Екзистенційна цінність релігійної 

символіки стає підґрунтям і вираженням прихованого значення людського 

існування. Адекватне закладеному змісту сприйняття і трактування символу 

дозволяє не лише відкрити об’єктивну дійсність, але й, разом із нею, – 

можливість вийти за межі окремої ситуації, отримати доступ до досягнення 

загального. Через символ індивідуальний досвід оживає, перетворюється у 

духовний акт. «Пережити» символ і правильно розшифрувати послання, що 

міститься у ньому..., - слушно зазначає М.Еліаде, - означає розкритися 

назустріч Духу» [Элиаде М. Мефистофель и андрогин. Заметки о 
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религиозных символах // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/eliade/ 

zam.php]. 

Християнське розуміння ідеї свободи пов’язує її з життям церкви: 

«Сама Церква, - зауважує О.Шмеман, - є свобода» [ Шмеман А. Церковь, 

мир, миссия: мысли о православии на Западе. – М. : изд-во Православного 

Свято-Тихоновского Богословского Института, 1996. – С. 217]. Як тип 

переважно консервативної організації універсалістського спрямування, 

Церква прагне охопити усі сфери життя своїх членів. У відомому смислі 

життєвий уклад всередині церковної общини повинен по-своєму служити 

реалізації цієї трансцендентної мети. Об'єднуючи віруючих у єдину общину, 

Церква прагне актуалізувати християнську систему цінностей засобом 

взаємов'язку традиції, ієрархії священнослужителів і обрядової діяльності: 

«Від народження належить до неї людина, завдяки таїнству Хрещення, 

здійснюваному над немовлям, на все життя без останку вступаючи в її 

зачароване коло. Священство та ієрархія як берегиня традиції, євхаристійної 

благодаті і юрисдикції навіть у випадку особистої нездатності священника 

представляють деяку об'єктивну скарбницю благодаті, котру потрібно лише 

постійно відкривати і задіювати у Таїнствах, аби вона здійснила свій вплив 

завдяки притаманній Церкві дивовижній силі» [Трѐльч Э. Церковь и секта // 

Религия и общество. Хрестоматия по социологии религии. Сост. Гараджа 

В.И. – М. : Аспект Пресс, 1996. – С. 232]. Глибоко символічний за своєю 

природою, християнській культ сприяє збереженню основного релігійного 

почуття володіння якимось божественним даром благодаті і спокути. 

Архетипом церкви як «містичного тіла» Ісуса Христа є обов’язковий 

елемент головного християнського богослужіння – євхаристія, в якому мають 

брати участь усі члени церкви. Церква позиціонує себе при цьому як 

інституцію, що повинна будувати нове життя. З цієї причини релігійна 

спільнота покликана до сприйняття і відтворення у собі його оновленого 

образу. Сам процес вступу до Церкви – воцерковлення - передбачає 

розмежування «себе» і «світу». Символом розмежування виступає ініціація 

«смерті-народження», що має на меті якісне перетворення онтологічних 

основ свідомості віруючого. Прикладом подібного переходу для християн є 

досвід Ісуса Христа. «Завдяки ініціації відбувається кардинальна перебудова 

всього життя неофіта і духовного, і тілесного, і ментального... Разом із 

радикальною перебудовою тіла і розуму виникає і новий сакральний світ..., - 

пише Є. Торчинов. - «Прижиттєва» ініціація – необхідний ланцюг 

трансцендування у Сакральне при переході від «ветхої тварі» до «нової». При 

цьому змінюється не лише психологічний статус посвячуваного, але й 

онтологічний. Нове буття, припускає, що рамки попередніх можливостей 

сприйняття і попередньої категоріальної «сітки» руйнуються...» [Торчинов Е. 

Пути философии Востока и Запада: познание запредельного / Торчинов Е. – 

СПб. : Азбука-классика, 2005. – С. 429-430]. Вважається, що трансформаційні 

процеси у свідомості продукують трансформації тілесного рівня, за якими 

настає онтологічно нове буття. Водночас, на думку релігійного філософа П. 
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Євдокимова, дуалізм церкви і світу, священного і профанного – протистояння 

не категорій онтології, а етики: «нової людини» і «вітхої», священного 

(спокутого) і профанного (демонічного)» [Євдокимов П. Незбагненна Божа 

любов. – К. : Дух і Літера, 2004. – С. 93]. Традиційно вступові до Церкви 

передує момент свідомого зречення диявола – минулого життя, за ним йде 

хрещення з обмиванням як видимий процес невидимого звільнення від гріхів. 

Відтак хрещення постає висхідним моментом початку нового життя. 

Християни впевнені в тому, що під час хрещення кожен отримує благодать 

Святого Духа, яка є для них змістом самої свободи.  

За переконанням християн усе внутрішнє життя церковної общини 

пройняте благодатними діями Святого Духа. Про це свідчить той факт, що 

кожна церковна молитва, приватна чи колективна, розпочинається його 

призовом (Epiclesis). Згідно передання Святим Духом у церкві здійснюються 

накази по відношенню до істини та охорони свободи віруючих (Ів. 16:13-14). 

Новозавітна «благодать» має два основних значення. По-перше, як 

улаштування процесу людського спасіння, а, по-друге, як дари Святого Духа, 

послані Церкві з метою духовного очищення її членів. Досвід святості, що 

лежить в основі релігійного переживання, утворює центральну вісь 

християнського богослужіння. Тотожне терміну «обряд» видиме культове 

дійство Церква називає таїнством (mysterium). Реальність обряду вбачається в 

тому, що за допомогою певних дій він передає віруючим невидиму 

благодать. 

 У християнську культову практику увійшли сім обрядів. Сутність 

кожного з них традиційно визначена Катехізисом. Хрещення символізує 

таємниче народження людини; миропомазання – отримання нею дару 

благодаті; причастя надає духовну їжу; покаяння приносить свободу від 

духовних недугів; зі священством приходить благодать духовного 

відродження і виховання інших; шлюб дарує благодать, що освячує 

подружнє життя та виховання дітей; єлеопомазання сприяє зціленню від 

хвороб тіла через свободу від хвороб духу. Щодо релігійних обрядів, як 

зазначав К.Г.Юнг, то «у всіх формах вони відіграють роль жбана, котрий 

містить несвідомий зміст живого дрсвіду, зіткнення із 

трансцендентним» [Чистяков Г. Религиозное чувство как психологический ф

еномен // http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Article/Chist_RelChuvstv.

php].  

Переходячи до розгляду символічного змісту обрядів, варто з’ясувати 

особливості християнської релігійності по відношенню до містичного 

досвіду як трансцендентного спілкування з абсолютом. В основу 

християнського культу покладено досвід спілкування людини з Богом. 

Досвід цей було передано людям через Мойсея та Ісуса Христа. Для 

християн він є базовим, хоч відновлюваним і не повною мірою, а лише 

частково ченцями, аскетами та подвижниками. Згаданими рисами 

продиктоване специфічне ставлення християнської Церкви до містичного 

досвіду, володіння яким не є обов’язковою умовою спасіння. Базуючись на 
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індивідуальному релігійному прикладі Ісуса Христа, християнська Церква не 

схильна до відтворення містичного досвіду кожним віруючим окремо. Звідси 

– та особлива увага, яка приділяється Церквою не індивідуальним, а 

колективним формам духовної практики (молитва, богослужіння, 

євхаристія).  

Першою сходинкою віруючого на порозі Церкви є хрещення, що 

відкриває шлях до участі в інших обрядах. На сторінках Біблії хрещення є 

уособленням нового народження віруючого в ім’я спасіння (Мк. 16:16); 

спокутування, освячення, очищення, омивання, виправдання (Еф. 5:25-26); 

очищення, освячення, виправдання (1 Кор. 6:11); оновлення (Рим. 5:4). Сам 

спосіб здійснення таїнства можна порівняти з водною банею. Хрещення є 

символом нового буття людини, коли вона стала членом Церкви. 

Неповторюваність хрещення, з точки зору церковного права, підсилює 

беззворотність відповідальності віруючого.  

Обряд хрещення по суті представляє собою давній архаїчний ритуал 

очищення новонароджених водою, перейнятий християнством у семітських 

народів. В іудаїзмі, наприклад, прототипом хрещення є звичай 

спокутувальної жертви – обрізання. В інших традиціях хрещення – не лише 

одна із найпоширеніших, але й найбільш стала форма очищення з містичним 

характером. Миропомазання здійснюється безпосередньо після хрещення і 

разом із ним складає у церковній практиці Східної Церкви один 

богослужбовий чин. Так, якщо хрещення зветься у Біблії днем позбавлення, 

то коли йдеться про миропомазання, то мається на увазі «знамення Святого 

Духа», народження духовне. 

Обов’язковим елементом християнського богослужіння є таїнство 

євхаристії. Семантика слова «причастя» (грец. motohos – який бере участь, 

motеho – беру участь), розкриває особливості того психологічного стану, 

який має бути досягнутий у культі – приєднання; частка; участь; причетність. 

Символіка культової відправи євхаристії має на меті переконання віруючих у 

тому, що кожний, хто євхаристійно єднається, ввійде у містичне спілкування 

з главою християнської церкви. Причастя символізує тамування духовного 

голоду. Психологічний компонент євхаристії має забезпечити суб’єктивне 

відчуття: віруючі стають причетними один одному, складаючи множину – 

стають одним. Упорядкована структура християнського літургійного канону 

– тотожна іншим типам богослужіння, свідчить про глибоку психологічну 

домінанту його спрямування. Очевидно, що таїнство – це не лише зовнішнє 

обрядове дійство. Головне його завдання – вплив на внутрішній світ 

віруючих. Наприклад, anamnesis – «літургійний спомин», як елемент анафори 

пов’язаний із специфічним сприйняттям духовних цінностей – візуалізацією, 

коли присутні на літургії відчувають себе «тут і зараз» і так, буцімто 

здійснення літургії є реальною подією принесення в жертву Ісуса Христа. 

Емоції, що виникають при думці «як це було» і складають суть 

психологічного пригадування, відтворення подій наново.  
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Таїнство сповіді відоме в його богословському витлумаченні ще і як 

лікувальний засіб, оскільки «...гріх – це хвороба духу» [Євдокимов П. 

Незбагненна Божа любов. – С. 79]. У церковній практиці покаяння – це 

розкаяння віруючого у своїх гріхах, за яким настає їх прощення, відпущення. 

Покаяння, як обрядова дія, покликане зцілити духовні хвороби людини. 

Відпущення гріхів забезпечує психологічне відчуття невинності та 

освяченості, відчуття свободи. Сповідь, як психологічний феномен, є 

видимою складовою християнського обряду покаяння, що має практику як у 

католицькій, так і у православній традиціях. Визначення сповіді з позицій 

психології виглядає процесом усвідомлення християнином власних дій 

такими, які суперечать нормам християнської моралі, тобто гріховними. 

Сповідь має на меті визнання гріхів перед священиком, наділеним правом 

відпускати їх від імені Бога. За християнським вченням розкаяння у гріхах є 

актом совісті. Совість як соціокультурний феномен, на відміну від моралі, 

являє собою внутрішню міру, конкретну висоту. Вона розмежовує вчинки 

людини на можливі і неможливі, допустимі й заборонені. Це – критерій 

відповідності особистісної поведінки, що висувається членові суспільства 

його внутрішніми моральними нормами. Згадаймо, хоча б визначення 

злочину церковним правом: ним визнається сама спроба, задум, неправедна, 

лиха думка і сприймається як гріховна інтенція. В нагороду за життя по 

совісті людина отримує душевний комфорт і спокій (ідеї Раю і Пекла, як 

есхатологічний елемент для вимірювання ступеню моральності тієї чи іншої 

особи). У подібній психологічній ситуації обряд сповіді та покаяння 

зводиться до механізму зняття психологічної напруги і морального 

навантаження. Саме названі психологічні особливості забезпечують обряду 

покаяння реалізацію регулятивно-релаксаційної, коректувально-

терапевтичної функції. 

Висновки. За результатами дослідження підсумовується наступне. У 

системі релігійного світогляду людина має тим більше свободи, чим 

наближенішою до Бога вона є, чим ширшою є її свідомість і глибшими 

переконання у вірності, відданості служінню. Культова діяльність виступає 

одним із провідних каналів отримання релігійної свободи у причетності 

людини до абсолюту. Пронизане ідеєю свободи християнство насичує нею 

культові компоненти – обряди, ритуали, священні дії яких покликані 

задовольнити прагнення віруючої людини приєднатися до трансцендентного, 

вийти за межі земного буття. Вони виконують роль механізму чіткої і 

результативної дії отримання свободи вірними шляхом залучення їх за 

допомогою обрядів до сакрального. Розуміння істинної свободи, з точки зору 

християнства, є невід’ємним від розуміння внутрішньої сутності церковного 

організму. Символічним є приклад досягнення свободи вірними засобом 

їхньої співпричетності свободі божественної природи. Таким чином, кожна із 

християнських культових відправ, з одного боку, є символом, ініціацією 

втілення вищого сакрального змісту, а з іншого – одним із різновидів 

духовно-психологічного визволення, звільнення. 
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 Перспективи подальших наукових розвідок. Пропонована у статті 

проблематика пов’язана із подальшим дослідженням провідних конотацій 

ідеї свободи на сторінках Біблії. 
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В статье Иваницкой А.Г. «Функционирование идеи свободы в 

христианском культе» освещена перспективная проблематика 
конфессиональных особенностей культовой деятельности на примере ведущих 
обрядов христианства. Рассмотрены вопросы символико-психологического 
содержания обряда, механизм достижения верующими свободы на уровне теории 
и практики. 

Ключевые слова: свобода, культ, обряд, крещение, евхаристия, 
покаяние, символ. 
 

In article of Alina Ivanyts’ka «Function of idea of freedom in a Christian cult» 
the perspective problematics confession feauteres of cult activity on an example of 
leading sacraments of Christianity is shined. Questions of the symbolikal-psihologikal 
maintenance of a ceremony, the mechanism of achievement by believers of freedom at 
theory and practice level are considered. 

Keywords: Freedom, cult, christening, evharisting, repentances, symbolikal. 
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ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЦЕРКВИ 

ЯК ПРОБЛЕМА ПРОБУДЖЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 

ШИРОКИХ НАРОДНИХ МАС 

 
Автор статті К. Недзельський доводить, що розбудова демократичної 

української держави знаходиться у прямій залежності від становлення 
громадянського суспільства, основою якого є соціально активна життєва позиція 
широких народних мас. Однак духовна криза сучасного українського суспільства 
значно зменшує творчі можливості українських громадян. Тому відродження 
Української Національної Церкви є важливою основою духовного оздоровлення і 
пробудження творчої енергії української нації у її прагненні розбудувати в Україні 
демократичну державу. 

Ключові слова: духовне відродження України, секуляризація, церква, 
держава, громадянське суспільство, соціальна активність населення, християнська 
мораль. 
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Актуальність та новизна дослідження. Відродження Української 

Національної Церкви є основою вирішення різноманітних соціально-

економічних, політичних та духовно-культурних проблем на сучасному етапі 

української історії. Однією із найвагоміших серед них є проблема 

становлення громадянського суспільства, яку не можна вирішити без 

пробудження широкої ініціативи народних мас при одночасному подоланні 

духовної кризи, перебіг якої в посттоталітарній Україні починає набувати 

вже злоякісного характеру. Труднощі у її вирішенні зумовлюються не лише 

тією обставиною, що український народ у своїй переважаючій більшості 

продовжує проявляти пасивність в соціально-творчій роботі, але також і 

тим, що низький рівень моральної та духовної культури українського 

населення перетворює будь-яку ініціативу знизу на пряму протилежність 

очікуваним позитивним результатам. “Національна церква” вживається 

тут у широкому значенні, під якою розуміється сукупність передусім усіх 

християнських церков, які є або мають стати національно зорієнтованими у 

виконанні своїх обов’язків перед Богом та українським народом. 

Стан розробленості теми в науці. Сучасне українське релігієзнавство 

приділяє винятково велику увагу дослідженню ролі національної церкви у 

преображенні-перетворенні морально й духовно дезорієнтованих і соціально 

дезорганізованих темних народних мас в національно свідомих громадян, 

здатних до конструктивної соціальної творчості. Таку місію може 

виконати значною мірою національна українська церква, відродження якої 

було і залишається актуальною проблемою українських релігієзнавців із 

самого початку проголошення незалежності української держави. Особливо 

плідно працюють в цьому напрямку С.І. Здіорук [„Суспільно-релігійні 

відносини: виклики Україні ХХІ століття” (2005)], А. М. Колодний [„Україна 

в її релігійних виявах” (2005), „Релігійне сьогодення України” (2009)]; 

дослідники з української діаспори: отець Іван Шевців [„Християнська 

Україна” (2003)], С. Ярмусь [„Досвід віри українця” (2002)]. Заслуговує на 

увагу в такому плані колективна монографія „Релігія і нація в суспільному 

житті України й світу” (2006), що є свого роду підсумком матеріалів 

багатьох науково-практичних релігієзнавчих конференцій, проведених за 

ініціативи Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. 

Сковороди НАН України з проблем державно-церковних відносин. В ній 

зокрема надруковані статті В.Є. Єленського („Релігія та процес 

націєтворення”, „Релігія та формування модерної української нації”), Л.О. 

Филипович („Релігія і нація як об’єкти наукового дослідження”, „Функції і 

роль релігії в етнічних процесах”), П.Л. Яроцького („Роль релігії у 

формуванні українського народу”) та ін. Важливо, що останнім часом 

з’являються праці з такої малодослідженої галузі в українській релігієзнавчій 

науці, як психологія релігії (О.І. Предко, В.П. Москалець), що дають 

можливість більш глибоко розкрити внутрішні психологічні механізми 

формування позитивних соціальних установок віруючих особистостей в 

контексті українського релігійно-церковного життя. А це вже реальна 



46 
 

підстава до переведення теоретичних знань в площину їх практичної 

реалізації. 

Велике значення має теоретична спадщина й тих дослідників, глибокі 

переконання яких у необхідності подальшої християнізації – облагородженні 

української національної душі засобами національно зорієнтованої 

християнської віри формувалися під безпосереднім впливом подій періоду 

УНР та руйнівних нападів на духовність українського народу безбожної 

більшовицької влади. Передусім йдеться про праці В. Липинського, І. Огієнка 

(митрополита Іларіона), Андрея Шептицького, які залишили без будь-якого 

перебільшення безцінні для нас ідеї і думки в цій царині. Таким чином, не 

відсутність теоретичних праць, а брак волі всіх тих, хто покликаний 

наставляти грішників на праведний шлях є головною перешкодою у 

включенні широкого українського загалу в активну націє- та державотворчу 

роботу. Адже потрібні не лише знання, але й неабиякі вольові зусилля, щоб 

здолати той наступ бездуховності за умов переходу до нових суспільно-

економічних відносин, що перешкоджає реалізації української національної 

ідеї. 

 Об’єктом даного дослідження є уся сукупність процесів, які так чи 

інакше визначають духовне відродження української нації в 

посттоталітарну добу. Предметом – можливості і перепони у діяльності 

української національної церкви, спрямованої на духовне оздоровлення 

українського суспільства та пробудження громадянської активності 

широких народних мас.  

Метою даної статті є намагання довести, що без повернення 

українського народу до справжніх духовних і моральних християнських 

цінностей, пожвавлення соціальної активності населення не лише не 

сприятиме розбудові української демократичної держави, але й може мати 

непередбачувані негативні наслідки. Досягнення цієї мети передбачає 

вирішення наступних теоретичних завдань: 1) розкрити потенційні 

можливості українських християнських церков у вихованні національно 

свідомих громадян, у прищепленні широкому загалу соціально-важливих 

ідеалів, принципів, установок і переконань; 2) показати специфіку відносини 

влади політичної та влади духовної на даному етапі розвитку державно-

церковних відносин в Україні; 3) віднайти переконливі аргументи на користь 

тих науковців, які вважають, що без подолання духовної кризи в 

українському соціумі намагання влади проводити успішні економічні та 

соціальні реформи приречені на провал; 4) якомога ширше використовувати 

досягнення зарубіжної та вітчизняної психології у вирішенні поставленої 

проблеми. 

 

Основний зміст статті. Очевидно, що ініціювати політичний ентузіазм 

широких верств населення ззовні є марною, а подеколи й шкідливою 

справою, якщо воно не має певного рівня духовної культури й керується в 

своїй поведінці підсвідомою ірраціональною мотивацією. А сублімація 
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(переключення) плотських потягів егоїстично спрямованих осіб на соціально 

значимі прагнення є не стільки вотчиною ―кесаря‖, скільки влади духовної, 

яка повинна піклуватися про те, щоб соціальні перетворення в суспільстві 

були справою богоугодною. У Кодексі Юстиніана прямо вказується на 

необхідність чіткого розподілу функцій „двох влад‖ за принципом симфонії: 

„Церква відає справами божественними, небесними. Держава – людськими, 

земними. Водночас держава всемірно піклується про охорону церковних 

догматів і честі священства, а священство разом з державою скеровує все 

суспільне життя по шляху, угодному Богові‖ [Українське Православ’я // 

Історія релігії в Україні. В 10-ти т. – Т. 2. – К., 1997. – С. 83]. 

Свята віра у всесильність й універсальність світської влади при 

ігноруванні духовного потенціалу влади релігійно-церковної в процесах 

націє- та державотворення стало вже своєрідною хворобою українства. 

Цілком справедливо один із учасників дисидентського руху в Україні 

Мирослав Маринович ще на початку 1990-х років зауважував, що „…всі 

рецепти, покликані оздоровити Україну, виписуються на політичних бланках, 

– взагалі пошук не виходить за межі політичної парадигми‖. Водночас, на 

його думку, не можна ігнорувати й „другу хворобу‖ – „зневіру у власних 

святинях‖ [Маринович Мирослав. Україна на полях Святого Письма. – 

Дрогобич, 1991.– С. 53]. 

З того часу в диспозиціях політичної та духовної влади в Україні 

особливих змін не відбулося. Ми продовжуємо залишатися в полоні ілюзій 

недалекого комуністичного минулого, яке надавало надто великого значення 

світській політичній владі, всіляко принижуючи і зневажаючи при цьому 

роль та значення релігійно-духовної влади у соціокультурному та політико-

економічному поступі суспільства. Й досі більшість українського населення 

продовжує вірити у месіанську роль політичних чудотворців, на прихід яких 

очікує після чергових виборів і в яких одразу ж після них розчаровується, не 

усвідомлюючи при цьому, що справжнім чудом є преображення людських 

душ згідно з принципами християнської моралі, основними з яких є рівність 

усіх людей перед Богом, любов до ближнього, справедливість в оцінці ролі і 

місця кожної людини в житті цілої нації. Між тим Церква, як влада духовна, 

має величезний потенціал у витворенні позитивних констеляцій суспільної 

свідомості, що в умовах глибокої духовної кризи, яку нині переживає 

українська нація, є чи не тією єдиною конструктивною силою, яка здатна 

вивести її на якісно новий рівень в розбудові демократичної держави. І всі ці 

проблеми існують при тому, що за часи незалежності напрацьовано цілком 

достатню теоретичну базу для того, щоб в державно-церковних відносинах 

нарешті відбулися зміни в такому сенсі, в якому відповідав лицемірам 

Христос, на їхнє лукаве запитання: „Тож віддайте кесареве – кесареві, а 

Богові – Боже‖ (Мт. 22:21). 

Українські християнські Церкви мають великий потенціал в сфері 

виховання національно свідомих і соціально активних громадян попри 

процеси дехристиянізації і секуляризації, що значно посилилися в ситуації 
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постмодернізму. Адже національна Церква впливає не лише на розум і 

почуття мирян, а також і на волю української влади політичної, що особливо 

важливо з огляду на її тривожно низький моральний стан та рівень духовної 

культури. Саме політична влада своєю волею втілює у життя важливі для 

буття нації та держави рішення. Ось чому поруч із високим 

професіоналізмом так багато важать її переконання та морально-етичні 

ідеали при їх прийнятті. Ще В. Липинський вказував на неможливість 

встановлення порядку в суспільстві тільки політико-правовими засобами й 

переконливо доводив, що влада церкви, тобто влада ―не од світу цього‖, 

допомагає владі політичній очистити свої душі від егоїстичних прагнень, що 

суперечать інтересам національної держави. „Тільки релігія і Церква в стані 

своєю владою духовною, владою „не од мира цего‖, примусити сильніших та 

здатніших вживати свою більшу силу та здатність не тільки для себе, а й для 

добра слабших. І тільки вона, обмеживши владу сильніших обов’язуючими 

всіх законами громадської моралі, в стані привчити слабших авторитет влади 

визнавати‖ [Липинський В. Релігія і церква в історії України. – Нью-Йорк, 

1956. – С. 14]. 

Красномовно свідчать про й досі невирішені тут проблеми соціологічні 

опитування, проведені уже в незалежній Україні фахівцями Українського 

інституту соціальних досліджень у співпраці з науковцями відділу 

гуманітарної політики Національного Інституту стратегічних досліджень. 

Вони зокрема виявили, що „не знайшлося жодної особи з керівного 

персоналу, яка б заявила про своє відповідне релігійне виховання‖ [Здіорук 

С.І. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття. – К., 2005. 

– С. 125]. Якщо згадати добре відоме висловлювання Вольтера щодо того, що 

атеїст-чиновник є великою небезпекою для держави, то стає цілком 

зрозумілим, чому переважаюча більшість бізнес-еліти та політичного 

проводу України має такий низький рівень духовних запитів, хоча здатна 

розвивати неабияку активність у справі власного збагачення і незаконного 

привласнення собі того, що створено руками трудящих людей протягом 

багатьох поколінь. 

Все це зумовлює потребу більш чітко означити ті аспекти зазначеної 

проблеми, на які першочергово слід звернути увагу з огляду на актуальність 

реалізації у життя української національної ідеї. По-перше, це активізація 

національно свідомої частини українського населення, яка виявляє соціальну 

пасивність попри те, що має необхідний досвід і моральні якості для цього. 

Якщо для пересічної людини (людини маси) головним мотивом думання і 

поведінки виступає особистий егоїстичний інтерес, то для духовно 

розвинутої і національно свідомої – загальне благо, ось чому для успішної 

реалізації національної ідеї в життя важливо досягти переважання волі 

творчого типу особистостей типу людей над волею інертної маси, або в 

дискурсі філософії історії А. Тойнбі, – волі „творчої меншості‖ над волею 

„пасивної більшості‖. Ще в Біблії сказано: „Коли підіймаються люди 
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безбожні, людина ховається, а як гинуть вони, то множаться праведні‖ (Прип. 

Сол. 28 : 28). 

По-друге, слід ширше розкривати особливості українського 

колективного архетипу (менталітету нації) через звернення до діяльності 

героїв – святих, пророків, видатних постатей української нації. Їх активна 

життєва позиція багато в чому прислужилася етнозбереженню українського 

народу на основі витворення української національної церкви та незалежної 

держави. Цілком очевидно, що активний характер життя світської та 

релігійної осіб відрізняються за своєю модальністю, хоча як та, так і інша 

можуть мати велике соціальне значення. В такому сенсі можна погодитись із 

проф. А. М. Колодним, який в своїх розробках типології виразників 

релігійної духовності українства (на підставі відомої „типології української 

людини‖ М. Шлемкевича), характеризуючи І. Вишенського як „людину 

історичної сплячки‖, однак певною мірою виправдовує його за те, що той, 

тікаючи ―від світу своїм фізичним життям, ... в той же час не тікав від нього 

своїм духовним життям‖ [Колодний А. М. Україна в її релігійних вимірах. – 

Львів, 2005. – С. 109]. Насправді, демонструючи свою соціальну пасивність і 

навіть якусь байдужість до життя рідного народу, І. Вишенський водночас 

виявляє високу внутрішню активність власного духу, спрямовану на 

подолання в собі самому гріховного начала. Значущість духовного подвигу 

відлюдника Івана Вишенського стає по-справжньому зрозумілою у наш час, 

коли на заміну комуністичній прийшла ідеологія стихійного капіталізму і 

коли ми реально відчуваємо скільки усього ганебного і аморального 

виявляють людські душі, які не знають, що таке їх очищення і 

облагородження християнським віровченням. 

Так само й „втеча від світу‖ Г. Сковороди є своєрідною формою 

соціального протесту проти безпросвітної морально-психологічної 

атмосфери у його час, яка запанувала в українському суспільстві після 

приєднання України до Московії внаслідок Переяславської ради й її поділу за 

угодами Андрусівського перемир’я. Розуміючи, що активні форми протесту 

не можуть дати позитивного результату, український „Сократ‖ виражав його, 

максимально акцентуючи в собі українське начало: „Саме Г. Сковорода в 

своєму житті і творчості відобразив такі риси українства, як прив’язаність у 

своїй покорі до життєвих нестатків та ролі злиденного у театрі життя, 

відсутність претензій на якусь значущість у світі, відданість більше 

внутрішнім переживанням, ніж зовнішній діяльності‖ [Там само. – С. 125]. 

Й зовсім не випадково в період „національного пробудження‖ в Європі 

народжується геній українського народу Т. Г. Шевченка, який стверджує 

собою і своєю творчістю абсолютно новий тип соціально активної людини. 

Принципом життя такого самодостатнього борця за національну ідею є гасло: 

„Борітеся – поборите!‖. Відтак зовсім по-іншому розуміє соціокультурне 

значення національної церкви український геніальний поет і мислитель, ніж 

Вишенський і Сковорода. Релігійність українцеві в шевченківському 

розумінні потрібна вже не стільки, щоб заховуватись у ній від зовнішньої 
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агресії й таким чином зберігати свою національну ідентичність, скільки для 

творення себе як представника нації європейського зразка. Це одна із причин 

того, чому Т. Г. Шевченка через його деякі висловлювання щодо Бога і 

України вважають атеїстом. Він жодною мірою не є безбожником, хоча й 

може вважатися до певної міри антиклерикалом, адже невдоволений діями 

духовного проводу із-за того, що той не спрямовує діяльність церкви на 

конструктивну націє- та державотворчу роботу. Уже в самому цьому 

творчому процесі створення себе як великої нації кожна конкретна людина 

підноситься духом, звеличується високими ідеалами, які ставить перед 

собою. Відтак не проти релігії чи церкви виступає Шевченко, а проти того, 

що вони не відповідають на виклик часу і не слугують справі національного 

відродження.  

У знанні і шануванні творців своєї нації українство продовжує 

виявляти байдужу інертність, адже дуже погано знає воно своїх справжніх 

героїв, святих, пророків, видатних діячів науки і культури, апологетів 

Української Національної Церкви. Дуже легко піддаються на нав’язувані 

ззовні „кандидатури‖ на українських героїв, серед яких часто зустрічаються 

відверті українофоби, так само некритично сприймають анафеми чужої 

влади, що її накладає на справжніх українських патріотів чужинська церква. 

Зокрема й досі в уявленні національно несвідомих українців І. Мазепа постає 

як „зрадник‖, на якого накладено анафему російською церквою. Абсурдність, 

повну алогічність цієї анафеми переконливо, на підставі існуючих канонів 

церковного права і усталених традицій цезаропапізму Московського 

Православ’я доводить проф. А. Колодний: „Відтак анафема гетьмана є суто 

політичною – за зраду царя, виступ „против православного Государя‖, а не 

церковною. Вона накладена на Мазепу царською владою через 

посередництво Церкви‖ [Колодний А. М. Релігійне сьогодення України. – К., 

2009. – С. 300]. Але найбільшим абсурдом в цій брудній справі є те, що 

прокляття накладено на того, хто докладав величезних зусиль і не жалів 

коштів на відновлення церковних споруд, з чим погоджуються навіть вірні 

Церкви Московського Патріархату. Тобто, на того, хто заслужив якщо не на 

святість, то принаймні на велику пошану насамперед від тієї ж Православної 

Церкви, яка якраз і наклала на нього цю анафему. 

По-третє, це перетворення душ тих, хто формально є активним, але 

внутрішньо не готовим для того, щоб проявляти соціальну активність, а тому 

радше шкодить своїми недолугими діями, аніж приносить користь 

українській спільноті у її намаганнях розбудувати в Україні державу на 

основі християнської моралі і римського права. Йдеться про українську 

людину „маси‖, адже жодна нація не позбавлена того, що може називатися в 

ній „гіршою частиною‖. Звісна річ, що в душі кожної нації є те, що може 

привести її до вічного спасіння, як і те, що веде до прокляття й українська 

нація не є тут якимось винятком. Як слушно зазначав П. Новгородцев, „в 

народній душі, як і в будь-якій іншій душі є своя краща і своя гірша частини і 

що, з огляду на це, від народу може виходити і високий запал героїзму та 
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мудрості, й „бунт – безглуздий та безпощадний‖‖ [Новгородцев П. И. 

Восстановление святынь / Новгородцев П.И. Об общественном идеале. – М., 

1991. – С. 567]. Не слід шукати якихось особливих ліків від наступу 

бездуховності, вони – в цілющих властивостях української душі, яка 

виплекана мудрістю рідної природи та глибокою вірою у добрі помисли і 

впливи вищих сил. Все те краще, що є в українській національній душі лише 

оновлена Українська Національна Церква здатна активізувати й одночасно 

знівелювати впливи „гіршої частини‖. 

Те, що нині через певні об’єктивні та суб’єктивні причини пробуджено 

багато чого поганого в українських душах зовсім не означає, що ця ситуація є 

непоправною. Проблемою для пробудження творчого духу українців в їх 

політико-економічній та соціокультурній діяльності є те, що: „Громадянськи 

активними стали тепер ті покоління українців, котрі не осягнули Бога своїм 

єством, котрі християнство сприймають лише як діалектичне заперечення 

реалій сьогодення‖ [Маринович Мирослав. Україна на полях Святого 

Письма. – С. 60]. Отже, можна констатувати, що справжнє відродження 

української релігійної духовності відбудеться тоді, коли відродиться 

Українська Національна Церква й свою виховну функцію духовна влада – 

влада церкви та релігії в Україні, почне виконувати так, як цього вимагає від 

неї божественне провидіння і сучасний історичний етап націє-та 

державотворення в Україні. 

 Висновки. Таким чином, розгляд проблеми активізації соціальної 

діяльності українського населення дає підстави зробити висновок, що однією 

із найнеобхідніших передумов становлення правової демократичної держави 

є пробудження громадянської активності його національно свідомої частини, 

однак, через духовну кризу, яку переживає український народ на нинішньому 

етапі свого історичного розвитку і яка, на жаль, не лише не долається, а в 

певних аспектах ще більше загострюється, соціальна активність українства 

або не знаходить належного вияву, або ж все більше втрачає свій творчий 

характер, відіграючи подеколи деструктивну роль у бутті соціуму. Відтак, 

важливу роль у подоланні духовної кризи через пробудження громадянської 

активності і спрямування енергії мас в творче річище має відіграти 

Українська Національна Церква як найавторитетніший репрезентант 

духовної влади в українському суспільстві. Йдеться не лише про земне 

покликання духовної влади, але й про виклик сучасної української історії, 

відповісти на який поки що, окрім національної церкви, неспроможна жодна 

з інших соціальних або політичних сил.  

Водночас слід якомога швидше подолати стереотипи, сформовані за 

часів атеїстичної пропаганди, які формують установку в суспільній 

свідомості, що релігійне сімейне та релігійно-церковне виховання шкодять 

формуванню цінних громадянських рис соціально активної особистості. 

Радше навпаки, – відсутність такого виховання призводить до непоправних 

втрат у формуванні соціально зрілих особистостей, компенсувати які 
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неспроможна жодна з інших соціальних інституцій – школа, держава, ЗМІ 

тощо. 
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Починаючи з останньої чверті XX століття питання взаємодії 

політики та релігії набуває дедалі більшої актуалізації. У роки 

незалежності України ми маємо можливість спостерігати, як 

клерикалізацію політичного життя країни, так і політизацію релігійного 

життя, що є, безумовно, більш властивим даному етапу розвитку нашої 

держави.  

Досліджуваність проблеми. З означеного питання є ряд досліджень, 

проте, вони стосуються в основному розгляду самих процесів політизації 

релігії чи клерикалізації політики. Частина дослідників, зокрема, 

В.Титаренко, Ю.Решетніков, П.Яроцький, П.Ганулич, М.Черенков та ін. 

розглядають погляди певних релігійних організацій щодо взаємовідносин 

політики та релігії, проте ці дослідження присвячені лише окремим течіям 

чи релігійним напрямам. Цілісного ж дослідження, в якому було б 

узагальнено і класифіковано погляди всіх протестантів України в останні 

роки не було, хібащо за винятком праць О.Спис, яка розглядала еволюцію 

пізньопротестантського розуміння змісту, інтенсивності та характеру 

політичної участі протестантів як рух від сектантства до усвідомленого 

вибору.  

Переважна більшість наших громадян належать до християнських 

течій, вагому частину з яких складають протестанти. Тому метою даної 

статті є визначити, які погляди мають протестанти на взаємовідносини 

політики і релігії. Завдання статті: виокремити основні підходи у 

відношенні протестантів до політичної активності віруючих; визначити 

основні аргументи, які наводяться протестантами «за» і «проти» участі 

віруючих у політичному житті країни; виокремити сучасні тенденції у 

протестантському просторі стосовно ставлення до взаємовідносин 

політики та релігії. 

 

Основний зміст статті. Питання взаємовідносин політики і релігії у 

протестантському середовищі складне та неоднозначне. Сьогоднішнє 

бачення ситуації склалося в результаті тривалої трансформації поглядів. 

Протестантизм виник у часи великих змін в Європі, коли руйнувався 

феодалізм, натуральне господарство, інтенсивно розвивалися ринкові 

відносини. Це була епоха великих географічних відкриттів, колонізації 

європейцями Америки, формування у європейських країнах абсолютних 

монархій, винайдення друкарства та ін. На зміну Середньовіччю, коли 

священики виконували роль посередників між Богом і людьми, а спасіння 

залежало від добрих справ та Католицької Церкви, приходить нова епоха – 

епоха Реформації. Молоді буржуа – це перш за все активні й відповідальні 

люди, які цінують індивідуальні риси особистості. Вони вважали, що щоб 

попасти в рай, не потрібна чиясь допомога – все залежить від самої людини, 

від її особистої віри. Зокрема, кальвінізм оголосив принцип «світського 

покликання», «мирського аскетизму», щоденної заощадливості як способу 

накопичення багатства. Це означало, що будь-коли і будь-де людина 
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знаходиться на службі у живого Бога і несе відповідальність за дані їй Богом 

дари – час, здоров’я, власність. Життя належало сприймати як виконання 

обов’язку та рух до мети, поставленої Богом перед людиною [Історія релігій 

в Україні. У 10-ти т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – К.: Світ Знань. Т. 

5: Протестантизм в Україні // За ред. П.Яроцького. – К., 2002. – С. 5-7].  

В умовах, коли кожен бере на себе відповідальність за своє життя, коли 

вітається активність і проголошується, що від кожного щось залежить, кожен 

у відповідальності за якийсь сегмент, бере свій початок активність у 

суспільно-політичному житті країни, відчуття відповідальності перед 

народом за отримане відкриття від Бога. Адже кому більше дається – з того 

більше й спитається (Лк. 12:48).  

На даний момент в Україні, як і загалом у світі, активність вітається 

всіма протестантами хіба що у проповідуванні Слова Божого. Що стосується 

участі у політичному житті країни, то тут думки різних протестантських 

конфесій розходяться. Можна помітити принаймні чотири напрями у 

витлумаченні відношення до політичної активності віруючих. 

Перший, найменш чисельний, полягає у повному ігноруванні 

суспільно-політичного життя країни. Він характерний для Свідків Єгови. 

Вони, за доктриною їхнього теократичного центру, не є частиною цього світу 

і не повинні втручатися в його справи [Історія релігій в Україні: У 10-ти т. // 

Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-2004. Т.10. Релігія і Церква 

років незалежності України (за ред. проф. А.Колодного). – Дрогобич, 2003. – 

С. 199]. У тому, щоб абстрагуватися від «сучасної системи речей, піднести 

свій погляд надії несправедливостями і недосконалостями на нову, створену 

Богом систему, й полягає, відповідно до приписів Міжнародного центру 

Товариства свідків Єгови, покликання його вірних у цьому світі» [Єленський 

В. Сучасний протестантизм: динаміка, процеси, тенденції. – К., 1989. – С. 27-

28]. За такого вчення Свідки Єгови не тільки не беруть участь у політичному 

житті держави, а й взагалі не цікавляться суспільним життям країни.  

До другого напряму можна віднести представників деяких традиційних 

напрямів протестантизму, наприклад, т.з. «незареєстровані п’ятидесятники». 

Вони не ігнорують суспільно-політичне життя країни, займають часто 

патріотичні позиції, проте, виступають повністю проти будь-якої політичної 

діяльності вірних - чи то священиків, а чи ж рядових членів громад. Головних 

аргументів, які наводяться на підтримку вище сказаної позиції, є два. Перший 

полягає в тому, що «ніхто двом панам служити не може, – бо або одного 

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

знехтує. Не можете водночас Богові служити й мамоні» (Мт. 6:24). 

Вважається, що у погоні за владою та бажанням збагатитися, людина може 

втратити спасіння. Саме тому краще утримуватися від такої діяльності. 

Другий аргумент - християнин повинен брати приклад з Ісуса Христа, який 

відмовився від запропонованої йому світської посади (Див.: Ів. 6:15).  

Третій напрямок представляють новопротестантські спільноти, зокрема 

харизматичні, деякі новоп’ятидесятницькі, які підтримують активну участь у 
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суспільному житті не тільки парафіян, але й пасторів та служителів громад. 

Вони стоять на позиції «якщо не я – то хто?». Ця позиція чітко висловлена 

президентом італійської провінції Ломбардія Роберто Формігоні: 

«Християнин не може не цікавитися політикою. Якщо віруючий байдужий до 

власного оточення, до суспільства, в якому він проживає, то він зраджує свою 

віру. Християнин повинен активно виражати свою життєву позицію. Світська 

держава поважає вибір кожного громадянина. А християнин у політиці – це 

гарантія, що вибір кожного треба поважати, забезпечувати свободу тих, хто 

по-іншому дивиться на життя» [Христианин, не интересующийся политикой, 

предал свою веру? // Христианский мир. – 2007. – № 22. – С. 4]. Відтак 

активна громадянська позиція повинна бути неодмінною рисою будь-якого 

мирянина, що сповідує християнство. Предметом політики є облаштування 

нашого спільного життя. Оскільки рішення, які торкаються влаштування 

спільного буття, стосуються кожної людини, то кожен повинен брати участь 

у прийнятті подібних рішень. Для цього перш за все потрібно брати участь у 

виборах народних представників, а також брати участь у публічних дискусіях 

через громадянські ініціативи та діяльність у якійсь партії [Нойхауз Н. 

Ценности христианской демократии . – М., 2005. – С. 3]. 

«Церква – це духовний інститут держави і, відкидаючи Церкву, 

держава сама втрачає повноту сутності, визначеної Богом. Політика – це 

мистецтво управляти. Якщо у владі та її інститутах знаходяться нечестиві і 

беззаконні люди, то і їхнє мистецтво діється від батька беззаконня й обману – 

сатани. У такому випадку їхнім коренем є мамона, тобто грошолюбство. 

Природно, що чогось доброго не можна очікувати від такої держави» 

[Єременко В. Бог, політика і ми. – К., 2005. – С. 106].  

Найбільш крайню позицію у цій групі займає старший пастор Церкви 

«Нове покоління» О.Лєдяєв, який закликає політичними методами 

встановити «новий світовий порядок», коли всім керуватимуть християни, 

коли релігійна влада буде вище від будь-якої земної [Ледяев А. Новый 

мировой порядок. – С. 21], при цьому методами для досягнення цих цілей 

вбачаються вторгнення та експансія [Там само. – С. 1]. Дослідниця 

харизматизму В.Титаренко стверджує, що «не всі харизматичні церкви 

однозначно сприймають втілення «Нового світового порядку». Почасти з 

їхнього боку звучать і критичні зауваження» [Титаренко В. Взаємовплив 

політики і релігії в діяльності харизматичних церков // Релігійна свобода: 

взаємини держави і релігійних організацій - правові та політичні аспекти. 

Науковий щорічник. За редакцією д.філос.н. А.Колодного. – Київ, 2006. – 

С. 129-130]. На думку автора, доцільніше буде сказати, що лише деякі 

харизматичні громади підтримують позицію пастора О.Лєдяєва. Більшість, 

навіть якщо і не виступають із офіційними засудженнями чи звинуваченнями 

на його адресу, то все одно не поділяють таких поглядів, про що яскраво 

свідчать не лише проповіді та заяви, але й ті методи, через які громади 

намагаються впливати на суспільство. 
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Найбільш чисельна мабуть група тих протестантських Церков, які 

допускають можливим для членів своїх громад активну участь у політичному 

житті країни, проте негативно відносяться до такої участі священиків.  

