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Анотація. Статтю присвячено вивченню специфіки
формування релігійної ідентичності шкільної молоді м. Луцька
та виокремленню основних чинників, що впливають на цей
процес.
Проаналізовано основні підходи у визначенні поняття релігійної ідентичності. Зосереджено увагу на онтологічному та
психологічному трактуванні, які розкривають індивідуальний
рівень релігійної ідентичності, й соціологічному підходах, що репрезентовано конфесійною та інституційною релігійною ідентичністю. Акцентовано увагу на використанні конструктивістського підходу до розуміння релігійної ідентичності крізь
призму процесу її формування та трансформації.
На основі цього описано структуру релігійної ідентичності та її особливості. Висвітлено специфіку формування релігійної ідентичності в молодому віці та психологічні передумови
цього процесу.
Наведено та проаналізовано класифікацію релігійної ідентичності, її поділ на індивідуальний та колективний рівні. Детально окреслено роль кожного з них у формуванні світогляду та
життєвих принципів особистості, їх вплив на прийняття
рішень та вибір способу існування. Відображено процес фор117
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мування релігійної ідентичності, який складається із трьох
рівнів самовизначення особистості.
На основі аналізу інтерв’ювань наративного характеру
з’ясовано показники кожного рівня формування релігійної ідентичності шкільної молоді м. Луцька, вивлено найважливіші чинники, що визначають процес формування релігійної ідентичності у молодому віці. Зокрема такі: вплив сім’ї та найближчого
оточення, явища секуляризації, стрімкий розвиток науки та
безперешкодний доступ до ЗМІ. Визначено основні молодіжні
тенденції щодо віри та релігії та їх можливі замінники.
Констатовано та обґрунтовано поширеність серед
шкільної молоді атеїстичних та агностичних поглядів, виразну
популярність номінальної православної ідентичності та реальну
включеність і усвідомленість греко-католиків та протестантів.
Визначено тенденції трансформації традиційної релігії відповідно до сучасних викликів у форму приватної віри позаінституційного характеру.
Ключові слова: віра, релігія, ідентичність, релігійна
ідентичність, конфесійна ідентичність, номінальна ідентичність, православний атеїст, молодь.
Abstract. The article is devoted to the study of the specifics of
the formation of the religious identity of school youth in Lutsk and the
recognition of the main factors influencing this process.
The main approaches to defining the concept of religious
identity are analyzed. The focus is on the ontological and
psychological ones, which reveal the individual level of religious
identity, and sociological approaches, which are represented by
confessional and institutional religious identity. Emphasis is placed
on the use of a constructivist approach to understanding religious
identity through the prism of the process of its formation and
transformation.
Based on this, the structure of religious identity and its
features are described. The peculiarities of the formation of religious
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identity at a young age and the psychological preconditions of this
process are highlighted.
The classification of religious identity, its division into individual and collective level is given and analyzed. The role of each of
them in the formation of worldview and life principles of the individual, their influence on decision-making and choice of lifestyle is
outlined in detail. The process of formation of religious identity, which
consists of three levels of self-determination of the individual, is
presented.
Based on the analysis of narrative interviews, the indicators of
each level of formation of religious identity of school youth in Lutsk
are clarified, and the most important factors that determine the
process of formation of religious identity at a young age are clarified.
These include: the influence of family and the immediate environment,
the phenomena of secularization, the rapid development of science, and
unhindered access to the media. The main youth trends in faith and
religion, and their possible substitutes, are identified.
The prevalence of atheistic and agnostic views among schoolchildren, the expressive popularity of the nominal Orthodox identity
and the real inclusion and awareness of Greek Catholics and
Protestants were stated and substantiated. The tendencies of
transformation of traditional religion in accordance with modern
challenges into the form of private faith of non-institutional character
are determined.
Key words: faith, religion, identity, religious identity,
confessional identity, nominal identity, orthodox atheist, youth.
Постановка проблеми. В епоху значних трансформацій, постійної мінливості світу людина намагається віднайти щось стале, і в багатьох випадках релігія виступає
такою опорою. Впродовж віків релігійна традиція передається з покоління в покоління, проте піддається впливу викликів та вимог, які диктує епоха.