Серед значної частини протестантів побутує переконання, що віруючі 

не повинні відмежовуватися від громадського життя і можуть брати участь у 

суспільній, політичній діяльності, приносячи користь суспільству й державі. 

При цьому утримання від будь-якої політичної діяльності – обов’язкова 

вимога до всіх штатних служителів у більшості протестантських церков. 

Водночас адвентисти вважають, що, як громадяни своєї країни, служителі 

Церкви АСД можуть залишити церковне служіння і займатися політичною 

діяльністю. 

Прихильники даної, вже четвертої групи розглядають політичну 

діяльність як служіння людям. «Якщо ми служимо Богу, то ми повинні 

служити людям» [Балюк С. Я не иду в политику, я иду служить Богу и 

своему народу // Христианский мир. – 2007. – № 35. – С. 3]. Відповідно до 

Євангелії, якщо людина не любить свого ближнього, якого бачить, то вона не 

може любити і Бога, якого не бачить. Оскільки віра без діл – мертва, то 

відстоювання інтересів певних людей, піклування про покращення їхнього 

земного життя через відповідні закони та акти є прямим виконанням Божих 

заповідей (1Ів.4:20; Як.2:20).  

Оскільки сьогодні часто в українському суспільстві побутують 

уявлення про політику як про «брудну справу», то сучасні протестанти 

намагаються відмежуватися від неї. Хрестоматійний приклад, коли 

протестант, який балотується в депутати, на запитання: «Чому ти займаєшся 

політикою?» дає відповідь: «Я не йду в політику, я йду служити Богу і своєму 

народу. На сьогодні моє служіння Богу буде кращим в такій формі. Я 

проповідую те ж Євангеліє, яке проповідують у церквах, тільки іншим 

способом» [ Балюк С. Я не иду в политику, я иду служить Богу и своему 

народу // Христианский мир. – 2007. – № 35. – С. 3].  

Серед прихильників включення Церкви в політичне життя популярним 

є наступне його обґрунтування: «Політика буде залишатися брудним ділом 

до того часу, поки її будуть робити люди з брудними руками». Отже, згідно 

їхніх переконань, християнин повинен активно впливати на політичне життя 

країни. Він, будучи чистим, йде в «брудну політику», щоб собою її очистити. 

На противагу цьому аргументу наводиться, як правило, наступне: що зможе 

зробити один християнин сам? Скільки може освітити одна свічка глупої 

ночі, навіть якщо це буде одна партія? Для масштабного впливу потрібно, 

щоб переважна більшість суспільства поділяла релігійні погляди 

представників цієї партії. А задля цього треба не йти в політику, а 

проповідувати Євангелію. 

Оскільки більшість протестантів головним своїм завданням на Землі 

вбачають проповідь Благої Звістки (Євангелії), то й участь у політичних 

партіях та органах державної влади вважається багатьом із них одним із видів 

проповідування, яке має свої особливості. Зокрема, депутат не виголошує на 
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сесіях звичну для парафіян проповідь-розбір Біблії, а у своїй промові він 

апелює до Біблії, цитує її та приводить з неї приклади. У своїй діяльності 

депутат намагається відстоювати християнські принципи та підтримувати ті 

рішення, які не суперечать його сумлінню. Другим видом проповіді у 

політиці є власне життя, дотримання христових настанов у повсякденному 

житті. 

У своєму виступі на конференції «Релігія в постмодерному суспільстві: 

концептуальні, соціально-політичні й правові аспекти» депутат Верховної 

Ради В.Стретович зазначив: «Для мене політика є служінням українському 

народу. Ця ідея закладена в Святому Письмі, де записано, що служіння є 

нашим першим обов’язком, тому що той, хто перед Вами, є вмістилищем 

образу Божого, а Ви повинні служити ближньому так, як Ви прислуговуєте 

Творцю. І якщо це усвідомлювати, думаю, що ми б уникнули багатьох 

суспільних негараздів - як на рівні місцевого чиновника, так і на найвищому 

рівні. Дійсно, любити ближнього свого, а не тільки проголошувати гасла, а 

відтак втілювати в суспільстві Божі заповіді щодо людинолюбства, має стати 

дороговказом для кожного політика» [Стретович В. Християнство і політика, 

політики і християни // Релігійна свобода: релігія в постмодерному 

суспільстві - соціально-політичні, правові та конфесійні аспекти. Науковий 

щорічник. За редакцією А.Колодного. – К., 2008. – С. 55].  

Проте, як наголошує нинішній голова Комітету у справах 

національностей та релігій України Ю.Решетніков, не всі 

пізньопротестантські спільноти визначилися не тільки з питанням межі 

участі чи неучасті у політичному житті країни, а й із самим терміном 

«політика». Зокрема, «чи є політикою відстоювання Церквою Божих засад 

людського життя, виступ проти поширення того чи іншого гріха, захист своїх 

прав, якщо це відбувається у формі масових громадських акцій?» 

[Решетніков Ю. Євангельські віруючі та політика // Релігійна свобода: 

взаємини держави і релігійних організацій - правові та політичні аспекти. 

Науковий щорічник. За редакцією А.Колодного. – К., 2006. – С. 126-128]. А 

як оцінювати участь християн у подіях Помаранчевої революції під гаслом 

«Християни за правду»? Ю.Решетніков вважає, що такі акції не слід вважати 

політичними, адже вони не ставлять перед собою суто політичних цілей. 

Проте подібні акції доволі часто відбуваються за підтримки тих чи інших 

політичних партій, саме які й використовують їх у своїх політичних цілях. В 

таких випадках ми можемо говорити про участь Церков у політичній 

діяльності. 

Церква, як сакральна установа, не повинна брати участь в політичному 

житті, оскільки вона не може дозволити собі бути просякнутою духом 

партійності, який роз’єднує суспільство. Відомий дослідник протестантизму 

П.Яроцький наголошує, що такої позиції дотримуються всі 

пізньопротестантські конфесії в Україні, хоча застерігає, що між ними з цього 

питання наявні й різні погляди [Яроцький П. Нові тенденції в діяльності 

протестантських спільнот України // Україна в нас єдина: матеріали засідань 
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наукових секцій IV Всесвітнього форуму українців, 18-20 серпня 2006 р. / 

Уклад. Д. Павличко, В. Зуєв, Л. Кононко. – К., 2006. – С. 173-174]. Так, 

адвентисти вважають, що церква має служити всьому суспільству, а тому її 

священнослужителі не можуть брати участі в політичній боротьбі.  

Важливою тенденцією у відношенні до політики є акцентування укаги 

на тому, що сама політика без моралі зводиться лише до політиканства. 

Бездуховна влада є небезпечною. Баптист О.Турчинов твердить, що влада 

повинна бути духовною, хоча й визнає при цьому, що «у кожного своя дорога 

до Бога, до храму» [Александр Турчинов: власть должна быть духовной // 

Христианский мир. – 2007. – № 46. – С. 6]. Таким чином, звернення політиків 

до загальнохристиянських принципів сприймається позитивно і є своєрідною 

гарантією їхнього правильного прийняття політичних рішень. 

Практично в кожній протестантській церкві допускається наявність 

різних політичних переконань як серед служителів, так і серед рядових 

членів громад, залишаючи за кожним віруючим «розумний вибір» 

політичних орієнтацій. В «Основах соціального вчення Церкви АСД в 

Україні» зафіксовано також положення про те, що ті віруючі, які працюють у 

місцевих і центральних органах влади і балотуються як кандидати на 

виборах, церква АСД не критикує і не засуджує. Вони мають право зберігати 

за собою не лише членство, а й служіння в помісній церкві. 

Якщо задатися питанням, які спільноти пізнього протестантизму 

підтримують участь вірних у політичній діяльності суспільства, а які – ні, то 

можна побачити певну закономірність. Більшість громад традиційного 

протестантизму, тобто баптисти, п’ятидесятники та адвентисти негативно 

ставляться до участі віруючих у політиці. На відміну від них 

новоп’ятидесятницькі та харизматичні спільноти, як правило, займають 

активну позицію у суспільно-політичному житті нашої країни. Основна 

причина такої розбіжності вбачається автором перш за все за тими умовами, 

в яких виникали ці церкви та викристалізовувалося їхнє вчення, за тими 

умовами, в яких доводилося їм формуватися і виживати. Автор має на увазі 

радянські часи, коли багато представників баптистів, п’ятидесятників, 

адвентистів переслідувались та були репресованими (сиділи у в’язницях «за 

віру» по 25 років). Новоп’ятидесятницькі та харизматичні громади з’явилися 

на українських теренах в основному вже за часів незалежності нашої 

держави, в умовах свободи совісті та віросповідання, в умовах плюралізму. А 

тому для них характерна активна позиція, дієвість, вболівання за долю 

країни, спроби змінити щось на краще і т.п. Варто відзначити також те, що 

активність зростає й в інших протестантських напрямах, проте, як правило 

серед їх молоді, зокрема у громадах баптистів. 

Майже всі протестантські церкви погоджуються з тим, що Церква не 

може повністю відсторонитися від суспільного життя, адже це може відкрити 

шлях для деструктивних сил. Тому вона має стояти за правду, піднімати свій 

голос проти суспільних вад, бути совістю суспільства [Див.: Решетніков Ю. 

Євангельські віруючі та політика. – С. 126-128]. 
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Проте визнається два шляхи того, як християни можуть «йти в 

політику». Перший – це «змінювати існуючих політиків, принісши їм Біблію 

і зробивши їх віруючими християнами»; він є характерним для представників 

традиційного протестантизму; і другий – «народжувати в церквах нових 

політиків», що характерно для новопротестантських громад та молоді 

[Гарбар В. Політика без церкви помре // Церква і політика: від 

президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. 

Матеріали Круглого столу 17-18 лютого 2005 року / Упорядники А.Колодний 

та Л.Филипович. – К., 2005. – С. 50-53].  

Сьогоднішньою тенденцією є те, що багато протестантських церков, не 

бажаючи бути втягненими у політику, декларують позиції нейтралітету, 

проте впливати на політичні процеси в країні не відмовляються, більше 

того – вони вважають це своїм обов’язком. Для цього вони намагаються 

вибирати чисто «духовні» методи: зокрема, «молитва, заклик до 

справедливості, чесності, до всього того, до чого закликає Слово Боже» 

[Синюк М. Церква має бути поза політикою // Церква і політика: від 

президентських виборів 2004 року до парламентських виборів 2006 року. – 

С. 39]. 

Спектр ставлення до дозволу на участь віруючих у політичній 

діяльності коливається між «дозволено все, що не заборонено законом 

(України)» і навіть заохочення вірних до активної участі у суспільних 

процесах до негативного сприйняття будь-якої суспільно-політичної 

активності з боку вірних. Усі ж, хто вважає принципово можливою участь 

віруючих у політичній діяльності, поширює цей дозвіл на парафіян. Тобто, 

декларується позитивне ставлення до того, якщо хтось із парафіян відчує 

Божий поклик до активної участі у суспільно-політичному житті. Проте 

участь у політичній діяльності пасторів, єпископів є в основному небажаною, 

а у багатьох церквах навіть забороненою. 

У подальших дослідженнях варто було б прослідкувати те, як 

змінювалося витлумачення взаємодії політики та релігії в залежності від 

політичної обстановки у суспільстві; що стало поштовхом для вироблення 

сучасної позиції в окремих напрямках протестантизму; спрогнозувати, за 

яких обставин у майбутньому можлива зміна поглядів та активна участь 

священнослужителів у політичному житті суспільства, або ж навпаки повна 

відмова від політичної діяльності. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье С.Продивус рассматриваются  подходы идеологов различных 

протестантських конфессий, существующих в Украине, к истолкованию 
взаимоотношения политики и религии, Выделено и проанализировано четыре 
типа истолкования протестантами отношения к политической активности 
верующих. 

Ключевые слова: протестантизм, политическая деятельность, 
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This article discusses different approaches to the interpretation of relations 

between policies and Protestant denominations that are represented in Ukraine. There 
are four types of treatment related to the political activism of believers.  
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ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТА РЕЛІГІЙНОГО У ВЧЕННІ СУЧАСНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ 

ІСЛАМСЬКОГО ТРАДИЦІОНАЛІЗМУ 

 
Статтю М.Якубовича присвячено ідеологічним вимірам віровчення 

сучасного ісламського традиціоналізму (ас-салафійя), зокрема проблемам 
взаємодії категорій «національне» (кавмі) та «релігійне» (діні). На основі 
першоджерел (зокрема, збірників фатв) досліджуються головні 
традиціоналістичні оцінки виявів національної самосвідомості. Автор стверджує, 
що у питаннях співвідношення ісламу та іншокультурної свідомості 
традиціоналізм демонструє відносну гнучкість, яка дозволяє цьому 
витлумаченню ісламу збільшувати кількість своїх прихильників у різних частинах 
світу. 

Ключові слова: ісламський традиціоналізм, апологети салафізму, 
салафійя, національне в ісламі, не-мусульманський стиль, нові мусульмани, 
ісламська культура, ісламська естетика, правдиві попередники. 

 

Актуальність дослідження. Національна свідомість має вкрай 

важливе значення для формування релігійного середовища. На певному 

історичному етапі свого розвитку кожне віровчення стикається із 

проблемами співвідношення етнічної самоідентифікації сповідників та 

релігійного світогляду; доктринальних цінностей, визначених сакральними 

текстами чи їхніми інтерпретаціями, а також цінностей національних, 

культивованих у традиційних для віросповідників соціальних групах (мова, 

естетичні уявлення, історична пам’ять, політичні орієнтири). Взаємодія 

цих чинників має широкий спектр виявів – як взаємомотивовану 

когерентність (коли релігійне та етнічне співпадає – наприклад, у 

християнських моделях національної церкви), так і взаємну виключність, 

коли релігійна апологетика декларує абсолютну «деетнізацію» свідомості 

сповідників. Зауважимо, що останній варіант тяжіє до перетворення на 
                                                 
*
 Якубович М. – аспірант кафедри релігієзнавства Національного унівреситету 

«Острозька академія». 
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об’єкт політичних маніпуляцій та може бути чинником розквіту 

ксенофобських ідеологій. 

Доктринальне формулювання апологетичного погляду на цей 

важливий запит соціального життя, а саме співвідношення національного 

та релігійного, притаманне й релігійній свідомості сучасного ісламу. 

Оскільки важливе значення для розвитку мусульманської суспільно-

політичної думки має сунітський традиціоналізм (ас-салафійя), 

послідовники якого декларують безпосереднє повернення до першоджерел 

віровчення (Коран, Суна) та активно провадять свою діяльність в усьому 

світі
2
 (не винятком є й Україна), залишається відкритою проблема 

ставлення традиціоналістів до виявів національної свідомості віруючих, 

зокрема у не-арабському середовищі. Саме ці елементи салафітського 

витлумачення ісламу становлять предмет нашого дослідження. 

Вивчення інтерпретацій національного, притаманних салафізму, 

сприятимуть більш адекватному розумінню сучасного мусульманського 

середовища, перспектив міжрелігійного та міжнаціонального діалогу, 

впливу мусульманських соціальних теорій на політику та культуру. 

Завданням роботи є, по-перше, спроба оцінки салафітських 

концепцій співвідношення національного та релігійного в контексті 

сучасних релігійних процесів, а, по-друге, визначення конкретної межі 

легальності національного, встановленої сучасними представниками 

традиціоналізму.  

Джерельну базу дослідження становлять опубліковані трактати 

головних апологетів салафізму – середньовічного мислителя ібн Таймійї, 

реформатора Мухаммада бін ’Абд аль-Ваггаба, а також релігійних 

авторитетів ХХ століття – ’Абд Аль-’Азіза ібн База, Мухаммада бін 

Саліха аль-’Усайміна, Саліха бін Фаузана ібн аль-Фаузана, ’Абд Аллаха ібн 

Джібріна, Мухаммада Аль аш-Шейха. Істотне значення мають також 

наукові праці західних дослідників, які вивчали вказану проблему в різних 

історичних та географічних контекстах. Це, зокрема, праці Ж. Чезарі, Д. 

Еспозіто, К. Калдвела, Б. Льюїса, Т. Рамадана та ін. В Україні вивченням 

дотичних проблем займалися І. Семиволос, О. Богомолов, С. Данілов, Г. 

Шпет, А. Захарченко; окремі аспекти вивчення ісламських поглядів на 

етнос з’являлися і в наших публікаціях.  

 

Основни зміст статті. Термін ас-салафійя функціонує у 

мусульманській доктринальній думці ще із часів Середньовіччя. Оскільки 

знання «сподвижників» Пророка (сахаба) та їхніх «послідовників» 

(табі’ун) вважається ґрунтовнішим за погляди усіх наступних поколінь, то 

поняття аль-’акида ас-салафійя у середньовічних текстах позначало 
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витлумачення релігійних принципів, успадкованих від перших мусульман 

у незмінній чистоті [Ас-Сафарайні, Мухаммад бін Ахмад. Лава’іх аль-

Анвар ас-Санійя уа Лаувакіх аль-Афкар ас-Суннійя / Ас-Сафарайні. – Ер-

Рійад: Мактаба ар-Рушд, 1415/1994. – Т. 2. – 513 с; Абу ль-’Ізз аль-Ханафі, 

Садр ад-Дін. Шарх ат-Тахавійя фі ль-’Акида ас-Салафійя / Абу ль-’Ізз аль-

Ханафі. – Ер-Рійад: Візара аш-Шуй’ун аль-Іслямійя, 1418. – 555 с.]. У 

сучасному значенні салафійя позначає відповідність єдиноправильному 

методу – мангадж ас-салафі, «шлях, яким ішли найвидатніші 

попередники» [Аль-Каусі, Муфарріх. Аль-Маукуф аль-Ма’сір мін аль-

Мінгадж ас-Салафі фі ль-Біляд аль-’Арабійя / М. Аль-Каусі. – Ер-Рійад: 

Дар аль-Фаділя, 1423/2002. – С. 29]. Як свідчить єгипетський дослідник 

Мустафа Хільмі, цей шлях включає у себе три головні принципи: 

«пріоритет релігійного закону (шарі’а) перед розумом», «відмова від 

раціоналістичного витлумачення», «наведення доказів через посилання на 

айати Корану та їхні аргументи» [Хільмі, Мустафа. Кава’ід аль-Мінгадж 

ас-Салафі фі ль-Фікр аль-Ісламі / Мустафа Хільмі. – Бейрут: Дар аль-Кутуб 

аль-’Ільмійя, 2005. – 1426/2005. – С. 159-175]. Сучасного термінологічного 

значення мінгадж ас-салафі (як єдиний підхід до розуміння Корану і 

Суни) набув у зв’язку зі становленням аль-ваггабійя («ваггабізму») – 

реформаторським рухом, який у ХVІІІ-ХІХ століттях розгорнувся на 

теренах Аравійського півострова та деяких інших країн. Саме тому 

салафійя інколи розуміється в контексті «ваггабізму», який пов’язується із 

офіційною апологетикою саудівських релігійних кіл [Commins, David. The 

Wahhabi Mission and Saudi Arabia. – New York: I.B. Tauris, 2006. – P. 40-

155]. Але варто зауважити, що у більш широкому значенні поняття 

салафійя асоціюється із доктринальною спільністю, яка заперечує 

некритичне сприйняття (таклід) усіх релігійних авторитетів, окрім ас-

саляф ас-саліх («праведні попередники»), зокрема й релігійно-правових 

шкіл (мазагіб) [Фатавва ’Улама Біляд аль-Харам. За ред. Халіда аль-

Джарісі. – Ер-Рійад: Муа’саса аль-Джарісі, 1420/1999. – С. 804].  

Одним із найголовніших представників суннітського 

традиціоналізму, спадщина якого активно використовується сучасними 

салафійя, був Шейх аль-Іслям Ахмад ібн Таймійя (1263 – 1328 рр.), автор 

величезної кількості праць з різних релігійних наук (’улум ад-дін). 

Викладаючи своє розуміння проблем національного та релігійного, ібн 

Таймійя встановлює приблизну синонімію між поняттями куффар 

(«невіруючі») та ’аджам («іноземці») [Ібн Таймійя, Ахмад. Кітаб Іктіда’ с-

Сират аль-Мустакім лі-Мухаліфа Асхаб аль-Джагім / Ібн Таймійя. – Ер-

Рійад: Мактаба ар-Рушд, [Б.м]. – Т. 1. – С. 242]. Проголошуючи знання 

арабської мови обов’язком кожного мусульманина, апологет негативно 

ставиться до т.зв. ратани (своєрідний «суржик» арабської та інших мов), 

критикує можливість використання іншомовних імен та назв (наприклад, 

місяців), святкування не-ісламських свят (наприклад, Різдва, Наурузу), 

обґрунтовуючи свої погляди численними посиланнями на Коран, хадіси та 
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думки своїх попередників. Так, зокрема, ібн Таймійя дає широкий 

коментар до слів Пророка, переказаних ібн ’Умаром: «Хто уподібнюється 

[іншим] людям, той сам належить до них» [Вказ. праця. – С. 240]. 

Посилаючись на твердження Ахмада ібн Ханбала (780-856 рр.), епоніма 

ханбалітського мазгабу, ібн Таймійя вважає, що не-мусульманський «стиль 

одягу» (зій – «вид», «вигляд», «костюм», «вбрання»)
3
 загалом є 

«відразним» (макруг) явищем [Ібн Таймійя. Кітаб ’Іктіда’… – С. 243]. На 

запитання, чи можна одягати індійські сандалії, Ахмад ібн Ханбал 

відповів: «Лише для вбиральні чи омовіння… Це – одяг чужинців 

(’аджам)», а інший мусульманський вчений – Са’їд бін ’Амір – 

висловився так: «Сунна нашого Пророка миліша для нас за Сунну Бакгіна 

(ім’я одно з індійських правителів. – М. Я.)» [Там само]. За іншим 

переказами, Са’їд бін ’Амір дозволяв користуватись таким взуттям, але 

тільки з практичною, але не естетичною метою («Якщо хтось хоче 

прикрасити себе цим, їх не можна одягати») [Вказ. праця. – С. 255]. Ібн 

Таймійя посилається й на чимало інших прикладів, обґрунтовуючи єдиний 

висновок: у всіх своїх практиках мусульмани повинні посилатись 

винятково на власну традицію, мотивовану священними текстами, 

відрізняючись від представників інших віросповідань [Вказ. праця. – С. 

254-255]. Але це не означає, що ібн Таймійя ототожнював іслам лише з 

арабською культурою. Проголошуючи «гідність» (фадль) арабів перед 

усіма іншими народами за їхні чесноти [Ібн Таймійя, Ахмад. Фасл фі 

Даліль ’аля Фадль аль-’Араб / Джаміу’ р-Раса’їл лі ібн-Таймійя // Ібн 

Таймійя. – Джідда: Дар аль-Мадані, 1405/1984. – Т. 1. – С. 287-290], ібн 

Таймійя визнавав легальність інших культур, вважаючи, наприклад, 

переклад Корану на інші мови обов’язком мусульманської громади [Ібн 

Таймійя, Ахмад. Кітаб Накд аль-Мантик / Ібн Таймійя. – Аль-Кагіра: 

Мактаба ас-Сунна аль-Мухаммадійя, [Б. д.]. – С. 97]. 

Подібний підхід до взаємодії національного та релігійного переважає 

і в сучасному традиціоналізмі. Один із головних апологетів салафізму ХХ 

століття Шейх ’Абд аль-’Азіз бін ’Абд Аллаг ібн Баз (1912 – 1999 рр.) 

виклав свої погляди на співвідношення «арабськості» та «ісламськості» у 

творі під назвою «Критика арабського націоналізму в світлі ісламу та 

дійсності» [’Ібн Баз, ’Абд аль-’Азіз. Накд аль-Кавмійя аль-’Арабійя ’аля 

ль-Іслям уа ль-Вакі’ / Ібн Баз. – Бейрут-Дімашк: Аль-Мактаб аль-Ісламі, 

1988. – 81 с.]. Появу сучасного арабського націоналізму (кавмійя) автор 

розглядає у зв’язку із західними політичними ідеями (у той час як самі 

прихильники націоналізму осмислюють його появу в контексті 

автохтонного відродження арабського світу [Ад-Дурі, ’Абд аль-’Азіз. Аль-

Джузур ат-Таріхійя лі ль-Каумійя аль-’Арабійя / Ад-Дурі. – Бейрут: 

Марказ Дірасат аль-Вахда аль-’Арабійя, 2008. – С. 47-76]), критикуючи 

його послідовників за пропаганду світськості, а також намагання 
                                                 
3
 Гиргас. В. Арабско-русский словарь к Корану и хадисам / В. Гиргас. – СПб: Диля, 

2006. – С. 352. 
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принизити мусульман не-арабів, які насправді відомі «поширенням цієї 

релігії, боротьби за вищість слова Аллаха та його донесення до мешканців 

інших країн» [Ібн Баз, ’Абд аль-’Азіз. Накд аль-Кавмія… – С. 2-3]. 

Посилаючись на вже згаданого Шейха аль-Іслама ібн Таймійю, ібн Баз 

розглядає диференціацію мусульман на основі співвіднесеності із плем’ям, 

національністю чи країною як «прихильність часам невігластва» [Там 

само], тобто до-ісламській міжплеменній ворожнечі та фанатичній 

прив’язаності до роду (’асабійя). Відповідні хадіси (наприклад, «до нас 

немає відношення той, хто закликає до ’асабійя, до нас немає відношення 

той, хто веде боротьбу заради ’асабійя, до нас немає вілношення той, хто 

помер заради ’асабійя») ібн Баз інтерполює у контекст сучасності та 

вважає, що ісламу суперечить ідея будь-якого націоналізму - як 

арабського, так і не-арабського. 

Але у зв’язку із багатьма глобальними процесами, в тому числі й 

міграційними, у щоденній релігійній практиці мусульмани не можуть не 

стикатися із національним, а особливо у сфері публічного життя. Більше 

того, існує чимала категорія так званих нових мусульман, новонавернених, 

світогляд який залишається спорідненим із національною свідомістю. 

Саме тому етнокультурні чинники залишаються одними з головних 

предметів критики традиціоналістів.  

Найбільш загальною концепцією, в контексті якої салафіти 

розглядають усі відношення між мусульманами та немусульманами, є т.зв. 

аль-уаля’ уа ль -бара’ («прихильність [до віруючих] та зречення 

[невіруючих]») [Фатавва ’Улама Біляд аль-Харам. – С. 946-929], яку окремі 

дослідники розглядають як фрейм, тобто індоктриновані рамки 

витлумачення [Wagemakers, Joas. Framing the "threat to Islam": al-wala' wa 

al-bara' in Salafi discourse // Arabic Studies Quaterly. – Fall 2008. – P. 1-19]. У 

поглядах сучасних традиціоналістів «Захід» (гарб) проголошується 

джерелом ненависті до ісламу, доказом чого, на думку Шейха Мухаммада 

ібн ’Усайміна (1928-2001 рр.), є діяльність християнських місіонерів та 

проповідників «антирелігійного матеріалізму» [Фатавва ’Улама Біляд аль-

Харам. – С. 104-105]. Виходячи з цього, засуджується «сліпа покора» 

(таклід аль-’аммі) різним традиціям, що йдуть із Заходу. Так, зокрема, 

Шейх ’Абд Аллах ібн Джібрін (1933-2009 рр.) закликає відмовитись від 

звички приносити хворим квіти, обґрунтовуючи свою думку як 

релігійними переконаннями, так і здоровим глуздом [Вказ. праця. – С. 

972]. У фатвах (доктринально-правових рішеннях з приводу актуальних 

питань) зустрічається чимало різних тверджень, спрямованих на критику 

виявів глобалізованих та національних культур, але найбільш 

засуджуваним явищем, витлумачуваним у контексті аль-валя’ уа ль-бара’ є 

ташбіг – «уподібнення» не-мусульманам.  

Шейх ібн ’Усаймін дає поняттю ташбіг наступне визначення: 

«Уподібнення можливе у зовнішності, одязі, їжі та усьому іншому… Воно 

означає, що людина сприймає речі, характерні для невіруючих – тоді, коли 
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доведено, що ця [річ] насправді йде від невіруючих… А коли якась річ має 

поширення як серед мусульман, так і невіруючих, то це уподібнення 

допустиме, навіть якщо у своїй основі вона взята від невіруючих…» [Вказ. 

праця. – С. 943]. Ібн ’Усаймін вважає, що ця заборона стосується одягу, 

характерного для представників інших віросповідань. Більше того, він 

закликає мусульман не змінювати свого автохтонного одягу, подорожуючи 

до країн Заходу. Але, що необхідно зауважити, Ібн Усаймін вживає, поряд 

із прикментиком «ісламський» (іслямі), прикметник «національний» 

(ватані). Відтак мова йде про збереження певної «ісламської культури», 

відступ від якої тотожний порушенню вимог ісламу, але вже у релігійному 

сенсі [Вказ. праця. – С. 951-953]. 

Один із головних проявів ташбіг – «змішування з невіруючими», 

реалія, засуджувана представниками традиціоналізму. Так, зокрема, у 

одній із фатв, виданих представниками традиціоналізму, мусульманам 

забороняється жити у родинах не-мусульман із метою вивчення мови, бо ж 

це призводить до «спокуси, сумнівів у різних аспектах релігійного життя, 

ухилянні чи лінощів у здійсненні обов’язкових та додаткових приписів 

ісламу» [Фатавва ’Улама Біляд аль-Харам. – С. 973]. «Невіруючий – юдей, 

християнин, язичник, зороастрієць, комуніст чи хтось інший – не може 

бути братом мусульманина, його не можна сприймати як приятеля чи 

друга», – відзначав Шейх ’Абд аль-’Азіз ібн Баз. Незважаючи на це, 

мусульманам категорично забороняється виявляти ворожість до 

представників інших віросповідань, ображати їх чи порушувати їхні права 

[Фатавва Нур ’Аля д-Дарб. – Ер-Рійад: Му’асаса ібн Баз аль-Хайрійя, [Б. 

д.]. – Т. 1. – С. 288]. Відносно гнучкою є заборона на відвідування не-

мусульманських святинь, зокрема християнських церков (кана’іс) – попри 

засудження таких фактів, можна відвідувати храми, закликаючи до ісламу 

або переслідуючи іншу мету, вигідну для «шаріатського інтересу» (аль-

масляха аш-шарі’йя) [Фатавва ’Улама Біляд аль-Харам. – С. 61]. Але 

однозначно забороняється святкування чи мінімальне відзначення не-

мусульманських релігійних свят, зокрема Різдва. Посилаючись на ібн 

Таймійю та його учня ібн аль-Кайїма (1293 – 1350), Шейх ібн ’Усаймін 

розглядає таку дію як харам («заборонене»), порівнюючи її із важкими 

гріхами [Вказ. праця. – С. 935]. 

Релігійні наслідки порушення вимог аль-валя’ уа аль-бара’ є досить 

значними. Наприклад, Сулайман ат-Тамімі (ХІХ ст.), онук реформатора-

салафіта Мухаммада бін ’Абд аль-Ваггаба, розглядав «прихильність» 

(маваля) до не-мусульман як вияв невір’я (куфр) – «у разі, якщо ця 

прихильність має місце на їхніх землях, у їхніх країнах, супроводжується 

участю в їхніх битвах та інших діях» [Маджму’ ат-Тавхід. – Ер-Рійяд-Ат-

Та’їф: Мактаба аль-Мавід, 1407-1987. – Т. 1. – С. 159]. Як свідчить це та 

багато інших витлумачень, «прихильність» має не лише релігійне, а й 

вагоме політичне значення. Саме тому в часи формування сучасної 

доктрини салафізму ташбіг розумівся украй широко, зокрема 
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заборонялося називати не-мусульманина «мудрецем», що, на думку 

Сулаймана ат-Тамімі, являє собою пошану до невіруючих; засуджувалася 

допомога навіть у «найменших справах», привітне ставлення та будь-які 

форми спілкування (окрім пов’язаних із торгівлею) [Вказ. праця. – С. 155]. 

Шейх ібн ’Усаймін поділяє усі запозичення від не-мусульман на 

декілька катгорій. До однієї з них належить сприйняття не-ісламських 

релігійних поглядів, що може призвести до відступу від ісламу та 

категорично засуджується. «Уподібнення» у звичаях (а саме традиція як 

сукупність звичаїв складає основу національної культури) також 

проголошується харамом, у той час як використання здобутків науки й 

техніки вважається заохочуваною справою, адже є корисним для 

мусульман [Фатавва ’Улама Біляд аль-Харам. – С. 953]. Цікавим є той 

факт, що поняття ташбіг представники салафізму поширюють і на 

державні символи. Так, зокрема, категорично забороняється віддавати 

честь прапору будь-якої держави та будь-якому національному гімну. Ця 

дія оцінюється як «нововведення» і «шлях до багатобожжя» [Вказ. праця. – 

С. 79-80].  

Вказаної проблеми стосується й одна з інших фатв ібн ’Усайміна, де 

він досить виважено підходить до проблеми націоналізму. Відповідаючи 

на запитання про доктринальну легальність мовних звертань на кшталт 

«Іменем Батьківщини!» чи «Іменем народу!», цей апологет стверджує: 

«Якщо такими словами людина прагне висловитись про арабів чи 

мешканців якоїсь іншої країни, то у цьому немає нічого поганого. Але 

якщо вона прагне таким шляхом отримати якесь благословення…, то це – 

вид багатобожжя (ширк)» [Вказ. праця. – С. 1643].  

Спираючись на Сунну, представники традиціоналізму апелюють до 

ісламських принципів естетики, що має вагоме значення для взаємодії 

релігійної та етнічної системи цінностей. Наприклад, поняття 

«прекрасного» легалізується через відомий хадіс «Аллах – Прекрасний і 

любить прекрасне» та, на думку інтерпретаторів-салафітів, за жодних 

обставин не повинно бути результатом заздрості або намагання принизити 

інших [Вказ. праця. – С. 1189]. Реалізовуючи класичну ісламську 

концепцію краси, традиціоналісти розглядають «прекрасне» у 

взаємозв’язку із категоріями «дозволене» (халяль) та корисне (нафі’), а 

тому істинно прекрасне – це істинно релігійне. Як у кожній релігійній 

естетиці, значення прекрасного у ісламському традиціоналізмі може бути 

розширене, але за жодних обставин не применшене й не підмінене іншим.  

Аналогічно традиціоналісти оцінюють усі інші суспільні явища, 

пов’язані з формуванням альтернативних ісламу суспільно-політичних 

принципів. Так, зокрема, світськість розглядається у контексті дозволу 

явищ, заборонених ісламом, а тому «прихильником світськості» (’ільмані) 

проголошується кожен, хто намагається відмовитись від законів шаріату 

[Вказ. праця. – С. 780].  
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Утім, зазначені підходи традиціоналістів не означають, що салафійя 

намагаються ігнорувати національні та культурні відмінності. 

Наголошуючи на загрозах «культурної атаки» Заходу як формі 

колоніалізму, Шейх ’Абд аль-’Азіз ібн Баз розглядає намагання кожного 

народу мати владу над своєю землею як невід’ємне природне право [Вказ. 

праця. – С. 1734]. Протидіяти культурним викликам можна лише за 

допомогою розвитку та поширення «ісламської культури» (ас-сакафа аль-

іслямійя) [Вказ. праця. – С. 1735]. Більше того, ас-салафійя визнають мовні 

права кожного етносу, розгорнувши активну перекладацьку діяльність. 

Так, зокрема, у 1984 році король Саудівської Аравії Фагд бін ’Абд аль-

’Азіз Аль Са’уд відкрив у Медині величезний науково-видавничий центр, 

завданням якого, окрім друку примірників Корану арабською, є ще й 

переклад Священної Книги мусульман різними мовами світу. Будучи 

визнаною релігійною та академічною науковою інституцією [Hartmut 

Bobzin, ―Translations of the Qur’an‖ / Encyclopedia of the Qur’an // H. Bobzin. 

– Leiden: Brill, 2006. – Vol. 5. – P. 341], Центр Короля Фагда з друку 

Преславного Сувою у своїй діяльності присвячує увагу ще й 

методологічним проблемам перекладів на конкретні мови, публікуючи 

відповідні дослідження у своєму фаховому журналі ―Journal of Qur’anic 

Research and Studies‖ [Див.: Csaba, Okvath Ahmad. The Way Leading to the 

Translation of the Glorious Qur’an into Hungarian / Journal of Qur’anic 

Research and Studies / Ahmad Csaba. – 2007 – Vol. 2. – Issue 4. – P. 5-28; 

Jackubovych, Mykhailo. Ukrainian Translations of the Meanings of the Glorious 

Qur’an: Problems and Prospects / Journal of Qur’anic Research and Studies // 

M. Jackubovych. – 2007. – Vol. 2. – Issue 4. – P. 29-54; Kuliev, Elmir Rafail. 

Tarikh Tarjamat Ma’ani al-Qur’an al-Karim ila al-lugha ar-rusiyya, Journal of 

Qur’anic Research and Studies. – 2006. – Vol. 1. – Issue 2. – P. 123-166]. 

Серед іншого, у згаданих статтях йдеться й про важливі питання розвитку 

та становлення національних культур. 

Висновки. Традиційне сприйняття ісламського традиціоналізму як 

ригідного фундаменталізму не можна вважати адекватним та науково 

доведеним поглядом, адже феномени сучасного суспільного, культурного, 

політичного та релігійного життя сприймаються салафітами у досить 

широких та різнобічних контекстах, із залученням як суто текстуальних 

(посилань на Коран, Сунну), так і раціональних аргументів (звернень до 

наукових фактів). З одного боку, диференційований підхід до різних 

питань можна розглядати як данину політичній ситуації у ісламському 

світі, а, з іншого - як цілком адекватне використання потенціалу 

релігійного права (фікг) з метою формування конкретних відповідей на 

актуальні виклики. Саме це дозволяє сповідникам ісламу утвердити й 

зберегти власну ідентичність у швидкозмінних умовах сучасності. Не 

винятком тут є й проблема взаємодії національного та релігійного, яку 

традиціоналісти намагаються вирішити у контексті розуміння ісламу як 

всезагальної релігії для усіх народів і культур.  
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По-перше, історично салафійя схильні розглядати категорію 

«національне» у зв’язку із етнічною приналежністю самих арабів, а також 

проблемами буття ісламу в арабських країнах. Це пов’язано з тим, що 

доктринальне становлення салафізму початково відбувалося саме в 

арабському культурному середовищі. Саме тому Шейх аль-Іслям ібн 

Таймійя та інші середньовічні автори розглядали поняття куффар 

(«невіруючі») та ’аджам («чужинці») майже як синоніми. Згодом 

пріоритети арабізму посилились у контексті боротьби із різними 

ідеологічними системами (соціалізмом, націоналізмом), які мали 

поширення на теренах арабського світу. Проте сучасний традиціоналізм 

має глобальний характер, а тому проблема релігійної взаємодії з 

представниками інших культур набуває особливо актуального значення.  

По-друге, незважаючи на домінування арабського чинника у 

доктринах сучасного салафізму, традиціоналісти проголошують 

легальність етнічних, культурних та мовних особивостей сповідників 

ісламу, визначаючи хоча й мінімальне, але істотне місце національної 

ідентичності у свідомості мусульман. 

По-третє, прихильники традиціоналізму розглядають національні 

елементи світогляду віруючих у контексті вчення про ширк 

(«багатобожжя»), декларуючи монтотеїстичну систему цінностей. 

Оскільки поняття ширк витлумачується украй широко, салафіти 

закликають до сприйняття т.зв. «ісламської культури» (ас-сакафа аль-

ісламійя), яка інкорпорує іншокультурні елементи лише за умови 

відповідності доктрині єдинобожжя (таухід). 

По-четверте, захистом «ісламської культури» слугує протистояння 

«уподібненню» (ташбіг) не-мусульманам, яке традиціоналісти вважають 

загрозою для сповідування ісламського віровчення. Зауважимо, що ще у 

ХIV столітті арабський історик ібн Хальдун розглядав «імітування» 

(іктіда’ – синонім ташбіг) як неприхований вияв слабості особи та 

намагання бути подібним на більш сильних осіб (у фізичному, 

політичному, релігійному чи інтелектуальному сенсі) [Ібн Хальдун. Про 

людську цивілізацію. Переклав з арабської М. Якубович / Київська Русь // 

Ібн Хальдун. – 7516 (2008) рік. – Книга 6 (XXVI). – С. 68-69]. Будучи 

складовою більш загальної концепції аль-валя’ уа аль-бара’ («прихильність 

[до віруючих] та зречення [невіруючих]»), вчення про неприпустимість 

ташбіг конструює власну модель ісламської культурної ідентичності. 

Смислові рамки «уподібнення» обмежуються теорією суспільного інтересу 

(маслаха), яка проголошує можливість використання загальнопоширених 

благ (наприклад, наукових винаходів), навіть якщо вони беруть свій 

початок і з не-мусульманського середовища. 

Висновки. Категорія «національного» (ватані), яка сформувалася у 

арабській суспільній думці під впливом західних вчень про державу і 

право, також потребує детального вивчення, адже автохтонне 

мусульманське уявлення про націю (кавм, умма) та національність (джінс 
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– букв. «рід») має істотні відмінності від європейського. Саме тому в 

нашому дослідженні ми намагалися відзначити лише найзагальніші 

елементи взаємодії категорій «національне» та «релігійне». І хоча загалом 

навіть поверхневий аналіз дозволяє стверджувати, що салафійя закликають 

своїх сповідників докорінно переосмислити власну ідентичність, надавши 

пріорітет релігійному перед національним, фактор етнічної самосвідості та 

її виявів (напр., мови) залишається вагомим чинником для гармонійної 

побудови ісламської релігійної громади. За таких умов традиціоналісти 

декларують тотальну відмову від ксенофобій чи радикального 

націоналізму, намагаючись зреалізувати коранічну парадимгу міжетнічної 

взаємодії: «О ви, які увірували! Воістину, Ми створили вас із чоловіка та 

жінки й зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. 

Воістину, найшанованіші з-посеред вас перед Аллахом – найбільш 

богобоязливі!» (Коран, 49:13)
4
. 
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Статья М.Якубовича посвящена идеологическим измерениям 

вероучения современного исламского традиционализма (ас-салафийя), в 
частности проблемам взаимодействия категорий «национальное» (кавми) и 
«религиозное» (дини). На основании первоисточников, в частности сборников 
фатв, исследуются главные традиционалистические оценки проявлений 
национального самосознания. Автор считает, что в вопросах соотношения 
ислама и инокультурного сознания традиционализм демонстрирует 
относительную изворотливость, что даѐт возможность этому направлению 
ислама увеличивать количество своих последователей в различных странах 
мира. 

Ключевые слова: исламский традиционализм, аппологеты салафизма, 
салафийя, национальное  в исламе, не-мусульманский стиль, новые 
мусульмане, исламская культура, исламская эстетика, правдивые 
предшественники. 

 
Mykhaylo Yakubovych: «A Problem of Relation between “National” and 

“Religious” in the Context of the Contemporary Islamic Traditionalism». This 
article is dedicated to the ideological dimensions of the Modern Islamic 
Traditionalistic belief, in particular to the problems of cooperation between the 
categories of “national” and “religious”. Using a primary sources (for instance, 
fatwas), major traditionalistic trends are dealing with a national self-consciousness 
are studied. The author supposes that issue of relationships between Islam and other 
cultural mind in Islamic Traditionalism shows some degree of flexibility. Such 
phenomenon allows to this school of Islam to increase a quantity of its followers all 
over the world. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ КИТАЙСЬКОГО 

РЕЛІГІЙНО-ФІЛОСОФСЬКОГО МИСЛЕННЯ 

ТА ЇХ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ВІРУВАННЯ 

 
У статті С.Свистунова та Г.Суріної «Деякі особливості китайського 

релігійно-філософського мислення та їх вплив на сучасні вірування» йдеться 
про деякі особливості китайського релігійно-філософського мислення (кореляція, 
симпатія, аналогія) та риси китайського релігійного паттерну (натуралізм, віталізм, 
холізм, антропологізм, панетизм). Висловлюється думка, що саме ці особливості і 
риси сприяють розповсюдженню орієнтальних неорелігій (зокрема, китайських) на 
пострадянському просторі. 

Ключові слова: орієнтальні вірування, китайський релігійний паттерн, 
гомоморфізм, корелятивне мислення, умовивід за аналогією, холізм. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. Актуальність 

статті полягає у тому, що в наш час глобальних трансформацій в усіх 

сферах життя духовний світ далекосхідних країн безпосередньо впливає на 

світогляд європейців, в тому числі й українців. Так, на сьогодні сильними є 

взаємна зацікавленість і взаємовплив країн Сходу і Заходу, що виявляється в 

самих різних сферах життя – від кулінарії до моди. Це ж стосується і 

духовних процесів. Інтерес до релігії Східних країн, а також їх бажання 

розповісти про себе, призвели до виникнення феномену так званих 

«орієнтальних» неорелігій і релігійних культів, культурологічних і 

напіврелігійних об’єднань, коли на наших очах релігії, що традиційно 

вважались національними, виходять за межі своєї нації і набувають рис 

світових вірувань. Новизна проблеми дослідження полягає у тому, що вперше 

проаналізовано вплив китайського релігійно-філософського мислення на 

сучасні вірування. 

Стан розробленості теми в науці. Дослідниками проблем 

китайського релігійно-філософського мислення були К.-Г.Юнг, М.Еліаде, 

Дж.Кемпбел, Е.Торчинов. Багато проблем було проаналізовано і в 

історичних працях Л.С. Васильєва, сучасних релігієзнавчих дослідженнях 

С.Бичатіна, А.Щедріна та ін. невирішених раніше частин загальної 

проблеми, яким і присвячується означена стаття. 
                                                 
*
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Формулювання цілі статті. Об’єктом дослідження є китайська 

релігійна традиція і її трансляція в умовах глобалізації у сферу західної 

масової культури. Предметом дослідження є визначальні риси китайського 

релігійного паттерну. Метою даної статті є виявлення на прикладі 

китайського релігійного паттерну тих його рис, які стають причиною 

поширення інтересу до різноманітних китайських релігійних ідей і практик 

на теренах пострадянського простору.  

 

Основний зміст статті. Досить складна для європейського мислення 

тема має не дуже багато дослідників. Проте - це видатні філософи й історики. 

Праці О.Лосєва, К.Юнга, М.Еліаде, Дж.Кемпбела, Є.Торчинова стали 

методологічною та теоретичною основою нашого дослідження. Теоретичне і 

практичне значення дослідження полягає у тому, що в наш час тотальної 

глобалізації, інформаційної «прозорості» та відносно вільних міграцій між 

Сходом і Заходом, традиційні китайські вірування одержують нове життя в 

європейській культурі, в тому числі і в Україні. Цей процес не можна назвати 

масовим, численним, відсоток прихильників орієнтальних культів на наших 

теренах малий. Переважно це освічена інтелігенція, тому що розуміння засад 

Східних релігій потребує певної інтелектуальної рефлексії [Свистунов С.В. 

Нетрадиційна релігійність у середовищі молодої інтелігенції як індикатор 

змін світогляду суспільства // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. Вип. 3. – К.: 

ІСДО, 1995. – С. 98-107], хоча є вияви впливу орієнтальних культів й на 

масову свідомість (наприклад, популярність східного гороскопу, коли 

подарунок на Новий рік сувенірної тваринки року стає майже обов’язковим 

атрибутом). Факт наявності такого явища потребує осмислення й аналізу.  

Зазначений процес відбувається, зокрема, у вигляді прямого 

розповсюдження китайських вірувань та духовних практик, як то рух 

Фалуньгун. В Росії на відміну від України Фалуньгун відносять до 

неорелігій. Поширення різноманітних китайських релігійних ідей і практик 

відбувається також у вигляді гімнастичних практик у-шу і ци-гун, або 

утворення клубів бойових мистецтв, що ґрунтуються на китайських 

релігійно-філософських засадах. У прихованому вигляді це явище 

проявляється також масовим інтересом до Фен-шуй при оформленні 

магазинів і офісів майже в кожному великому місті України та великій 

популярності у масовій свідомості «східного календаря» і таке інше. 

Є.Торчинов називав подібні вияви новим – мирським чи світським - типом 

даосизму [Пелюх Е.И. Развитие нового религиозного движения «Фалуньгун» 

в России (философско-религиоведческий анализ). Автореферат диссертации 

канд. филос. наук. – Благовещенск, 2009. – С. 64]. Під китайським релігійним 

паттерном розуміються релігійні погляди і уявлення, спільні для даосизму, 

конфуціанства, буддизму й синкретичних релігій Китаю.  

Безумовно, релігійні погляди, які складають істотну частину 

світоглядних настанов будь-якої нації й народу, багато в чому впливають на 

формування національного менталітету країн, які входять до нашого 
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розуміння «Сходу». Але ми повинні усвідомити те, що вітчизняні українські 

описи Східних релігій і вірувань, несуть на собі як західні відтінки 

формулювання орієнталізму, так і елементи «російського орієнталізму». За 

історичних умов України, ми самі тяжіємо як до Заходу, так і до Сходу. Тому 

наше розуміння конфесійної складової «орієнталізму» дещо відрізняється від 

західного її розуміння. Наприклад, Є. Торчинов, вказуючи на різницю між 

західним (в дусі Саїда) і російським орієнталізмом, писав, що на Заході 

захоплення Сходом має гедоністичний відтінок, нагадує пошук насолоди, 

«кайфу»; росіяни ж цікавляться ідеями східних релігій і філософій в пошуку 

деякої сили: фізичної (східні єдиноборства), психологічної, окультної тощо 

[Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. 

– СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 452].  

Є.Торчинов, посилаючись на праці М. Гране, Дж. Нідема та А.І. 

Кобзєва, визначає панівний китайський світогляд як віталістичний 

натуралістичний холізм, до якого потрібно додати ще такі риси як 

антропологізм і панетизм [Там само. – С. 52-53]. Риси цього «віталістичного 

натуралістичного холізму» подібні з європейськими пантеїстичними 

уявленнями, але є більш конкретні. Вони розгортаються начебто у кількох 

паралельних планах людського досвіду і міркування, зокрема: 

Космологічний план з його уявленнями про загальний склад і 

структуру Космосу і людини. Китайці користувались для універсуму 

поняттями простору і часу, але частіше в древності вживалося 

словосполучення «Небо і Земля» (тянь ді), Небо як діяльний початок (пізніше 

- Ян), Земля – пасивний, інертний (пізніше - Інь). Однією з провідних була 

ідея єдиної живої субстанції усього сущого ци, спільної як для матеріального 

(Земля), так і для ідеального (Небо) аспектів Всесвіту. Досконаломудра 

людина китайської традиції сприймала світ не очами, не вухами, а «за 

допомогою ци», для чого їй пропонувалося мати «відкрите серце». 

Практичний план відносився до сфери етики, але випливав з 

космологічного. Оскільки людина є мікрокосмом, то вона вміщує у собі всю 

повноту буття і не може порушувати закони етики, що панують в універсумі. 

В цьому полягає панетизм китайського релігійно-філософського паттерну. 

План власне буттєвий встановлював не-розрізненість, не-подвійність 

сутності і явища, суб’єкта і об’єкта, внутрішнього і зовнішнього, або, як це 

казали в Китаї, «тіла» (ті) і його «функції» (юн). Вихідною точкою цих 

міркувань була теза про віковічну мінливість сущого, яке досягає повноти 

буття в момент самотрансформації, на межі свого існування. Відтак 

реальність речі доводиться її самоусуненням. Виходячи з цього, китайці 

визначали реальність як Велику Межу (тай ци), водночас всюдисущу и 

вічновідсутню. Звідси великого значення набували філософеми «Порожнеча» 

і «Відсутність», які втілювали повноту сумісного буття всіх речей 

(субстанційність повністю ототожнювалась в китайській думці з порожнечею 

і відсутністю) [Макиннес Нейл. «Ориентализм»: эволюция понятия. – 

http://if.russ.ru/issue/9/ponatiy.html. – С. 181-182]. 
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 Пріоритет «внутрішнього» над «зовнішнім» виміром в релігії, 

смислове навантаження понять «порожнеча» і «відсутність» обумовили 

схильність китайців до зближення ритуалу і гри. Сам вигляд китайських 

храмів – яскравих, оздоблених драконами і веселими божками – нагадує про 

лялькову гру, дитячу казку. Але в цій грі, карнавалі виражалося відношення 

«порожнечі» до світу речей, неосягнене, невизначене, не зведене до догматів. 

Ідея поєднання «внутрішнього» і «зовнішнього» в ритуалі обумовила 

зовнішній вигляд китайських богів – ексцентричний, часто навіть гротескний. 

Але це лише маска, котра самою своєю безглуздістю стверджує 

невірогідність образу. Така маска покликана бути не предметом споглядання, 

а знаком незримої глибини досвіду і непорушного спокою порожнечі. Хоча 

розуміли ці «внутрішні» виміри ритуалу лише еліта – чиновники, вчителі, 

майстри, а не простий народ; в цьому полягала відокремленість між 

зовнішніми формами китайської релігії та її внутрішнім змістом [Малявин 

В.В. Китайская цивилизация. – М.: Издательство Астрель, 2000. - С.239-243]. 

Отже, «світ китайської культури - світ цілком іманентний, втручання 

трансценденції в його існування виключено за відсутністю самої 

трансценденції. …Єдиний і цілісний космос, пронизаний потоками життєвої 

сили, всі елементи якого знаходяться у взаємозв’язку і гармонійній єдності, 

одночасно безперервно трансформуючись і змінюючись у своїй споконвічної 

енергійній пластичності» [Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: 

познание запредельного. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – С. 54]. То ж - 

натуралізм, віталізм і холізм.  

Ще однією важливою рисою китайського універсуму, яку відзначає 

Є.Торчинов, є глибока магічність його картини світу, магічність, яку 

французькі синологи підмітили далеко не відразу [Там само. – С. 60]. З часів 

Просвітництва панівною була думка про раціоналізм, здоровий глузд, ледь не 

атеїзм китайців. Більш глибокий погляд на китайську думку відкрив «магізм» 

як її методологічний принцип, який подає зовсім іншу картину китайського 

універсуму, відмінну від європейського раціоналізму, деїзму та атеїзму. 

Повністю конкретна китайська методологія базується на тому, що нині 

називають «корелятивним» мисленням на відміну від «причинного» 

європейського мислення. Кореляція припускає наявність зв’язків, відмінних 

від причинних. Наприклад, змістовний ряд «метал – захід – білий колір – 

легкість – справедливість» об’єднується в дещо ціле за ознакою 

приналежності до першостихії металу, яка, в свою чергу, постає як один зі 

станів енергії «ци». Отже, однією з характеристик корелятивного мислення є 

класифікаціонізм, що виражається у побудові класифікаційних рядків 

взаємопов’язаних явищ.  

Так, базовим у китайському релігійному паттерні є поняття про п'ять 

першоелементів (дерево, вогонь, земля, метал, вода), котрі включені в теорію 

переходу негативного в позитивне (Інь у Ян) і навпаки. Цей перехід має п'ять 

фаз, які йдуть в особливому порядку, порядку взаємоподолання: дерево 

долається металом, метал - вогнем, вогонь - водою, вода - землею, земля - 
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деревом. При цьому дерево є Ян, що зароджується; вогонь - зрілим Ян; земля 

- рівновагою Ян та Інь; метал – Інь, що зароджується; вода - зрілим Інь. Крім 

того, кожний з п'яти першоелементів є певним станом ци й втіленням різних 

явищ, котрі втілюють ці стани:  
Дерево - зародження Ян - схід – 

весна - зелений - дракон - гуманність - печінка. 
 

Вогонь - зрілість Ян - південь – 

літо - червоний - фенікс - благоговіння - серце. 
 

Земля - гармонія Інь-Ян - центр – 

середина року - жовтий - жовтий дракон - щирість - селезінка. 
 

Метал - зародження Інь - захід – 

осінь - білий - тигр - справедливість - легені. 
 

Вода - зрілість Інь - північ – 

зима - чорний - черепахо-змія - мудрість – бруньки.
5
 

 

Зрозуміло, що з точки зору причинного мислення між цими 

предметами, явищами і категоріями немає взагалі нічого спільного. 

Причинний зв'язок припускає обумовленість феномену «a» феноменом «b» 

як причиною останнього. Кореляційний зв'язок припускає, що між «a» і «b» 

існує певний зв'язок іншого роду – кореляція, що базується на деякій 

спорідненості «a» і «b».  

В створенні таких кореляційних ланцюжків, у яких, з погляду 

формальної логіки, немає ніякого сенсу, задіяний закон умовиводу за 

аналогією, один з найсуттєвіших для міфологічно-релігійного мислення. 

Аналогія, як форма індуктивного умовиводу, здатна означити шляхи для 

здогадки про невідомі ознаки об'єктів, хоча сама вона не є доказом у силу 

ймовірнісного характеру її висновків. Переносячи одні значення на інші, 

аналогія сприяє наділенню предметів невластивими їм з формальної точки 

зору ознаками, хоча з точки зору міфологічного мислення, у якому не діють 

закони формальної логіки, все абсолютно логічно. Що загального між 

весною, драконом і печінкою? - задається питанням Є. Торчинов. «Відповідь 

дуже проста: ці три явища (у часі, в тваринному світі й мікрокосмі тіла) 

втілюють у собі один і той же стан енергії ци, а саме - стан зародження й 

наростання його позитивної (Ян) заряженості» [золота и киновари: Даосские 

практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. – СПб.: Азбука-

классика, 2007. –С. 24]. 

 Європі був відомий тип мислення під назвою «симпатія» - взаємне 

співчуття, під яким розумівся потяг подібного до подібного. Його визнавали 
                                                 
5
 Лисевич И.С. Моделирование мира в китайской мифологии и учение о пяти 

первоэлементах // Теоретические проблемы восточных литератур.- М., 1969. – С. 

262-268. 
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піфагорійці, платоніки, натурфілософи доби Відродження, в медицині – 

Парацельс. Але розвиток європейської філософії рухався іншим шляхом, а 

відтак теорія симпатії буда відсунута у сферу магії.  

Поняття про «симпатію» в китайському інтелектуальному паттерні 

стало важливим аспектом корелятивного мислення під назвою 

«спорідненість видів» (тун лей). Всі феномени класифікуються за родами або 

категоріями (лей). Критерієм для цього виступає приналежність явища до 

«Інь» або «Ян» сфери існування, а опісля до того чи іншого космогонічного 

першоелементу. Між явищами «одного роду» існує певний зв'язок: подібне 

взаємодіє з подібним. Таким чином, Космос постає єдиною резонуючою 

системою, великим єдиним організмом, який утворений родами усього 

сущого, які взаємно відгукуються, резонують за принципом «вплив - відгук» 

(гань-ін).  

 Антропологізм китайського релігійного паттерну базується на 

принципі, який О. Кобзєв назвав гомоморфізмом, тобто подобою мікро- і 

макрокосмів, і який, відповідно до сучасної термінології, можна також 

назвати антропокосмізмом. Світ і людське тіло також розглядалися як єдиний 

комплекс структурних відповідностей [Кобзев А.И. Теоретические основы 

китайской медицины // Современные историко-научные исследования: наука 

в традиционном Китае: Реферативный сборник. - М., 1987. – С. 189]. З цієї 

теорії, породженої архаїчним міфологічним мисленням, даоси зробили 

важливий світоглядний висновок: оскільки Космос як щось цілісне має вічне 

існування, тіло людини, що є зменшеним аналогом Космосу, також може 

мати вічне існування. Потрібно відновити втрачені зв'язки з Дао, щоб 

відновити відповідність людини й Космосу, що, у свою чергу, приведе до 

безсмертя людської істоти. Для цього потрібно слідувати «власній природі» 

(цзи жань) у її первозданності (пу), відповідно - слідувати Дао [Путь золота и 

киновари: Даосские практики в исследованиях и переводах Е.А. Торчинова. – 

СПб.: Азбука-классика, 2007. – С. 260-261]. Ці теорії, що грунтуються на 

пошуках безсмертя, сприяли зовсім іншому руслу, до якої спрямувала Східна 

медицина у порівнянні із Західною. 

Вищеописані принципи мислення стали причиною того, що космологія 

майже протягом всієї своєї історії мала надзвичайно важливий вплив на всі 

сфери життя в Китаї. Космологічні принципи розуміння світу виявлялися в 

усіх сферах китайської культури: в сенсі влади, яка сприймалася як 

космологічний символічний ритуал; в структурі влади, яка уподібнювалася 

«єдиному тілу» - організму всієї держави, єдиному, в свою чергу, з Небом 

(навіть в структурі імператорського гарему, який вважався символом 

універсуму); в планіметрії зовнішнього виду імперії – «небесній планіметрії», 

побудові китайських міст і селищ. Космологічні уявлення були закріплені в 

традиційному законодавстві, в китайській історіографії, в сімейному житті, в 

облаштуванні общинно-кланового суспільного устрою, у вченні про людину, 

в медицині, в сексуальних практиках, бойових мистецтвах, в етиці та 

естетиці, у мистецтві. Навіть в техніці механічне не було відокремлене від 
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органічного. Китайська традиція надавала людині найширші можливості для 

технічної діяльності, але не дозволяла їй протиставляти себе природі й 

відноситись до неї як до бездушної матерії. Технічні досягнення китайців, 

при усій їх значимості, залишалися вписаними у всезагальний космічно-

природно-людський порядок світобудови. Саме тому вплив космології на 

китайський національний менталітет з давніх часів - майже до XX ст., коли 

почався період атеїзму і «культурної революції» - був цілком тотальним 

[Малявин В.В. Китайская цивилизация. – М.: Издательство Астрель, 2000]. В. 

Малявін відзначає той незаперечний факт, що, незважаючи на начебто 

архаїчні риси свого світогляду, китайська імперія була водночас однією із 

найпередовіших держав давнього і середньовічного світу.  

Відтак визначальними рисами китайського релігійного паттерну є: 

натуралістична, віталістична картина світу з відсутністю розмежування між 

трансцендентним та іманентним; визнання єдності всього сущого (холізм); 

визнання енергії «ци» основою цієї єдності й носієм життєвої (вітальної) сили 

в універсумі; віра в те, що оволодіння енергією «ци» дає можливість керувати 

як силами універсуму, так і силами власного організму; визнання 

абсолютного принципу Дао, завдяки регуляції якого існують універсальні 

циклічні трансформації й метаморфози усього сущого; віра в можливість 

осягати закономірності цих метаморфоз з метою досягнення безсмертя і 

досконалості; використання корелятивного мислення, тобто визнання 

універсальної симпатії, звідки визнання доктрини ізоморфізму макро- і 

мікрокосмів, подібностей між подіями і процесами в природі, людині, 

суспільстві; корелятивна космологія, що ґрунтується на концепції п’яти 

першоелементів (у син) і двох начал (Інь-Ян) як модусів вітальної сили «ци».  

Є Торчинов вказує на той дивовижний факт, що саме ці, здавалося б 

такі архаїчні, ненаукові з точки зору західної науки уявлення, виявляються 

ближчими до істини як з точки зору сучасної екології, так і з точки зору 

сучасної квантової фізики. Тому він вважає більш правомірним вести мову в 

даному випадку скоріше про інший тип науковості, ніж про архаїчність і 

відсталість кореляційного типу мислення [Торчинов Е.А. Пути философии 

Востока и Запада: познание запредельного. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 

С. 65]. 

Так, сучасна теорія «метаекології» спирається на розуміння цілісності 

та взаємозалежності всіх частин універсаму, паритетні взаємовідносини між 

людиною і світом, інтеграцію в єдиний комплекс екологічних, 

соціокультурних та духовних проблем, орієнтацію на світоглядні настанови 

філософських течій космізму та ноосферизму, відродження екофільних 

традицій народів та етносів як у світоглядній, так і в господарській сферах, 

максимально відповідальне ставлення до будь-яких дій, які здатні виявити 

свій вплив на існування та динаміку усталених зв’язків між неживою та 

живою природою, а також між живими організмами [Кисельов М.М., Канак 

Ф.М. Національне буття серед екологічних реалій. – К.: Тандем, 2000]. 
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Подібність між засадами китайського релігійно-філософського паттерну та 

висновками сучасної метаекології очевидна. 

Отже, західних інтелектуальних людей, які втомилися від власної 

однобічності, цікавлять саме такі особливості китайської релігійної думки: 

шлях, яким могла б підти, але не пішла західна наука; незвичайні аналогії та 

асоціації, ланцюги незвичної для західного розуму «симпатії», дуже 

своєрідної логіки, але все ж логіки. Цікавість ця збільшується поглибленням 

світової екологічної кризи, змінами в кліматі й викликаною цим тривогою за 

майбутнє, тобто тими явищами, які стали наслідками західної 

антропоцентричної поведінки людини в світі, коли людина поводиться як 

«цар» природи, замість того, щоб вести себе по-східному - як «частка» 

природи і космосу, як окремий орган єдиного організмі.  

Деякі дослідники, зокрема Нейл Макіннес, щодо причин такої 

невідповідності світогляду висунули припущення про те, що Сходу загалом 

притаманний правопівкульний, асоціативний, інтуїтивний тип мислення, в 

той час як Заходу більш властивий лівопівкульний, лінійний, механістичний і 

розсудковий тип мислення; що згодом азіатські принципи повинні 

затвердитися в усьому світі й глобалізація обернеться «конфуціалізацією»; 

що економічне піднесення Японії, Кореї та Тайваню не вписується в західні 

моделі економічного зростання і т.д. [Малявин В.В. Китайская цивилизация. 

– М.: Издательство Астрель, 2000]. 

В свій час ще А.Уайтхед звертав увагу на те, що «що західні народи 

розвинули в собі у надзвичайно високій ступені ту особливість, яку 

прийнято, зокрема, виокремлювати у китайців. Часто дивуються тому, що 

китаєць може використовувати одночасно дві релігії: для деяких випадків 

конфуціанство, а для інших – буддизм». Уайтхед вважає, що «без сумніву, 

дещо подібне є вірним і у відношенні до західних народів, в даному випадку 

два підходи, що існують, а насправді - несумісні. Науковий реалізм, який 

базується на механізмі, об’єднується з непохитною вірою у природу людини 

й вищих тварин, які немовби представляють собою організм, що 

самоорганізується. Ця радикальна несумісність, яка лежить в основі 

мислення Нового часу, несе відповідальність за значну частину тієї 

нерішучості й нестійкості, які характеризують нашу цивілізацію» [Уайтхед 

А. Наука и современный мир // Уайтхед А. Избранные труды по философии. 

– М.: Прогресс, 1990. – С. 133]. 

Причини ж явищ буденної свідомості – популярність Східного 

календаря і гороскопу, захоплення амулетами і символами фен-шуй, 

ворожильними практиками І-цзин і таке інше – потрібно шукати в 

особливостях і потребах масової свідомості, яка, незважаючи на свою високу 

раціональність, в періоди кризи знов активізує ті риси міфологічної 

свідомості, які Л. Леві-Брюль назвав «пралогічними» і яким притаманний 

ірраціоналізм, символізм, синкретизм. Активізація колективного несвідомого 

і його архетипів призводить до зростання популярності ідей, що базуються на 

архетипних міфологемах, а Фен-шуй, Ци-гун та інші сучасні вияви 
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китайського релігійного паттерну базуються саме на архетипних 

міфологемах – тотожності макро- і мікрокосму, взаємодії неба і землі через 

людину за допомогою деякої єдиної енергії і т.д. Враховуючи ж поверховість 

масової культури, ці ідеї не несуть для буденної свідомості глибокого 

смислового навантаження й часто містять у собі риси найархаїчніших форм 

релігійності – фетишизму, тотемізму, віри в магію тощо.  

Висновки. Таким чином, результати проведеного нами дослідження 

засвідчують, що причини поширення на пострадянському просторі 

орієнтальних неорелігій та їх світських виявів (зокрема, в китайському 

варіанті) знаходяться в потребах людської психіки доби глобалізації, у 

площині людського мислення, особливостях індивідуальної і масової 

свідомості в їх раціональному та ірраціональному аспектах. Перспективи 

подальших наукових розвідок відбуваються у напрямі дослідження 

трансформацій архетипних міфологем в китайській релігійній традиції, 

зокрема в класичних даоських творах. 

 

 

А н о т а ц і ї 

 
В статье Свистунова С.В. и Суриной А.Ю. «Некоторые особенности 

китайского религиозно-философского мышления и их влияние на 
современные верования» речь идет о некоторых особенностях китайского 
религиозно-философского мышления, таких как корреляция, симпатия, аналогия, 
и чертах китайского религиозного паттерна (натурализм, витализм, холизм, 
антропологизм, панетизм). Высказывается мысль, что именно эти особенности и 
черты способствуют распространению ориентальных верований и неорелигий (в 
частности, китайских) на постсоветском пространстве. 

Ключевые слова: ориентальные верования, китайский религиозный 
паттерн, гомоморфизм, коррелятивное мышление, умозаключение по 
аналогии, холизм. 

 
This article of S.Svistunov and H.Surina “Some features of the Chinese 

religious-philosophical thinking and their influence on modern belief” is about of 
some features of the Chinese religious-philosophical thinking, such as correlation, liking, 
analogy, and lines of the Chinese religious pattern which follow from this (naturalism, 
vitalism, holism, anthropologism etc.). Here advances an idea that exactly these features 
and lines promote distribution oriental neoreligions (in particular, Chinese) on the post-
Soviet territory. 

Keywords: oriental belief, the Chinese religious pattern, homomorphism, 
correlative thinking, conclusion by analogy, holism. 
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СВОБОДА СОВІСТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

І КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІСТОРІОСОФСЬКОЇ 

ТА РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ ЕКСПЛІКАЦІЇ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ 

І ФОРМУВАННЯ ЇЇ ПАРАДИГМИ 

 
Стаття М.Бабія присв'ячена важливій проблемі – дослідженню сутності 

свободі совісті, історіософському осмиленню етапів і змісту процесу 
формування її парадигми та концептуальних засад. 

Ключові слова: свобода, свобода совісті, свобода релігії, свобода 
віросповідань, свобода думки, вільнодумство, індивідуальна свобода, релігійна 
свобода, християнство, античність, Середньовіччя. 

 

Проблема свободи совісті, як і свободи взагалі (свободи без власного 

імені), поставала в тій чи інший формі важливим об’єктом наукового 

(зокрема, філософського і правового) дискурсу з давніх давен. Вона не 

втратила своєї актуальності й сьогодні. Їй присвячений значний масив 

наукової літератури, спеціальних досліджень філософського, соціально – 

політичного, юридичного, психологічного та релігієзнавчого вимірів як за 

кордоном, так і в Україні. Запропонована стаття не дає можливості 

подати хоча б мінімальний перелік такої літератури. Вважаємо за 

можливе відіслати читача до списків літератури, що стосується 

проблеми свободи совісті, які містяться у працях окремих українських та 

зарубіжних дослідників [Див.: Бабій М.Ю Свобода совісті: філософсько – 

антропологічне й релігієзнавче осмислення. – К., 1994; Стецкевич М.С. 

Свобода совести. – СПб., 2006; Права человека и  лобалі. Хрестоматия. 

– М., 2001; Філософія прав людини / за  лоб. М. Госената та Г. Ломана.- 

К., 2008; Еленський В. Є. Релігія після комунізму. – К., 2002; Facilitating 

Freedom of Religion or Belief: A. Deskbook – Provo, Utah USA / Oslo, 2006]. 

Активізація уваги вітчизняних і зарубіжних науковців до 

проблематики свободи совісті в останнє десятиріччя, зокрема в 
                                                 
*
 Бабаій М.Ю. – кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 
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контексті сучасних глобалізацій них процесів, суспільних трансформацій 

та змін, а також значного загострення питань формування світоглядно-

смислової бази буття особистості, її самовизначення й самореалізації у 

сфері духовності, в т.ч. й релігії, постає своєрідною реакцією на 

зростання значущості даного феномена в індивідуальному, соціально-

політичному та юридичному аспектах. 

Разом з тим, при всьому багатстві наявного матеріалу досліджень 

існує чимало лакун теоретичного виміру, що унеможливлюють системне 

осмислення феномена свободи совісті. Зокрема, в історично-

релігієзнавчому аспекті практично відсутні системні дослідження, 

теоретична експлікація проблеми формування, генезису, смислового 

наповнення парадигми свободи совісті, розвиток ідеї останньої. Саме ця 

проблема у своєму осмисленні постала основною метою статті. 

 

Основний зміст статті. В узагальнюючому плані наше дослідження 

було спрямоване: 

по-перше, на поглиблене, систематизоване в історіософському 

аспекті осмислення процесу зародження, генези, становлення ідеї свободи 

совісті як важливого феномену європейської цивілізації, її 

парадигмального оформлення. Зауважимо, що в процесі дослідження 

акцент зроблено на євроцентричності проблематики свободи совісті в її 

теоретичному і практичному виявах. Тим паче, що більшість дослідників 

означеного феномену постійно підкреслюють його європейське 

походження від ідеї до формування парадигмальної матриці свободи 

совісті. Дотримуючись цієї точки зору, автор разом з тим звертає увагу, що 

ідея свободи, в т.ч. в свободи совісті, мала свій специфічний вияв, своє 

прочитання й в інших цивілізаційних вимірах. 

Історичні рамки цього блоку дослідження надзвичайно широкі у 

своєму темпоральному вияві: античність, раннє християнство, епоха 

Середньовіччя, Відродження, Реформація, період XVII – початок XVIII 

століття, Просвітництво, доба Модерну й Постмодерну. Окремий блок у 

контексті означеної теми, присв'ячений ретроспективному 

історіософському аналізу розвитку ідей свободи совісті в філософсько-

соціологічній та правознавчій думці України. 

В процесі дослідження історії становлення ідеї свободи совісті (до 

речі, цей процес ми розглядаємо як поступальний, а не як лінійний) акцент 

ми зробили на її історіософському прочитанні, беручи до уваги той факт, 

що історіософія (в сучасному її розумінні) вивчає історико-парадигмальну 

практику, тобто історико-перетворюючу діяльність людей як 

інтеріоризованого в духовне життя суб'єктів історії об'єктивного духу 

свободи [Див.: Кантор К.М. Двойная спираль истории: Историософия 

проектизма. - Т. І. Общие проблемы. - М., 2002. - С. 15-17]. 

В означенному контексті важливим було й те, що «історіософія як 

деонтологічна концепція історії передбачає органічнє включення у своє 
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предметне поле антропологічного принципу осягнення, зокрема історії 

ідей, ідеалів, тому що лише люди здатні продукувати і прагнути до 

практичної реалізації їх. Однієї із таких ідей (ідеалів) постає ідея свободи 

совісті. 

Ідея свободи і таких важливих складових її архітектоніки як свобода 

совісті, свобода релігії така ж стародавня, як і людська думка [Див: 

Русаков О.Ф Историософия: толкование предмета и типология. // Научний 

ежегодник Института философии и права УрО РАН - Вып. 3. – 

Eкатеринбург, 2002. – С.7]. 

Отже, свобода совісті, образно кажучи, має свою «біографію», яка 

невіддільна від історичного процесу розвитку, становлення людини 

(індивіда), формування її як особистості. Ідея свободи совісті – суть явище 

конкретно-історичне, а за своїм змістом – «трансісторичне». Як засвідчує 

наше дослідження – це ідея, яка працює. 

Дослідження підтвердило, що до процесу зародження, генези ідеї 

свободи совісті безпосередньо причетне складне, сповнене різних колізій і 

протиріч буття людей, передовсім духовне, релігійне. Тому свобода совісті 

в понятійному аспекті (впритул і до сьогоднішнього дня) експлікується як 

свобода релігій (за винятком античності, де за висловом К. Ясперса, було 

“закладено фундамент усієї західної свідомості і свободи - як реальності 

свободи, так і її ідеї”. Автор переконаний, що і свободи совісті, і 

первісного підґрунтя її майбутньої парадигми). 

 Змагальність різних думок, свобода слова, критики, діалогічність 

політичного життя й інакомислення, в т.ч й арелігійність були реальністю 

для античної Греції, передовсім для афінського полісу вже в V ст. до н.е. 

Аналіз філософських напрацювань античної доби: Демокріта, особливо 

Сократа, Платона, Протогора, софістів, кініків, Аристотеля, Епікура, 

стоїків, а також духовна політична практика полісного буття, 

підтверджують, що ідеї свободи переконань, думки та терпимості, совісті в 

певному сенсі були відомі давнім грекам. Відсутність понятійного їх 

оформлення не є свідченням неусвідомлення цієї проблематики у 

філософській думці античності. 

Найважливіші елементи структури свободи совісті (без понятійного 

визначення) - свобода морального, світоглядного, а пізніше й релігійного 

вибору, і так звана «свобода всупереч» - були певною мірою обґрунтовані 

й одержали право на життя саме в античній Греції в добу її 

демократичного розвитку. Як писав відомий римський стоїк Епіктет (50-

126 рр.), який обґрунтував ідею свободи совісті: людина повинна діяти, 

здійснювати свої вчинки так, як велить її совість і розум, творити своє 

життя за власним проектом. Вільна людина, на його думку, це та, «яка діє, 

поводиться згідно із вимогами своєї совісті й не боїться будь-яких 

напастей і мук». Ці ідеї знайшли свій подальший розвиток у ранньому 

християнстві. 
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Поява християнства, розповсюдження його вчення постає як 

екстраординарний, глибокий за своїм змістом і широкий в духовному 

вимірі переворот, який «передбачав рішучу переоцінку людських 

цінностей». Християнство запропонувало людству нову систему 

цінностей, ціннісних орієнтацій, нову матрицю світоглядних імперативів, 

«потіснило ідолів заради ідеалів», санкціонувало прояв індивідуальності в 

індивіді та його свободу [Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 

1991. – С.82]. Воно в понятійному сенсі заклало основи особистості, її 

духовного призначення й мети буття, зробило акцент на недоторканості 

людської гідності, свободи, в т.ч й свободи совісті й релігії. Як 

справедливо зауважував російський філософ і богослов В.В. Зеньковский 

(1881 - 1962), «віра в людину, особистість і палкий захист свободи сягає 

своїм «найглибшим корінням» християнського досвіду, християнського 

світовідчуття, того чудового одкровення про людську особистість (і її 

свободу), яке знає лише християнство» [Див: Зеньковський В. В. Россия и 

православие. – К., 1915. – С. 18]. Особиста, «індивідуальна свобода – це 

одна з найважливіших християнських цінностей» [Лекторський В. А. 

Христианские ценности, либерализм, тоталитаризм, постмодернизм // 

Вопросы философии. – 2001. - № 4. – С. 5]. 

По-друге, аналіз і осмислення історії становлення, особливо ранньої 

стадії розвитку християнства, його інституалізації, легалізації й 

легітимізації в складних умовах соціально-економічного, політичного й 

релігійного буття Римської імперії, творів філософів, християнських 

апологетів, отців Церкви свідчать, що ранньохристиянській думці були 

притаманні як ідеї свободи релігійної совісті, так і спричинена 

догматичною претензією на істинність – жорстка нетерпимість до 

іновірців, вільнодумців. 

Духовна свобода (як вияв свободи совісті) в її ранньохристиянському 

прочитанні визнається невід'ємною особливістю особистості як морально-

автономного індивіда, який «наділений» совістю, розумом, свободою волі. 

Гоніння, переслідування християн, викликані недовірою влади до 

них, їх опозиційністю до державних структур, до офіційної релігії, 

нетерпимістю до іновірців постають своєрідним каталізатором як 

індивідуального, так і корпоративного усвідомлення важливості й 

необхідності свободи совісті, свободи релігії, а також теоретичного 

обґрунтування їх принципів та висунення їх як практичної вимоги до 

влади. У творах апологетів християнства, зокрема, К. Тертулліана, мова 

йде про свободу релігії (libertarem religionis), яка інтерпретується як 

свобода вибору релігії (свобода віросповідання) і як свобода зовнішнього 

(публічного) сповідування релігії, виконання культових дій, тобто як 

свобода реалізації свого буття в контексті вимог християнства. 

Найбільш чітко й обґрунтовано, гідною подиву ясністю розкрив 

сутність ідеї свободи релігії, свободи релігійної совісті К.С.Ф. Тертулліан. 

Він, зокрема, наголошував, звертаючись до владних структур, що «будь-
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яка провінція, будь-яке місто має своїх богів, …лише одні ми, християни, 

позбавлені права дотримуватися своєї релігії…, лише у нас відбирають 

свободу совісті». Він закликає владні чинники «постерегтися забирати у 

будь-кого свободу релігії (libertatem religionis) і право на «вибір божества, 

коли не дозволяється поклонятися тому богу, якому я хочу, і примушувати 

мене поклонятися тому богу, якому я не хочу» [Тертуллиан К.С.Ф. 

Апологія // Творения Тертуллиана . – СПб,. 1849. – С.62]. Вважаємо, що 

Тертулліан одним із перших вводить в обіг термін «свобода совісті», 

обґрунтувавши його суть, ототожнивши його з терміном «свобода релігії». 

До речі, він веде мову про цю свободу не лише для християн, а й для будь-

якої людини взагалі, як право на вільний вибір релігії. «Право природне і 

суспільне, - пише він. – вимагає, щоб кожний поклонявся тому, кому хоче. 

Релігія, -на його думку, - має сприйматися за переконаннями, а не завдяки 

силі» [Див: Тертуллиан К.С.Ф. Послание к Скапуле, африканскому 

проконсулу.// Там само. – С.107]. 

Тертулліанівське «libertatem religionis» як можливість вибору і 

самореалізації в лоні своєї релігії є, на думку відомого дослідника історії 

свободи, свободи релігії В. Кіпарісова одним із «важливих пунктів вельми 

складної проблеми, яку тепер називають питанням про свободу совісті» 

[Кипарисов В. О. О свободе совести. - М., 1883. - Вып 1. – С.1]. 

Відзначимо ще раз, що свобода совісті в апологетично-християнській 

експлікації постає передовсім як свобода релігії, як убезпечена можливість 

дотримуватися тієї релігії, яка є «істинною для індивідуальної совісті» 

[Афанасій Олександрійський, Лактацій, Оріген та інші]. 

Важливим у контексті історії практичного утвердження принципу 

свободи релігійної совісті, свободи релігії, легітимізації останньої постає 

Міланський едикт (313р.), який разом з тим і поклав початок тісного 

союзу християнської церкви та держави. Вважаємо (і для цього є підстави), 

що цей документ слід розглядати як першу законодавчу декларацію, що в 

практичній іпостасі легітимізувала принцип свободи релігії й релігійної 

совісті – як право вільного сповідування тієї віри, яку визнають за кращу. 

Наступне – в ранньому християнстві постало й обговорювалося 

питання «свободи в релігії». Особливо це було відчутним у контексті 

релігійного інакомислення, прагнення дати власне тлумачення релігійних 

істин. Як вияв принципу свободи совісті, в той період була проблема 

вступу до християнської спільноти (церкви). Неофітам надавалася 

можливість (у часі) перевірити правильність прийнятого рішення, його 

відповідність поклику совісті. 

 Ми тут більш детально зупинилися на добі раннього християнства, 

оскільки саме воно в означений період продукувало й прагнуло утвердити 

ті принципи свободи совісті і свободи релігії, які в подальшому поставали 

своєрідними віхами на шляху їх розвитку й утвердження. Вони постали 

конститутуючими елементами парадигмального оформлення їх в наступні 

століття. 
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Специфічною епохою форм вияву, елементів формування ідей 

свободи релігійної совісті, її теоретичного обґрунтування було 

Середньовіччя. В процесі дослідження свободи релігійної совісті в 

означену епоху в тематизованому нами контексті важливим постало 

осмислення базових релігійно-культурних, ціннісно-орієнтаційних основ, 

зокрема Східнохристиянського і Західнохристиянського цивілізаційних 

утворень, особливостей їх розвитку та своєрідність формування в їх 

просторі ідей свободи релігії, свободи совісті, свободи церкви. 

Зауважимо, що в  Середні віки не йшлося практично про свободу 

совісті, свободу думки як поняття. Та й сама ідея свободи совісті не 

сприймалася католицькими і православними церквами. У Середні віки 

культурно-соціальне середовище, яким цілковито опікувалася Церква, 

панувало над особистістю, буття якої знаходилося під невпинним 

церковним наглядом. В означену епоху такі мислителі, як Боецій, Абеляр, 

Тома Аквінський, Марсілій Падуанський, Бертольд Регенсбурський, 

прагнули уяснити, що таке людська особистість і в чому суть її свободи. В 

цей період найбільш чіткої форми й обґрунтування набула ідея прав 

людини, в т. ч. й права на свободу совісті, релігії у вченні італійського 

політичного мислителя Марсілія Падуанского (1275 – 1324), який у своїй 

знаменитій праці «Захисник миру» (1324) активно захищає принципи 

повної свободи (непримушеності) релігійних переконань. Тобто йшлося за 

змістом про принцип свободи совісті, свободи віросповідань. Уже в ту 

жорстоку епоху М. Падуанський утверджував принцип «незалежності прав 

громадян від їхньої віросповідної належності». Ніхто, на його 

переконання, ―не повинен піддаватись покаранням за свої релігійні 

погляди, які є приватною справою людини, справою її совісті». Він 

пропагував принцип розділення церкви і держави, рівності всіх віруючих 

перед законом. Марсілій Падуанський, на думку англійського історика Д. 

Актона, в багатьох аспектах розуміння, витлумачення принципів свободи 

совісті в дечому випередив навіть Д. Локка і практично вийшов на рівень 

сучасної їх експлікації [Актон Д. История свободи в епоху християнства // 

О свободе. Антология философской либеральной мысли – М., 1995. – С. 

395]. 

Ідеї свободи совісті, релігії в Середні віки активно 

розповсюджувалися, обстоювалися єретичними групами, представниками 

т.з. «малої культурної традиції», що завжди була в опозиції до «великої 

культурної традиції‖ - християнської церкви. Саме в лоні ―малої 

культурної традиції‖ ідеї свободи совісті одержували ―енергію‖ для свого 

розвитку і вияву як публічної вимоги до влади. 

По-третє, вважаємо, і це підтверджує дослідження, що більш 

цілеспрямовано парадигма свободи совісті, свободи релігії в історичному 

контексті формувалася в епохи Відродження та Реформації. Цей процес у 

дані епохи мав своє підгрунтя, свою логіку в контексті певного стану 

цивілізаційного розвитку і характерних для останього соціально-
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політичних і духовно-культурних трансформацій. В цьому аспекті автор 

поділяє думку відомого грузинського філософа М. Мамардашвілі (1930 – 

1990), що ―свобода думки і совісті є продукт цивілізації, а не властивість, 

не наміри людей‖ [Мамардашвілі М. Кантианские вариации. – М., 2002. – 

С. 95]. При цьому зауважимо, що міра добустимої свободи, в т. ч. й 

свободи совісті, релігії, як і можливості практичного вияву останньої, у 

кожну єпоху є різними, як і різним було їх усвідомлення й смислове 

навантаження. Є всі підстави для висновку (як результат аналізу, 

дослідження), що більш чіткого теоретичного, концептуального 

оформлення, суспільної актуалізації свобода (й передовсім свобода релігії, 

совісті) набувають в епохи Відродження, Реформації і, зокрема, в добу 

Просвітництва. Саме в цей період історії сформувалося ядро системи 

цінностей, характерних для сучасної Європи, в т. ч. й свободи совісті. 

Сутність означених епох у ―встановленні нового типу відносин між 

догматичним і критичним стилями мислення‖, між церковними і 

світськими культурними традиціями. 

В центрі, скажімо, ренесансної матриці цінностей – проблеми 

людини (особистості), особливого розуміння її місця у світі, змісту її життя 

та щастя, людської свободи. Можна умовно позначити епоху Відродження 

як ―проект емансипації людини‖: ―Змінюється баланс між ―ми – 

ідентичностю‖ і ―я – ідентичністю‖ на користь останьої‖ [Див.: Степун 

В.С. Философия в епоху перемен // Весник Московского университета. 

Философия. – 2006. - №4. - С. 23 - 24]. Проблема свободи, зокрема свободи 

волі, віротерпимості, свободи релігії знайшли своє відображення в творах 

Л. Валли, Піко делла Мірандоли, Томаса Мора, Еразма Роттердамського та 

інших.  

Варто зауважити, що основний акцент гуманісти робили на свободі 

думки, широкій толерантності, в т.ч й до іновірців, і не завжди на 

обгрунтуванні принципів свободи совісті, свободи релігії. У своїй 

більшості вони схилялися до думки, що ―і католик, і буддист, і 

магометанин, й іудей і навіть язичники ідуть до Бога, різними шляхами, 

але за суттю своєю це один і той же спільний і єдиний шлях‖ [Лосев А. Ф. 

Эстетика Возрождения – М., 1978. – С. 552].  

Особливий акцент у нашому дослідженні зроблено на розвитку, 

теоретичному і практичному втіленні ідеї свободи совісті, релігії в епоху 

Реформації. Вважаємо, що це один із ключових етапів формування її 

парадигми. Реформація змінила духовну атмосферу Європи. Був 

започаткований і активно діяв реформаційний алгоритм ―культурної 

еволюції від догматизму до свободи», від зовнішньої релігійності до 

внутрішнього світу людини. Реформація відкрила факт ―внутрішньої 

свободи особистості, шлях до свободи релігії‖ і проголосила принцип 

свободи совісті. Його в теологічному аспекті всебічно обгрунтував М. 

Лютер. Він розкрив сутність принципів свободи релігії, свободи 

віросповіданя, свободи совісті, свободи служіння Богові. 
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Значний внесок у справу розвитку, публічної пропаганди ідей 

віротерпимості, принципів свободи совісті, віросповідання внесло 

радикальне крило протестантизму. Відтак є всі підстави сказати, що 

Реформація заклала основи парадигми свободи совісті, віросповідання, 

свободи буття церкви у суспільстві, основні концептуальні параметри їх 

виміру, які в епоху Модерну знайшли своє практичне втілення. 

В процесі нашого докторського дослідження ми окремо виділили 

важливий в аспекті концептуального і й значною мірою парадигмального 

оформлення свободи совісті, свободи релігії, її юридичної легітимації і 

практичної реалізації період XVII – початку XVIII ст. Це, по суті, новий 

екстраординарний фазис не лише у розвитку ідей свободи совісті (зокрема, 

і перш за все її структурного компонента – свободи віросповідань), а й, 

якщо так можна висловитися, теоретичної і практичної розшифровки 

змісту цього феномену, що знайшли своє відображення у філософській, 

політико-юридичній думці, правових документах. Можна сказати, що в 

цей період були внесені принципові корективи в теорію свободи совісті, 

свободи релігії, відносин держави і церкви. Власне, в цей період остаточно 

сформувалися основні підвалини парадигмальної матриці сучасного 

західно-європейського розуміння свободи совісті, свободи релігійного 

шляху, яка утвердилася як невід'ємний компонент „західної культурної 

традиції‖. 

Істотний внесок у формування парадигми свободи совісті, концепції 

віротерпимості, „природного права‖ зробили голандський мислитель-

правознавець Гуго Гроцій, англійський філософ Т. Гоббс, французький 

філософ Р. Декарт, нідерландський філософ Б. Спіноза, англійський 

філософ Дж. Локк, його співвітчизники Дж. Мільтон, Дж. Толанд, Е. 

Коллінз, Р. Вільямс, французький мислитель-скептик П. Бейль. Саме на 

аналізі їх доробку в площині експлікації ідей свободи совісті, свободи 

релігії й було зосереджене наше дослідження. 

Основна частина висловлених ними думок засвідчує наявність 

фактору наступності, історичної й теоретичної тяглості ідеї свободи 

совісті, свободи віросповідування, їх смислового прирощення й 

збагачення. Свобода совісті сприймалася ними як „природне право‖, 

певною мірою як фундаментальне право людини, „дане їй Богом‖. І на цій 

основі формувалося переконання, що права людської особистості будуть 

„поважатися лише у тому суспільстві, яке визнає свободу совісті, рівну 

гідність усіх людей‖. Зауважимо, що практично всі мислителі означеного 

періоду розглядали свободу совісті як свободу віросповідного вибору 

особистості, як свободу в її так званому негативному вияві, як відсутність 

гетерономного примусу. 

Саме боротьба за свободу совісті в XVII – початку XVIII ст. була тим 

„тиглем, де виплавлялася правосвідомість епохи, формувалася нова 

концепція „природного права‖. А саме поняття „особистість‖, „свобода‖, 
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„рівність‖, складали сутність останнього [Булгаков С. П. Труды по 

социологии и теологии. – М., 1997. – Т. 1 – С. 263]. 

Не буде перебільшенням сказати що свобода взагалі і свобода 

совісті, зокрема, а також процес утвердження унікальності людської 

особистості, суб'єктивності, постали в цей період головними питаннями 

філософського дискурсу. Найбільш чітко й обґрунтовано це проявилося у 

творах англійського мислителя і філософа, творця основ лібералізму Д. 

Локка, а також у працях Дж. Мільтона. „Ніхто не може бути суддею у 

справах релігії і встановлювати правила для будь-чиєї совісті, окрім 

власної”,-наголошував останній [Мильтон Дж. Ареопагитика]. Щодо Д. 

Локка, то, на наше переконання, він відіграв центральну роль у 

формуванні цілісної концепції свободи совісті, свободи віросповідання, 

віротерпимості, світської держави, збалансованої і систематизованої 

політико-правової доктрини прав і свобод особистості. Можна 

стверджувати, що Д. Локк у теоретичному аспекті логічно сформулював 

основні положення „європейського проекту прав і свобод людини‖, 

передовсім свободи совісті, які й сьогодні практично складають основу 

парадигми останніх в їх ліберальному прочитанні. Д. Локк розглядав 

свободу совісті та релігії як природне право кожної людини. Він 

наголошував постійно, що ―нікого не слід примушувати в питаннях релігії 

законом чи силою. Будь-яка сила і примус у справах релігії мають бути 

заборонені… Ніхто не може пристосовувати свою релігію до чужих 

принципів‖. Вихідною точкою в контексті рефлексії свободи совісті, 

віросповідання Д. Локка була не держава, а особистість. Обґрунтовуючи 

й обстоюючи ідею широкої свободи совісті, мислитель значною мірою 

співвідносив її практичну реалізацію з принципом відокремлення церкви 

від держави. Остання, на його переконання, взагалі не повинна займатися 

духовними справами, а церква не повинна мати влади у світському житті. І 

цей перелік питань принципового характеру мислителя, що стосуються 

проблем свободи совісті й свободи релігії, можна було б продовжити, 

однак суть в іншому. Ідеї і напрацювання Д. Локка у цій площині, його 

практичні висновки й рекомендації знайшли свій вияв у ―живому 

експерименті‖ зі свободою віросповідання в США, постали основою 

важливих документів американської й французьких революцій (1775 -

1783) (1789 - 1794). Таким чином, саме Д. Локк сформулював міцну, 

обґрунтовану концепцію свободи совісті, віросповідання, яка стала 

основою ліберальної парадигми свободи совісті, релігії і яка діє, 

практично, й сьогодні. 

У цьому зв'язку слід хоча б побіжно сказати про значний внесок у 

справу осмислення, розробки й пропаганди ідеї свободи совісті в її 

широкому філософському розумінні французького філософа П. Бейля. 

Важливим у його концепції є право не лише вибирати відповідне 

віросповідання, дотримуватись й публічно сповідувати його, але й право 

відмовитися від будь-якої релігії, бути атеїстом. Він був одним з тих 
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мислителів, хто твердо, активно і послідовно обстоював принцип свободи 

совісті, засуджував переслідування атеїстів. До нього практично „навіть 

самі толерантні прихильники терпимості‖ відмовлялися залишати у спокої 

атеїстів і матеріалістів, в т. ч. навіть і Д. Локк. 

Можна сказати, що завдяки Д. Локку і П. Бейлю й іншим 

мислителям- вільнодумцям XVII - початку XVIII ст. концептуальні основи 

ідеї свободи совісті, свободи релігії набули чіткої канотативності. 

Важливим етапом розвитку соціально-політичного і правового 

утвердження свободи совісті, думки й релігії постають епоха 

Просвітництва, доба Модерну й Постмодерну. Саме цей, значний за своїм 

темпоральним виміром період західноєвропейської історії, є особливо 

значущим як в аспекті подальшого теоретичного осмислення свободи, 

свободи совісті, свободи релігії, понятійного й концептуально-

парадигмального їх оформлення, так і (що надзвичайно суттєво) 

розширення можливостей практичного, реалізаційного їх вияву. Помітним 

є й зростання питомої ваги свободи, параметрів її експлікації, а цьому 

аспекті - й свободи совісті у філософському, правовому та політичному 

дискурсах. 

Епоха Просвітництва постала як своєрідна духовна формація, що 

мала власну світоглядну концептуальну матрицю. Вона суттєво посилила 

значущість розуму, знання, незалежності людини, її свободи, в т. ч. й 

свободи совісті. В цьому, як і в інших аспектах, це є „справді ключова 

епоха як у відношенні до Модерну, так й у відношенні до Постмодерну, 

оскільки й перший, і другий оперують фактично одним і тим же набором 

ідей, що успадковані від Просвітництва. Набір політико-філософських і 

правових проблем Просвітництва активно виявляв й виявляє себе у 

дискурсі зазначених епох. Маємо насамперед на увазі ідеї лібералізму, 

демократії, особистості, свободи, в т. ч. й свободи совісті, думки, релігії. 

Акцент в означеному контексті в процесі дослідження нами зроблено на 

аналізі творів просвітителів (французьких, англійських та німецьких), які в 

центр своєї уваги поставили людську особистість, такі компоненти її 

внутрішнього світу, як розум, совість, волю, „вгрунтовані на автономній 

раціональності її самоствердження,‖ а також свободу й свободу совісті. 

Відзначимо (а це було вельми важливим у процесі дослідження), що в 

епоху Просвітництва „ренесансний ідеал‖ вільної особистості постає як 

„атрибут тотальності‖.  

Слід зауважити в узагальнюючому плані, що генезис ідеї свободи 

совісті, свободи релігії, їх осмислення в епоху Просвітництва, як і в добу 

Модерну, були тісно пов'язані з ―ідеалом вільної і відповідальної 

особистості, яка відкидає будь-яку зовнішню детермінацію: тиск традиції, 

нав'язаний авторитет, штамп пануючої думки‖ [Швырев В. С. 

Рациональность как ценность культуры. – М., 2003 С.118], чи примус 

держави або церкви, як визначальні чинники самовизначення, 

самореалізації, поведінки в духовній сфері свого буття. Зауважимо, що 
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такий взаємозв'язок можна розглядати як своєрідний „модус‖, як 

„універсальну‖ ідейно споглядальну установку, що характеризували 

загальний підхід, зокрема в його теоретичних вимірах, щодо експлікації 

проблем свободи совісті, свободи релігії, звісно, беручи до уваги й 

особливості його вияву в творах мислителів різних європейських країн і 

його узалежненість від конкретного релігійного, політичного і, особливо, 

культурного контексту.  

В процесі дослідження зроблено аналіз творів французьких, 

англійських, німецьких та американських просвітителів, документів, які 

стосувалися проблем свободи совісті, релігії, американської та 

французьких революцій. Значна увага приділена творчості Ф. Вольтера, Ш. 

Монтеск'є, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дідро, Л. Лесінга, Й. Г. Фіхте, Ф. Шеллінга, І. 

Канта – „класика філософії свободи‖, Т. Джеферсона, Т. Пейна, Д. 

Медісона, Д. С. Мілля, Б. Констана, особливо Г.В.Ф. Гегеля, Л. Фейєрбаха, 

К. Маркса, Ф. Енгельса, В. І. Леніна, ліберальних теоретиків свободи, 

екзистенціалістів тощо. Тобто йдеться про значущу когорту „великих 

письменників‖, кому світ, - як стверджував Д. С. Міль, - ―має дякувати за 

здобуту для нього релігійну свободу, які здебільшого відстоювали свободу 

совісті, як невід'ємне право і абсолютно заперечували, що людська істота 

має звітувати у своїх релігійних переконаннях перед іншими‖. 

Аналіз параметрів свободи совісті (а точніше свободи релігії) в її 

парадигмальному сенсі проведено також щодо її ліберального, 

маркситського прочитання й в контексті міжнародних документів позиції з 

цього питання католиків, православних, протестантів та мусульман. 

В узагальнюючому плані слід сказати, що на сьогодні в науковому 

дискурсі (філософському, політологічному, юридичному і релігієзнавчому) 

не існує єдиної, цілісної, чіткої у своїх формулюваннях й осмисленні 

парадигми свободи совісті. Хоча основні параметри останьої здебільшого 

співпадають, незважаючи на різні іпостасі свого вияву, основні з яких 

ліберальна, марксистська, а також теологічні в їх конфесійному 

прочитанні. Наявність різних традицій, світоглядів, філософсько-правових 

і політичних матриць, контекстів сприяла різноманітності підходів у 

концептуальному осмисленні свободи совісті. 

Частіше всього ми зустірчаємо так званий ―звужений‖ 

парадигмальний підхід щодо свободи совісті (ліберальний у своїй основі), 

який сьогодні практично домінує і в суспільній свідомості, певною мірою 

(за незначним винятком) і в науковому, політико-правовому дискурсі, в 

конституціях, законах більшості держав і міжнародних правових актах, що 

стосуються свободи совісті, свободи релігії. Зауважимо, що в останніх ми 

подибуємо певне поєднання ліберального і марксистського підходів щодо 

свободи совісті. Хоча свобода совісті в цих документах у понятійному 

аспекті ототожнюється зі свободою релігії і розглядається як можливість 

для особистості вільно вибирати конкретне віросповідання і – публічно чи 

приватно - сповідувати його або ж не сповідувати жодної релігії. В 
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міжнародних документах, зокрема в Загальній декларації прав людини (ст. 

18, ст.19.), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (ст. 

18), Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації 

на підставі релігії чи переконань (ст.1), Європейській конвенції з прав 

людини (ст.9) йдеться про те, що ―кожна людина має право на свободу 

думки, совісті та релігії‖. При цьому акцент робиться на тому, що ―це 

право включає свободу мати чи приймати релігію або переконання 

(виділено нами - М.Б.) за своїм вибором і свободу сповідувати свою 

релігію і переконання…‖. І хоча ці статті беруть під свій захист ―теїстичні, 

нетеїстичні, й атеїстичні‖ переконання, а також право не дотримуватися 

жодної релігії чи переконань, все ж таки акцентація робиться на свободі 

віросповідання, релігійній складовій свободи совісті. Але ми ж маємо 

взяти до уваги, що релігія – це лише один з важливих компонентів 

світогляду, духовного буття людини (тим більше в плюральному вимірі) 

Останніми роками певною мірою зросло число релігієзнавчих праць, 

в яких свобода совісті розглядається як поняття, що контамінує за своїм 

змістом з широким виміром духовного, світоглядного та морального буття 

людей. В цьому контексті йдеться про здатність і можливість людини 

вільно, без будь-якого примусу самовизначатися в системі існуючих 

духовних, світоглядних (в т. ч. релігійних, арелігійних) й моральних 

координат (враховуючи їх поліваріантність) і свобідно самореалізуватися 

(приватно чи публічно) на основі свого вибору. Таким чином, у 

концептуальному вимірі свобода совісті постає як фундаментальне право 

людини, як атрибут особистості. 

Резюмуючи, відзначимо, що свобода совісті і сьогодні залишається 

одним з найбільш помітних елементів дискусії як на міжнародному рівні, 

так і на рівні політичного, релігієзнавчого, правового та конфесійного 

дискурсів. 
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Статья М.Бабия посвячена значимой научной проблеме – исследованию 

сущности свободы совести, историософскому осмыслению этапов и 
содержания процесса формирования еѐ парадигмы и концептуальных 
положений. 
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РЕЛІГІЙНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ 

І КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА РЕГІОНУ 

 
У статті В.Ханстантинова «Релігійна толерантність і культурна 

спадщина регіону» проаналізовано зміст та особливості релігійної 
толерантності. Розглянуті перешкоди щодо її запровадження у практику 
міжконфесійних, міжцерковних відносин. Висвітлені принципи регіональної 
політики і виховний потенціал культурної спадщини Миколаївщина для 
утвердження цінностей релігійної толерантності. 

Ключові слова: релігія, толерантність, нетерпимість, регіон, культурна 
спадщина, міжконфесійні відносини. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями. 

Поліконфесійність, багатоетнічність і пов’язане з ними розмаїття 

культур є прикметною ознакою як України загалом, так і практично всіх 

регіонів, що входять до її складу. Неоднорідність етноконфесійного 

середовища породжує проблему співіснування в ньому несхожих між 

собою світоглядно-цінісних орієнтирів, духовних практик, 

соціокультурних кодів, традицій та способів життя, сповідуваних 

великими групами людей. В історичному минулому можна побачити різні 

приклади розв’язання цієї проблеми – від віротерпимості, толерантності 

аж до ворожнечі, кривавих конфліктів на релігійному ґрунті. Велика, а 

частіше за все й визначальна роль при цьому належала державній владі, 

рівню її політичній мудрості, відданості принципам людяності. Новизною 

статті є проведений аналіз зв’язку традиції толерантності-

нетолерантності в контексті функціонування духовної спадщини 

Миколаївської області. 

Стан розробленості теми в науці. За умов сьогодення релігійна 

толерантність виступає одним із чинників соціально-політичної 

стабільності, здорового духовного клімату, інвестиційної привабливості 

як держави в цілому, так і окремих її регіонів. Ті чи аспекти релігійної 

толерантності, особливості та шляхи її утвердження на рівні регіону 

розглядалися в розвідках таких вітчизняних дослідників як А. Колодний, Л. 

Филипович, В. Єленський, О. Саган, М. Бабій, С. Боруцький, С. Здіорук, М. 

Кирюшко, І. Козловський, В. Перевезій, А. Нікітіна, О. Шуба, О. Хомчук. 

Проте залишаються, на наш погляд, ще недостатньо висвітленими 

питання, пов’язані із специфікою власне релігійної толерантності, її місця 
                                                 
*
 Ханстантинов В.О. – кандидат філософських наук, доцент Чорноморського 

державного університету ім. П. Могили (м. Миколаїв), докторант. 
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в культурній спадщині регіону та можливостей її формування на основі 

такої спадщини суб’єктами влади і управління.  

Формулювання цілі статті (постановка завдання). Об’єктом 

нашого дослідження є культурна спадщина регіону в її історичному 

багатстві і розвитку, а предметом - релігійна толерантність як складова 

культурної спадщини Миколаївського регіону. Зазначені обставини 

зумовили мету даної статті – визначити деякі важливі специфічні риси 

релігійної толерантності та її формування в контексті культурної 

спадщини регіону. 

 

Основний зміст статті. Поняття «культурна спадщина» є широко 

вживаним в міжнародних документах. Його зміст еволюціонував від 

позначення суто матеріальних цінностей – архітектурних споруд, як це 

зроблено було в Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної 

спадщини, прийнятої 17 Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 1972 році 

[Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

(Париж, 16 ноября 1972 г.) // http://www/nhpfund.ru], до визначення 

Комітетом міністрів Ради Європи у 1998 році культурної спадщини як 

такої, що «включає будь-які матеріальні чи нематеріальні ознаки людських 

починань та будь-який слід людської діяльності, залишений в довкіллі» 

[Рекомендація NR(98)5 Комітету міністрів Ради Європи «Про освіту з 

питань спадщини» // 

http://www.yur_info.org.ua/index.php?lang_id=18menu_id=1839&article_id=2

62532]. Розглянута під таким кутом зору культурна спадщина охоплює 

також усталені норми і традиції, що склались в минулому і справляли та 

справляють дотепер вплив на людську життєдіяльність. До числа цих 

норм, певно, є сенс віднести й толерантність як якісно визначене соціальне 

відношення, що проявляється у терпимості до інакшості, у визнанні за 

індивідом права на духовний суверенітет, у повазі до свободи його 

особистості, за умови, що виявом своїх прав і основоположних свобод 

людина жодним чином не обмежує прав і свобод інших, не перешкоджає 

їм у їх праві на вільне волевиявлення, не нав’язує індивідуально 

неповторне, властиве суто приватній сфері життя, у ролі типового, 

зазіхаючи тим самим на цілісність і автентичність громадської сфери.  

 Важливого значення для більш глибокого осмислення феномена 

релігійної толерантності, гадаємо, набуває методологічна вимога 

розглядати власне релігію не лише як видимий соціальний інститут або 

об’єднання одновірців начолі з формальним лідером. Треба пам’ятати 

також і про духовно-світоглядні, емоційно-психологічні, історико-

культурологічні підвалини такої колективності. Релігійний світ – це світ 

панування ірраціонально-містичного способу осягнення всієї можливої 

повноти буття, це, насамперед, внутрішній стан переживання людиною 

єдності з Абсолютом перед неминучим викликом смерті, це індивідуально-

неповторний світ інтимного споглядання себе крізь призму сімейних 
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традицій та ментальності, стереотипних уявлень про добро і зло, наявне і 

належне в житті, його мету та сенс тощо. Релігійні системи – це цілісні 

моральні доктрини [Курас І.Ф., Рибачук М.Ф., Кирюшко М.І., Фещенко 

П.І. Релігія і політика в сучасній Україні. – К.: ІПЕД НАН України, 2000. - 

С. 60], що робить їх негнучкими, надто звужуючи їх можливості для 

визнання за опонентами рівноцінності, рівноправ’я, а відтак і толерантного 

ставлення до них. Зрештою, релігія - це засіб підтримання автентичності в 

теперішньому строкатому суспільному середовищі, завдяки чому ми 

спостерігаємо своєрідний процес ісламізації Західної Європи. Як відомо, 

прибулі сюди мігранти-мусульмани в більшості своїй утворюють замкнуті 

соціальні мережі з релігійною громадою в ролі їх ядра і не інкорпоруються 

до автохтонних структур за новим місцем їх проживання. 

 Розбіжності між різними конфесіями – це насамперед несумісність 

ціннісна, це відсутність співпадаючих вихідних засад в картинах світу і 

значеннях, які суб’єктивно формуються й переживаються носіями різних 

релігій. Боротьба за чистоту своєї віри, яка суб’єктивно сприймається як 

єдино можливий, а тому правильний вираз Блага і як шлях до нього, 

водночас виступає й боротьбою проти інших вірувань, які постають не 

просто як конкуренти або паралельні течії, а переважно як відторгнуті від 

Абсолюту, від Істини, від Життя, а відтак, природно, можуть розглядатися 

як такі, що служать фактично їхнім антиподам. Толерантність тут не є і не 

може бути синонімом духовного компромісу, взаємних догматичних 

поступок, терпимості щодо індивідуальних новацій з канонічних питань. 

Очікувати, а тим паче вимагати від керівників релігійних організацій в ім’я 

толерантності свідомо «поступатися принципами», переймати чужу для 

них догматичну і культову практику, на нашу думку, виглядає справою 

марною, безперспективною. Історичний досвід свідчить, що подібні 

духовні трансформації, як правило, стають результатом глибоких 

внутрішніх роздумів самих віруючих.  

 Релігійна толерантність все ж таки за своєю суттю залишається 

насамперед віротерпимістю, що підтримується законами і силою держави, 

яка, з огляду на усталені традиції, норми моралі та культури, й встановлює 

межі прийнятного, дозволеного у реалізації індивідом або групою людей 

духовних потреб. Релігійна толерантність як віротерпимість передбачає, 

таким чином, визнання й реальне забезпечення, в тому числі шляхом 

виховання, з боку держави рівності всіх індивідів у правах і свободах, 

повагу до специфічних для даного конфесійного напряму чи течії 

світоглядних засад, переконань, культової практики, свідоме уникнення 

дискримінації, образ, переслідувань на грунті вірування. Міжконфесійна 

толерантність потребує від релігійних об’єднань не лише орієнтуватися на 

зазначені загальні принципи віротерпимості, але й слідувати досягнутим, 

як правило, за посередництвом світської влади шляхом домовленостей, 

свідомо обмежуючи себе у духовній експансії та місіонерській активності, 
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у апеляції до властивих їм самим істин та переконань у стосунках з іншими 

релігійними об’єднаннями.  

 Міжконфесійна толерантність неможлива без відкритості до 

міжцерковного діалогу, без і поза взаємними пошуками спільних точок 

дотику, всього того, про що можна дійти обопільної угоди, в чому 

проявляються однакові або вельми подібні позиції. Йдеться, наприклад, 

про необхідність зміцнення суспільної моралі, участі в патріотичному 

вихованні, в боротьбі проти тероризму, за збереження пам’яток всесвітньої 

культурної спадщини, обстоювання цінностей милосердя, важливість 

добродійних справ тощо. Зрозуміло, що толерантність як така не є 

синонімом байдужості, пасивно-споглядального ставлення до зла, до 

злочинних проявів, до знущання над визнаними моральними нормами 

тощо.  

 Толерантність знаходить різне конфесійне витлумачення. Так, 

основою толерантності, на думку православного ігумена В.Новіка, є 

наступні твердження: 1.Рівність усіх людей у їхній гідності і свободі, як 

сотворених за образом і подобою Божою. Дуже важливо, що не держава і 

не суспільство наділяють людину цими якостями, а відтак ніхто інший, 

крім Бога, не має монополії на істину і права на особливу близькість до 

неї. 2. Оскільки людина вражена первородним гріхом, то ні вона, ні 

колективи, ні правлячі структури не гарантовані від помилок. 3. Існують 

загальнообов’язкові норми поведінки, які мають заборонний характер і які 

є спільними у світових релігіях (не вбивати, не красти тощо). Вони 

утворюють етичні засади для порозуміння і миру в міжрелігійних 

стосунках [Новік В., ігумен. Релігійно-філософські основи толерантності // 

Людина і світ. – 2003. – № 7. - С. 54]. 

 Абсолютна більшість віруючих не виступатимуть проти названих 

положень, але це не означатиме автоматичну підтримку їх. Причин для 

цього багато. Одна з них пов’язана із психологічною неготовністю визнати 

за іншим право в процесі обміну думками на власний шлях до Бога. Як 

пише Римський папа Бенедикт ХVІ: «Ми можемо порівняно легко 

критикувати чужу релігію, проте ми повинні бути готовими й до 

сприйняття критики, спрямованої проти нас, проти нашої релігії» 

[Ратцингер Й. (Бенедикт ХVІ) Многооборазие религий и единый завет. – 

М.: Библейско-богословский інститут св. апостола Андрея, 2007. - С. 125]. 

Інша причина полягає в тиску на свідомість ментально, культурно 

визначених аксіологічних парадигм мислення. Так, на Заході католики, 

православні чи протестанти у взаєминах між собою відтепер не оцінюють 

один одного як ворога, як непримиренного суперника. В той же час це не 

скажеш про ісламський фундаменталізм чи тоталітарні секти.  

 Ще одна суттєва причина пов’язана із негативним впливом на 

віруючих не помітних для них самих стереотипів. Як зазначає сучасний 

український дослідник О.М Шерман, стереотип «спить» у свідомості 

людини на внутрішньому рівні і сягає базових опозицій міфологічного 
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світосприйняття: свій - чужий, життя – смерть, порядок – хаос та його 

архетипів: герой, демонічна сила і т.д. [Шерман О.М. Політичний 

стереотип : місце у політичному процесі та технології формування 

засобами масової інформації. – Львів : Сполом, 2008. - С. 18]. Зрештою не 

можна не згадати про феномен політизації релігії, наслідком якої стають 

войовнича риторика, непоступливість, вразливість рядових віруючих до 

зовнішніх маніпуляцій. Вчені наголошують, що, співіснуючи з політикою, 

релігія завжди тією чи іншою мірою політизується. Ця тенденція у наш час 

є переважаючою[Никитина А.Г. Политизация религии // Вопр. философии. 

– 1994. - № 3. - С. 174]. Щоб повернути собі домінуюче положення у 

суспільстві, покращити престиж, релігія в сучасному секуляризованому 

суспільстві вимушена звертатись до політичних проблем. Але, з іншого 

боку, і політики часто звертаються до моральних засад віри, до прямої 

взаємодії з релігійно-церковними структурами у своїх змаганнях за 

симпатії виборців. 

 Проблема толерантності, як відомо, актуалізується в контексті 

розгортання міжконфесійних, міжцерковних та етноконфесійних, 

суперечливих за своєю природою відносин, серед яких виділяють типи 

антагоністичні й антагональні. Міжконфесійні, міжцерковні відносини 

антагонального типу – це така система взаємозв’язків, cпілкування їх 

суб’єктів, яка позбавлена жорсткої антагоністичної опозиційності і яка 

характеризується взаємним прагненням до адаптації один до одного, до 

подолання відчуження при збереженні своєї інакшості, відмінних рис. Це - 

взаємини релятивної рівноваги інтересів, які базуються на здатності 

цінувати свободу, права, готовність до діалогу, свідомої відмови від 

ворожості [Бабій М.Ю. Міжконфесійні конфлікти у контексті 

взаємовідносин етноконфесійних ідентичностей // Релігія і нація в 

суспільному житті України й світу / За ред. Л.О.Филипович. – К.: Наукова 

думка, 2006. - С. 216-217]. 

 Найкращі об’єктивні умови для поступового органічного 

утвердження таких відносин, на нашу думку, є на регіональному рівні. 

Саме тут за посередництвом спеціалізованих і повноважних державних 

інституцій крок за кроком можна налагодити та підтримувати постійні 

особисті контакти лідерів релігійних організацій і рядових віруючих, 

сприяти у розв’язанні повсякденних питань, згуртовувати їх зусилля на 

спільні соціальні проекти і заходи, тим самим формуючи тканину довіри і 

досвід безконфліктного співіснування.  

 Пріоритетними принципами регіональної політики у царині 

релігійних відносин є реалізація конституційних норм і вимог чинного 

законодавства щодо гарантії свободи совісті, відносин держави і церкви, 

діяльності релігійних організацій; адаптація загальнодержавної політики 

до специфічних регіональних умов; відкритість влади до діалогу із всіма 

конфесіями; об’єктивність, неупередженість, рівність у відношенні до всіх 

зареєстрованих релігійних організацій; ознайомлення широкого загалу 
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через місцеві засоби масової інформації з поточною культовою і 

позакультовою діяльності церков, деномінацій, окремих об’єднань; 

залучення релігійних громад до благодійницької діяльності, до 

патріотичного і морального виховання, до участі у суспільно-політичному 

житті області. 

 Сприятливими умовами для реалізації зазначених принципів у 

практиці повсякденної роботи є чинник спільної історичної долі і 

загальних для всіх представників місцевої громади проблем; своєрідне 

культурно-символічне поле того чи іншого регіону, завдяки якому люди, 

як земляки, здатні відчувати свою близькість і краще розуміти один 

одного; наявність низки соціальних мереж, каналів комунікацій та 

спілкування, за допомогою яких формується і функціонує громадська 

думка, здійснюється соціальний контроль, реалізуються у взаємодії з 

іншими різні соціальні, психологічні, культурні потреби людей. 

 Миколаївщина, що входить до складу Півдня, як одного з великих 

регіонів України, вирізняється багатоконфесійним складом населення. 

Нині тут зареєстровано 490 релігійних організацій 29 конфесійних 

напрямів і течій [Тригуб О.П. Релігії та конфесії Миколаївщини // 

Миколаївщина в новітній історії. – Миколаїв : Вид-во ПП Шамрай, 2007. - 

С. 245]. Особливістю релігійної мережі регіону є усталений характер 

мультикультурних традицій у зв’язку з тим, що Північне Причорномор’я з 

давніх-давен було територією, де життєві хвилі змішували представників 

різних народів і вірувань. Ще до нової ери на територію теперішньої 

Миколаївщини прибули жителі славнозвісного Мілета, заснували Ольвію, 

а до того – вони ж поселилися на острові Березань, де знайдені залишки 

культових споруд, присвячених Афродиті, і комплекс кам’яних споруд - 

так званий «Некрополь Скадовського». Прибульці вели доволі інтенсивний 

торгівельний обмін з місцевими кочовими племенами [Миколаївщина 

багатонаціональна : з історії етнічних спільнот регіону. – Миколаїв : Атол, 

2005. – С. 49]. Згідно з «Житієм Святих Апостолів» після Вознесіння Сина 

Божого, його учень Андрій Первозванний проповідував у Скифії, 

Босфоринові. Про це також розповідає Нестор-літописець у «Повісті 

врем’яних літ». У кінці Ш ст. на цих землях утворилась готська держава, а 

у 323- 325 роках - автокефальна Готська єпархія на чолі з єпископом 

Феофілом. Північ Причорномор’я відвідували Кирило і Мефодій. Після 

цього вони отримали дозвіл від Римського Папи чинити богослужіння 

слов’янською мовою.  

 Північне Причорномор’я довгий час перебувало у зоні впливу 

Кримського ханства. Тут будувалися мечеті. У стародавньому місті-

фортеці Кара-Кермені або Ачі-Кале (м.Очаків) функціонувало 3 мечеті. В 

селі Тернівка ( передмістя Миколаєва) перша мечеть була вже у 1790 р. В 

самому ж місті вперше мечеть було збудовано у 1869 році. Християнська 

традиція в регіоні починає відновлюватися у ХVШ ст., коли на його 

території були побудовані перші козацькі церкви. З 60-ти церков, що 
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існували за часів козаччини, три знаходились на території сучасної 

Миколаївської області: у Кисляківці (Жовтневий район), в Орлику 

(м.Первомайськ), у Гарді (Доманівський район) [Релігійні організації на 

Миколаївщині : Науково-політичний довідник. – Миколаїв : Вид-во МФ 

НаУКМА, 2001. - С. 10]. З входженням цих земель до складу Російської 

імперії її освоюють численні переселенці. Варто зазначити, що 

відповідним Імператорським указом їм були гарантовані свобода 

віросповідування, право будувати церкви і мати своїх власних 

священнослужителів. Окрім православних, тут з’являються римо-

католицькі, лютеранські, пізні протестантські, мусульманські, іудейські 

громади. Перший костьол в Миколаєві був побудований у 1794 році, а 

згодом такий же - у с. Киселівка. Сьогодні костел Святого Йосипа не лише 

центр релігійного життя католиків Миколаєва, але й місце проведення 

цікавих культурних заходів. Ініціатором побудови лютеранської кірхи, у 

приміщенні якої відновлене після тривалої перерви богослужіння, був 

військовий губернатор Миколаєва, головний командир Чорноморського 

флоту адмірал О.С.Грейг (1816 -1833) [Никитин В.И. На круги своя. 

История прихода евангелическо-лютеранской церкви Христа Спасителя г. 

Николаева. – Николаев : Изд-во Ирины Гудым, 2006].  

Варто визнати те, що ще далеко не повно використовуються 

можливості краю для розгортання туристичних маршрутів історико-

релігієзнавчого спрямування, значення яких полягає не лише у 

безпосередньому задоволенні допитливості людей. Як це слушно 

зазначається в дисертації Е. Слободенюк, через туризм реалізується 

особиста свобода, формується толерантність, відкритість до «іншого» 

буття людини [Слободенюк Е.В. Туризм як чинник гуманізації відносин 

між народами. Автореф. дис. канд. філософ. наук. — Київ, 2003. - С.6]. На 

сьогоднішній день в області залишились 2 храми, побудовані у ХVШ ст., 

34 – у ХІХ ст., 12 – на початку ХХ ст. Перлиною серед них можна вважати 

дванадцятиглавий Свято-Михайлівський Пелагеєвський монастир, 

побудований 110 років тому під керівництвом запрошеного з Німеччини 

архітектора у стилі модерн з вмонтованими у купольні хрести дзеркалами, 

унікальним порцеляновим вівтарем, незвичними для православ’я 

скульптурними зображеннями святих всередині приміщення. Ніде в 

дореволюційній Росії такого не було. Доповнює враження від побаченого 

природний краєвид надзвичайної краси [Свято-Михайлівський 

Пелагеєвський монастир. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2007. – 64 с.]. 

Час і колишня влада не пошкодували цю унікальну споруду. Сьогодні тут 

проводяться реставраційні роботи і діє жіночий монастир, приїздять 

паломники і численні туристи. Іншою відомою православною пам’яткою 

краю є Касперівська ікона Божої Матері [Касперівська ікона Божої Матері 

– культурна та духовна пам’ятка Півдня України // Історія півдня України 

від найдавніших часів до сучасності: Зб. наук. праць . – Миколаїв; Одеса, 

1992. – Ч.2. – С. 60-68]. 
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Приклади людяності у ставленні до іновірців в регіоні у минулому 

також належать до його культурної спадщини. Так, коли 1 травня 1881 

року, як і в деяких інших містах, в Миколаєві розпочались єврейські 

погроми, то саме завдяки рішучим діям військового губернатора вдалося їх 

швидко зупинити. Очільники більшості інших міст проявляли 

бездіяльність і тим самим фактично потурали погромам [Щукин В.В., 

Павлюк А.Н. Земляки. Очерки истории еврейской общины города 

Николаева (конец ХVШ-начало ХХ века). –Николаев:Изд-во Ирины 

Гудым, 2009. – С.149]. Непоодинокими були приклади переховування 

євреїв місцевим населенням від репресій з боку фашистських окупантів під 

час Другої світової війни. 

Висновки. Ми маємо відзначити, що релігійна толерантність постає 

як важлива передумова і складова соціально-політичної стабільності в 

неоднорідному в етноконфесійному плані суспільстві. Вона виступає 

сприятливим фоном для розмаїття міжконфесійних, міжцерковних 

відносин на принципах взаємного визнання прав і свобод, рівності у 

ставленні держави до всіх легітимних суб’єктів цих відносин. Як особливе 

соціальне, психологічне відношення, як один із позитивних паттернів 

співжиття людей часів історичного минулого вона належить до культурної 

спадщини. Регіональна складова такої загальнонаціональної спадщини 

виступає оптимальним контекстом для діяльності щодо формування і 

підтримання толерантності. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье В.А. Ханстантинова «Религиозная толерантность и 

культурное наследие региона» проанализированы содержание и особенности 
феномена религиозной толерантности. Рассмотрены трудности ее внедрения в 
практику межконфессиональных, межцерковных отношений. Освещены 
принципы региональной политики и воспитательный потенциал культурного 
наследия Николаевщины для утверждения ценностей религиозной 
толерантности. 

Ключевые слова: религия, толерантность, нетерпимость, регион, 
культурное наследие, межконфессиональные отношения. 

 
In the article of V.Khanstantynov ”Religious tolerance and cultural 

legacy of region” essence and features of religious tolerance are analysed. Main 
obstacles in relation to its introduction in practice of interconfession, interchurch 
relations are considered. Some principles of regional policy and educating potential 
of the cultural legacy of Nickolaev region in order to ratify values of religious 
tolerance are lighted up. 

Keywords: religion, tolerance, intolerance, region, cultural legacy, 
interconfession relations. 
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РЕЛІГІЙНІ ПОТРЕБИ ВІРУЮЧОГО:  

ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ 

 
У своїй статті Ганна Кулагіна подає й критично аналізує різні погляди 

дослідників на феномен релігійних потреб віруючих. Головною ідеєю виступає 
віднесення релігійних потреб до сфери духовних та їх обумовленість дією 
соціальних чинників. 

Ключові слова: релігійні потреби віруючого, духовні потреби, 
духовність, релігійна свідомість, релігійна поведінка, самоактуалізація. 

 

Актуальність теми дослідження. Проблема потреб, як 

важливого елементу структури особистості, компоненту її емоційно-

психологічного комплексу, останнім часом значно актуалізує увагу 

соціологів і психологів. Дійсно, без вивчення системи потреб різних 

соціальних типів особистості, соціальних груп, форм і міри їх задоволення, 

умов формування і факторів, що впливають на зміну потреб, неможливе 

наукове планування та керування соціальними процесами. Потребами 

визначається поведінка людини, її ставлення до оточуючого світу, 

практична діяльність. Поза потребами неможлива будь-яка діяльність 

особистості. 

Аналіз релігійної поведінки віруючого свідчить про свідомі її 

чинники. Складається враження, ніби безпосередніми чинниками поведінки 

віруючого є ідеальні мотиви. Проте завданням науки постає 

віднаходження „спонукальних сил для спонукальних мотивів”, визначення 

детермінант власне ідеальних мотивів. Іншими словами, слід пояснити 

поведінку людей, виходячи не з їх свідомості, а з їх потреб, зрозуміти 

місце релігійних потреб віруючого у його духовному світі, житті та 

діяльності. Між іншим, якщо соціологами і представниками загальної 

психології у дослідженні потреб виконана відповідна робота, то цього не 

можна сказати про психологію релігії. До останнього часу релігійні 

потреби не лише не вивчалися, а й навіть виключались з емоційно-

психологічної сфери віруючих. Однією з причин тому є широке 

розповсюдження терміну „релігійні потреби” у богословській літературі, 

що містифікує зміст останніх. Відмінність між наукою і теологією у 

даному випадку полягає не в запереченні існування релігійних потреб 

першою і їх визнання другою, а в діаметрально протилежному 

витлумаченні їх сутності, мотивів, або витоків, виникнення та умов 

розвитку. 
                                                 
*
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Метою нашого дослідження виступає узагальнення напрацювань 

з теорії релігійних потреб задля подальшого з’ясування їх місця у 

структурі релігійної свідомості віруючих. Останнє постає важливим 

завданням при вивченні релігійних потреб віруючих сучасної України 

Дослідженість теми. Для науки проблема релігійних потреб 

особистості не є новою. Найповніше вона розроблена представниками 

американської психології релігії. Проте їх підхід хибує однобічністю. 

Практично, релігійні потреби особистості ототожнюються із 

суб’єктивними мотивами індивідуальних форм релігійності. Релігія 

вважається продуктом індивідуальної свідомості. Цим зумовлюється 

пошук універсальних для всіх часів, етносів та народів психологічних 

джерел релігійності. Розглянемо підходи американських вчених до 

питання релігійних потреб особистості більш детально. 

 

Основний зміст статті. Ми поставили перед собою завдання дати 

критичний аналіз існуючих концепцій з’ясування природи релігійних 

потреб. 

 Прибічники біогенетичного підходу стверджують, що існує 

вроджена, витоково притаманна людині схильність до релігії. Так, Дж. Коу 

називав людину „релігійною твариною‖, підкреслюючи тим самим, що 

релігійний інстинкт властивий особі так само, як інстинкт відтворення 

роду. Одночасно тривав пошук специфічного для релігії інстинкту. Дехто 

казав про те, що релігія постає „комплексом кількох інстинктів‖. 

Популярну на початку ХХ століття концепцію інстинкту у сучасній 

психології змінюють теорії „потреб‖, „мотивів‖, „бажання‖. По-різному 

американськими психологами визначається зміст „релігійної потреби‖. Її 

основою називають прагнення людини до гармонії з безкінечним, 

благоговіння перед святим, вказують на відображення у ній проблеми 

сенсу життя. Незважаючи на такі відмінності, всі точки зору поєднуються 

висновком, що людина за своєю природою є істотою релігійною. 

Сьогодні теорія „релігійної потреби‖ значно поширена серед 

представників теологічного напрямку у психології релігії. Для 

підтвердження того, що релігійна потреба виступає головною властивістю 

людської природи використовуються надбання психологічної науки та 

праці отців Церкви. 

Розвиток психологічної науки спростував необхідність пояснення 

виникнення релігії лише теоріями релігійного інстинкту, релігійним 

темпераментом або релігійною потребою. Водночас залишилися спроби 

віднайти у людській природі властивості, що неминуче відтворюватимуть 

релігійність. Власне, до таких спроб відноситься психоаналітичний підхід 

до з’ясування релігійних потреб. Як відомо, класичний фрейдизм джерелом 

релігійності вважає безпомічність людини перед зовнішніми силами та 

внутрішні несвідомі імпульси. Едипів комплекс, який притаманний людині 
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від народження, призводить до пошуку „образу батька‖, з якого 

формується ідея Бога. 

Ідею „сексуального несвідомого‖ розвивали багато вчених. Згідно з 

теорією О.Ранка, засади релігійності закладені у передпологовий період і 

спочатку існують у вигляді несвідомого, лібідозного прагнення ембріону 

до цілісності з материнським організмом. Теорія О.Ранка отримала назву 

„родової травми‖. Остання, на думку вченого, є джерелом незадоволення, 

страждань і вічної ностальгії людини про втрачений рай. 

У наш час теорія „сексуального несвідомого” не користується 

авторитетом серед психологів-релігієзнавців. За даними опитувань, 

проведених всередині ХХ століття, лише 2,5% молоді згадують про вплив 

еротичних факторів на формування їх релігійності. Останнім часом у 

наукових і теологічних колах більшою повагою користуються ті з 

модифікацій фрейдизму, що віддають належне несвідомим імпульсам 

людини, не загострюючи увагу на її статевих потягах. Прибічники цього 

психоаналітичного підходу твердять, що релігійність формується у 

постнатальному розвиткові людини під впливом навколишніх умов і, 

передусім, відносин у сім’ї. Концепція Бога обумовлюється ставленням 

дитини до своїх батьків. Американський психолог-релігієзнавець Е.Біддл 

зазначає, що ілюзорний добрий батько символізує Бога, а поганий – 

диявола. У свідомості дитини небеса узгоджуються з образом доброї 

матері, тому постають як місце, де всі потреби задовольняються і ніщо не 

турбує. Натомість погана ілюзорна мати – це місце страшних мук, 

знищення, символ пекла. Отримавши підсвідомі знання у дитинстві, 

індивід вимушений кожну свою дію спрямовувати на подолання диявола і 

пекла та досягнення Бога і небес у реальному житті. На зразок класичного 

фрейдизму, тут релігійність детермінується дитячим, але не сексуальним 

досвідом людини, що надалі практично не піддається контролю і свідомій 

перебудові. 

Дещо інший підхід до релігійних потреб простежується в одного з 

найяскравіших представників реформованого психоаналізу Е.Фромма. 

Згідно з його концепцією, релігійна потреба виступає головним джерелом 

релігійності. Під релігійною потребою вчений розуміє всезагальну потребу 

людей у системі орієнтації та в об’єкті поклоніння. Е.Фромм вважає 

релігійну потребу переважно соціальним утворенням. На думку 

дослідника, релігійна потреба породжується дисгармонією людського 

існування. Вихід особи з тваринного стану порушив її гармонійний зв’язок 

з природою і сформував своєрідні потреби, які не притаманні тваринному 

світу. 

З розвитком суспільства людина стає більш відчуженою від 

природи. Е.Фромм зауважує, що втративши відведене їй місце у 

колишньому вузькому світі, людина загубила відповідь на питання про 

сенс життя, внаслідок чого її охопили сумніви про неї саму і щодо мети 

свого життя. За цих умов релігійна потреба відображає несвідоме, 



102 
 

непереборне прагнення до відновлення єдності й рівноваги. 

Обґрунтовуючи важливість соціальних факторів у виникненні релігійної 

потреби, вчений вважає, що дисгармонія людського існування є важливим 

чинником останньої, наслідком антигуманних суспільних умов. Існування 

потреби в релігії постає також результатом конфлікту між незмінною 

людською природою і принципами соціальності. Зазначимо, що у 

розумінні Е.Фромма релігія набуває рис не стільки соціального, а 

переважно антропологічного явища. 

У сучасній зарубіжній психології релігії значне місце посідають 

фрустраційні теорії. У них виникнення потреби у релігії розглядається як 

суб’єктивна реакція індивіда на конфліктну ситуацію, що породжується 

нездатністю людини задовольнити певні інтереси, прагнення, бажання. 

Думка про взаємозв’язок релігії та залежності людини не є новою. Її 

висловлювали такі відомі філософи минулого, як Д.Юм, І.Кант, 

Ф.Шлейермахер, Л.Фейербах та інші. 

Обмеження релігійної потреби індивідуальною свідомістю 

спонукає вбачати джерело релігійності поза об’єктивною ситуацією, а саме 

– у суб’єктивному переживанні людини. Відтак американськими 

психологами головна увага приділяється не соціально значущим, а 

індивідуальним формам конфліктів. Потреба у релігії ідентифікується з 

конкретним суб’єктивним переживанням, почуттям, ставленням, яке, 

переважно, негативно забарвлене. У.Джемс зазначав, що могутнім 

стимулом релігійного пошуку виступає конфлікт людини із самою собою 

та з навколишнім світом, усвідомлення даремності того, що відбувається, 

жах перед злом, яке сталося, відчай, страх. Теорію психологічного 

конфлікту як джерела релігійності розглядають Г.Стреттон у праці 

„Психологія релігійного життя‖ та А.Бойзен у книзі „Релігія у побутовому 

житті та у кризі‖. Останній прагне дізнатися про природу і прояви 

особистих та соціальних кризових ситуацій, їх зв’язок з релігійними 

віруваннями та практикою щоденного життя. Дослідження призводить 

вченого до висновку, що конфлікт порушує порядок повсякденних думок і 

почуттів людини, загострюючи потребу у релігії. 

Існує кілька точок зору з приводу конфлікту як джерела релігійної 

потреби. Проте в цілому всі вони зводяться до того, що потреба у релігії є 

відповідною реакцією на неможливість задовольнити інтерес чи прагнення 

у життєво важливій для людини сфері. Обґрунтовуючи таку думку, деякі 

психологи-релігієзнавці спираються на теорію „чотирьох бажань‖ 

американського соціолога У.Томаса. Дослідник вважав, що всі форми 

індивідуального та суспільного життя, не виключаючи релігію, 

породжуються прагненням людей до задоволення чотирьох бажань, а саме: 

безпеки, відгуку, визнання і нового досвіду. У кожній релігії прихована 

сутність „чотирьох бажань‖. Так, молитва про хліб щоденний відображає 

природну потребу людей у безпеці, самозбереженні. Звернення особи до 

Бога демонструє потребу у відгуку, спілкуванні. Християнська ідея „Бог є 
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любов‖ постає квінтесенцією прагнення до визнання та любові. Нарешті, 

необхідність нового досвіду релігія задовольняє одкровеннями, 

містичними станами, культом. 

Аксіологічний напрям цієї ідеї розвинув американський психолог-

релігєзнавець П.Джонсон. Потребу у збереженні цінностей він вважає 

домінантою релігії. П.Джонсон визнає, що не всі цінності мають 

релігійний характер. Проте якщо потреби надто актуальні, а в особи 

відсутня адекватна можливість їх задоволення, виникають релігійні 

пошуки божественної допомоги. Дослідник стверджує, що релігія виникає 

із прагнення людини зберегти ціннісний зміст важливого для неї явища, 

задовольнити біологічні, соціальні і духовні потреби. Індивід не може 

повністю підпорядкувати оточуючий його світ, речі та явища, тому власні 

потреби хронічно не задовольняються. Усвідомлення безсилля, 

безпомічності призводить до пошуків Бога, який постає гарантом 

особистих і суспільних цінностей. Релігійна потреба підживлюється 

необхідністю віднаходження ідеального оточення, що відсутнє у світі 

фізичних речей, але властиво Богові. Таким чином, конфлікт людини та 

світу не здоланий, а релігія неминуча, необхідна. 

Варто відзначити, що американській науці притаманна 

психологізація сутності породженого релігією конфлікту, абсолютизація 

його ролі у житті людини та суспільства, ототожнення соціальної потреби 

в релігії з релігійною потребою як іманентною властивістю людської 

психіки. Американські психологи отримали багато цікавих емпіричних 

даних про вплив негативних переживань на формування релігійності. 

Водночас у їх працях почуття незадоволення, залежності, страху набули 

значення постійних супутників людини, що стало важливим аргументом 

релігійної апологетики. Дослідник релігійності Дж.Пратт наголошував, 

зокрема, на вкоріненості релігії у глибинах людської психіки. „Допоки 

людська природа докорінно не зміниться, індивід залишиться релігійною 

істотою (курсив мій – авт.), незалежно від піднесення або падіння будь-

яких догм, теологічних чи наукових,‖ – писав він [Pratt J. The Religious 

Consciousness. – New York, 1920. – P. 30]. 

Сучасні американські психологи-релігієзнавці розглядають 

потреби, інтереси, цінності, світоглядні установки передусім як продукти 

внутрішньої психічної діяльності. Вони не заперечують ролі виховання та 

освіти у формування релігійної свідомості. Проте обидва ці фактори 

виступають вторинними утвореннями відповідно до внутрішнього тяжіння 

особи до релігії. Виховання та освіта лише певним чином оформлюють 

релігійну потребу згідно з соціально та культурно прийнятими типами 

віросповідань. 

Останнім часом в американській психології релігії набула 

популярності різнофакторна теорія, що прагне дати своє витлумачення 

витоків релігійності. Вона виникла внаслідок однобічності попередніх 

спроб віднайти єдину і всезагальну причину релігії, якою подеколи 
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виступали релігійний інстинкт, релігійна потреба, відчуття залежності 

тощо. Популярності різнофакторної теорії сприяло активне використання 

соціально-психологічних методів дослідження з метою отримання 

емпіричного підтвердження конкретній гіпотезі про появу та існування 

релігійності. Масові опитування населення спиралися не лише на 

самоаналітичні здібності населення, а й передбачали широко 

розповсюджені, популярні думки як відповіді на питання. Результати 

виявили значне різноманіття суб’єктивно значущих мотивів звернення до 

релігії. Це примусило багатьох дослідників відмовитися від пошуку 

всезагального ―першопочуття‖, ―універсальної потреби‖ або іншого 

первинного елементу релігійності та сприяло утворенню комплексних 

теорій у цій галузі. 

Найбільш завершеної форми різнофакторна теорія набула у праці 

Г.Олпорта ―Індивід і його релігія‖. Він вважає релігію найсуб’єктивнішим 

проявом людського духу. На думку вченого, не існує універсальних 

законів особистості, а також немає стандартної моделі суб’єктивного 

релігійного досвіду та його єдиного джерела. Порівнюючи релігію індивіда 

з світлом білого кольору, Г.Олпорт зазначає, що важко зробити 

спектральний аналіз, адже призми кожної особистості унікальні. Тим не 

менш майже у всіх випадках ми спостерігаємо, що під час свого розвитку 

релігія індивіда обумовлювалася його: 1) фізіологічними потребами; 2) 

темпераментом та розумовими здібностями; 3) психогенними інтересами 

та цінностями; 4) пошуками раціонального пояснення світу; 5) власною 

реакцією на оточуючу культуру.  

За радянських часів у науці виробилася альтернативна методологія 

та система поглядів на проблему релігійної потреби людини. Радянські 

вчені вважали, що причини релігійності пояснюються несправедливою 

системою виробництва та розподілу, тобто опосередковували їх 

економічною моделлю суспільства. З точки зору радянської науки, такі 

емоційні чинники як страх, самотність, невпевненість утворюють лише 

психологічне підґрунтя до засвоєння релігії. Жодні переживання не 

можуть породжувати релігійне світосприйняття. Переживання створюють 

передумову, що реалізується завдяки включенню їх до системи готових 

релігійних уявлень та відносин, властивих суспільству, і запозичуються 

індивідом внаслідок умов його життєдіяльності. Поза соціально 

прийнятою системою релігійних значень суб’єктивні переживання людини 

не позначені специфічно релігійним. Однак внаслідок релігійного 

виховання, коли релігійні почуття та погляди передаються особі за 

традицією, існує можливість ототожнити їх з мотивами людської 

діяльності. Удавана самостійність психічних процесів та їх наслідків 

створює ілюзію первинності релігійної орієнтації свідомості. У цьому 

полягають корені теорій, що абсолютизують суб’єктивно-психологічні 

чинники релігійності. 
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У вітчизняній науковій літературі кінця ХХ століття 

утверджувалась точка зору на релігійність як породжену певними 

соціальними умовами, підкреслювалась думка, що виникнення й існування 

релігії обумовлено таким становищем людини у суспільстві, яке 

закономірно викликає потребу в ілюзіях, які, в свою чергу, виступають 

засобом подолання реальних суперечностей щоденного буття [Павлюк 

В.В. Психология современных верующих и атеистическое воспитание. 

Социально-психологическое исследование. – Львов, 1976. – С. 82]. 

Існування соціально-обумовленої потреби у релігійному виповненні 

дійсності радянські вчені підтверджували тезою про те, що релігії 

створюються людьми, які самі потребують її, а відтак розуміють релігійні 

потреби народу. Так, характеризуючи матеріальні й психологічні умови 

виникнення християнства, зазначалося, зокрема, що всезагальному 

безправ’ю та втраті сподівань на можливість кращих порядків відповідала 

загальна апатія й деморалізація. Християнство, з’явившись під час цього 

економічного, політичного, інтелектуального та морального занепаду, з 

легкістю сприймалося людьми, які, зневірившись у матеріальному 

звільненні, шукали натомість звільнення духовного, або такого „втішання 

у свідомості‖, яке б врятувало їх від повного відчаю. Такий підхід до 

проблеми релігійних потреб засвдчує, що в останніх немає нічого 

заздалегідь передвизначеного, трансцендентного. Вони набуваються 

людиною, формуються у неї під впливом певного соціального середовища, 

яке, за даних умов, не може задовольнити її нагальних матеріальних і 

духовних потреб. Відповідна соціально-психологічна атмосфера сприяє 

виникненню потреби у релігії. 

Потреби реалізуються через інтереси, під якими розуміють 

спрямованість думок, почуттів людини на об’єкти, що задовольняють чи 

здатні задовольнити її потреби. Інтереси опосередковані становищем 

людини у суспільстві, у системі суспільного виробництва, пов’язані з 

усвідомленням потреби та з вибором засобів для її задоволення. В свою 

чергу, потреби виникають як результат взаємодії між людиною і 

середовищем, внаслідок впливу середовища на людину. Вони залежать від 

специфіки розвитку і виховання індивіда, прилучення до світу людської 

культури – матеріальної і духовної. Можна стверджувати, що життя особи, 

колективу, суспільства в цілому постає процесом виникнення і 

задоволення потреб. Чим .ширші, різнобічніші й багатші соціальні зв’язки, 

суспільні відносини людини, тим різноманітнішими постають її потреби і 

способи їх задоволення, і навпаки. Додамо принагідно, що, крім 

„макросередовища‖, на індивіда впливає „мікросередовище‖, тобто 

безпосереднє оточення: сім’я, родичі, колектив, де він працює. До того ж, 

потреби кожної особи обумовлені її психологічними характеристиками: 

схильностями, особливостями інтелектуального розвитку та емоційно-

вольової сфери, темпераментом. 
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 Тому свідомість сучасного віруючого – досить складне утворення, 

в якому переплелися релігійні й нерелігійні ідеї, уявлення, почуття. На 

основі соціального положення віруючого і складної взаємодії релігійних і 

нерелігійних компонентів в свідомості, формуються його потреби. 

Про релігійні потреби можна казати лише у зв’язку з релігійною 

свідомістю. Жодний акт людської свідомості, логічна помилка, 

переживання чи афект, нахили не можуть вважатися релігійними, а 

набувають релігійного забарвлення лише через виповненість відповідним 

значенням у культовій системі. Це зауваження стосується й релігійних 

потреб. Наголосимо, що релігійна свідомість не існує осібно, а виступає 

соціально обумовленим феноменом. Релігійним потребам відповідають всі 

без винятку психологічні характеристики потреб. Вони викликають 

релігійну активність віруючого, обумовлюють цілком визначену 

діяльність, спрямовану на їх задоволення. 

За критерієм переконаності особи у вірі, релігійні потреби 

поділяють на дві великі групи. До першої відносяться релігійні потреби 

переконаних віруючих, у свідомості яких домінують релігійні погляди, 

уявлення, почуття, установки. Їх релігійність породжує глибоку потребу в 

наслідуванні релігійних приписів, а саме: здійснення молитов, дотримання 

постів, участь у богослужіннях та інших культових діях. Обумовлена 

релігійною свідомістю релігійна поведінка викликає у віруючого певні 

релігійні переживання. Звідси – прагнення віруючого до відвідування 

богослужінь, молитовних зібрань, здійснення культових дій, під час яких 

він задовольняє наявну релігійну потребу. Інколи прагнення мати подібні 

відчуття втрачає власне релігійний мотив, перетворюючись на самоціль. 

Якщо через якісь чинники потреба не знаходить свого задоволення, 

віруючий відчуває неспокій, шукає шляхи зняття незадоволення. Як 

засвідчують дослідження, така категорія віруючих зовсім незначна серед 

послідовників православ’я і досить помітна серед п’ятидесятників та 

адвентистів [Павлюк В.В. Психология современных верующих и 

атеистическое воспитание. Социально-психологическое исследование. – С. 

87]. 

Друга група релігійних потреб – це потреби загальної маси 

віруючих, які вважають себе послідовниками релігії, але у їх свідомості 

релігійні погляди не переважають й не визначають поведінку. У таких 

віруючих релігійні вчинки поступово втрачають власне релігійну 

мотивацію. 

Висновки. Релігійні потреби відносяться до сфери духовних 

потреб. Вони постають також потребами особистими, тобто такими, через 

які висловлюється, реалізується ставлення конкретного віруючого до 

навколишньої дійсності і які задовольняються на індивідуальному рівні. З 

огляду на зазначене вище, вважаємо, що перспективним напрямком 

дослідження є експериментальне вивчення конструктивних можливостей 



107 
 

релігійних потреб віруючих, їх вплив на розвиток, вдосконалення 

особистості, самоактуалізацію, відчуття задоволеності власним життям. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В своей статье Анна Кулагина рассматривает разные точки зрения на 

феномен религиозных потребностей верующих. Главной идеей выступает 
соотнесение религиозных потребностей с духовной сферой личности и их 
обусловленность действием социальных факторов. 

Ключевые слова: религиозные потребности верующего, духовные 
потребности, духовность, религиозное сознание, религиозное поведение, 
самоактуализация. 

 
In this article author said about some scientific points of view about religion 

requirements of the believers. The main idea is about that religion requirements of 
the believers corresponded to spiritual sphere and caused social motives. 

Key words: religion requirements of the believers, theirs spiritual 
requirements, religion consciousness, religion behavior, self-actualization. 
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ВНЕСОК А.РІЧИНСЬКОГО 

В ПРОЦЕС ЗАПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

В ПРАКТИКУ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ПОЛЬЩІ 

 
У статті О.Альошиної проаналізовано головні етапи введення 

української мови в православно-церковне життя, висвітлено діяльність Арсена 
Річинського, спрямовану на введення української відправи в церковне 
богослужіння. Він виступав одним із активних учасників національно-церковного 
руху за українізацію Православної церкви на Волині в міжвоєнний період.  

Ключові слова: Арсен Річинський, Польська Православна Церква, мова 
церковно-релігійного життя, українська мова, церковнослов’янська мова, 
російська вимова, богослужбова мова, Луцький з’їзд. 

 

Актуальність теми. Із піднесенням національної свідомості 

волинян у 20-30-х роках ХХ століття розгорнувся потужний рух, 

спрямований на демократизацію та українізацію церковно-релігійного 

життя, встановлення у церкві засад соборноправності. Арсен Річинський 

був одним з найвидатніших організаторів та учасників українського 

церковного руху в Православній церкві в Польщі. Радянська історіографія 

всіляко замовчувала тогочасні процеси на Волині, а відтак вони 

залишаються недостатньо дослідженими.  

В умовах польської займанщини українська мова була однією з 

головних ознак національної приналежності й важливим захистом від 

асиміляторських впливів. Це добре розуміли прихильники та супротивники 

українізації Православної церкви в Польщі, тому ця проблема набрала ваги 

одного з головних і визначальних чинників у всьому національно-церковному 

русі. 

Відтак дослідження тогочасної практики українізації 

православно-релігійного життя має актуальне значення з огляду на 

сучасні мовні процеси в українському православному світі, бо ж українська 

мова практично витіснена із вжитку в переважній більшості 
                                                 
*
 Альошина О.А.. – викладач кафедри релігієзнавства Національного університету 

«Острозька академія». 
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православних спільнот. Метою нашого дослідження було виявлення тієї 

аргументації, до якої звертався А.Річинський при обстоюванні 

необхідності впровадження української мови у практику Православ’я 

Польщі, а завданнями – визначення тих форм, які при цьому 

використовувалися.  

Оскільки творча спадщина А.Річинського лише нещодавно 

включилася в об’єкт наукового дослідження, то тут будь-які праці вже є 

новизною. До означеної нами проблеми лише в загальному ракурсі вивчення 

написаного А.Річинським зверталися А.Колодний, О.Саган, А.Гудима, 

Н.Стоколос. Мовне питання православного життя не було для них 

спеціальним об’єктом вивчення. Можемо із повною впевненістю 

наголосити, що питання нашої теми до цього часу залишаються 

недослідженими. 

 

Основний зміст статті. Для православних українців Волині у 

міжвоєнний період проблема мови богослужінь і викладання релігії в 

школах вийшла за межі внутрішньо церковного значення, ставши 

основною формою національного самозбереження.  

Арсен Річинський у своїй книзі «Проблеми української релігійної 

свідомості» особливу увагу приділив проблемі мови церковно-релігійного 

життя. Безсумнівним він вважав той факт, що тільки молитва рідною 

мовою відповідає релігійній психіці й давнім традиціям українського 

народу. «Хто має на думці правдиву християнізацію мас, - зауважував він, 

- той не повинен із чужої обрядової мови творити кумир, який тільки 

задержує пересякання євангельської науки у народний побут» [Річинський 

А. Проблеми української релігійної свідомості. – Тернопіль, 2002. – С. 

130]. 

З цього приводу професор І. Огієнко писав: «У всіх слов’янських 

Церквах на порядок денний гостро стала справа богослужбової мови. 

Церкви, що вживають т. зв. церковнослов’янської мови, опинилися 

сьогодні перед дуже трудним завданням „освіження‖ своєї літургічної 

мови, але це завдання вони вирішують кожна по-своєму. Процес певної 

зміни чи наближення богослужбової мови до мови живої на сьогодні став 

зовсім виразним і реальним по всіх без винятку слов’янських Церквах» 

[Огієнко І. Богослужбова мова в слов’янських церквах: Зб. рецензій на нові 

видання. – Воршава: Синодольна друкарня, 1931. – С.4]. 

Тому є цілком зрозумілим прагнення українського народу на 

використання рідної мови. Постійна потреба українізації церковного життя 

була обґрунтована на Волинському єпархіальному зібранні представників 

духовенства і мирян, яке відбулося 3-10 жовтня 1921 р. у Почаївській 

лаврі. У його резолюції «Про українізацію Служби Божої» зазначалося: 

«Жива віра вимагає і живої мови в молитвах і Службі Божій, через те треба 

перейти від церковно-слов’янської мови до народної, живої мови 

української» [Православна Волинь. – 1922. – № 1-4. – С.33]. Вона 
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доповнювалася відповідною резолюцією щодо її практичної реалізації. У 

цій же резолюції вказувалося, що перехід до української мови в церкві має 

відбуватися поступово, в міру того, як будуть перекладатися й 

ухвалюватися авторитетною церковною владою потрібні богослужбові 

книги [Стоколос Н. Арсен Річинський і боротьба за українізацію 

православної церкви на Волині // Людина і світ. - 1998. - №2. - С.14].  

Ці рішення набирали необхідної чинності після того, як 16 червня 

1922 р. Священний Синод допустив використання в богослужбовій мові 

народної української вимови й читання Святого Письма під час Служби 

Божої українською мовою. На подання Міністерства освіти і віросповідань 

14 грудня 1922 р. Священний Синод доповнив цю ухвалу дозволом на 

вживання польської та білоруської вимови у церковнослов’янських 

богослужбових текстах. 

Можна стверджувати, що у ці перші роки, коли православна ієрархія 

була вимушена погодитися на автокефалію і ще не наважувалася відкрито 

висловлювати свої промосковські орієнтації, були здійснені вагомі кроки 

щодо впровадження української мови в різні сфери церковного життя. У 

1921 р. першим почав викладати українською мовою Святе Письмо в 

Кременецькій Духовній семінарії протоієрей Олександр Громадський 

[Савчук Б. За українську православну церкву (національно-церковний рух 

на Волині у 20-30-ті роки ХХ ст.). – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1997. – 

C.59]. 3 1922 р. українська мова вводиться при вивченні Закону Божого у 

світських навчальних закладах краю та впроваджується як мова навчання в 

духовних і початкових братських школах єпархії. 

3 вересня 1924 р. вища церковна влада уточнила свої попередні 

рішення з мовного питання. Синодальною ухвалою вживання української, 

білоруської, польської та чеської вимов у богослужбовій діяльності 

дозволялося лише при «використанні текстів, одобрених церковною 

владою, і в тих парафіях, де того захочуть парафіяни і де виявиться на це 

можливість з місцевих умов» [ Духовна бесіда . – 1924. – №1. – С.115]. Це 

стало кроком назад, бо нечіткість визначень відкривала широкі можливості 

для різних зловживань та обмежень супротивників розмосковлення 

Православної церкви. Були використані різні заходи, щоб постанови 

Священого Синоду залишилися не втіленими та щоб припинити розпочаті 

процеси українізації [Духовний сіяч. – 1927. – Ч.29-30. – С.20]. 

Проте насправді вже були підготовлені переклади книг українською 

мовою, здійснені професором Іваном Огієнком для богослужбових цілей. 

Зокрема, А. Річинський зазначав: «Де ще на світі є приклади, щоби 

церковно-богослужбові книжки друкувалися не церковною владою ... і досі 

митрополія не видала жодної української богослужбової книжки. Одначе 

всі наші церковні книги видано приватними особами: часослов – накладом 

проф. Огієнка, євангеліє – видавництвом «Поділля», парастас і нотні 

збірки церк. співу – видавництвом «На Варті» [ Річинський А. Сучасний 
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стан церковно-релігійного життя української людності в Польщі. – 

Варшава, 1927. –С. 17]. 

З цього приводу в пресі зазначалось: «Напрестольне Євангеліє не 

друкують і досі. Перекладацької Комісії не скликають. Ані церковних, ані 

шкільних книг не видають. Провінцію засипають непотрібними 

слов’янськими требниками, а на українські требники «нема грошей», хоча 

й він має великий попит і давно готовий до друку» [На Варті. – 1925. – 

№13. – С.4]. 

Слід відзначити, що, незважаючи на ухвали Священого Синоду від 

1924 року щодо впровадження богослужбової мови, натиск російських кіл 

не послабився. Посади парафіяльних настоятелів посідали особи 

російського походження, часто емігранти з Росії, які не мали належної 

духовної освіти. Ці священнослужителі у містах брали участь у російських 

організаціях і не сприймали впровадження української мови. У храмах й 

надалі використовували російську вимову богослужбових текстів, 

проповіді виголошувались російською мовою, хоч переважна більшість 

віруючих були українці. Отже, перехід на українську вимову богослужіння 

залежав не лише від віруючих парафії, а більшою мірою від настоятеля.  

Річинський звертав увагу на те, що активність парафіян особливо 

зросла у зв’язку з рухом за впровадження української мови як літургійної. 

Таке прагнення народу в церковній справі було інстинктивним 

продовженням національно-історичної та місцевої церковної традиції 

предків. Однак досить часто духовенство, виховане за царських часів у 

російському дусі, не погоджувалися з такою реформою. По багатьох селах 

спостерігалося таке явище, коли хор і народ співали в церкві по-

українськи, а священик в той же час відправляв по-слов’янськи, ще й з 

російською вимовою. «Просто незрозумілою стає ота впертість, з якою 

деякі духовники в своїм засліпленню борються, як тільки можуть, з тим 

народним рухом, замість того, щоб використати його для наближення 

народу до церкви» [Річинський А. Сучасний стан церковно-релігійного 

життя української людності в Польщі. – Варшава, 1927. – С. 17]. Дуже 

часто священики починали проводити службу Божу українською мовою 

лише під тиском настирливих українців. У таких випадках релігійно-

національні потреби та бажання парафіян виконувалися не щиро, а тільки 

як формальний акт.  

У подальшому питання використання української мови було 

порушено Арсеном Річинським ще під час діяльності Організаційного 

Комітету з проведення Луцького Церковного з’їзду. Приводом для цього 

слугувала постанова Священного Синоду від 26 лютого 1927 р. щодо 

справи ставлення народу до церковнослов’янської мови богослужіння 

[Рівненський обласний краєзнавчий музей. - КН 12410 / VIII Д 2376 – 

Постанова Св. Синоду з дня 26.02.1927 року (журнал Ч.4, точка 3) з 

приводу Українського церковного з’їзду]. Це було зроблено з метою 

довести, що народ начебто сам не бажає українського богослужіння. На 
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сесії Митрополитальної Ради, яка відбулась 26-28 травня 1927 року, було 

проведено дискусію щодо українізації богослужіння. Зокрема, отець Павло 

Пащевський зауважив, що багато парафій з українським населенням 

бажають української відправи в церкві, проте священики не насмілюються 

правити по-українськи через відсутність вказівки щодо цього питання з 

боку місцевої церковної влади. Він додав, що «краще впливати на молодь 

через українізацію, коли вона нею цікавиться, ніж зовсім покинути 

молодь» [Духовний сіяч. – 1927. – Ч.29-30. – С.25]. Митрополит заявив, що 

питання українізації повинно розглядатись мирно, без насильного 

домагання українців про введення української мови там, де це може 

викликати суперечки серед народу, а «прихильники церковнослов’янської 

мови повинні, в свою чергу, зріктися непримиримості в відношенні до 

українських богослужбових текстів» [Духовний сіяч. – 1927. – Ч.29-30. – 

С.26].  

Церковне керівництво мобілізувало усе духовенство, бо не було 

впевнене в тому, що воно піде проти народу. Усі намагання митрополії 

були спрямовані на те, щоб переконати священиків у тому, що українці 

вимагають не тільки рідної мови богослужіння, але й українізації 

церковного устрою. Насправді ж рішення постанови почало діяти у 

зворотному напрямку. На противагу тому, щоб об’єктивно з’ясувати, як 

ставиться населення до церковнослов’янського богослужіння та дійсно 

домагається введення української відправи, почали поширюватися 

секретні інструкції для організації антиукраїнських зібрань. Проведення 

церковно-народного плебісциту могло набути історичного значення, проте 

і в цьому випадку вдалися до обману. Відразу ж 4 березня були 

організовані та проведені відповідні собори в Рівному, Здолбунові та 

Турійську.  

Як наслідок, благочинні почали скликати на місцях собори 

настоятелів парафій, на яких священики підписували заготовлене прохання 

до митрополії про недопущення українізації в церкві як шкідливого 

нововведення. Такі свідчення висвітлювались і в тогочасній пресі. 

Наприклад, у Рівному прот. Рогальський змушував підписувати 

священиків такі прохання, а для відсутніх залишали порожнє місце для 

обов’язкового підпису. Також було наказано «агітувати по парафіях проти 

українізації богослуження ( – це так малося «виявляти волю народу»)» 

[Рідна Церква. – 1927. – №2. – C.12].  

У Здолбунові відбулися збори, на яких о. Подчашинський з’ясував у 

духовенства про вживання української мови по церквах згідно з наказом 

вищої церковної влади. Проте на прохання зачитати цей наказ він 

ознайомив з секретним листом о. Рудікова з Мізоча, який мав 

розпорядження церковної ієрархії і вимагав скласти протест проти 

українізації церкви і Луцького з’їзду. Частина духовенства обурилася 

такими вчинками і вимагала зірвати зібрання або написати постанову на 

захист Луцького з’їзду та української відправи. Було складено записку до 
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митрополита Діонісія з проханням благословити проведення Луцького 

з’їзду. З метою втихомирити назріваючий скандал Подчашинський уклав 

нову антиукраїнську постанову, змусивши підписати її декількох старост. 

Саме таким обманом відбулося підтасовування голосів народу. 

Такі вчинки спостерігалися в діях більшості благочинних Волинської 

єпархії, а їм протистояла лише незначна кількість благочинних, які були 

свідомими українцями. Були священики, які їздили і збирали підписи 

проти українізації, погрожуючи духовенству звільненням за відмову 

підписатися. Перешкодою стало те, що більшість парафій на 

Костопольщині були українізовані. Зокрема, на подібні дії отця Бушми 

благочинний Микола Бухович подав рапорт до митрополії «в справі 

неправних діянь о. Бушми, але наслідком того рапорту було незабаром 

позбавлення прот. Буховича становища благочинного» [Власовський І. 

Нарис історії Української Православної Церкви: В 4-х т. – Нью-Йорк, 1998. 

– Т.4. – Ч.2. – С.55].  

Проте були й випадки непокори щодо таких дій. Зокрема, на зібранні 

у м. Турійську на Ковельщині виникла сварка між духовенством і 

благочинним Концевичем. Супротив духовенства викликала пропозиція 

підписатися проти українізації церкви та її головних провідників, а саме 

лікаря А. Річинського. 

На Володимирщині священик та церковний староста підписали 

протест проти українізації від імені усієї парафії. Так виник скандал, і 

староста с. Хотячева А. Шевчук надіслав лист до газети «Українська 

Нива», в якому спростовував чутки і зазначав, що він підписав заяву за 

вказівкою благочинного Данилевича і священика Денисевича. Він написав: 

«Коли в тому папірці написано, що я підписався за парафіян проти 

впровадження Служби Божої на українській мові, то в тім не моя вина, бо я 

малограмотний і повірив панотцям і через те свій підпис здіймаю» [Рідна 

Церква. – 1927. – №2. – C.14]. 

Зазначимо, що саме такий стан речей засвідчив, з одного боку, 

ганебні способи боротьби з українським церковно-національним рухом, а з 

іншого – показав легковажне ставлення зполітизованої церковної ієрархії 

та духовенства до церкви і до релігії взагалі. Результати таємного 

плебісциту, проведеного церковною владою, не могли слугувати 

достовірним статистичним матеріалом у цій справі, а лише стали реальним 

свідченням духовної низькості тих, хто їх сфабрикував. 

Довідавшись від духовенства про підроблення підписів народу щодо 

небажання вживання української мови, Організаційний Комітет 

Церковного з’їзду на нараді 25 березня 1927 року вирішив провести 

протиакцію. Як зазначав А. Річинський: «Якщо вільно було прибічникам 

слов’янської служби подати свій голос, то так само й прихильники 

українського богослужіння повинні виявити свою волю, щоб і церковна 

влада чула голос обох сторін і вирішила справу по справедливості» [Рідна 

Церква. – 1927. – №2. – C.16]. Це було зроблено з метою надати церковній 
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владі достовірні матеріали, які показали б справжнє волевиявлення народу 

в справі української відправи. У цьому напрямку було надруковано й 

розіслано по повітах для підписування заяви усім охочим з таким змістом: 

«Ми, нижче підписані громадяни села (такого то) повіту, приналежні до 

православної парафії села, згідно з наукою Святого Письма (Мт. XXVIII, 

19; Мк. XVI, 15; Дії II, 44; 1 Кор. XIV, 5-40), домагаємося, щоби в нашій 

церкві негайно було запроваджено відправу усіх богослужінь рідною 

мовою нам українською, замість незрозумілої для нас і дітей наших 

слов’янської» [Державний архів Волинської області – Ф.46. – Оп.9. – Спр. 

699. – Арк. 171]. Зразки таких заяв були розміщені Арсеном Річинським у 

часописі «На Варті» з проханням надсилати підписані заяви до редакції 

журналу. Таке волевиявлення народу організатори сформулювали на 

підставі постанови Священного Синоду Православної церкви в Польщі від 

3 вересня 1924 року та на основі пункту 113 Конституції Речі Посполитої 

Польської від 17 березня 1921 року. Право репрезентувати волевиявлення 

народу вищій церковній владі надавалося представникам Організаційного 

Комітету.  

Таким чином, другий український плебісцит розпочався в квітні і 

закінчився 5 червня в день Луцького з’їзду. Підбиваючи підсумки 

плебісциту необхідно зазначити і про проблеми, що виникли під час його 

проведення. По-перше, був відсутній виконавчий орган, подібно до 

консисторсько-деканатської організації, який зміг би розповсюджувати 

такі заяви для підпису по селах. Тому по деяких селах населення зовсім не 

знало про плебісцит і не надіслали заяв. Зокрема, з с. Іванне та с. Редьків 

на Дубенщині, з с. Тростянець та с. Годомичи Луцького повіту надіслали 

тільки одну заяву, хоча саме тут були помітні прояви церковного 

народного руху і місцями села частково переходили на українське 

богослужіння. Тому цей брак інформації призвів до того, що люди не 

змогли виявити своїх домагань. 

По-друге, проведення плебісциту селянами, при повній пасивності, а 

іноді й ворожості духовенства, наражало людей на непорозуміння з 

поліцією.  

Наступним чинником було те, що не усі повіти подали загальну 

кількість парафіян, що затрудняло рахунок відсотка населення з-поміж 

поданої абсолютної кількості голосів, яка висловилася за українізацію 

богослужіння. Проте це не вплинуло на загальний результат референдуму. 

Завдяки проведеному організаторами плебісциту з’явилася можливість 

виявити не абсолютну кількість голосів, а з’ясувати перелік парафій, де 

впроваджувалася українська відправа.  

А вже в травні на засіданні Митрополичої Ради розглядалися його 

результати. З доповідей виходило, що хоча багато парафіян виступило за 

українську мову, проте більшість підтримували слов’янську. Такі висновки 

були сфальсифіковані. Це доводить хоча б велика кількість листів від 

православних до вищих органів єпархіальної влади та часописів про 
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зловживання під час референдуму. Тут не подавались результати вже 

згадуваного і тоді ж проведеного організаторами Українського Церковного 

з’їзду, референдуму, який показав зовсім протилежні результати.  

А.Річинський звернув увагу на те, що на результати цієї боротьби 

«щораз більше впливають сторонні сили, які впливають на варшавську 

митрополію вже здавна і які зовсім не бажають собі зросту національної 

свідомості серед українського населення через українізацію обряду» 

[Річинський А. Проблеми української релігійної свідомості. – Тернопіль, 

2002. – С.129]. 

Зазначимо, що в результаті таких акцій плебісциту щодо української 

мови богослужіння у великій кількості заяви з підписами від сіл та районів 

почали надходити до Організаційного Комітету, а після Луцького з’їзду – і 

до Українського Церковного Комітету. Підсумки цього церковного 

плебісциту оприлюднив Церковний Комітет, зазначивши назви усіх 

сільських громад, які склали підписи за впровадження української 

відправи. Надійшли документи зі списками громад з вимогою українізації 

богослужіння від 572 сіл Волинської єпархії [Власовський І. Нарис історії 

Української Православної Церкви: В 4-х т. - Нью-Йорк, 1998. – Т.4. – Ч.2. – 

С. 55]. Це були громади Луцького, Дубенського, Кременецького, 

Острізького, Здолбунівського, Рівненського, Костопільського, 

Володимирецького, Горохівського, Любомльського, Ковельського, Камінь-

Каширського та Сарненського повітів [Рідна Церква. – 1927. – №2. – C.17-

21]. Серед даних були й приписні села, які складали заяви самостійно. В 

цілому маленькі села надіслали від 50 до 80 підписів дорослого населення, 

більші села подали триста підписів. Загальна сума усіх голосів 

нараховувала до 70 тисяч дорослого населення.  

Отже, надіслані з сіл документи беззаперечно мали значення 

статистичних матеріалів. Саме об’єктивне ознайомлення з підписами 

селянства стримало б вищу церковну владу від певних помилок, «бо ж іти 

проти народу – справа безнадійна. Ми сильні будучим, бо спираємось на 

народну масу, на щиру релігійність нашого селянства і його здоровий 

національний інстинкт» [Рідна Церква. – 1927. – №2. – C.17]. Крім того, 

найважливішим було те, що ця статистика свідчила про великий зріст 

волевиявлення народу на підтримку українського церковного руху.  

Отже, коли в 20-і роки м. ст. під час загального відродження 

національної церкви на Волині було поставлено питання про українську 

мову в церковній проповіді та українську вимову церковнослов’янського 

богослужбового тексту, то воно зовсім не було чимось новим. Йшлося 

лише про повернення давніх традицій, що були знищені Москвою. Разом з 

тим воно розглядалося як один із важливих чинників та головних етапів 

українізації Православної церкви. 

Потужний рух 20-30-х років м. ст. на західноукраїнських землях, 

спрямований на українізацію православ'я, був яскравим свідченням 

пробудження національної свідомості українців Волині, Полісся, 
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Підляшшя, Холмщини, їх національної самоідентифікації. Цей рух 

відбувався у складних умовах, за суперечливого стану самої церкви, коли 

на православних українців чинився тиск з метою їх асиміляції. 

І в цій справі теж бачимо особистий вагомий вклад Арсена 

Piчинського активного громадського діяча, редактора, науковця, який 

протягом всього міжвоєнного періоду виступав за українізацію і 

демократизацію церковного життя.  

А.Річинський був переконаний, що потрібно витіснити 

старослов’янську мову з вжитку. Для того він уклав збірку церковних 

співів під назвою ―Всенародні співи в українській церкві‖. Вона, за 

словами самого автора, мала полегшити богослужіння в церкві 

українською мовою, показати перевагу й красу Служби Божої рідною 

мовою. З часом вийшли укладені ним збірники ―Українська відправа 

вечірня та рання‖та ―Українські колядки‖. 

Висновки. А. Річинський відстоював ідеї залучення мирян до участі 

в церковному житті. Він прагнув наблизити духовенство до народу, 

впровадити принцип соборності Української православної церкви стосовно 

її внутрішнього устрою та управління, повернути стародавні українські 

церковні звичаї та обряди. А.Річинський намагався впровадити 

використання української мови в релігійних відправах (читання Євангелія, 

проповідей), видання українських перекладів богослужбових книг, 

українізувати парафіяльні та духовні школи, розбудувати власну 

українську церкву, незалежну від держави та її внутрішнього устрою. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
 В статье О.Алѐшиной проанализировано главные этапы внедрения 

украинского язика в православно-церковную жизнь, раскрывается  
деятельность Арсения Ричинского, направленная на введение украинских 
служб в церковное богослужение. Он выступал одним из активных участников 
национально-церковного движения за украинизацию Православной Церкви на 
Волыне в межвоенный период. 

Ключевые слова: Арсений Ричинский, Польская Православная Церковь, 
язык церковно-религиозной жизни, украинский язык, церковнословянский язык, 
богослужебный язык, Луцкий съезд, церковное богослужение. 

 
Article O.Alioshina «The contribution of A. Richynskyi in the process of 

introduction of ukrainian language into practice of the Orthodox church in 
Poland» analyzed the main stages of implementation Ukrainian language in 
Orthodox church life, revealed the activities of Arseniy Richinskyi aimed at the 
introduction of Ukrainian services in public worship. He played an active contributor 
to the national church movement Ukrainian Orthodox Church in Volhynia in the 
interwar period. 

Keywords: Arseny Richynskyi, Polish Orthodox Church, language of church 
and religious life, Ukrainian language, tserkovnoslovyansky language, liturgical 
language, Lutsky Congress, worship. 
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Е. Бистрицька
* 
(м. Тернопіль) 

 

УДК 262.13+94 (47) 

 

КОНЦЕПЦІЯ «ТРЕТЬОГО РИМУ» 

В ПОЛІТИЧНІЙ СТРАТЕГІЇ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ТА СРСР ХХ-го СТОЛІТТЯ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ  

 
У статті Е.Бистрицької на основі архівних документів аналізуються події, 

пов’язані з розширенням канонічної території Московського патріархату в роки 
Першої і Другої світових воєн та повоєнний час. Звертається увага на участь у 
цих заходах державних органів влади. 

Ключові слова: Російська Православна Церква, Концеція «Третього 
Риму», Константинопольський Патріархат, Східні Патріархати, Рада у справах 
РПЦ, Алексій І. 

 

Актуальність теми дослідження. Присутність в українському 

конфесійному колі Української Православної Церкви, яка підпорядкована 

Московському Патріархату (УПЦ МП), періодично створює напруження у 

відносинах з іншими Православними Церквами. Російська Православна 

Церква (РПЦ), маючи значні позиції в Україні, гальмує природній процес 

надання автокефального статусу УПЦ МП і тяжіє до керівної ролі тепер 

уже серед церков «східноєвропейської православної цивілізації», що 

асоціюється з деякими політичними заявами російських лідерів. В сучасній 

історіографії чимало авторів, досліджуючи церковно-релігійні процеси в 

Україні в історичній ретроспективі, вказують на тісну взаємодію РПЦ з 

державними органами російської влади. Інтеграція новоприєднаних 

територій, як правило, супроводжувалася посиленням православної 

пропаганди і насильницькою ліквідацією інших церков. Складні проблеми 

релігійних трансформацій, які пов’язані з домінуючим впливом РПЦ, 

досліджені в працях С. Здіорука, Г. Надтоки, В. Пащенка, О. Сагана, Н. 

Стоколос, П. Яроцького та інших. Серед російських науковців на 

використання РПЦ для утвердження проросійського або прорадянського 

впливу вказують А. Бахтурина, О. Васильєва, М. Одінцов, М. Шкаровський. 

У пропонованій статті авторка поставила перед собою мету дати аналіз 

тих подій, які у політиці царського і радянського урядів відродили ідею 

«Москви – Третього Риму» з метою розширення своєї геополітичної 

присутності в інших регіонах світу. Цю мету вона прагнула зреалізувати 

шляхом вирішення низки наукових завдань. 

 

Основний зміст статті. Стратегія посилення Московського 

Патріархату як фактору зміцнення зовнішньополітичного впливу Російської 

імперії, а згодом - СРСР впродовж лише ХХ ст. була актуалізована двічі. 
                                                 
*
 Елла Бистрицька – доцент кафедри стародавньої і середньовічної історії 

Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. 
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Обидва рази – в період Першої і Другої світових воєн, завершення яких 

неодмінно супроводжувалося новими домовленостями про переділ 

територій і сфер впливу.  

Під час Першої світової війни для багатьох політиків установлення 

протекторату Росії над Константинополем виглядало справою цілком 

реальною. Англо-франко-російська таємна угода від 1915 р. про протоки 

передбачала включення всієї європейської частини турецьких володінь до 

складу Російської імперії: Константинополя (Стамбула), західного берега 

Босфору, Мармурового моря і Дарданелл, південної Фракії по лінії  

Мідія-Енос, а також «через стратегічну необхідність» — частини 

азіатського узбережжя між Босфором і р. Сакарією, островів Імброс і 

Тенедос й Проток [Сборник договоров России с другими государствами 

/1856 – 1917гг. /. Под ред. Е. А. Адамова. — М.: Госполитиздат, 1952. - С. 

428]. 

Розгортання театру воєнних дій на Галліпольському півострові дало 

змогу російським дипломатам впритул підійти до обґрунтування 

практичних рекомендацій з облаштування анексованих у Туреччини 

територій. Російський посланник у Сербії Трубецькой з приводу церковних 

проблем писав: «Питання про ставлення Росії до Константинопольської 

церкви є суто російським питанням, яке, звичайно, ніяк не стосується наших 

союзників. Для нас же воно має велике значення, причому не тільки 

місцевого, а й загальноцерковного характеру. Мені здається, що на перших 

же порах нам належить встановити зі вселенським патріархом найкращі 

відносини, розсіяти побоювання будь-якого посягання на незалежність 

Константинопольської церкви. Без сумніву, у подальшому ми повинні 

будемо вирішувати питання громадянської юрисдикції 

Константинопольської церкви, але так чи інакше врегулювати їх 

полюбовною угодою, але на перших порах найкраще якомога уникати 

дражливих питань» [Международные отношения в эпоху империализма: 

документы из архивов царского и Временного правительств 1878 – 1917 гг. 

Серия ІІІ: 1914 – 1917 гг. // Комиссия при ЦИК СССР по изданию док. 

эпохи империализма под председ. М. П. Покровского. — М.; Л.: 

Соцэкономгиз, 1935. — Т. 8: 24/11 мая — 16/3 окт. 1915 г., Ч. 1. - С. 330].  

Пропонувалося також після захоплення Константинополя зміцнити 

Константинопольський Патріархат шляхом введення до складу Синоду цієї 

православної інституції представників Російської, Сербської, Болгарської і 

Румунської Церков. З огляду на військові успіхи союзників особливо 

активно такі плани розроблялися у 1915 р. [Россия и Православный Восток. 

Константинопольский патриархат в конце ХІХ в.: письма Г. П. Беглери к 

проф. И. Е. Троицкому 1878 – 1898 гг. /. - РАН; Санкт-Петербургский ин-т 

истории. — СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2003. - С. 14]. Передача 

Константинополя (Стамбула) Росії означала б поширення її впливу на 

Східні патріархати. У складному становищі опинилися б католицькі місії та 

католицькі Церкви Східного обряду Близького Сходу, які 
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підпорядковувалися Ватикану. Посилення протекторату Росії, безперечно, 

сприяло б зміцненню РПЦ у християнському світі, а відтак і вирішенню 

геополітичних завдань царського уряду засобами церковного впливу.  

Посилена православна пропаганда, яка повинна була поєднати 

релігійну віру, державну політику і забезпечити надійність тилових 

структур армії, стала причиною численних конфліктів у Східній Галичині, 

які вийшли за межі окупованої території і набули міжнародного резонансу. 

У грудні 1914 – лютому 1915 р. тема переслідувань католиків у Галичині 

російською адміністрацією не сходила зі сторінок клерикальної преси. 

Переважно публікації висвітлювали дві проблеми: «примусовий перехід у 

православ’я та невизнання законним існування уніатства» [Архів зовнішньої 

політики Російської імперії (далі – АВПРИ). – Ф. 135. – Оп. 474. – Д. 162. - 

Л. 60]. Російські військові органи управління за активної допомоги ієрархів 

проводили політику православізації населення окупованих територій. 7 

вересня 1914 р. у Почаївську лавру «на виконання покладеного на неї 

вказаного доручення» прибув митрополит Євлогій, який згодом виїхав у 

Львів. Як повідомляв обер-прокурор Святійшого синоду В. Саблер, у грудні 

1914 р. уже було відкрито 50 православних парафій [Там само. - Л. 26]. За 

півроку, у травні 1915 р., обер-прокурор просив виділити кошти на 

утримання 130 парафій [Там само. - Л. 110].  

Намагаючись обмежити вплив католицького духовенства, генерал-

губернаторство застосовувало репресивні методи. У доповідній обер-

офіцера для доручень при штабі військового генерал-губернатора від 

18 лютого 1915 р. повідомлялося, що за підозрою у шпигунстві вислано 22 

особи. Окрім трьох, решта належали до орденів єзуїтів і редемптористів 

[Там само. - Л. 63]. Станом на 19 лютого 1915 р. за ворожу діяльність та 

звинувачення у шпигунстві було вислано митрополита Андрея 

Шептицького, а також 20 греко-католицьких священиків, 13 - католицьких і 

12 ченців, з них у європейську частину Росії — 14, у Сибір — 5, залишені у 

Галичині — 26 [Там само. - Л. 71]. У жовтні 1915 р. генерал-губернатор 

повідомляв МЗС, що його управлінням за межі Галичини вислано 38 

священиків. Він не виключав також випадків репресій проти священиків з 

боку військових начальників [АВПРИ. – Ф. 135. – Оп. 474. – Д. 371. - Л. 17 – 

17 об.].  

Брутальний тиск на місцеве католицьке населення викликав глибоке 

обурення з боку Ватикану, світової католицької спільноти і створив ілюзію 

успіху православної пропаганди. Російська сторона результати своєї 

релігійної політики оцінювала зовсім по-іншому. Представник МЗС при 

генерал-губернаторі Галичини вважав, що «за незначним винятком 

особовий склад православного духовенства не відповідає покладеним на 

нього великим і відповідальним завданням». Висловлюючи особисту думку, 

К. Олфер’єв рекомендував  «тимчасово утриматися від подальшої у цій 

справі кампанії і потурбуватися про більш ретельну підготовку 

(православного духовенства – Е. Б.) для вирішення цього складного і 
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великого завдання з тим успіхом, без упевненості в який краще за нього не 

братися» [Архів зовнішньої політики Російської імперії (далі – АВПРИ). – 

Ф. 135. – Оп. 474. – Д. 162. - Л. 43, 47]. Православне духовенство очолило 

переважно ті громади, в яких були відсутні священики. Серед греко-

католиків т. зв. «перельоти» мали мізерний відсоток. За деякими даними, 

лише 29 священиків перейшли у православ’я [Бахтурина А.Ю. Политика 

Российской Империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой 

войны . — М.: АИРО-ХХ, 2000. - С. 181].  

Невдале завершення Першої світової війни, яке супроводжувалося 

соціально-політичні трансформаціями в країнах-учасниках війни, в Росії 

призвело до повалення самодержавства, а згодом – до встановлення влади 

більшовиків, не дозволили РПЦ за підтримки органів влади зміцнити свій 

вплив у зазначених регіонах. Навпаки, РПЦ в радянській державі зазнала 

безпрецедентних гонінь. Залишені на свободі ієрархи, очолювані 

митрополитом Сергієм (Старгородським), заявили про підтримку 

радянської влади, однак їх діяльність була локалізована й обмежена 

законодавчо і адміністративно.  

У міжнародних проектах Й. Сталіна РПЦ зайняла важливе місце 

напередодні Тегеранської конференції (1943 р.), де керівники держав 

антигітлерівської коаліції мали обговорювати проблеми післявоєнного 

облаштування світу. Для віруючої Європи авторитет церкви і священика 

залишався незаперечним, РПЦ могла забезпечити ретрансляцію радянської 

ідеології своїми каналами. Відновлення деяких аспектів життя церкви Й. 

Сталін одразу поставив під жорсткий контроль. Було вирішено створити 

спеціальний державний орган, який би здійснював зв’язки з РПЦ – Раду у 

справах Російської Православної Церкви при уряді СРСР, яку очолив 

полковник держбезпеки Г. Карпов.  

До 1945 р. РПЦ провела значну роботу у справі відновлення 

міжнародних зв’язків. Про повернення РПЦ у православний світ свідчила 

присутність з 31 січня по 2 лютого 1945 р. на Помісному соборі, який обрав 

Патріархом РПЦ Алексія (Сіманського) замість померлого Сергія, 

керівників і представників 7 автокефальних православних церков. До 

Москви приїхали патріархи Александрійський і всієї Африки Христофор, 

Антіохійський Александр ІІІ, католікос всієї Грузії Калістрат, від 

Константинопольського патріархату — архієпископ Фіатирський Германос, 

від Єрусалимського — архієпископ Севастійський Афінагор, від Сербської 

Церкви — митрополит Скоплянський Йосиф, а також єпископ Румунської 

Церкви Йосиф Арджешський [Государственный архив Российской 

Федерации (далі – ГА РФ). – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 29. - Л. 41, 45, 48]. 

«Посилити вплив на східні патріархати», зважаючи на їх авторитет у 

православному світі з метою використання у майбутньому «на своїй стороні 

при вирішенні ряду важливих церковних питань», планувалося й надалі. У 

травні-червні 1945 р. патріарх Алексій здійснив офіційний візит до 

Єрусалимського, Антіохійського та Александрійського патріархів, 
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одночасно поновлюючи традицію паломництва до святих місць. Отримавши 

згоду Ради у справах РПЦ, у листопаді – грудні 1946 р. митрополит 

Григорій (Чуков) здійснив поїздку до Сирії, Лівану, Єгипту. Його зустрічі 

були підкріплені значними сумами валюти місцевим ієрархам. У відповідь 

він отримав запевнення, що «очолювані ними патріархати і церкви завжди 

будуть підтримувати Московський Патріархат у міжнародних церковних 

питаннях» [Васильева О. Ю. Кремль против Ватикана // Новое время. — 

1993. — № 30. - С. 39]. 

Ще більшого успіху досягла РПЦ за підтримки Кремля у Східній 

Європі. У січні 1945 р. вдалося вплинути на патріарха 

Константинопольського у питанні зняття схизми з Болгарської 

Православної Церкви, що у майбутньому забезпечувало взаєморозуміння з 

Болгарським екзархом. Мірою просування радянських військ у Європу 

розширяв кордони своєї юрисдикції Московський Патріархат. 

Використовувалися національні, політичні, релігійні суперечності, які мали 

місце впродовж історії, зокрема між українцями Закарпаття і Галичини. 

Першою ластівкою стала Мукачівсько-Пряшівська єпархія, представники 

якої у листопаді 1944 р. звернулися через штаб 4-го Українського фронту з 

проханням прийняти її у підпорядкування Московського Патріархату [ГА 

РФ. – Ф.6991. – Оп. 2. – Д. 9. - Л. 1–4]. 6 березня 1945 р. відбулося 

«возз’єднання» з РПЦ Естонської Православної Церкви згідно з рішенням її 

синоду. 

Під юрисдикцію МП потрапила Чехословацька Православна Церква 

(ЧПЦ), яка у 1942 р. втратила свого єдиного єпископа (єпископ Горазда був 

розстріляний німецьким окупантами). Архієпископ Орловський Фотій 

провів переговори з представниками віруючих про прийняття Чеської 

Православної Церкви у юрисдикцію МП і призначення керівником цієї 

Церкви єпископа з СРСР [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 129. - Л. 137]. 

Остаточно питання вирішилось на початку 1946 р., коли до Москви на 

запрошення прибула делегація від ЧПЦ начолі з єпископським 

адміністратором Честемиром Крачмаром і віце-міністром освіти у справах 

культів Карелом Чермаком [Там само. - Л. 224]. Очолив ЧПЦ на правах 

екзарха Московського Патріархату колишній єпископ Ростовський 

Єлевферій (Воронцов). 

У квітні – травні 1946 р. делегація Московського Патріархату 

відвідала Югославію і Румунію. Серед інших обговорювалися питання 

консолідації православного світу. У доповідній у Раднарком Г. Карпов 

повідомляв, що патріарх Никодим і румунські єпископи Ніколай та 

Юстиніан «висловили також думку, що Москва повинна стати центром 

Православ’я, а Російська  

Православна Церква — очолити боротьбу з католицизмом» 

[Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939 – 1964 гг.) . — М.: 

Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. - С. 289]. 



122 
 

Вдалося знайти спільну мову з патріархом Сербським Гавриїлом, який 

після звільнення з концтабору Дахау оселився в Римі і не виявляв бажання 

повернутися до Югославії. Архієпископ Єлевферій, як доповідав Г. Карпов 

у ЦК ВКП(б), переконав патріарха Гавриїла повернутися до Югославії й 

співпрацювати з демократичним урядом. До своєї кончини у 1950 р. 

патріарх Гавриїл лояльно ставився до влади, а дружні відносини з РПЦ 

зберігав навіть після розриву Й. Сталіна з Й. Б. Тіто [Там само. - С. 290]. 

Протегування Православній церкві у Польщі лягло на сприятливий 

ґрунт антиправославної політики довоєнного польського уряду. Формально 

відносини між РПЦ і Православною Церквою у Польщі були ускладнені 

автокефальним статусом останньої, дарованим Константинопольським 

патріархом у 1924 р. МП не визнавала цю автокефалію і розглядала 

Польську Церкву як складову РПЦ. Рада у справах РПЦ, підтримуючи 

точку зору Патріархії, однак вважала доцільним провести консультації з 

польським урядом [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 129. - Л. 8]. Останній 

заявив про необхідність збереження автокефалії, пов’язавши її з принципом 

побудови незалежної держави, але, як компромісне рішення, запропонував, 

щоб керівництво Церкви було призначене патріархом Алексієм [ГА РФ. – 

Ф.6991. – Оп. 2. – Д. 10. - Л. 39 – 40].  

До 1948 р. РПЦ залишалася єдиною серед автокефальних Церков, яка 

не визнала канонічності становища Польської Православної Церкви. 

Питання було вирішене на Синоді РПЦ 22 червня 1948 р., а за три роки, у 

1951 р., її очолив колишній архієпископ Львівський і Тернопільський 

Макарій.  

Успішно проходив процес возз’єднання російських емігрантських 

парафій. Почуття патріотизму особливо проявилося серед російської 

діаспори у Франції. Російські історики за кордоном відзначали ефективність 

радянської пропаганди у Західній Європі за загального стану політичної 

дезорієнтації та відсутності незалежної зарубіжної преси у перші повоєнні 

місяці [Глеб. Плененная церковь: очерк развития взаимоотношений между 

церковью и Властью в СССР / Глеб Рар (А. Ветров). — Франкфурт-на-

Майне; Посев: [б. и.], 1954. - С. 58]. Формально переговори про 

возз’єднання православних у Франції розпочалися після оприлюднення 

патріархом Алексієм «Звернення до Архіпастирів і Кліру так званої 

Карловацької орієнтації» від 10 серпня 1945 р. У результаті поїздки 

митрополита Крутицького Миколая (Ярушевича) 75 парафій ввійшли до 

складу МП. 29 серпня митрополит Миколай «прийняв у єднання» 

митрополита Євлогія (Георгієвського) і митрополита Серафима (Лук’янова) 

[Там само. - С. 60]. 

Церковні інтереси Кремля поширювалися і на Фінляндію. Однак 

наслідки, пов’язані з питаннями щодо возз’єднання Фінляндської 

Православної Церкви (ФПЦ) з РПЦ мали половинчастий характер. У 1945 р. 

канонічно були підпорядковані Коновецький і Валаамський монастирі та дві 

парафії у Хельсінкі. Архієпископ Герман, глава церкви, наполягав на 
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збереженні широкої автономії і не виявляв бажання визнавати зверхність 

МП [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 129. - Л. 103–104]. Тільки у 1957 р. 

Священний синод визнав автономію Фінляндської Православної Церкви та 

її належність до Константинопольського Патріархату.  

На Далекому Сході, в результаті поїздки московського представника 

єпископа Єлевферія у Харбін, відбулося возз’єднання православних місій з 

Московським Патріархатом. Єлевферію вдалося знайти спільну мову з 

митрополитом Мелетієм (Харбінська єпископська нарада) і єпископами 

Нестором, Ювеналієм, Дмитрієм та Віктором — разом 126 громад у 

Маньчжурії, Китаї і Кореї [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 80. - Л. 127–128].  

Підсумовуючи наслідки роботи Ради у справах РПЦ за 1943 – 1945 рр. 

у сфері зовнішньополітичної діяльності, Г. Карпов писав Й. Сталіну, що 

РПЦ, яка ще у 1943 р. майже не мала зв’язків із закордонними церквами, у 

1945 р. встановила церковно-канонічні зв’язки усіма автокефальними 

Церквами, за винятком Грецької. Юрисдикцію МП визнала значна кількість 

російських громад, які впродовж 20 років перебували в опозиції. 

Юрисдикцію Московського Патріархату визнали три митрополити, 17 

єпископів, 285 парафій [Там само. - Л. 126, 128].  

Відзначивши значне зміцнення престижу РПЦ, Г. Карпов вважав, що 

надалі «перед Радою постає ряд нових і важливих проблем, пов’язаних з 

використанням православної церкви в політичних інтересах Радянського 

Союзу» [Там само. - Л. 183–184]. Головними опонентами було визнано 

Ватикан, який «не залишає планів поглинання православ’я», Англіканську 

церкву як ініціатора «екуменічного руху» і церкви Карловацького синоду. 

Актуалізація цього напряму ідеологічної боротьби для кремлівського 

керівництва була пов’язана з планами встановлення режиму радянської 

влади у країнах Європи після Другої світової війни та домінуючого 

політичного впливу Москви в інших регіонах світу.  

План перетворення Московського Патріархату на центр Вселенського 

православ’я та консолідуючий центр християнського світу, який би 

протистояв Ватикану, об’єднавши навколо себе православні Церкви за 

кордоном, усі конфесії в СРСР та протестантські Церкви, був схвалений Й. 

Сталіним у таємному документі від 15 березня 1945 р. Проведення значної 

кількості заходів, які повинні були забезпечити першість МП у 

християнському світі, передбачалося завершити Всесвітньою конференцією 

християнських церков [Повний текст документу див.: Бистрицька Е. Східна 

політика Ватикану у контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР 

(1878 – 1964 рр.). – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. - С. 332–336].  

Відверті претензії РПЦ на першість у православному світі стали на 

заваді проведення Вселенського собору, де планувалося затвердити 

Вселенський чин патріарха Московського. Його проведення готували на 

жовтень 1947 р. [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 65. - Л. 1–3]. Труднощі, які 

виникли, спонукали митрополита Крутицького Миколая (Ярушевича) 

викласти Г. Карпову свої аргументи на користь відтермінування 
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Вселенського собору. В жодному разі, не відмовляючись від ідеї його 

проведення, митрополит Миколай вказав на необхідність скликання 

передсоборної наради глав або їх представників усіх автокефальних церков
 

[Там само. - Л. 29–30]. З патріархом Алексієм Г. Карпов узгодив термін її 

проведення — з 18 по 28 вересня 1947 р.  

Нарада не афішувалася як передсоборна, але, по суті, мала стати 

такою. Водночас вона повинна була започаткувати процес підготовки до 

скликання Вселенського православного собору. Впродовж червня-липня 

1947р. з’ясувалося, що патріархи Константинопальський, 

Александрійський, Єрусалимський та Кіпрський відмовляються приїхати до 

Москви [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 2. – Д. 65. - Л. 57, 64, 156–157]. Погодився 

лише патріарх Антіохійський. 

Радянські дипломатичні служби повідомляли про обставини ухилення 

патріархів від участі у нараді. Основними причинами називалися: державна 

опіка (диктат) Кремля над РПЦ; політичний характер пропонованих рішень; 

необхідність враховувати політичні інтереси своїх урядів, які не завжди 

збігалися з намірами московського керівництва. 

Внаслідок такого демаршу патріарх Алексій запропонував Г. Карпову 

перенести нараду на літо наступного року, приурочивши її до 500-ліття 

святкування автокефалії РПЦ [Там само. - Л. 73]. 

Підготовка наради відбувалася у складних зовнішньополітичних 

умовах. Ідея Москви - «третього Риму» викликала рішучу протидію США та 

європейських країн. 15 листопада 1947 р. журнал «Монд Іллюстре» 

помістив статтю «Радянський Союз і християнські церкви на Балканах». У 

ній констатувалося «посилення російської православної церкви під 

керівництвом патріарха Алексія» і звинувачувався СРСР у використанні 

церкви з метою здійснення «мрії про об’єднання слов’ян». Говорячи про 

загрозу втрати патріархом Константинопольським першості у 

православному світі, американський журнал писав: «Велика загроза 

політико-релігійного характеру ставала все більш відчутною: йдеться про 

Московського патріарха Алексія, який мав намір підготувати приєднання 

автономних автокефальних церков Сербії, Болгарії, Румунії, Греції і т. д. до 

Московського Патріархату і замінити таким чином начолі православ’я 

Константинопольський Патріархат». Статті аналогічного змісту були 

опубліковані й у Лондоні [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 219. - Л. 219]. 

Конфліктність підготовчого етапу відбилася на складі учасників 

Наради представників автокефальних православних Церков, яка відбувалася 

8 – 18 липня 1948 р. Та, попри це, вона виявилася представницькою. До 

Москви прибули делегації від восьми автокефальних церков 

(Константинопольської, Антіохійської, Грузинської, Сербської, Румунської, 

Болгарської, Польської та Албанської), представники чотирьох екзархатів 

(Західно-Європейського, Середньо-Європейського, Чехословацького і 

Американського), представники Китайської місії, від православних громад 

Голландії, Бельгії та Німеччини [ГА РФ. – Ф.6991. – Оп. 1. – Д. 295. - Л. 19]. 
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Від Александрійської церкви документи підписував митрополит Емесський 

Александр. Єрусалимський патріарх свою відсутність пояснив військовим 

конфліктом у Палестині і згодом схвалив усі рішення, які були прийняті. 

Опозиційною залишилася лише Кіпрська церква. Східні патріархи від 

особистої присутності відмовились. Делегації Константинопольської та 

Грецької Церков отримали повноваження лише на урочисті заходи і участі у 

засіданнях не брали [Там само. - Л. 103].  

Одноголосно були затверджені постанови «Ватикан і Православна 

Церква» (доповідь на цю тему мав протопресвітер Г. Костельник), 

«Екуменічний рух і Православна Церква». У першій засуджувався папізм і 

необхідність просвітницької роботи серед східних православних християн 

[Там само. - Л. 63–66]. У другій — повідомлялося, що «всі Православні 

помісні Церкви, учасники цієї Наради, вимушені відмовитися від участі в 

екуменічному русі у сучасному його плані» [Там само. - Л. 72–74]. 

Таким чином, політична програма наради була успішно виконана. 

Східноєвропейські церкви об’єдналися під керівництвом РПЦ, підтримавши 

запропоновану програму боротьби з Ватиканом та протистояння 

екуменічному руху. Водночас вона засвідчила втрату лідерства серед 

східних патріархів. Про проведення Всесвітньої конференції християнських 

церков вже не йшлося. Але навіть досягнення скромніших результатів — 

забезпечення лідерства РПЦ серед православних церков Східної Європи 

дало змогу радянському керівництву вирішувати складні міжнародні 

завдання, перетворивши церкву на важливий інструмент 

зовнішньополітичної діяльності.  

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье Э. Быстрицкой на основе архивных документов анализируются 

события, имеющие отношение к расширению канонической территории 
Московского Патрниархата в годы Первой и Второй мировых воен и в повоенное 
время. Обращается вниманиеи на участие в этих мероприятиях государственных 
органов Совеской власти. 

Ключевые слова: Российская Православная Церковь, Концепция 
«Третьего Рима», «Константинопольский Патриархат, Восточные 
Патриархаты, Совет по делам РПЦ, Алексий 1. 

 
«Concept of «the Third Rome» in political strategy of Russian empire and 

the USSR in the 20 th century: historical aspect» by Ella Bystrytska. On the basis 
of archival documents the article analyses events connected with Moscow Patriarchy 
canonic territory extension during World War I and World War II and post-war period. 
The attention is paid to state authorities’ involvement in these events. 
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 ЮГОСЛОВ’ЯНИ-СТУДЕНТИ 

ДУХОВНИХ АКАДЕМІЙ РОСІЇ В УКРАЇНІ 

  
Г.Саган: «Югослав`яни – студенти духовних академій Росії в Україні». 

На ґрунті залучення нових архівних документів у статті аналізується співпраця 
православного кліру україни та студентів югослов`ян, які здобували вищу духовну 
освіту в російських духовних академіях. У дослідженні показано значення такого 
спілкування як частки культурних взаємин українського та югослов`янськикого 
народів. 

Ключові слова: югославські студенти, українські священики, сербський 
православний клір, югослов`янське духовенство, Сербська Православна Церква, 
міжрелігійна співпраця. 

 

Актуальність теми. В радянський період участь українців у 

міжнародних контактах була максимально утруднена радянськими 

спецслужбами. Відтак жителі України використовували будь-які доступні 

можливості аби дізнатися про особливості життя за кордоном. Найлегше 

це було здійснити завдяки спілкуванню з іноземними туристами, гостями, 

членами делегацій, які, як правило, залюбки розповідали про події у своїх 

країнах та світі загалом. Не секрет, що найбільш комунікативних іноземних 

гостей співробітники Комітету державної безпеки намагалися максимально 

ізолювати і не дозволити контакти з українцями. Проте навіть той мінімум 

фактів, що надходив від заїжджих, хоча б частково перекривав 

інформаційний голод про життя пересічних людей, у тому числі віруючих за 

кордоном. Дослідження саме цієї форми інформаційних зв’язків українців із 

закордонням ще не знайшло належного йому місця в наукових доробках 

наших вчених-істориків. 
Зазначимо, що громадяни Югославії знаходилися під особливим 

контролем радянських спецслужб, але, з іншого боку, саме вони були 

найбільш цікавими для українців. Причинами цього було те, що соціалістичну 

Югославію ідеологи Радянського Союзу не відносили до табору 

соціалістичних країн. Пересічні українські громадяни також любили 

спілкуватися з югославами через те, що останні найбільш об’єктивно могли 

розповісти про життя за кордоном, про сприйняття радянських реалій 

іноземцями тощо.  

До речі, це було однією із причин того, що югославським громадянам 

до України у радянські часи потрапити було дуже не просто. Однією із 

найбільш популярних підстав приїзду була так звана релігійна лінія. Це могли 

бути паломники, члени делегацій релігійних керівників. Був і ще один, 
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археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України. 
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особливий вид так званих «релігійних туристів». Це - югослов`яни, які були 

студентами духовних академій Москви і Ленінграду. Разом з іншими 

студентами МДА та ЛДА, югослави були частими гостями Києва, Одеси, 

Львова та інших міст України. Наші древні міста та святі місця 

приваблювали своєю історією, православними храмами, монастирями та 

іншими релігійними святинями. Свого часу, а саме до 1918 року, у Києві, як 

одному з центрів православної освіти, югослов`яни навчалися у Київській 

духовній академії. Зокрема тут було підготовлено десятки священиків для 

Сербської Православної Церкви. А тому серед тих кліриків, які приїжджали 

в Україну у 70-80-ті роки ХХ ст., часто траплялися родичі чи знайомі 

випускників КДА.  

Про вищу релігійну школу Києва, про навчання у ній югослов`ян тощо, 

українська історична та релігієзнавча школи напрацювали певні 

дослідження. Зокрема у працях О.В.Павлюченка [Павлюченко О.В. Україна в 

російсько-югослов’янських суспільних зв’язках (друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст.). – К., 1992. – 205 с.], Ф.П.Шевченка [Шевченко Ф.П., Роль Києва в 

міжслов’янських зв’язках у ХVІІ – ХVІІІ ст. (Доповідь на V Міжнародному 

з’їзді славістів. – Софія, вересень 1963 р.) – К., 1963.], О.Н.Сагана [Саган 

О.Н.Вселенське православ’я: суть, історія, сучасний стан. – К., 2004. – 909 

с.], І.Преловської [Преловська І. Київська Академія: історія і сучасність // 

Труди Київської Духовної Академії. - К., 2003. - № 1. – С.16-25.] та деяких 

інших дослідників частково про це пишеться, чи, принаймні, згадується. 

Питання, порушені у нашій роботі, ще не були об’єктом наукових 

досліджень, оскільки зроблені висновки базуються на нових архівних 

документах, не залучених до наукового обігу, що й складає актуальність 

дослідження.  

Метою даного дослідження є визначення ролі співпраці студентів 

духовних академій СРСР з українською громадськістю як частини 

культурних взаємин українців та югослов`ян.  

Для досягнення зазначеної мети слід вивчити наступні завдання: 

- показати причини зацікавленості югославської молоді – студентів 

духовних семінарій українською духовністю; 

- розкрити значення спілкування югослов`ян з православним 

духовенством України; 

- визначити місце співпраці української та югославської релігійної 

спільноти у взаємному культурному збагаченні.  

Проведений аналіз допоміг нам внести певні корективи у 

традиційне трактування міжнародних зв’язків українського та 

югослов`янського православного духовенства, а зроблені висновки 

наприкінці дослідження є науковою новизною. 

 

Основний зміст статті. Насамперед зазначимо, що студенти 

тогочасних російських духовних академій, які приїздили в Україну, як 

правило, були зрілими особистостями, котрі до вступу вже мали досвід 
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служіння у церквах. Вони добре орієнтувалися в питаннях релігійного життя 

Югославії та усієї світової православної спільноти, а тому їм було чим 

поділитися з українськими колегами. 

Приїзд та прийом груп таких релігійних туристів завжди був 

організований, адже гостями опікувалися українські православні священики. 

Як правило, студенти приїжджали під час канікул, які у духовних академіях 

були на Різдво, Пасху, Покрову, а також у літні місяці. Відпускали на такі 

екскурсії завжди найкращих студентів. Тому траплялися випадки, коли за час 

навчання окремі югославські студенти по кілька разів відвідували Україну. 

Приїзд іноземних студентів до українських міст був не менш цікавим і для 

приймаючої сторони, оскільки під час спілкування югослов’яни розповідали 

про історію та тогочасний стан православ’я у своїй країні. Знаковою була і 

реакція югослов’ян на релігійні реалії в Україні. Адже це демонструвало те, 

як українців сприймають у Югославії, на Балканах, в цілому. Тому, на 

перший погляд нічим не обтяжені екскурсії югославських студентів 

Україною робили свій вклад у важливу справу – розвиток відносин між 

югославською та українською релігійними спільнотами. 

Кожна група іноземних студентів була по-своєму оригінальною. 

Українські священики, як завжди, щиро і гостинно їх зустрічали, про що 

постійно згадували туристи. Перші групи іноземних студентів, серед яких 

були і югослов’яни, почали відвідувати Україну у 70-ті роки ХХ ст. Одним із 

перших був візит, який відбувся 27-29 червня 1973 р. Тоді до Києва приїхала 

не група туристів, як це згодом стало традицією, а лише один студент 

Московської Духовної Академії Єфрем Мілутінович. Він був добре 

обізнаний з релігійною ситуацією у своїй країні, а тому українським 

священикам багато розповідав про різні конфесії Югославії, про екуменічний 

рух і ставлення до нього Сербської ПЦ. Зокрема Є.Мілутінович зауважив, що 

Сербська Церква тримає себе відсторонено від цього міжнародної релігійної 

ініціативи. Попри це, сербський православний патріарх Германом сім років 

(1969-1976 рр.) очолював ВРЦ [ЦДАВО України. – Ф. 4648. – ОП. 7. – Спр. 

257. – Арк. 238.]. А католики Югославії "почувають себе найвпевненіше, бо є 

найбагатшими" серед інших конфесій, вважав Є.Мілутінович [ЦДАВО 

України. – Ф. 4648. – ОП. 5. – Спр. 340. – Арк. 93-99], з чим важко було не 

погодитися. Щоправда, не тільки матеріальний статок католиків дозволяв їм 

почувати себе впевнено. Велике значення мали й зміни у державній політиці 

СФРЮ, які відбулися у ставленні до західних християн. Після довгих років 

гонінь, яких зазнавали католики Югославії, у 1960 році відбулася перша 

публічна демонстрація позитивного ставлення уряду до католиків. У цьому 

році Тіто нагородив високою державною нагородою Бєлградського 

католицького архієпископа з нагоди його 80-тиріччя. Між югославським 

урядом і Ватиканом почалися офіційні переговори, які завершилися 

підписанням угоди у квітні 1966 р і обміном представниками. Станом на 1969 

рік у країні друкувалося 29 релігійних журналів з накладом 10 млн. З них 8 

млн. – католицьких. З 1970 р. представникам Риму надали статус послів. У 
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1971 р Тіто отримав аудієнцію у Папи. З того часу науковці часто друкували 

свої дослідження в релігійних виданнях, а теологи – у марксистських.  

У 70-х роках ХХ ст. в Хорватії активно обговорювалося питання про 

прийняття у комуністичну партію практикуючих католиків. Наскільки це 

було революційним для тодішнього суспільства, говорить той факт, що у 60-х 

роках м.ст. лише за підозру в тому, що член Комуністичної партії цієї країни 

святкував удома Різдво, могли виключити з партії. А це, у свою чергу, могло 

привести до втрати роботи, пільг тощо. Ці югославські новації діалогу стали 

частиною світового руху, започаткованого Папою Іваном ХХІІІ, який 

запропонував католикам змінити ставлення до комуністів. В такий спосіб 

енцикліка Пія ХІ про заборону будь-якої співпраці з комуністами відійшла у 

минуле. З іншого боку, як ми бачимо, кардинально змінилося і ставлення 

югославських комуністів до віруючих. Нові тенденції зміцнили позиції 

Католицької Церкви. Зокрема, зросла кількість відвідувачів релігійних шкіл. 

У Словенії 60% назвали себе практикуючими католиками, хоч лише 

половина із низ регулярно відвідували костьол. Таких злетів не відчувала 

Сербська ПЦ, бо вона не зазнала утисків у повоєнні роки, а тому не мала 

підстав для такого бурного відродження як католики [Singleton Fred. 

Twentieth-Century Yugoslavia. – New-York,1976. – Р. 203-207]. 

Через рік, 6-11 серпня 1974 р., Є.Мілутінович вдруге приїхав до Києва. 

Цього разу він взяв із собою свого співвітчизника, студента МДА 

ієродиякона Григорія (Калініч Мілана). Після відвідин київських монастирів 

гості у розмові з одновірцями зазначили, що їх вразило те, що у монастирях 

дуже старі ченці і практично зовсім відсутні молоді. Оскільки українські 

клірики не могли чесно пояснити цей факт, боячись доносів, то 

співрозмовники перейшли до іншої теми. Зокрема, вони поцікавилися, як 

віруючими в Югославії було сприйнято відокремлення Македонської 

Православної Церкви від Сербського Патріархату. На що Є.Мілутінович дав, 

на наш погляд, досить реальну, без двозначності, відповідь. Зокрема, він 

наголосив, що Сербська ПЦ намагається не загострювати ситуацію, а тому 

«дуже обережно ставиться до релігійних подій в Македонії, у надії, що 

колись наступить примирення й об’єднання". Тому населення зреагувало на 

події у церковному житті Македонії спокійно, "серби і надалі йдуть вчитися в 

семінарії Македонії" тощо [ЦДАВО України. – Ф. 4648. – ОП. 5. – Спр. 381. – 

Арк. 63-65].  

Окрім Києва, югослов’яни також побували в Одесі (12-19 серпня), де 

відвідали семінарію. Там їм влаштували зустріч з викладачами та ректором 

семінарії архиєпископом Агафангелом. Є.Мілутінович, на прохання 

господарів навчального закладу, розповів про релігійну освіту для 

православних в Югославії, відповів на запитання семінаристів. З розповіді 

Є.Мілутіновича одеські клірики дізнались, що на той час в Югославії було 

чотири духовні семінарії, де навчалось 160 студентів. Сербська ПЦ розділена 

на 28 єпархій, п’ять із них - були митрополіями. Також у СФРЮ православні 

мали 3600 парафій і 96 монастирів. Православ’я сповідує найбільша частина 
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населення (7 млн. при загальній кількості – 19 млн.) країни [ЦДАВО України. 

– Ф. 4648. – ОП. 5. – Спр. 381. – Арк. 131-136.]. Ці цифри, що свідчили про 

поступливий розвиток Сербського Православ’я, сприймалися в Україні із 

радістю за Сербську ПЦ. Вони були особливо контрастними у порівнянні з 

українськими реаліями, де релігія перебувала під великим тиском 

комуністичної ідеології, а про Українське Православ’я як таке за умов 

Московсько-православного колоніалізма навіть і не йшла мова. В Україні 

культові споруди постійно закривалися, діючі - не дозволяли ремонтувати. 

Релігійна діяльність практично була заборонена. 

26-28 червня 1976 р. серед невеличкої групи студентів МДА, що 

прибула до Києва, двоє були з Югославії. Це - Лонгін Крчо та Григорій 

Калініч. Гості відвідали культурні та історичні місця Києва, побували на 

службах Божих у Володимирському соборі та Флорівському монастирі. ЦІз-

за короткотривалості подорожі гості мали не багато часу для спілкування із 

своїми українськими колегами. Більшу частину свого перебування в Києві, за 

їх власним зізнанням, вони провели у спостереженнях за професійною 

діяльністю українських кліриків, отримавши в такий спосіб необхідні 

навички для своєї майбутньої праці. 

 Через три роки ще одна делегація семінаристів МДА побувала в Одесі 

(28 червня – 2 липня 1979 року). Групу складали професорські стипендіати 

МДА. Серед шести членів делегації троє були з Югославії: Лонгін Крчо, 

Ніканор Богуновіч і Борислав Петровіч. Супроводжував туристів аспірант 

МДА Василь Головін. Поселили гостей в Успенському чоловічому 

монастирі. Окрім відвідин релігійних та історичних місць Одеси, студенти 

мали цікаву і корисну для їхньої професійної діяльності зустріч з 

митрополитом Одеським і Херсонським Сергієм [ЦДАВО України. – Ф. 

4648. – ОП. 7. – Спр. 117. – Арк. 281-284.]. Гості були вражені гостинністю та 

теплотою прийому митрополита. На прийомі кожен розповідав про свої 

наукові інтереси та про враження від подорожі.  

До міст, які дозволено було відвідувати іноземним туристам, належав і 

Харків. Сюди теж приїзджали югославські громадяни – студенти духовних 

академій Росії. Так, 31 травня – 3 червня 1980 року у Харкові перебували 

Сава Мілошевіч і Боріслав Петровіч. Їм показали найбільші православні 

храми міста - Іоанно-Усікновенський, Петропавлівський, 

Трьохсвятительський, Озернянський і Казанський. Під час екскурсій гості 

виявляли великий інтерес до історії міста, храмів, задавали багато питань, а 

при зустрічі зі священиками цікавилися богословською практикою. 

Наприкінці візиту студентів прийняв єпископ Нікодим, який розповів про 

парафіяльне життя в регіоні. Після Харкова югослов’яни відвідали Київ (4-6 

червня), Львів (7-10 червня), Ялту (11-19 червня). З особливим захопленням 

гості згадувала Ялту, оскільки жили вони там не у готелі, а вдома у 

протоієрея М.Дрічковського, який не тільки супроводжував їх в день по 

місту, але й влаштовував цікаві розмови вечорами [ЦДАВО України. – Ф. 

4648. – ОП. 7. – Спр. 150. – Арк. 157-161]. Насичена поїздка і враження від 
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неї наштовхнули Саву Мілошевіча на висновок, що в Югославії не 

справедливо вважають, що в СРСР є тиск на духовенство та відсутня свобода 

совісті. Гості у всіх храмах, показаних їм, бачили багато людей. З одного 

боку, такий висновок свідчить про те, що югославські студенти, з різних 

причин (через свою молодість, добре організовану ідеологічну роботу 

радянських чиновників), не завжди бачили ті обмеження, які супроводжували 

релігійне життя в Україні. З іншого – українці, попри ідеологічний тиск і 

залякування радянської влади, залишалися вірними християнським 

традиціям, активними у релігійному житті.  

14-16 червня 1983 року в Києві перебувала група студентів 

Московської духовної академії, серед яких було двоє з Югославії - 

ієромонахи Нектарій (Радовановіч) і Сава (Яковлевіч). Супроводжував гостей 

теж студент МДА, українець О.Антонюк. Характеризуючи цих югослов’ян, 

протоієрей Володимирського собору Іоанн Чернієнко зазначив, що обидва 

студенти були повільні "у слові і ділі", часто спізнювалися. Нектарій дуже 

любив фотографувати й знімати фільми, а Сава надавав перевагу 

прогулянкам наодинці, через що часто пропускав обіди та вечері. 

Спілкуючись з югославськими студентами, українські священики дізналися, 

що на той час в Югославії було 180 діючих монастирів, одна духовна 

семінарія і скоро мала відкритися духовна академія [ЦДАВО України. – Ф. 

4648. – ОП. 7. – Спр. 258. – Арк. 57-60.]. І ці показники стосувалися тільки 

православної спільноти СФРЮ, яка охоплювала 70% населення країни. У 

порівнянні з українськими реаліями, це були високі цифри, які, до речі, в 

Югославії, у порівнянні з десятилітньою давністю суттєво змінилися на 

краще. Адже в Україні, де проживало у двічі більше населення, ніж в 

Югославії, зі встановленням радянської влади духовна академія, а також 

семінарія в Києві були закриті і не передбачалось поновлення її діяльності, 

семінарія була тільки в Одесі. Діючих монастирів було разом біля двадцяти. 

Практично всі релігійні споруди забороняли ремонтувати, не кажучи вже про 

будівництво нових тощо.  

10-15 січня 1985 року з групою іноземних студентів ЛДА у Києві 

побував Владіслав Вуловіч, який походив з родини сербських священиків. 

Разом з тим, він мав досить не типову для цієї професії вдачу. За спогадами 

його друзів, він був веселим, оригінальним, критичним, як, зрештою, і 

більшість ченців. Про це засвідчив прикрий випадок, який трапився при 

поверненні його до Ленінграду. Зокрема студентів обурили побутові умови у 

потязі: холод, бруд, плутанина з квитками тощо. У цій ситуації іноземці 

просто вийшли з вагону і повернулись у готель. Через кілька годин їх 

відправили іншим рейсом, який вже мав кращі побутові характеристики 

[ЦДАВО України. – Ф. 4648. – ОП. 7. – Спр. 324. – Арк. 82-87.]. І хоча цей 

випадок виходив за рамки релігійного туризму, однак це був також 

особливий урок для українських кліриків, які займалися організацією 

подорожей студентів. Цікаво, що київських священників шокували не тільки 
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побутові негаразди радянських потягів, до чого вони звикли, скільки факт 

неприйняття цього гостями.  

На різдвяні канікули 1986 року (17-20 січня) у Києві перебували два 

студенти МДА – ієромонах Сава (Стоян Яковлевіч) з Югославії та ієромонах 

Гавриїл з Болгарії. Священик, який супроводжував студентів, про Стояна 

Яковлевіча відзначав, що той вів себе "дуже дивно, то нічого не їв, то їв усе 

підряд" [ЦДАВО України. – Ф. 4648. – ОП. 7. – Спр. 359. – Арк. 23-27.].  

Ця та й попередні характеристики югославських студентів – майбутніх 

православних священників Сербської ПЦ – дозволяють зробити кілька 

висновків. Насамперед слід зазначити, що Московська та Ленінградська 

духовні академії були основними центрами, де югослов`яни здобували вищу 

православну освіту упродовж 60-80-х років минулого століття. Саме в 

російських релігійних школах готувалися молоді кадри для Сербської ПЦ. 

Практично всі югослов`яни, які вчилися в Росії, відвідували Україну. 

Віднайдені нами архівні дані про візити студентів свідчать про нечисельну 

аудиторію югослов`ян, які направляли на навчання із Сербської ПЦ. Дивним 

був і підбір студентів, що приїжджали вчитися. Лише в одному випадку це 

був студент, який походив з родини священників, а найчастіше це були 

досить дивакуваті особистості, які не проявляли особливого інтересу до 

релігії. Це, в свою чергу, говорить про те, що в Югославії, як, до речі, і в 

Україні того часу, не було престижним навчатися на священика. А той факт, 

що на міжнародних форумах Сербську ПЦ презентували найстарші, у 

порівнянні з іншими делегатами, представники, говорить про кадровий 

дефіцит у Сербському Православ’ї, подоланням якого церква не особливо 

переймалася. До речі, в Росії югослов`яни навчалися за кошти приймаючої 

сторони. Це був не тільки жест матеріальної підтримки Російською ПЦ 

Сербської церкви, але, що мало більше значення – основний, стимул 

заручення союзницькими позиціями з боку Сербської ПЦ у відношенні до 

Російської ПЦ.  

 Незважаючи на те, що Україна у радянські часи перестала бути 

центром релігійної освіти для православних слов`ян, вона все ж викликала 

великий інтерес в іноземних студентів з вищих духовних шкіл Москви та 

Ленінграду. Їх візити до міст України, зустрічі з православним духовенством 

були незамінною часткою міжнародного спілкування між українським та 

югославським православними співтовариствами. Одні ділилися досвідом, 

інші – запалювали молодим азартом і сміливістю у прагненні до змін. А 

загалом відбулося взаємозбагачення сторін. Від югославських студентів 

українське духовенство дізнавалося не тільки про події в житті Сербської 

Церкви, але й загалом про життя всього православного світу. Майбутні 

священнослужителі Сербської ПЦ із захопленням знайомилися з духовними 

пам`ятками на українських землях, їх дивувала набожність українського 

народу, який, незважаючи на тиск комуністичної ідеології, надто стійко 

зберігав своє духовне коріння тощо. 
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А н о т а ц  і ї 
 

Г.Cаган: «Югословяне-студенты духовных академий России в 
Украине». На основе привлечения новых архивных документов в статье 
анализируется сотрудничество православного клира Украины  и студентов-
югословян,  обретающих высшее духовное образование в российских духовных 
академиях. В статье показано значение такого общения как части культурных 
взаимоотношений украинского и югословянских народов. 

Ключевые слова: югославские студенты, украинские священники, 
сербский православный клир, югословянское духовенство, Сербская 
Православная Церковь, межцерковное сотрудничество. 

 
G.Sagan: Yugoslavs – students of Russian religions academies in Ukraine. 

Taking into account new archive documents the article deals with the issue of 
cooperation of Orthodox clergy of Ukraine with Yugoslavs students who were receiving 
higher religions education in Russian religions academies. The research shows the 
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ДИСКУРС УРЯДОВОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

ЩОДО УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ ЗА ПРАВЛІННЯ ПАВЛА І 

(1796-1801 рр.) 

 
У статті Руслани Шеретюк «Дискурс урядової політики Російської 

імперії щодо Уніатської церкви за правління Павла І (1796-1801 рр.)» 
досліджено і проаналізовано напрям внутрішньої політики російського імператора 
Павла І, зокрема виявлено сутність і спрямованість урядової політики Російської 
імперії у релігійно-церковній царині в 1796-1801 рр. Спираючись на російське 
імперське законодавство вказаного періоду, з’ясовані механізми, методи та 
наслідки реалізації урядової політики російського самодержавства щодо Уніатської 
церкви.  

Ключові слова: Уніатська Церква, уніатські монастирі, уніати, імператор 
ПавлоІ, Російське самодержавство, Російська Православна Церква, латинські 
єпархії, Товариство Ісуса, чернечі ордени. 
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Постановка проблеми. Проблеми, пов’язані зі скасуванням Уніатської 

церкви на Правобережжі впродовж кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ ст., 

залишаються в полі зору вітчизняних дослідників. Дана тема певним чином 

актуалізувалася у зв’язку з тим, що у 2009 році виповнилося 170 років з часу 

скасування цієї церкви в 1839 р. Аналіз студій, присвячених їй, засвідчує, що 

чи не найменше уваги було приділено саме дискурсу урядової політики 

Російської імперії щодо Уніатської церкви за правління Павла І (1796-1801 

рр.). 

Стан розробленості теми. Дослідження проблеми становища 

Уніатської церкви в період правління імператора Павла І знайшло 

фрагментарне висвітлення в російській історіографії ХІХ ст. Це, зокрема, 

праці Б.Давидовича [Давидович Б.С. Судьбы православия и русской 

народности на Волыни в последнее столетие (1796-1896). – Почаев, 1896. – 

36 с.], М.Кояловича [Коялович М. История воссоединения западно-русских 

униатов старых времен. – СПб., 1873. – 400 с.], І.Наумовича 

[Пятидесятилетие (1839-1889) возсоединения с Православною церковью 

западно-русских униатов. – СПБ., 1889. – 62 с.]. Розгляд окремих аспектів 

цього питання простежується також у працях російських дослідників 60-

90-х рр. ХХ ст. [Церковь в истории России (ІХ в. – 1917 г.): Критические 

очерки. – М., 1967. – 336 с.; Русское православие: вехи истории / Науч. ред. 

А.И.Клибанов. – М., 1989. – 719 с.; Эйдельман Н.Я. Грань веков. 

Политическая борьба в России. Конец ХVIII – начало ХIХ столетия. – СПб., 

1992. – 384 с.; Черкасов П.П., Чернышевский Д.В. История императорской 

России. От Петра Великого до Николая II. – М., 1994. – 448 с.]. У 

вітчизняній історіографії означеної теми поважне місце займають студії 

С.Жилюка [Жилюк С. І. Російська церква на Волині (1793-1917 р.). – 

Житомир, 1996. – 174 с.], О.Крижанівського і С.Плохія [Крижанівський 

О.П., Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. 

посібник: У 3-х книгах. – Кн. 3. Кінець ХVІ – середина ХІХ століття. – К., 

1994. – 336 с.], Г.Надтоки [Надтока Г. Католицтво в українських губерніях 

Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій чверті ХІХ ст. // Людина і світ. 

– 2001. - №4. – С. 9-15; №5. – С. 55-61], Н.Стоколос [Стоколос Н.Г. 

Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – перша половина ХХ ст.): 

Монографія. – Рівне, 2003. – 480 с.], а також третій том «Православ’я в 

Україні» 10-томного видання «Історія релігії в Україні» Відділення 

релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ [Історія 

релігії в Україні: У 10 т. // Редкол.: А.Колодний (голова) та ін. – К., 1996-

1999. – Т.3. Православ’я в Україні / За ред. А.Колодного, В.Климова. – 1999. – 

560 с.], які відзначаються докладною джерельною базою, осмисленням 

окремих аспектів трансформацій Уніатської церкви цього часу. Проте ще 

не отримали належного системного опрацювання та релігієзнавчого аналізу 

сутність і спрямованість урядової політики періоду правління Павла І щодо 

Уніатської церкви, що й стало предметом нашого дослідження. 
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Мета і завдання дослідження. Відтак, мета даної наукової розвідки 

полягає у з’ясуванні дискурсу внутрішньої політики російського імператора 

Павла І, зокрема виявлення сутності і спрямованості урядової політики 

Російської імперії у релігійно-церковній царині в 1796-1801 рр. Завдання 

дослідження полягають у з’ясуванні механізмів, методів та наслідків 

реалізації урядової політики російського самодержавства щодо Уніатської 

церкви. 

 

Основний зміст статті. На відміну від послідовної зовнішньої та 

внутрішньої політики Катерини ІІ, дії Павла І упродовж усього періоду його 

правління (1796-1801) характеризувались імпульсивністю і 

непередбачуваністю, в чому, безумовно, проявилися специфічні риси його 

вдачі
6
. Багато політичних кроків Павла І, особливо на початку, після зішестя 

на престол, на перший погляд виглядали, як вияв намірів «звести рахунки» з 

катерининськими вельможами, покійною матір’ю та її політикою. Однак їх 

суть полягала не в тому, щоб «поквитатися» з колишньою імператрицею та її 

оточенням, а в бажанні Павла І протиставити її «згубній» політиці, що 

послабляла, на його думку, самодержавство, тверду лінію на зміцнення засад 

абсолютистської влади в Росії. Така налаштованість нового імператора 

пояснювалася його негативним ставленням до Великої Французької 

революції: на межі ХVІІІ і ХІХ ст. для російського царизму було життєво 

важливо вирішити питання про зміцнення ідеологічних засад 

самодержавства. Саме тому політичною метою Павла І була максимальна 

централізація, значне посилення імператорської влади як єдиний шлях до 

«блаженства всіх і кожного» [Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая 

борьба в России. Конец ХVIII – начало ХIХ столетия. – СПб., 1992. – С. 57]. 

Власне такий загальний вектор, незважаючи на певну суперечливість, 

об’єднував сотні нових указів російського імперського законодавства 1796-

1801 рр. Не стала винятком у загальній системі регламентації та жорсткого 

порядку й релігійно-церковна царина. Зрозуміло, що посилення 
                                                 
6
 Павло І народився в 1754 р. й одразу, за наказом імператриці Єлизавети Петрівни, 

був відібраний у матері (в майбутньому – Катерини ІІ), котра навіть не встигла 

звикнути до нього. Виховувався він під наглядом самої Єлизавети Петрівни, яка 

мала намір зробити Павла своїм спадкоємцем. Відірваний від матері, він просто не 

мав можливості пройнятися синівськими почуттями, зрештою й сама Катерина все 

більше віддалялася від сина. Її байдужість до нього згодом переросла у відверте 

дистанціювання. Саме тому сучасні російські дослідники зауважують, що таке 

дитинство, особливо відсутність материнської любові та опіки, повною мірою 

позначилися на характері Павла І, котрий «вирізнявся недовірливістю, 

нестриманістю, грубістю і навіть жорстокістю, що поєднувалися із 

сентиментальністю. Відтак, уся наступна політика Павла І мала відбиток його 

деформованої особистості» [Див. про це докладно: Черкасов П.П., Чернышевский 

Д.В. История императорской России. От Петра Великого до Николая II. – М.: 

Международные отношения, 1994. – С. 222-223]. 
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самодержавного начала вимагало відповідного ідеологічного обгрунтування. 

Звичайно, російський престол освячувався Православною церквою, однак за 

правління Павла І «імператору не приходить в голову зміцнювати свою 

манеру царювання православним благословенням. Швидше навпаки: він 

благословляє церкву, вперше прямо говорить про те, що давно вже існує 

фактично, однак «не вимовляється»: «російський государ – глава церкви» 

[Там само. - С. 64]. Показовим у цьому контексті є наступний епізод: коли 

московський митрополит Платон висловив своє невдоволення з приводу 

нагородження церковних ієрархів орденами, то Павло І розгнівався на нього, 

адже це відображало його погляд на православне духовенство як на одну з 

«державних служб» в імперії.  

Відтак, саме в роки правління імператора Павла І посилюється 

державний курс самодержавства на зміцнення Православної церкви як 

складової частини державно-бюрократичної системи - одного з гарантів 

соціального спокою в імперії
7
, апогеєм якого з часом стала державна 

політика Миколи І (1825-1855). Саме тому указам Павла І щодо церковних 

справ нерідко передувала формула: «Вважаючи одним із найголовніших 

обов’язків царювання опікування благоустроєм церкви… визнали Ми за 

благо зробити на користь оного розпорядження…». У зв’язку з цим у 1797 р. 

в законі про успадкування престолу імператор був оголошений главою 

Російської православної церкви, її «верховним захисником і охоронцем 

догматів», «доглядачем православ’я», а сама церква – «панівною і 

першенствуючою». Указом 1799 р. передбачалося приведення єпархіальних 

меж у відповідність до меж губерній, а поділ єпархій на протопопії мав 

узгоджуватися з поділом губерній на повіти [Полное собрание законов 

Российской империи, с 1649 г. (Далі – ПСЗ). – СПб.: Типография II 

Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. - 

Т.ХХV. - №19.156. – С. 813-821]. Цими рішеннями в цілому завершувалася 

реформа, розпочата ще в 1784 р. поділом Росії на губернії, що мала узгодити 

державно-адміністративні та церковні кордони [Православ’я в Україні / За 

ред. А.Колодного, В.Климова. – 1999. – С. 210-211]. Отже, внутрішня 

політика Павла І, зокрема і в релігійно-церковній сфері, була зорієнтована на 

зміцнення засад самодержавства в Росії, кардинальних уніфікаційно-

державних перебудов, викликаних гострою кризою абсолютизму в Європі. 

Політичні катаклізми в Західній Європі наприкінці ХVІІІ ст. 

розглядалися російськими правлячими колами, так само як і 

західноєвропейськими світськими і духовними ієрархами, передусім як 

наслідок невір’я, появи та розповсюдження ідей Просвітництва, зокрема 
                                                 
7
 За порівняно короткий час були істотно підвищені грошові оклади православного 

духовенства, а також у 2-5 разів збільшені земельні наділи монастирів, 

архієрейських домів. У кілька разів збільшувалися державні субсидії на утримання 

духовних академій та семінарій. Частина цих державно стимулюючих заходів 

стосувалася і неправославних церков [Див.: Православ’я в Україні / За ред. 

А.Колодного, В.Климова. – 1999. – С. 233]. 
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вільнодумства. Впливові при російському дворі французькі емігранти-

католики (серед них було багато єзуїтів), котрі хлинули в Росію після Великої 

Французької революції, всіляко сприяли утвердженню таких поглядів.  

Наступна, доволі тісна, але, здавалося б, парадоксальна за своєю 

природою співпраця російського уряду з єзуїтами, була зумовлена, за 

спостереженням Г.Надтоки, низкою обставин. По-перше, у Росії єзуїти 

сприймалися як сила, котра здатна перешкодити поширенню революційної 

ідеології та антимонархічних тенденцій в імперії. По-друге, надання єзуїтам 

політичного та релігійного притулку трактувалося як вияв релігійної свободи 

та визнання їх заслуг у справі поширення народної освіти. Крім того, 

єзуїтський чинник розглядався в контексті далекосяжних планів уряду, 

спрямованих на створення в імперії незалежних від Ватикану католицьких 

церковних структур [Надтока Г. Католицтво в українських губерніях 

Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій чверті ХІХ ст. // Людина і світ. 

– 2001. - №4. – С. 13]. 

На наш погляд, влучно охарактеризував внутрішнє підґрунтя інтересу 

російського самодержавства до діяльності Товариства Ісуса російський 

дореволюційний дослідник Ю.Ф.Самарін: «В останніх роках ХVІІІ ст. і в 

першій чверті ХІХ ст. страх пекла і турбота про спасіння душ поступилися 

місцем страху революції і турботі про збереження безпеки царських династій. 

Єзуїти перші за всіх зрозуміли, в чому справа, і змінилися ще раз. – «Ви 

боїтеся революції, і не без підстав; вона вас обов’язково затопить, якщо ви не 

протиставите їй надійного оплоту. Цей оплот – ми. Ніхто чистіше за нас не 

вихолощує народів. Ми знаємо, чого ви хочете; вам потрібні сумирні й 

терплячі піддані; таких ми вам і поставимо; довірте нам тільки виховання 

юнацтва і спіть спокійно»… Єзуїти – закляті вороги революції та непідкупні 

стражі престолів, - ця тема нерідко з’являлася в указах імператора Павла І та 

в офіційній переписці державних діячів часів Олександра І» [Церковь в 

истории России (ІХ в. – 1917 г.): Критические очерки. – М., 1967. – С. 214]. 

За правління Павла І римо-католикам, зокрема єзуїтам, а також 

рицарям Мальтійському ордену
8
, було надано багато прав і свобод. Так, у 

січні 1797 р. імператором Павлом І та гросмейстером Мальтійського ордену 

Юлієм Рене Бальї графом Літта була підписана «Конвенцыя, заключенная с 

Державным Орденом Мальтийским и Его Преимуществом Грос-Мейстером» 

про утвердження цього ордену в Росії [ПСЗ. – Т.ХХIV. – №17.708. – С. 261-
                                                 
8
 Історія Мальтійського ордену, члени якого раніше називалися іоаннітами і 

родоськими рицарями, розпочинається з 1530 р. Саме тоді рицарі отримали від 

імператора Карла V у володіння Мальту з двома сусідніми островами Гоццо і 

Коміно, зобов’язавшись охороняти Середземне море і його побережжя від турків і 

африканських корсарів. По суті, Мальтійський орден став аванпостом 

християнських держав проти Оттоманської імперії, що досягла на той час апогею 

своєї могутності. Росія вперше зав’язує відносини з мальтійськими рицарями 

наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. з метою знайти у них підтримку проти 

турків.  
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268]. У ній російський цар, «висловлюючи приязнь і височайше своє 

благовоління знаменитому Мальтійському ордену», підтвердив і ратифікував 

«за себе і наступників своїх на вічні часи, у всьому просторі…запровадження 

згаданого ордену у своїх володіннях» [Там само. – С. 262]. Крім того, цей 

документ підтвердив постання Великого пріорства Російського, яке 

складалося з десяти командорств. На утримання новоствореного пріорства 

монарх виділив 300.000 польських злотих [Там само. – С. 262].  

В імператорському маніфесті «О установлении в пользу российского 

дворянства Ордена Святого Иоанна Иерусалимского» від 29 листопада 1798 

р. Павло І титулується «Великим Магістром ордену святого Іоанна 

Єрусалимського» [ПСЗ. – Т.ХХV. - №18.766. – С. 455-458]. Це, до речі, був 

перший в історії випадок, коли православний володар став начолі 

католицького ордену. 

Варто наголосити, що «мальтійський епізод» у біографії Павла І 

розглядається окремими дослідниками як спроба реалізувати теократичну 

ідею на вселенському рівні, а також як прагнення Павла І зміцнити авторитет 

західного християнства підтримкою Російської імперії і Православної церкви 

[Русское православие: вехи истории / Науч. ред. А.И.Клибанов. – М., 1989. – 

С. 312]. З цього приводу Н.Ейдельман акцентував: «…союз царя-мальтійця із 

вселенською церквою – важлива мета для монарха, котрий збирається 

повернути всьому світу втрачений напрям. Йшлося не про зраду православ’я 

або перехід до католицизму: для Павла різниця церков була справою 

другорядною, малоістотною на тлі загальної теократичної ідеї, де наголос 

робився – не на теос (Бог), а на кратос (влада)» [Эйдельман Н.Я. Грань веков. 

Политическая борьба в России. Конец ХVIII – начало ХIХ столетия. – СПб., 

1992. – С. 77]. Такі погляди імператора базувалися на його глибокій вірі в 

божественне походження верховної влади. «Цинічна Катерина була доволі 

байдужа до релігії, однак пам’ятала, що вірити треба, і заохочувала до цього 

інших. Екзальтований Павло був більше схильний не до благочестивого 

православ’я, а, так би мовити, до «містики влади», коли виключна могутність 

російського самодержавства уявлялась вже не просто «причиною творення» 

російської історії, але знаряддям якогось вищого промислу» [Там само. – С. 

57]. Відтак, уявлення цього російського імператора про царську владу мало 

явно «перебільшене значення», при чому, як це акцентує І.Лиман, саме в 

питанні керівництва духовно-релігійною сферою [Лиман І.І. Російська 

православна церква на півдні України останньої чверті ХVIII – середини ХІХ 

століття. – Запоріжжя, 2004. – С. 70]. Яскравим свідченням таких переконань 

Павла І став Акт про наслідування престолу від 5 квітня 1797 р., згідно з яким 

російський імператор проголошувався главою церкви. Саме це положення, 

по суті, констатувало фактичне співвідношення влади монарха і церкви в 

Росії на той час [Там само]. 

Більше того, виношуючи теократичну концепцію концентрації в руках 

монарха світської і духовної влади, Павло І навіть задумувався над ідеєю 

повного злиття католицизму і православ’я в Росії. Відомо, що єзуїтський 
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генерал Грубер подав царю записку про з’єднання церков. До обговорення 

цього проекту були навіть запрошені «синодальні персони». Але тодішній 

очільник Синоду, петербурзький митрополит Амвросій в особливій записці 

про владу Римської курії відкинув пропозицію єзуїта. Відтак наміри 

імператора Павла І наштовхувалися на відкритий спротив православної 

ієрархії. Тоді російський цар звернувся до реалізації інших своїх задумів: він 

домігся від нового Папи Римського Пія VІІ особливої булли, котра 

відновлювала в Росії орден єзуїтів [Церковь в истории России (ІХ в. – 1917 

г.): Критические очерки. – М., 1967. – С. 214]. 

Важливим кроком цього монарха на шляху протегування Римо-

католицької церкви на теренах Правобережної України став указ від 26 

лютого 1797 р., за яким була створена Юстиць-колегія римо-католицького 

департаменту для представництва інтересів віруючих як римо-католицької, 

так і уніатської конфесій [ПСЗ. – Т.ХХIV. - №17.836. – С. 493]. Указом від 29 

січня 1798 р. головою департаменту Юстиць-колегії для римо-католицького 

та уніатського сповідань Павло І призначив могилівського католицького 

архієпископа С.Сєстренцевича-Богуша [Державний архів Рівненської області 

(далі – ДАРО). - Ф. 22, оп. 6, спр. 3, арк. 375], водночас уніатським єпархіям 

не було дозволено мати своїх представників (або членів) у цьому 

департаменті.  

Зміцнення позицій католиків на Правобережжі підштовхнули їх до 

спроб повернення втрачених позицій. Так, польські поміщики-католики 

посилили утиски православних, зокрема навертали їх в унію; декотрі 

уніатські священики зі своїми парафіянами, за підтримки поміщиків, 

повертали собі православні церкви, привласнювали їх і відправляли в них 

богослужіння.  

У зв’язку з цим 18 березня 1797 р. імператор Павло І видав указ, за 

яким такі дії суворо заборонялися. «Нині стало відомо, - сказано в цьому 

документі, - що в деяких приєднаних від Польщі держави нашої губерніях 

духовенство та поміщики римсько-католицького віросповідання, 

повертаючи на зло дану від нас …свободу сповідання віри, явно утискують 

священнослужителів православної греко-російської церкви й не тільки 

таємним умовлянням, але навіть і силою відривають від церкви людей, які 

добровільно до неї пригорнулися, навертаючи їх в уніатство. Милосердно 

шкодуючи за таких неблагонамірених наших підданих та вважаючи 

причиною тут лише різницю в сповіданні, що народ тамтешній розділяє, 

пожадали ми спершу вжити заходів щодо відвернення міжусобних чвар, 

через те монаршим і батьківським гласом нашим повеліваємо, щоби 

проживаючі в приєднаних від Польщі губерніях наших різних найменувань та 

чинів духовенство, поміщики й іншого звання люди римсько-католицького 

віросповідання не тільки не прилучали до нього таємно порадами та 

переконуванням, а чи явно й силою всякого роду вірнопідданих наших, які 

сповідують одну з нами православну греко-російську віру; але навіть не 

шкодили б свободі тим, хто з добровільного веління совісті самі від інших 
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сповідань до православної церкви прилучатися побажають, не роблячи в 

жодному разі а ні найменшого перешкоджання в правилах та 

священослужіннях на вівтарях цієї церкви й не ображаючи нічим священних 

та церковних її служителів, під загрозою за непослух цій нашій волі кари за 

всією суворістю закону» [ПСЗ. – Т.ХХIV. - №17.879. – С. 512-513]. Отже, цей 

документ, наголошуючи на вільному віросповіданні представників усіх 

громадянських станів Російської імперії, водночас забороняв «таємним 

умовлянням і силою» відривати від Православної церкви віруючих, щоб 

повернути їх до унії. 

 Такі дії уніатів, на думку знаного дореволюційного історика, були 

причиною того, що імператор Павло І неприхильно ставився до унії та її 

адептів. За його спостереженням, якщо монарх і давав якісь права Уніатській 

церкві, то лише як складовій частині Римо-католицької і всіляко намагався 

обмежити її самостійний розвиток [Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі 

південно-західного краю. – Дніпропетровськ, 2004. – С.264]. 

 Гадаємо, що саме в такому контексті слід розглядати указ імператора 

Павла І від 30 грудня 1797 р. на ім’я кам’янець-подільського генерал-

губернатора Беклешева, яким було наказано активізувати розпочате ще 

Катериною ІІ скорочення василіанських монастирів та відповідне розселення 

уніатських ченців.  

Чітка спрямованість політики Павла І стосовно Уніатської церкви 

проявилася в низці наступних імператорських указів. Так, указом від 28 

квітня 1798 р. в новоприєднаних областях було влаштовано шість латинських 

єпархій, а для уніатів – три. Для католиків призначалися: архієпископство 

Могилівське та єпископства Віленське, Самогитське, Луцьке, Кам’янецьке та 

Мінське. На допомогу кожному єпископові призначався вікарій, а 

архієпископові - три вікарія. Від місцевого єпископа мали залежати всі місця, 

чини та посади в єпархії; йому підлягали всі чернечі ордени, семінарії, школи 

та різні церковні й духовні установи. Зокрема, їм заборонялося брати чи 

тримати в себе іноземних духовних осіб, а також мати будь-які зносини поза 

межами імперії [ДАРО. – Ф. 22, оп. 6, спр. 3, арк. 769]. 

Уніатськими в межах Російської імперії ставали: архієпископство 

Полоцьке, очолюване архієпископом Іраклієм Лісовським, а також 

єпископства Луцьке та Брестське. Луцьким єпископом, осідок якого 

знаходився в Почаєві, став Степан Левинський, а брестським єпископом, 

резиденція якого була розміщена в Жировичах – Арсеній Глоневський 

[ДАРО. – Ф. 22, оп.6, спр.3, арк. 766]. Показово, що питання і проблеми 

церковного управління, ченців, шкіл, різних установ тощо уніатам було 

рекомендовано узгоджувати з указом про утворення шести католицьких 

єпархій. Іншими словами, функціонування Уніатської церкви на теренах 

Правобережної України в цей час офіційно було визнане, однак фактично 

вона знаходилася в підпорядкуванні Римо-католицької церкви.  

Таке її становище було закріплене «Регламентом для церквей и 

монастырей римско-католического вероисповедания в Российской империи» 
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від 3 листопада 1798 р., що визначив структуру органів управління Римо-

католицькою церквою та її відносини з державною владою [ПСЗ. – Т.ХХV. - 

№18.734. – С. 436-438]. У ньому, зокрема, йшлося про підпорядкування 

білого і чорного римо-католицького духовенства винятково владі 

єпархіального архієрея (архієпископа чи єпископа). Крім того, чернечим 

орденам дозволялося мати провінціала, консультора і секретаря, однак і їх 

призначення проходило під наглядом архіпастиря єпархії. Цей регламент 

наголошував, що «кожен чернечий орден зобов’язаний всемірно служити 

імперії і сприяти її благу». Саме тому ченцям-василіанам, так само як і 

єзуїтам та піарам, котрих було названо монахами, «здібними до викладання 

наук», покладалося в обов’язок займатися освітньою діяльністю [ПСЗ. – 

Т.ХХV. - №18.734. – С. 438]. Цей документ також підтвердив права римо-

католицького духовенства на володіння маєтками. У ньому водночас 

підкреслювався обмежений характер цих прав: «…як села, фільварки, землі, 

ліси, городи, сінокоси, озера, рибні лови і всілякі тому подібні угіддя, а 

водночас і грошові суми, капітальні відсотки та інші білого й чорного 

духівництва надбання, суть їх спільний прибуток, то й забороняється всім 

монастирям продавати їх, дарувати й вимінювати, так само як і від них 

відбирати їх без особливого монаршого дозволу» [ПСЗ. – Т.ХХV. - №18.734. 

– С. 436]. Таким чином, статус церковного землеволодіння Римо-католицької 

та Уніатської церков на Правобережжі визначався умовами компромісу з 

боку російського самодержавства: хоча ці церкви й зберігали за собою 

населені маєтки, однак вони не могли набувати нових володінь. Маєтки, що 

були в їхньому користуванні, розглядалися як державні, передані 

духовенству як корпоративному власнику в користування з обмеженим 

правом розпоряджатися ними [Зінченко А.Л. Церковне землеволодіння в 

політиці царизму на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій 

половині ХІХ століття. – К., 1994. – С. 27]. 

Зрозуміло, що таке становище Уніатської церкви викликало 

незадоволення її ієрархії. Саме тому колишній уніатський митрополит 

Феодосій Ростоцький подав імператорові Павлу І прохання про призначення 

уніатських представників у римсько-католицьку колегію. Відповідь на нього 

не забарилася: «Уніати, оскільки вони прилучені до нас чи до католиків, а не 

самі по собі (виділене нами. – Авт.), членів (у римсько-католицькій колегії) 

не можуть мати» [Цит. за: Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-

західного краю. – Дніпропетровськ, 2004. – С.265]. Зрештою, прохання 

папського нунція Літті про відновлення митрополії Уніатської церкви, 

надіслане Синоду, теж не отримало підтримки. Симптоматично, що проти її 

постання виступив могилівський римо-католицький архієпископ 

С.Сєстренцевич-Богуш. Саме він очолив Департамент католицького 

віросповідання в Міністерстві юстиції, якому були підпорядковані й уніатські 

єпархії [Стоколос Н.Г. Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (ХІХ – 

перша половина ХХ ст.): Монографія. – Рівне, 2003. – С.26-27]. 
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Відтак, уніати не мали ні митрополита, ні самостійного управління, а 

підпорядковувалися управлінню римо-католицької колегії й віддавалися на 

волю останньої. По суті, Уніатська церква в такій ситуації виявилася 

цілковито підпорядкованою Римо-католицькій. Її ієрархи, позбавлені будь-

якої самостійності, були підвладними римо-католицькому духовенству. 

Зокрема, в усіх розпорядженнях василіани не розрізнялися з римо-

католицькими чернечими орденами. Іноді римо-католицька колегія 

розпоряджалася уніатськими монастирями, як своїми власними, зокрема 

віддавала їх латинським ченцям. Так, коли 1798 р. імператор Павло І 

дозволив діяльність у Росії французьких ченців-трапістів, то він наказав 

римо-католицькому архієпископові С.Сєстренцевичу-Богушу розмістити їх у 

монастирях, що були під його владою. Той, у свою чергу, розпорядився 

передати трапістам василіанські монастирі, призначені для ліквідації. 

Зокрема, черницям «Трапенського ордену» був відданий у повне їх 

розпорядження Оршанський василіанський монастир [ПСЗ. – Т.ХХV. - 

№18.967. – С. 652]. Крім того, римо-католицький архієпископ 

С.Сєстренцевич-Богуш клопотав перед Папою Римським про поставлення 

ним уніатських єпископів, що суперечило нормам і правилам латинського 

духовного відомства.  

Про вибіркову політику царського уряду щодо Римо-католицької та 

Уніатської церков яскраво свідчать наступні дані. Так, якщо наприкінці ХVІІІ 

ст. на Правобережній Україні діяло близько 200 римо-католицьких костьолів, 

майже половина з яких знаходилася на Волині [Надтока Г. Католицтво в 

українських губерніях Російської імперії наприкінці ХVІІІ – в першій чверті 

ХІХ ст. // Людина і світ. – 2001. - №4. – С. 11], то вже в першій чверті ХІХ ст. 

лише в Кам’янецькій єпархії (без Брацлавського та Балтського повітів) 

з’явилися 22 нові католицькі монастирі і костьоли [Крижанівський О.П., 

Плохій С.М. Історія церкви та релігійної думки в Україні: Навч. Посібник: У 

3-х книгах. – Кн. 3. кінець ХVІ – середина ХІХ століття. – К.: Либідь, 1994. – 

С. 223]. Для порівняння: якщо в 1798 р., згідно з реляцією Луцького 

уніатського єпископа, на Волині діяв 21 монастир (на Поділлі та Київщині 

відповідно 16 та 6), то в 1821 р. їх там налічувалося 26 [Там само. – С. 223]. 

Наведені дані переконливо свідчать, що царські урядовці були 

прихильнішими до Римо-католицької церкви: мережа її чернечих осередків 

зростала динамічніше. 

Саме тому в цей час намітилася тенденція переходу як уніатів, так і 

православних – колишніх уніатів до католицизму, але вже переважно 

латинського обряду. Це зафіксовано в указі Сенату від 12 січня 1799 р., де 

було зазначено, що «не лише уніати, а й православні селяни прийняли римо-

католицьку віру» [ПСЗ. – Т.ХХV. - №18.818. – С. 526]. Наступне зініційоване 

урядом розслідування показало: до переміни віри селян ніхто не намовляв, 

однак багато з них були допущені ксьондзами до сповіді і причастя за 

обрядами Римо-католицької церкви, що було заборонено робити. З огляду на 

це, Сенат зобов’язував Волинське губернське правління відіслати всіх селян, 
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котрі перейшли «з греко-східного в римо-католицький закон», до 

Подільського архієпископа, аби він «обернув їх до раніше сповідуваної ними 

віри». Показово, що тих ксьондзів, які допустили православних до сповіді і 

причастя, за розпорядженням Сенату, слід було віддати під суд, а перехід 

віруючих «з греко-уніатської в римо-католицьку віру» пояснювався як 

«непорозуміння». Саме тому й ксьондзів рекомендовано було залишити «без 

всякого слідства», однак з тим, «щоб вони людей інших релігій не 

насмілювалися надалі підмовляти і приймати в римо-католицький закон» 

[Там само]. 

Виходячи з цього, можна припустити, що одним із вірогідних чинників 

даного процесу було усвідомлення римо-католицькими ієрархами неминучої 

в майбутньому ліквідації Уніатської церкви. Тому, фактично прибравши до 

своїх рук управління нею, римо-католицьке духовенство розраховувало 

посилити свої позиції на Правобережжі за рахунок колишніх та нинішніх 

уніатів. Крім того, ними враховувалося й доволі стабільне становище самого 

римо-католицизму, який за царювання Павла І отримав більше можливостей 

для розвитку в Російській імперії.  

Ці розрахунки виявилися небезпідставними. Фактів повернення 

православних до унії, підтверджених документально, є велика кількість [Див. 

про це докладно: Жилюк С. І. Російська церква на Волині (1793-1917 р.). – 

Житомир, 1996. – С. 86-87]. Зокрема, упродовж 1797-1798 рр. у 

Володимирівському повіті до унії повернулися жителі сіл Литвижа, Замличів, 

Бенешова, Зимного, Горичева, Новосілок та ін. Масовий перехід до унії 

спостерігався в Дубнівському повіті, де уніати не лише повернули собі 

храми, а й навіть розпочали будівництво нових каплиць. Відмовилися від 

православ’я, в якому перебували вже третій рік, і селяни с. Білосток Луцького 

повіту. Вони готові були до будь-яких покарань, аби залишитися в унії [Там 

само. – С. 86-87]. 

Усе це викликало зрозумілу стурбованість Російської православної 

церкви. Синод та вищі її ієрархи намагалися домогтися від царя дозволу на 

більш рішучі дії щодо уніатів, як це було за часів Катерини ІІ. Але коли 

Павлу І зробили з цього приводу доповідь, то він доручив генерал-прокурору 

Лопухіну відписати листа петербурзькому митрополитові Гавриїлу, в якому 

зауважив, що невдачі з приєднанням уніатів слід вбачати не в діях уряду, а в 

не добропорядній поведінці російського духовенства. Синод не чекав такого 

повороту справи, але мусив виконувати волю самодержця. Вищим ієрархам 

православних єпархій у Білорусі та в Україні було наказано, щоб вони «не 

осмілювалися робити уніатам ніякого насилля, під острахом засудження за 

всією суворістю законів і втрати чинів своїх» [Коялович М. История 

воссоединения западно-русских униатов старых времен. – СПб., 1873. – С. 

390]. 

Таким чином, православне духовенство було позбавлене діяльної 

підтримки влади у справі форсованого навернення уніатів у православ’я, а 

тому могло використовувати з цією метою лише власні духовно-моральні 
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сили та засоби. Саме тому Російська православна церква вдалася до низки 

компромісів у боротьбі за «душі» віруючих Правобережної України. 

Показовим у цьому контексті є наступний епізод. 1797 р. уряду стало відомо, 

що багатьох уніатів від переходу до православ’я стримує прив’язаність до 

своїх священиків і звичних культово-обрядових дій. У зв’язку з цим Синод, 

задля подолання труднощів на шляху навернення уніатів до Російської 

православної церкви, указом від 14 вересня 1797 р. преосвященному 

житомирському Варламові рекомендував наступне: «Дозволити деякі обряди 

й хресні ходи, де вони бували, і навіть допускати до них місцевих священиків 

разом з православними, уникати суперечок про віру й берегти християнську 

любов» [Цит. за: Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного 

краю. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 269].  

Зрозуміло, що політика Павла І стосовно Римо-католицької та 

Уніатської церков на тлі антиунійних заходів Катерини ІІ справляла 

враження різкої зміни самодержавного курсу. Вона викликала невдоволення 

та роздратування не лише в Синоді, а й у певних католицьких колах, що 

звикли бачити «хлопську» Уніатську церкву у становищі безправної, 

безумовно підлеглої римо-католицькому управлінню. Православні ієрархи 

теж не були схильні до підтримки імператорських указів такого спрямування: 

на їх небезпідставну думку, за правової рівності умов для Православної, 

Римо-католицької та Уніатської церков реальну перевагу на місцях мала та 

церква, яку підтримував польський поміщик-католик. Тому реалії релігійно-

церковного життя на Правобережжі, зокрема на Поділлі та Волині, полягали 

в наступному: домінував римо-католицький костьол, Уніатська церква була 

терпимою, а православ’я опинялося в незавидному становищі, що мало 

відрізнялося від доби польського володарювання. Російським православним 

ієрархам час від часу вдавалося домогтися урядових рішень та указів, які 

обмежували польський експансіонізм на українських та білоруських землях, 

забороняли уніатському духовенству служити в парафіях, що перейшли у 

православ’я, вимагали від римо-католицької колегії заборонити католицьким 

ксьондзам перешкоджати переходу уніатів у «греко-російський закон» 

[Православ’я в Україні / За ред. А.Колодного, В.Климова. – К., 1999. – С. 

231]. 

У 1798 р. Синод повідомляв Сенатові, що «Римсько-католицька 

консисторія дозволила уніатським попам правити священослужіння в 

римських костьолах лише заради того, аби, прихиливши уніатських попів до 

себе, залучити через те в римську релігію й прихожан їхніх уніатів» 

[Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю. – 

Дніпропетровськ: Січ, 2004. – С. 266]. Преосвященний волинсько-

житомирський Варлаам доносив Синодові, що уніатські єпископи, 

священики та поміщики умовляннями та всілякими утисками не тільки 

перешкоджають народові повертатися у православ’я, але й навернених 

спокушають до унії. Він зазначав, що окремі уніатські священики, котрі 

залишилися у своїх колишніх парафіях, звершують богослужіння в костелах, 
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у каплицях та в поміщицьких домах з пересувними антимінсами, 

продовжують правити й приходські треби, «ставлять нові церкви, виганяють 

православних священиків, відбирають у них церковні землі та угіддя, 

збиткуються над Православною Церквою та її таїнствами, а поміщики 

навертають декотрі приходи просто в католицтво, попри буллу Папи 

Бенедикта ХІV, що забороняє навертати уніатів у римо-католицьку віру» 

[Там само]. 

Православній Церкві доводилося докладати чимало зусиль, аби не 

допустити посилення впливу католицизму на віруючих. Зокрема, законом від 

31 січня 1801 р. пом’якшувалися санкції за ухиляння православних – 

колишніх уніатів від сповіді. Заслуговує на увагу сам факт таких масових 

ухилянь, які, по суті, були виявом неприйняття ними Російського 

православ’я, специфічною формою протесту проти «оправославлення». 

Тому, замість штрафів, які інколи штовхали людей до іновір’я, вводилось 

церковне покаяння, а також дозволялося сповідатися у будь-який зручний час 

[Чупира В. Деякі аспекти міжконфесійних конфліктів у період становлення 

Подільської єпархії Російської православної церкви наприкінці ХVІІІ – у 

першій половині ХІХ ст. // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. 

2006 р. Книга І. – Львів, 2006. – С. 638-639]. Однак поряд із певним 

послабленням тиску на тих, хто перейшов з уніатства у православ’я, церковна 

влада вимагала ретельного розслідування кожного випадку «зваблення» з 

православ’я «у присутності поліцейських і свідків». Церковна і світська 

влади дбали також про те, щоб винні були покарані, а особа, яка «звабилась» 

у латинство, через низку заходів для «увєщанія», була повернена в 

православ’я при свідках зі світського боку [Там само. – С. 639]. Так, зокрема, 

ще 1798 р. Сенат зобов’язував римо-католицький департамент, «щоб 

священики римського віросповідання, у випадку вінчання шлюбів, у яких 

одна особа буде греко-російського віросповідання, а інша – інакшої релігії, 

здійснювали попередні з російськими священиками домовленості… і 

всупереч прийнятих греко-російської церквою правил не вінчали, щоб тим 

самим не надати привід до спокуси тих, хто належить до православного 

віросповідання» [ПСЗ. - Т.ХХV. – С. 120]. 

Підпорядкування уніатства російським самодержавством урядуванню 

Римо-Католицької Церкви, обмеження впливу світської влади на процес 

приєднання уніатів до Російської Православної Церкви, зокрема заборона 

православному духовенству здійснювати грубий тиск на населення 

Правобережжя, призвели до практичного припинення ліквідації унії. За цих 

обставин масового добровільного переходу уніатів до Російської 

Православної Церкви не відбувалося [Давидович Б.С. Судьбы православия и 

русской народности на Волыни в последнее столетие (1796-1896). – Почаев, 

1896. – С. 9]. 

Висновки. Отже, в умовах гострої кризи абсолютизму в Європі, 

викликаної Французькою буржуазною революцією, внутрішня політика 

імператора Павла І була націлена на збереження та зміцнення засад 
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самодержавства в Росії. Церковна політика царизму наприкінці ХVІІІ – на 

початку ХІХ ст. характеризувалася інтенсивним пошуком засобів для 

зміцнення церкви та активізації її ролі як важливого ідеологічного інституту 

російського самодержавства. Саме в цей час відбувається посилення 

втручання світської влади в справи церкви, поступове перетворення 

церковної організації у складову державного апарату. 

Утворення окремого департаменту Юстиць-колегії для римо-

католицького та уніатського віросповідань, запровадження шести латинських 

та трьох уніатських єпархій у межах Російської імперії засвідчили не лише 

реалізацію задекларованого російським самодержавством принципу 

віротерпимості, а й певну переорієнтацію в його релігійно-церковних 

пріоритетах. Вони, зокрема, полягали у сприянні та протегуванні Павлом І 

Римо-Католицькій Церкві, у підпорядкуванні якої практично опинилася 

Уніатська. Саме тому в роки правління цього імператора не лише 

гальмується перехід уніатів у православ’я (як було за імператриці Катерини 

ІІ), але й відбувається зворотній процес часткового повернення православних 

в унію. 

 Зрештою, позбавлена самостійного управління, Уніатська церква стала 

заручницею політики вищих духовних римо-католицьких ієрархів, котрі, 

зважаючи на досить лояльне ставлення до них російського уряду та прагнучи 

зміцнити позиції римо-католицизму в Росії, розгорнули широку діяльність з 

навернення уніатів до латинства. Щоправда, її результати повною мірою 

стали очевидними вже за наступника Павла І, його сина і спадкоємця 

Олександра І. 

 

 
А н о т а ц і ї 

 
В статье Р.Шеретюк «Дискурс правительственной политики 

Российской империи по отношению Униатской Церкви при правлении Павла 
1 (1796-1801 гг.)»  исследовано и проанализировано направления внутренней 
политики российского императора Павла 1, в частности раскрыта сущность и 
направленность правительственной политики Российской империи в религиозно-
церковной области в 1796-1801 годах. Опираясь на Российское имперское 
законодательство названого периода, исследованы механизмы, методы и 
последствия реализации правительственной политики российского самодержавця 
по отношению к Униатской Церкви.  

Ключевые слова: Униатская Церковь, униатские монастыри, униаты, 
император Павел І, Российская Православная Церковь, российское 
самодержавие, Общество Иисуса, латинские епархии. 

  
Ruslana Sheretyuk: The discussion of governmental policy of the Russian 

empire as for Uniat Church during Paul the first rule (1796-1801) years. In Ruslana 
Sheretyuk article «The discussion of governmental policy of the Russian empire as for 
Uniat church during Paul the first rule (1796-1801) years» the way of domestic policy of 
the Russian emperor Paul the first is analyzed and investigated, the main points and the 
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direction of governmental policy of the Russian empire in the religions and church 
tsarina 1796-1801 years are shown. 

Taking into account the Russian empire legislation of the indicated period, the 
mechanisms, methods and results of realization of governmental policy of the Russian 
self-state as for Uniat church are found out. 
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ДИПЛОМАТІЯ СВЯТОГО ПРЕСТОЛУ 

ПРИ ВРЕГУЛЮВАННІ МІЖНАРОДНИХ КОНФЛІКТІВ 

(ПОНТИФІКАТ ІВАНА ПАВЛА ІІ) 

 
Стаття В. Воссіної «Дипаломатія Святого Престолу при врегулюванні 

міжнародних конфліктів (понтифікат Івана Павла ІІ)» присвячена аналізу 
дипломатичних зусиль Святого Престолу у справі урегулювання міжнародних 
конфліктів в роки понтифікства Івана Павла ІІ. Конфлікторегулюючв активність 
Святого Престолу розглядається на прикладі трьох криз – аргентино-чилійського 
конфлікту 1978-1979 років, війни в Персидській затоці 1990-1991 роках і 
військових конфліктів, які супроводжували розвал Югословії (1990-то роки). 

Ключові слова: Католицька Церква, Святий Престол, дипломатія 
Ватикану. Іван Павло ІІ, конфлікторегулюючий фактор, Персидська затока, 
СФРЮ. 

 

 Актуальність наукової теми. Дипломатія Святого Престолу 

завжди посідала особливу роль у глобальній політиці і міжнародних 

відносинах. Під час понтифікату папи Івана Павла ІІ ця роль багаторазово 

посилилася. Але якщо сам факт нарощення присутності Святого Престолу 

у світовій політиці й збільшення ефективності його дипломатії не 

піддається сумніву і відзначається у працях як вітчизняних, так і 

зарубіжних дослідників, то причини, що уможливили таке нарощення і 

перетворили Католицьку Церкву і Святий Престол як суб’єкт 

міжнародного права на дуже важливих акторів сучасних міжнародних 

відносин, лишаються не до кінця з’ясованими і такими, що викликають 

серйозні наукoві дискусії. Авторка поставила за мету своєю пропонованою 

статтею зробити свій внесок у з’ясування питання про об’єктивні й 

суб’єктивні причини, які забезпечили дипломатії Святого Престолу 

особливе місце у міжнародних відносинах двох останніх десятиліть ХХ 

століття.  

 Аналіз досліджень з теми. Останнім часом з’явилася низка праць, 

автори яких здійснюють спроби проаналізувати як внесок Католицької 
                                                 
*
 Воссіна В. – здобувач Дипломатичної Академії при МЗС України. 
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Церкви у формування сучасної архітектури глобальної політики, так і 

розглянути місце дипломатії Святого Престолу в процесі утвердження 

миру і врегулюванні міжнародних конфліктів. Зокрема, розвиткові 

соціального католицького вчення про мир папою Іваном Павлом ІІ та його 

реальній політиці в цій сфері присвячено роботу Бернарда О’Коннора. 

[Bernard O’Connor. Papal Diplomacy: John Paul II and the Culture of Peace. - 

St. Augustine's Press, 2005]; співвідношенню класичної і публічної дипломатії 

Святого Престолу у миротворчих процесах – працю Дж.Х.Мелтері [Janne 

Haaland Matlary. The just peace: The public and classical diplomacy of the Holy 

See // Cambridge Review of International Affairs, Volume 14, Issue 2, March 

2001. - P. 80-94]. Окремі аспекти розглядуваної проблеми аналізуються у 

фундаментальній праці постійного біографа папи Івана Павла ІІ 

Дж.Вайгеля [Weigel George. Witness to Hope: The Biography of Pope John 

Paul II. - Harper Perennial, 2001], Дж.О’Саллівана, який розглядає 

діяльність постатей, що справили найбільший вплив на розвиток світу 

останньої чверті ХХ ст. [John O'Sullivan. The President, the Pope, the Prime-

Minister. Three Who Changed the World. – 2006]. З-поміж українських 

дослідників, чиї праці мають особливе значення для подальшого 

дослідження аналізованої проблеми, слід назвати В.Козлова [Козлов В. А. 

Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин. 

Дис. канд. політичних наук. -К., 2007], колишнього посла України при 

Святому Престолі Г.Хоружого [Хоружий Г. Ватикан: історія і сучасність. 

-Львів: «Місіонер», 2007] та П.Яроцького, який присвятив низку праць 

еволюції політики Святого Престолу в різних сферах міжнародних 

відносин. 

 Об’єктом статті є конфлікторегулюючий аспект дипломатії 

Святого Престолу часів понтифікату Івана Павла ІІ. Предметом статті 

є аналіз зусиль дипломатії Святого Престолу, спрямованих на 

врегулювання: чилійсько-аргентинського прикордонного конфлікту 1978-

1979 рр., війни у Перській затоці та конфліктів, які супроводжували розпад 

Соціалістичної Федеративної Республіки Югославія. 

 

Основний зміст статті. У лекції «Природа і функції папської 

дипломатії» секретар у відносинах з державами Державного секретаріату, 

тобто міністр закордонних справ Святого Престолу архієпископ Дж. Лайоло 

зазначив, що важливішим принципом папської дипломатії є стимулювання 

мирного процесу, захист, у разі необхідності, миру і мирного співіснування; 

заперечення війни як способу вирішення конфліктів між країнами; 

просунення процесу врегулювання конфліктів і післяконфліктного 

примирення. При цьому, беручи до уваги, що людство ще не навчилося 

вести міжнародні справи без військових дій і взагалі насильства, дипломати 

Святого Престолу мають обов’язок невтомно нагадувати, що якщо навіть 

вони припускають за певних умов обмежене і жорстко обумовлене 

застосування сили, то таке застосування має бути неминучим для того, 
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щоби виконати обов’язок захисту кожної держави і міжнародної спільноти. 

Але і у цьому разі вони (дипломати) мають закликати до усвідомлення того, 

що мирне врегулювання є можливим і не шкодувати будь-яких зусиль, 

щоби досягти такого врегулювання [Nature and Function of Papal Diplomacy. 

Lecture of His Excellency Archbishop Givanni Lajolo. - Singapore: Institute for 

South East Asian Studies, 2005. - P.13]. Водночас, дипломатія Святого 

Престолу у цьому (як і у багатьох інших випадках) є послідовно 

дискретною, а не «маніфестуючою». Ми, зазначав з цього приводу 

постійний спостерігач Святого Престолу при ООН Л.Кашлі, переконуємо та 

заохочуємо друзів й ворогів обачно, за зачиненими дверима. Часом це 

виявляється більш ефективним. Верховний понтифік, Святий Престол і 

Церкву часом критикують за те, що вони не є достатньо відвертими і 

радикальними у своїх публічних заявах з міжнародних проблем. Але для 

цього існують неурядові організації і групи впливу й спеціальні публічні 

кампанії. Дипломатичні цілі вимагають дипломатичних знарядь [Msgr. Leo 

Cushley. Permanent Observer Mission of the Holy See to the United Nations, 

New York. A Light to the Nations: Vatican Diplomacy and Global Politics. 

Joseph and Edith Hagier Endowment for Catholic Studies. Spring 2007 Habiger 

Lecture: February 26, 2007. Center for Catholic Studies. University of St. Thomas 

– St. Paul, MN.- P. 13]. 

Першою ініціативою Івана Павла ІІ в сфері дипломатії взагалі і 

врегулювання міждержавних конфліктів зокрема стало посередництво у 

віднайдені рішення щодо конфлікту між Аргентиною і Чилі навколо затоки 

Бігл. Суперечки стосовно перегляду кордонів, що були встановленими у 

1881 р., поставили дві ці південноамериканські країни на межу військового 

зіткнення. Напередодні Різдва 1978 р. папа приймає рішення спрямувати до 

Сантьяго-де-Чилі та Буенос-Айреса свого спеціального представника 

кардинала Антоніо Саморе з метою відвернення ескалації конфлікту. Ця 

ініціатива виявилася першою посередницькою дипломатичною місією 

Святого Престолу після спроб ватиканської дипломатії у посередництві при 

врегулювання конфлікту навколо Каролінських островів у 1885 р. Хоча 

найбільш обережні дипломатичні радники Івана Павла ІІ пропонували йому 

утриматися від посередництва, невдача якого здатна була нанести шкоду 

міжнародному престижеві Святого Престолу і стати поганим початком 

нового понтифікату, папа зауважив, що не може мовчки спостерігати за 

приготуваннями до війни двох католицьких країн [Weigel George. Witness to 

Hope: The Biography of Pope John Paul II. - Harper Perennial, 2001.- P.273]. 

Класична човникова дипломатія кардинала Саморе мала успіх: 9 січня 1979 

р. дві країни офіційно прийняли посередницькі зусилля Святого Престолу. 

1984 р., вже після смерті кардинала Саморе, якого називали «ватиканським 

Кіссинджером» [C. Kramer von Reisswitz. Rome’s Kissinger // Inside the 

Vatican 1998. - No 7. - P. 48–49], за посередництва Святого Престолу було 

підписано аргентино-чилійський Договір про мир і дружбу, додатки до 

якого визначили кордони у спірних районах, правовий статус Магелланової 
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протоки, режим судноплавання у протоці Бігл та положення про спільну 

експлуатацію природних ресурсів у Південному морі [Клеченов Г.Е. 

Территориальные споры в Латинской Америке в условиях глобализации и 

борьбы с международным терроризмом. // Московский журнал 

международного права. - 2002, № 4.- C. 41]. 

Надзвичайно активною була дипломатія Святого Престолу 

напередодні, під час і після закінчення війни у Персидській затоці. Невдовзі 

після аннексії Саддамом Хусейном частини території Кувейту, яка була 

оголошена 19-ю провінцією Іраку, Іван Павло ІІ виступає з недільним 

зверненням (Angelus, 26 серпня 1990 р.), де називає вторгнення серйозним 

порушенням міжнародного права і етичних принципів, які мають визначати 

відносини між народами. Він також наголошував, що розв’язання кризи в 

Затоці повинне враховувати й інші нерозв’язані міжнародні проблеми 

Близького Сходу. На початку 1990 р., коли стало зрозумілим, за словами 

архієпископа Жана Луї Таурана, що міжнародна спільнота скеровується на 

«відновлення миру через війну», папа звертається до міністрів закордонних 

справ Європи (4 січня 1991 р.), де попереджає про непередбачуваність 

наслідків, які може викликати широкомасштабна війна на Близькому Сході. 

У дні кризи Іван Павло ІІ адресує свої послання президентові США Дж. 

Бушу, генеральному секретареві ООН Пересу де Куельяру, президенту 

Іраку Саддаму Хусейну. [Peter Hebblethwaite. Pope John Paul II, the Gulf War 

and the Catholic tradition // Oxford Project for Peace Studies: Oxford, 1992].  
Загроза ескалації військового конфлікту, змусила особисто Івана 

Павла ІІ оприлюднити більше п’ятдесяти звернень до глав держав із 

закликом до відзнайдення мирного врегулювання кризи у Перській затоці. І 

якщо у серпні 1990 р. він засудив Ірак за вторгнення до Кувейту, то у січні 

1991 виступив із критикою ООН, яка уможливила вторгнення до Іраку. 4–6 

березня, менше, ніж через тиждень після припинення вогню, Святий 

Престол організовує саміт урядовців та релігійних лідерів країн, втягнутих у 

війну в Затоці, за участі в ньому семи близькосхідних патріархів та шістьох 

голів єпископських конференцій. В одному з своїх інтерв’ю папа Іван Павло 

ІІ дав ясно зрозуміти, що на другому етапі операція «Буря в пустелі» 

перетворилася з оборонної на каральну і стає схожою на релігійну війну [La 

Stampa. 1993. 2 febbraio].  

Виходячи з того, що війна – це завжди поразка людства, папа Іван 

Павло ІІ відмовився беззастережно визнати війну США проти режиму 

Саддама Хусейна справедливою війною. Навіть після 11 вересня 2001 р. 

Апостольська Столиця наполягала на тому, що війну не можна розпочинати 

доти, поки не вичерпані всі можливі мирні способи врегулювання 

проблеми. З цією метою до Багдада було надіслано одну з найбільш вагомих 

постатей Святого Престолу, надзвичайно досвідченого дипломата 

кардинала Роджера Етчегерая. Візит спрямовувався, за офіційною версією, 

на допомогу іракським властям з серйозністю поставитися до своїх 

зобов’язань щодо ефективної міжнародної співпраці. Реально це означало 
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переконати іракських лідерів у необхідності поступитися перед вимогами 

США та їхніх союзників, які вважали, що загроза, що виходить від режиму 

Саддама Хусейна, є цілком реальною.  

Своєю чергою, у лютому 2003 р. папа прийняв у Ватикані віце-

прем’єр-міністра Іраку Тарика Азіза. Рівень прийняття відповідав тому, 

який надається главам держав, що свідчило про виняткову увагу, яку 

надавав Святий Престол мирному врегулюванню конфлікту [Gould Peter. 

Pope pins hopes on diplomacy BBC News. World Edition. 2003. Murch 17]. 

Ватиканські дипломати і особисто папа постійно висловлювали 

занепокоєння стосовно того, що вторгнення в Ірак супроводжуватиметься 

серйозними втратами серед мирного населення. Взагалі, слід це відзначити, 

що у постбіполярний період Святий Престол наполегливо підкреслював, що 

беззастережне військове і політичне домінування США має бути 

збалансованим етичними міркуваннями і глибоким усвідомленням 

особливої відповідальності багатих націй перед світом [Eric O. Hanson. 

Religion and Politics in the International System Today Cambridge. - New York: 

Cambridge University Press, 2006. - Р. 290]. 

Але, повертаючись безпосередньо до питання про дипломатію 

Святого Престолу саме під час війни у Затоці, треба відзначити, що вона 

наштовхнулася на низку несприятливих моментів, однією з головних з-

поміж яких була відсутність тієї атмосфери довіри у відносинах з 

адміністрацією президента США Дж. Буша порівняно із тією, що вирізняла 

американо-ватиканські відносини за часів президентства Р.Рейгана [Melady, 

Thomas Patrick. The Ambassador’s Story: The United States and the Vatican in 

World Affairs. Hunt-ington, Ind.: Our Sunday Visitor Publishing Division, 1994]. 

До того ж, ситуацію ускладнювали серйозні зміни, які відбулися всередині 

Ватикану: 1 грудня 1990 р. пішов у відставку з посади державного секретаря 

кардинал Агостіно Казароллі, якого заступив Анджело Содано, який не мав 

такого досвіду у близькосхідній проблемі як його попередник. Зміна 

керівництва дипломатичної служби була ще більше ускладнена позицією 

католицького патріарха Багдаду Рафаела Бідавіда, який публічно виправдав 

американську агрессію проти Іраку. Війна у Затоці стала серйозним 

випробуванням не тільки для дипломатії Святого Престолу, але й для 

соціального вчення Католицької Церкви, передовсім – для теорії 

„справедливої війни‖, яка вимагала уточнення в добу зброї масового 

знищення і реального застосування гуманітарної інтервенції. Водночас, 

очевидно, що прогноз Святого Престолу стосовно того, що військовий 

розгром збройних сил Іраку не призведе до тривалого і справедливого миру 

в Іраці, цілком підтвердився у наступні роки.  

Ще більшою проблемою для дипломатії Святого Престолу часів 

понтифікату Івана Павла ІІ стали події, що супроводжували розпад 

Югославії. Визнавши у односторонньому порядку відокремлення Хорватії і 

Словенії, Апостольська Столиця викликала підозри у її сприянні утворенню 

двох окремих католицьких держав. Дослідники покладають 
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відповідальність за незбалансованість позиції Святого Престолу з цього 

питання на хорватське лобі у Ватикані та на тодішнього «міністра 

закордонних справ» Жана Луї Таурана, який, при поверненні з місії до 

Югославії, доповів папі Івану Павлу ІІ про свої враження у такий спосіб: 

«Святий Отче, Югославії більше не існує. Коли я був у Загребі, у мене 

склалося враження, що я у Відні, а під час перебування у Белграді, мені 

здавалося, що я у Стамбулі» [Caracciollo Lucio. The Geopolitics of John Paul 

II. -Evropa. 2005. Issue 2 (15). -P.12].  

Треба відзначити, що Святий Престол вважав федеральний устрій для 

Югославії одним із можливих сценаріїв врегулювання югославської 

проблеми, хоча гадав, що ця федерація має бути набагато менш жорсткою, 

ніж та, яку встановив свого часу режим Тіто. Але коли Федеральна армія 

Югославії нанесла удар по хорватським силам у місті Вуковар у вересні 

1991 року [N.Thomas & K.Mikuln.The Yugoslav Wars Slovenia & Croatia 

1991-95. Osprey Publishing, 2006.], то Святий Престол розцінив це як те, що 

Югославська армія стала агресором. За умов відсутності чіткої позиції 

Європейського Союзу, Святий Престол почав схилятися до того, що 

незалежність Хорватії й Словенії може бути вирішенням наявної проблеми. 

13 січня 1992 р. він направив ноти до урядів цих країн, де визнав їхню 

незалежність. Потім це рішення було призупинено на час, коли 

Європейський Союз намагався знайти рішення проблеми, яке б 

задовольнило всі сторони, але знову задекларував його 23 грудня 1991 р. 

При цьому визнання незалежності цих країн було обумовлено запевненнями 

їхніх лідерів про те, що уряди унезалежнених держав будуть 

демократичними і поважатимуть права меншин. Характерно, що практика 

умовного визнання, тобто визнання, умовами якого є виконання 

нововизнаною державою певних стандартів й вимог міжнародного 

співтовариства, деякими експертами розглядається як можливий інструмент 

розв’язання конфліктів, спричинених посиленням прагнення до 

самовизначення у світовій політиці та фрагментацією держав у період після 

Холодної війни [Richard Caplan. Europe and the Recognition of New States in 

Yugoslavia. - Cambridge, New York: Cambridge University Press. - Р.186]. 

Пізніше, дипломатія Святого Престолу здійснила низку ініціатив, 

спрямованих на початок мирного діалогу сторін конфлікту в колишній 

Югославії. Ці ініціативи були як успішними, так і такими, що не досягли 

своєї мети. Наприклад, візит папи Івана Павла ІІ до Сербії, Хорватії та 

Боснії восени 1994 р., на миротворчий результат якого сподівалися у 

багатьох столицях, не відбувся. Хоча приватна місія спеціального посланця 

папи монсеньйора Вінсенто Пагліа на Балкани була первісно успішною і на 

прощу Івана Павла ІІ погодилися президенти Хорватії Франьо Туджман, 

Боснії Алія Ізетбекович, сербський лідер Слободан Милошевич і навіть 

лідер боснійських сербів Радован Караджич, візит до Сараєва був 

заблокований більшістю членів Священного Синоду Сербської 

Православної Церкви. Патріарх Павло, який був прихильником такого 
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візиту, не зміг переконати в його необхідності більшість архієреїв. 

Белградська частина візиту була скасована, але, зрештою, через міркування 

безпеки, буквально напередодні, було скасовано також і візит до Сараєво, 

хоча Іван Павло ІІ наполягав на подорожі. На карту було поставленим життя 

багатьох мирних мешканців, яких би могли уразити терористичні атаки 

проти понтифіка. Іван Павло ІІ неодноразово виступав за припинення 

військових дій, проти етнічних чисток, ненависті на релігійному ґрунті в 

колишній Югославії, але ворожнеча між сторона конфлікту зайшла надто 

далеко, а той факт, що однією зі сторін конфлікту були хорвати-католики 

надто великою мірою знівелювало можливості посередницьких зусиль 

дипломатії Святого Престолу. Дипломатам і особисто Івану Павлу ІІ також 

не вдалося переконати керівництво країн-членів НАТО відмовитися від 

бомбардування Белграда навесні 1999 р. Апостольську Столицю було 

поставлено у винятково важке становище, коли вона постійно мала обирати 

між більшим або меншим злом і викликати на себе критику як спробами 

залишитися над сутичкою і закликати сторони до пошуку миру, так і 

підтримкою окремих дій котроїсь зі сторін.  

У той же час, події, які супроводжували розпад колишньої Югославії, 

як і інші регіональні й глобальні кризи двох останніх десятиліть ХХ 

століття, довели, що Святий Престол посилив свою присутність у світовій 

політиці й міжнародних відносинах і це посилення відбувається попри 

процеси модернізації, які, за прогнозами, мали б редукувати вплив релігії й 

релігійних інституцій. Події останньої чверті ХХ ст., зокрема ісламська 

революція в Ірані, теологія визволення у Латинській Америці, євангелічне 

піднесення у США, повстання фундаменталізмів в Ізраїлі, Індії та інших 

країнах, участь Католицької Церкви в поваленні комуністичних режимів у 

Центрально-Східній Європі та диктаторського режиму на Філіппінах 

засвідчило повернення релігії на публічну арену [Єленський В.Є. Релігія в 

системі глобальної політики й сучасних міжнародних відносин: початок 

ХХІ століття // Вісник Державного комітету України у справах 

національностей та релігій. – 2008, №3. - С.152-167]. Це повернення 

одночасно і знаменувало собою й було спричинене посиленням впливу 

Католицької церкви на міжнародну політику. Надзвичайно важливим 

фактором, який зумовив таке посилення стало і обрання папою Римським у 

жовтні 1978 р. краківського кардинала Кароля Войтили. Новообраний папа 

практично від самого початку свого понтифікату взяв курс на дедалі більш 

активну участь у глобальній політиці і спрямував на це дипломатичну 

службу Святого Престолу. Дипломатія Святого Престолу виступала з 

активних позицій під час найбільш серйозних світових і регіональних 

політичних криз та глобальних трансформацій. При цьому вона 

використовувала як класичний дипломатичний інструментарій (наприклад, 

«човникову дипломатію», трибуни міжнародних організацій та 

конференцій, переговори з державними, політичними й церковними 

лідерами), так і церковні структури, «народну дипломатію» й стратегію 
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«мобілізації совісті», спрямовану на попередження військових зіткнень та 

врегулювання міжнародних конфліктів, припинення військових дій, 

запобігання ескалації збройних зіткнень.  

Висновки. Понтифікат Івана Павла ІІ і його особисте служіння були 

прикладом досить вдалого поєднання різних інструментів дипломатичної 

практики. З одного боку, він провів 738 аудієнцій для керівників держав і 

246 – для прем’єр-міністрів й практично подвоїв число країн, з якими 

Святий Престол встановив дипломатичні відносини (у тому числі, повні 

дипломатичні відносини були встановлені зі США, Великобританією, 

Ізраїлем), а з іншого – став людиною, котру побачило більше людей, ніж 

кого б то не було іншого у світовій історії [Weigel George. God’s choice: Pope 

Benedict XVI and the future of the Catholic Church. - HarperCollins Publishers, 

Inc., 2005. - Р.22]. Остання чверть ХХ ст. означала не лише повернення 

Святого Престолу у велику політику, але й перетворення її дипломатії на 

серйозний чинник врегулювання конфліктів і зміцнення миру у різних 

регіонах планети. 
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Статья В. Воссиной „Дипломатия Святого Престола в 

урегулировании международных конфликтов” посвящена анализу 
дипломатических усилий Святого Престола в деле урегулирования 
международных конфликтов в годы понтификата Иоанна Павла ІІ. 
Конфликторегулюющая активность Святого Престола рассматривается на 
примере трех кризисов – аргентино-чилийского конфликта 1978-1979 гг., войны в 
Персидском заливе 1990-91 гг. и военных конфликтов, сопровождавших развал 
Югославии (1990-е гг.). 
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дипломатия Ватикана, Иван Павел ІІ, конфликторегулирующий фактор, 
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The article «Diplomacy of Holy See in International Conflict resolution (the 

Pontificate of John Paul II)» is an attempt to analyze the role of Holy See’s diplomacy 
in conflict resolution grounded upon three cases: dispute between Argentina and Chile 
over the Beagle Channel border 1978-79; Gulf crisis 1990-91 and military conflicts 
followed the collapse of Yugoslavia in 1990-th. 
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ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЄЗНАВЧОЇ НАУКИ І ОСВІТИ 

 

Останнім часом все частіше на шпальтах газет і на телепередачах 

з’являються представники релігієзнавчої науки. А водночас поруч з процесом 

входженням вищої школи України в Болонську систему освіти постало 

питання подальшої долі релігієзнавства як навчальної дисципліни. Як 

обов’язкового курсу релігієзнавства вже не буде. Запропоновано декілька 

релігієзнавчих тем включити до обов’язкового курсу з філософії, а сам 

предмет виставити на вільний вибір студентів поруч з іншими суспільними і 

гуманітарними дисциплінами. Що стосується першого, то тут, зрозуміло, 

двома галопно прочитаними темами, скажімо «Релігія як духовне і суспільне 

явище» і «Релігія і Церква в Україні та сучасному світі», весь змістовний 

обсяг релігієзнавчої дисципліни подати не можна. Як тут бути? В деяких 

вузах ректорат своїм рішенням залишає курс релігієзнавства як обов’язковий. 

Це вже залежить від того авторитету, який мав у вузі цей предмет і його 

викладач. Треба водночас думати і про позалекційні релігієзнавчі навчальні 

заходи. То ж гадаю, що доля курсу тепер всеціло в руках талановитості його 

викладача: зуміє він інформативно і науково зацікавити студента – курс буде 

читатися як вибіркова дисципліна, не зможе зацікавити із-за нудотного і 

поверхового викладання – його в навчальних планах не буде. Відтак кожний, 

хто причетний до викладацької робот із релігієзнавства, має добре 

попрацювати над змістом лекцій з курсу, щоб зробити останній бажаним для 

студентів. Гадаю, що в цьому йому велику допомогу може надати наш 

часопис «Релігійна панорама». Щомісяця з нього можна черпати (і зацікавити 

цим) свіжу інформацію про релігійне життя в світі і в Україні, про 

багатоманіття конфесій, актуальні проблеми їх буття.  

Звичайно, можна давати певні знання про релігію і в інших навчальних 

курсах, але специфіка релігієзнавства саме в тому й полягає, що воно вивчає 

релігію не в цілому, а як ціле, в органічній сукупності всіх її складових і 

функцій. Релігія постає для нього не як статичне, а як динамічне явище. 
                                                 
*
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Предметом релігієзнавства є функціонуюча релігія, а це функціонування 

відбувається через взаємодію і взаємовпливи всіх її складових.  

Проте мусимо визнати, що те релігієзнавство, яке викладається в 

українських вузах, є скоріше конфесійно-інформативним, ніж, власне, 

науковим. Одні й ті ж положення з приводу феномену релігії, її структури і 

функцій, історії і конфесійних визначеностей, якими оперували свого часу 

викладачі з курсу наукового атеїзму, повторюються нині в курсі з 

релігієзнавства, але лише інформативно, без опійних оцінок. Структура курсу 

з релігієзнавства майже повторює структуру курсу з наукового атеїзму, хіба 

що замість тем «Релігія і наука», «Релігія і мораль», «Релігія і мистецтво» та 

деяких інших з’явилося більше тем з історії релігії, тем про її конфесійні 

різновиди. В останньому ми так здрібнилися, що «зайшли» в релігії давньої 

Індії, Китаю, Єгипту, Месопотамії, Греції, а сьогодення релігії і конфесій 

розглядаємо нашвидку і з якимсь острахом, а тим більше уникаємо тем про 

функціональну природу релігії на суспільному та індивідуальному рівні її 

буття. Більше того, є у нас ще релігієзнавці, які пережовують те, що говорили 

про релігію науковці ХІХ століття або ж що говорять про неї нинішні наші 

колеги на Заході, хоч на перевірку виявляється, що останні безпосередньо 

навіть не спілкуються з носіями релігійних традицій, витворюють лише якісь 

свої умоглядні їх конструкти. А це тому, що сьогоднішні викладачі 

релігієзнавства мають поверхові знання феномену релігії, особливостей її 

функціонування за умов постмодерну. Ті списки літератури, які вони 

подають у нашвидку видрукуваних ними поверхових підручниках з курсу, 

свідчать про те, що їх автори навіть не знають про наявність біля 300 

монографічних, брошурних, збірникових і журнальних видруків Відділення 

релігієзнавства ІФ НАНУ за останнє десятиріччя, праці науковців з деяких 

вузів, не беруть участь в тих чисельних наукових конференціях, зустрічах з 

релігійними діячами, які проводяться не лише в Києві, а при нашій участі і в 

обласних містах країни.  

Ми не можемо закривати очі на те, що нашому релігієзнавству 

притаманні не лише здобутки, а й вияви кризи, які виражаються, на мою 

думку, в наступному. 

1. Наявне відмежування релігієзнавства як науки від релігієзнавства як 

навчальної дисципліни, а відтак тематична й змістовне закостеніння 

останнього. 

2. Сформувалася якась певна непорушна окресленість (завершеність) 

дисциплінарного і тематичного поля релігієзнавства, яка є 

запозиченою в своїй структурній основі із колишнього наукового 

атеїзму. 

3. Має місце певна заангажованість дослідників і педагогів на 

християнстві й перенесення його особливостей як релігії на весь 

релігійний феномен, на всі конфесійні вияви релігійності. 

4. Релігієзнавство розвивається як наука-в-собі, бо ж, замість вивчення 

реальних процесів релігійного життя, дослідники копирсаються 
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(частіше лише за допомогою Інтернету) в думках і судженнях своїх 

колег минулих століть і сьогодення. Рілігієзнавство постає відтак 

загнаним в глухий кут ізоляції від практичної релігійної дійсності, 

своєрідною релігієзнавчою маніловщиною. 

5. У релігієзнавчу освітню сферу в останні роки прийшло багато тих, 

хто не має належної освіти з фаху, а відтак вони часто лише 

дискредитують і знецінюють релігієзнавство як науку і навчальну 

дисципліну. 

6. Українське релігієзнавство має визнані здобутки в дослідженнях з 

історії, політології та етнології релігії, християнської конфесіології, 

проблем суспільного буття релігії. Водночас відсутні наукові 

розробки з філософії і феноменології релігії, з історіософії, 

культурології, соціології, етикології і психології релігії. А між тим 

без усього цього комплексу релігієзнавчих дисциплін ми не 

матимемо всієї повноти релігієзнавства як гуманітарної науки, без 

викладання означених навчальних дисциплін на факультетах 

релігієзнавчої спеціалізації освіта буде неповною, половинчастою, а 

то й поверховою.  

Враховуючи той факт, що в Україні нині фактично є одна академічна 

установа з фаху – Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, яка не може своїм 

штатом охопити всі актуальні проблеми нашої науки, ми прагнутимемо 

вирішити питання забезпечення дисциплінарної і тематичної повноти 

релігієзнавчих досліджень через кооперацію наукової роботи шляхом 

створення при УАР тематичних дослідницьких групп із включенням до 

складу кожної з них науковців з різних наукових та освітніх установ країни. 

Будуть, скажімо, наукові тематичні групи з дослідження феномену релігії, 

християнства, східних релігій, мусульманства, сучасної містики, НРТ та ін. 

Нині ми формуємо такі групи з написання книг «Історія релігієзнавчої думки 

України» та «Історія богословської думки України». Водночас Відділення 

релігієзнавства пропонує свої послуги факультетам релігієзнавчої 

спеціалізації з прочитання низки релігієзнавчих спецкурсів, що дасть 

можливість їм давати через навчальні плани цілісний спектр релігієзнавчих 

дисциплін. 

До послуг науковців і викладачів релігієзнавчих курсів при Відділенні 

функціонує своя бібліотека новітньої релігієзнавчої і релігійної літератури, 

зал періодики, до якого надходить біля 80 релігійних газет і часописів з 

України і Росії. 

Відтак доля релігієзнавства в руках науковців і викладачів фаху. 

Сподіватися на те, що її вирішуватиме хтось інший, даремно. Ми маємо 

формувати в себе і в студентів нашої спеціалізації  релігієзнавчий патріотизм. 
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РЕЛІГІЄЗНАВСТВО: ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

 

Викладання релігієзнавства в системі вузівської освіти покликане 

допомогти майбутнім фахівцям у формуванні духовних ідеалів, незалежно 

від їх відношення до релігії виробити у них шанобливе ставлення до різних 

культурних надбань і релігійних систем, навчити їх спілкуватись з людьми 

різних світоглядних орієнтацій і конфесійної належності, загалом 

підвищити рівень гуманітарної освіченості випускника вузу. 

Релігієзнавство – порівняно новий навчальний предмет у вищій 

школі. Його програма остаточно ще не визначилась. Викладачі цієї 

навчальної дисципліни в своїй роботі використовують в основному 

підручники і посібники, видані в останні роки у Києві, Москві, Тернополі, 

Чернівцях, Донецьку та деяких інших містах. Авторами їх постають як 

відомі науковці-релігієзнавці В.Гараджа, І.Яблоков, А.Колодний, 

В.Лубський, П.Гуревич, М.Калашников, С.Бублик, А.Гудима, Ю.Калінін, 

Є.Харьковщенко, М.Закович, В.Докаш, В.Лешан, І.Козловський, А.Черній, 

П.Яроцький, так і деякі інші вузівські викладачі, які часто долучилися до 

релігієзнавства із-за простого навчального донавантаження їх 

релігієзнавчими годинами і ще й дорученням при цьому кафедри 

підготувати навчальний посібник з курсу, до читання якого вони не були 

зорієнтовані під час своєї вузівської фахової підготовки. То ж напевне 

багато з того, що вони читають студентам, для них самих є одкровенням, а 

відтак вони вважають, що видрукувані ними підручники також будуть 

таким же одкровенням в українському релігієзнавстві. Але при цьому такі 

видруки надто далекі від самої природи релігієзнавства як науки, яка 

покликана відтворити релігію як цілісне духовне явище, незважаючи на її 

багату поліконфесійність. Такі підручники із-за примітивної освіченості їх 

авторів пишуться за принципом «А чи знаєте Ви?». При цьому їх автори 

часто впихають в їх змістовне наповнення те, що надто далеке від 

цілісного наукового відтворення природи релігійного феномену у всій 

складній його функціональності. 

Із видрукуваних в останні роки підручників і навчальних посібників 

з релігієзнавства заслуговують уваги навчальні праці А.Гудими, А.Чернія, 

чернівецьких авторів, зокрема В.Докаша. Вони включають у свою 

структуру насамперед загально-теоретичні проблеми релігієзнавства, 

характеристику релігій світу – від первісних вірувань і до неорелігій, 

історії та сучасного стану релігій в Україні, розгляд історичних форм 

критичного аналізу релігій (насамперед вільнодумство) та правових актів 

із свободи совісті та державно-церковних відносин. Процес виникнення та 

розвитку релігій органічно поєднується в них із висвітленням просторово-

ретроспективних та хронологічних аспектів, досягненнями народів у сфері 

матеріальної та духовної культури, що дає загальну уяву про ту чи іншу 

країну, регіон, їх місце у світовій релігійній ситуації. Заслуговує на увагу й 

детальна характеристика в цих виданнях історії релігії в Україні та 
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сучасної конфесійної карти нашої країни, державно-церковних і 

міжконфесійних відносин в ній. Позитивним є також те, що в цих 

навчальних посібниках знайшли своє відображення та аналіз більшість тих 

релігійних та світоглядних проблем, які постійно порушуються на 

сторінках наукових збірників, часописів та ін. Для них релігієзнавство як 

наука не постає як річ-в-собі, а як розпредмечене, функціонуюче знання.  

Зрозуміло, що в кожному із підручників і посібників зазначених 

авторів є й дискусійні моменти, зокрема щодо буддизму, який постає чи то 

філософією, а чи ж релігією. Але це абсолютно виправдано, оскільки ні у 

самих буддистів, ні у буддологів не склалося єдиної думки щодо релігійної 

чи філософської домінанти цієї духовної традиції. Можливо недоречно у 

посібниках, розрахованих на широку студентську аудиторію, надто 

здріблено подавати багате різноманіття етнічних релігій (часто – мертвих), 

бо ж це збіднює можливість всебічного висвітлення сутності світових 

релігій, сучасних конфесійних процесів тощо. 

Позитивним є те, що в посібниках Тернополя і Чернівців враховані 

вимоги кредитно-модульної системи організації навчального процесу, 

зокрема добре розроблені теми та плани лекцій і семінарських занять, 

ключові поняття, методичні рекомендації до семінарських занять, питання 

для самостійного опрацювання, індивідуальні навчально-дослідні завдання 

та ін. Авторами підручників і посібників з релігієзнавства пропонується 

перелік тем рефератів, потемні контрольні та підсумкові питання, зразки 

тестів. 

Важливе місце, зокрема в чернівецьких підручниках, що виходять за 

авторства В.Докаша, відводиться оригінально підібраним додаткам, які 

включають вітчизняні та міжнародні правові документи з питань свободи 

буття релігії, статистичні дані про розповсюдження та динаміку релігійних 

течій, дається короткий словник найбільш вживаних релігієзнавчих 

термінів та інші матеріали. 

Ми часто застерігаємо від написання підручників шляхом простої 

зміни назви курсу - з наукового атеїзму на релігієзнавство - і водночас 

простого розлапкення в текстах останнього марксистсько-ленінських 

цитат, усунення опійних оцінок релігії, застерігаємо від видруку 

навчальних релігієзнавчих праць за тією ж схемою тем, яку мали книги із 

наукового атеїзму. Автори з Чернівців уникають цього. Водночас вони 

продемонстрували добре знання існуючої – вітчизняної і зарубіжної - 

наукової літератури з релігієзнавства, творчо використали теоретичні 

здобутки української академічної науки, практичні досягнення своїх 

попередників, самостійно склали тести і теми рефератів, що свідчить про 

їх високий теоретико-методологічний рівень і практично-викладацький 

досвід. 

До написання підручників з релігієзнавства часто вдаються такі 

викладачі релігієзнавчих курсів, які особисто навіть не зустрічалися 

безпосередньо із носіями різних конфесій, пізнають сучасне буття 
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конфесій частіше на основі читання того, що пишуть про них поверхово 

обізнані з релігійною ситуацією журналісти. Це ми не можемо сказати про 

чернівецьких авторів підручної літератури, бо ж вони мають постійні 

зв’язки з різними конфесіями, наявними на Буковині, прилучають їх носіїв 

не лише до різноманіття заходів, а й навіть до навчання на філософсько-

теологічному факультеті університету. 

Це давало і дає підставу нам не тільки рекомендувати до видруку 

рукописи, написані тернопільськими і чернівецькими науковцями-

викладачами, а й порушувати питання про надання їм грифу Міністерства 

освіти і науки України, рекомендувати як базові для викладання 

релігієзнавства по всіх вишах України. 

 

Доктори філософських наук, 

професори А. Колодний та Л. Филипович 
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SUMMARY 

 

 

 

The 52
nd

 issue of the Bulletin ―Ukrainian Religious Studies‖ consists such 

thematic blocks: 

1. HISTORYOSOPHY OF RELIGION 

2. CONFESSIOLOGY OF RELIGION 

3. FREEDOM OF RELIGION EXISTENCE 

4. FROM HISTORY OF RELIGIOUS LIFE 

5. RELIGIOUS STUDIES SCIENCE AND RELIGIOUS STUDIES 

EDUCATION 

 

In the rubric “HISTORYOSOPHY OF RELIGION” there are in 

particular the following papers: O.Nedavnya «The Conceptual Aspects of the 

Research of Christian Churches’ Activities as Vectors of the Social Development 

of Ukraine»,  O.Rudakevych «Religious and national concepts of National 

Development of Polish and Ukrainian Galicia ХІХ-ХХ centuries‖, I.Papayani 

«Religious identity in borders about science of religion», V.Tytarenko 

«Methodological problem of forecasting religious processes». 

In the rubric “CONFESSIOLOGY OF RELIGION” there are in 

particular the following papers: A.Ivanyts’ka «Function of idea of freedom in a 

Christian cult», K.Nedzels’kyi «Revival of the Ukrainian National Church as a 

problem of awakening civic engagement broad masses», S.Prodyvus «Protestant 

view of the relationship of religion and politics», M.Yakubovych «A Problem of 

Relation between ―National‖ and ―Religious‖ in the Context of the Contemporary 

Islamic Traditionalism», S.Svistunov and H.Surina «Some features of the Chinese 

religious-philosophical thinking and their influence on modern belief». 

In the rubric “FREEDOM OF RELIGION EXISTENCE” there are in 

particular the following paper: M.Babiy «Freedom of conscience: theoretical and 

methodological foundations and conceptual principles historyosophy and 

theological explication stages of development and the formation of paradigms», 

V.Khanstantynov «Religious tolerance and cultural legacy of region», H.Kulagina 

«Religious needs of the believer: to the question». 

In the rubric “FROM HISTORY OF RELIGIOUS LIFE” there are in 

particular the following papers: O.Alioshina «The contribution of A. 

Richyns’kyi in the process of introduction of Ukrainian language into practice of 

the Orthodox church in Poland», E.Bystryts’ka «Concept of «the Third Rome» 

in political strategy of Russian empire and the USSR in the 20
th
 century: 

historical aspect», G.Sagan «Yugoslavs – students of Russian religions 

academies in Ukraine», R. Sheretyuk «The discussion of governmental policy of 
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the Russian empire as for Uniate Church during Paul the first rule (1796-1801) 

years», V.Vossina «Diplomacy of Holy See in International Conflict resolution 

(the Pontificate of John Paul II)».  

In the rubric «RELIGIOUS STUDIES SCIENCE AND RELIGIOUS 

STUDIES EDUCATION» there are in particular the following papers: 

A.Kolodnyi «Problems of Religious Studies science and Religious Studies 

education», «Religious Studies: textbooks and teaching aids» by A.Kolodnyi and 

L.Filipovich. 

 

 

*** 

 

 

 

«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. 
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__________________________________________________________________________________________ 

 

 ДО ВІДОМА АВТОРІВ 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

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. 

 

Рукописи для публікації в наступних числах бюлетеня подаються до 

редакції в одному роздрукованому примірнику (через 1,5 інтервали) і у 

вигляді rtf-файлу
9
 у форматі текстового редактора Microsoft Word на дискеті 

3,5" обсягом 0,5 друк. арк. (прибл. 20 тис. знаків із пропусками).
10

 

Роздрукований примірник статті та її електронний варіант мусять бути 

ідентичними. Шрифт: Arial, 12 чи Times New Roman, 12. 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; 
                                                 
9
 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)». 
10

 Точну кількість символів із пропусками у статті визначає опція Microsoft Word 

«Статистика» (у версіях MS Word 95-2003 див. меню «Сервіс»). 
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3. Місце роботи / навчання (повна назва установи), посада; 

4. Контактні поштова (а за наявності й електронна) адреса і телефон. 

5. Через декілька відступів, з крайнього лівого боку зазначається 

індекс УДК.
11

 

6.  Далі, через один відступ по центру, подається назва статті. 

 

Основному тексту статті передує коротка преамбула, в якій автор 

чіткими блоками викладає: 

1) «Постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими чи практичними завданнями», 

розкривається актуальність та новизну проблеми дослідження. 

2) «Стан розробленості теми в науці», подає 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. 

3) «Формулює цілі статті (постановку завдання)», зазначає об’єкт 

та предмет дослідження, а також мету і завдання дослідження. 

Обсяг вказаних блоків статті мусить бути коротким (щонайменше 2-4 

речення), але обов’язково виділеним окремими абзацом. 

У викладі основного матеріалу дослідження (з повним обґрунтуванням 

отриманих наукових результатів) зазначається методологічна та 

теоретична основа дослідження, теоретичне і практичне його значення  

«Висновки» оформляти такими чином, щоб чітко відстежувалися 

результати дослідження, а також перспективи подальших наукових 

розвідок з означеної у статті проблематики. 

На останній сторінці тексту статті мають бути розміщені короткі (3-4 

речення) анотації українською, російською та англійською мовами, а також 

ключові слова (українською, російською та англійською). 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, 

російськомовна та англомовна анотації мають бути ідентичними за змістом. 

Анотації починаються фразами: «У статті такого-то автора [прізвище, 

ім’я, по батькові] «[назва статті]»…», «В статье такого-то автора [фамилия, 

имя, отчество] «[название статьи]»...», «In the article of…»; 

Або: «Стаття такого-то автора [прізвище, ім’я, по батькові] «[назва 

статті]» присвячена (і т.п.)…» і т.д. 

 

Оформлення посилань: 

 Посилання в статті на використані джерела слід наводити прямо в 

тексті у квадратних дужках за їх наскрізною нумерацією у відповідності 
                                                 
11

 Див., наприклад, на сайті Національної бібліотеки України імені В.І. 

Вернадського (www.nbuv.gov.ua): Універсальна десяткова класифікація (УДК): 

[Електрон. ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/libdoc/udc.htm#3 
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з існуючим бібліографічним стандартом
12

 (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]. 

Посилання наводити у відповідності з існуючим стандартом. 

Або: [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
13

 (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 

числі бюлетеня (див.: Бібліографічний стандарт назв книг Біблії 

// Українське релігієзнавство.- № 21.- 2002.- С. 138-140). 

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 чи 

подається всередині речення. Такі підрядкові посилання наводяться 

арабськими цифрами за наскрізною нумерацією (1, 2, 3, ...) і 

створюються, приміром, у Microsoft Word опцією «Виноска» (у версіях 

MS Word 95-2003 меню «Вставка»; в MS Word 2007 і вище – закладка 

панелі інструментів «Посилання») або ж виведеною на панель 

відповідною кнопкою «Вставити виноску». 

 

Неправильно оформлені наукові статті 
до розгляду не приймаються і не друкуються 

                                                 
12

 Див.: Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // 

// Українське релігієзнавство.- № 51.- 2009.- С. 202-208. 
13

 Це стосується і посилань на тексти інших священних книг, наприклад, Корану, 

Книги Мормона, Бхагавад Гіти та ін. 
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