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Проблема усвідомлення відчуття власної самобутності українця постає актуальною темою для обговорення в
науковому товаристві, адже під впливом сучасних обставин
процес ідентифікації українців знаходиться в активній фазі
формування та трансформації. Сучасна складна ситуація в
світі загалом та в Україні зокрема, а саме пандемія, яка
призвела до політичної і соціальної нестабільності, економічної кризи, свідчить, що людина знаходиться в постійному пошуці стабільного, вічного, незмінного ядра своєї
ідентичності, яке може слугувати опорою в складних ситуаціях. Часто таким фундаментом для формування стабільної ідентичності особистості виступає релігія. У такій
ситуації важливо визначити, як формується та трансформується релігійна ідентичність молоді під впливом сучасних обставин життя, оскільки часто саме кризові ситуації є
чинником актуалізації релігії у житті молодої людини.
Особливий інтерес викликає проблема формування
ідентичності в молоді роки як одного з найважливіших
періодів життя, коли відбувається формування особистості.
Відтак, в цьому віці відбувається формування особистості, її
ідентичності загалом та релігійної ідентичності зокрема.
Враховуючи, що кількісні дослідження не дозволяють розкрити особливості ідентичності, а також визначити фактори, які впливають на її формування, було обрано метод
наративних інтерв’ю. Саме біографічна розповідь дозволила розкрити специфіку конструювання молоддю релігійної ідентичності та з’ясувати основні чинники цього процесу. Також це дозволило уникнути поверхневих відповідей, оскільки часто в молодіжних середовищах тема релігії є не надто популярною.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом дослідження з проблем релігійної ідентичності
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помітно активізувалися. Цьому присвячені монографії,
міжнародні конференції, круглі столи, моніторингові дослідження та прогнози аналітиків. Важливими складовими
джерельної бази дослідження стали праці П. Бергера Е. Гіденса О. Гнатюк, Ж.-П. Віллема, Т. Воропаєвої, М. Козловця,
Г. Люббе, В. Попова, Ч. Тейлора, А. Шюца. Теоретичні та
практичні аспекти проблеми релігійної ідентичності стали
предметом детального осмислення сучасних українських
релігієзнавців А. Арістової [2005], О. Горкуши [2015; 2019],
А. Колодного [2019a; 2019b], О. Недавньої [2018; 2019], О. Сагана [2016a; 2016b], Л. Филипович [2018a; 2018b; 2018c; 2019a;
2019b; 2020], П. Яроцького [2017a; 2017b; 2018; 2019]. Більшість вітчизняних дослідників розглядають питання релігійної ідентичності крізь призму конфесійного самовизначення. Питання християнської ідентичності загалом висвітлюється у працях В. Бондаренка, В. Єленського, С. Здіорука,
А. Колодного, І. Папаяні, М. Рибачука, О. Сагана, В. Шевченка. Релігійній ідентичності католицизму присвячені
праці С. Кияка, Н. Кочан, М. Мариновича. Протестантську
ідентичність аналізують В. Єленський, В. Любащенко, І.
Панчук, Ю. Решетніков, М. Черенков, П. Яроцький.
Мета статті. Дослідити специфіку формування релігійної ідентичності молодої людини на прикладі шкільної
молоді м. Луцька та визначити основні чинники, які впливають на зазначений процес.
Виклад основного матеріалу. Швидка видозміна
усталених процесів у сучасному світі спричиняє те, що релігійна ідентичність, як і сукупність інших видів ідентичності людини, зазнає значних змін. Проте, перш ніж безпосередньо говорити про закономірні видозміни основних
ознак та функцій релігійної ідентичності людини під впли-
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вом нових викликів, варто визначити, що таке ідентичність
загалом.
Ідентичність – популярне у вжитку, проте неоднозначне в розумінні та трактуванні поняття, яке в умовах
постійної мінливості глобалізаційних процесів та світових
тенденцій постає ще складнішим в осмисленні та вивченні.
Кожний дослідник дає різні дефініції цього феномену, визначає відмінну його структуру та функціональність. Навіть такі науки, як філософія, соціологія та психологія осмислюють це явище кожен зі свого боку, що призводить до
термінологічної плутанини.
Етимологія слова «ідентичність» (від лат. identicus –
однаковий, тотожний) означає тотожність. Уперше детальний опис цього поняття був зроблений в роботах американського психоаналітика Е. Еріксона, який розглядав ідентичність на індивідуальному рівні як складне особистісне
утворення, що має особистісну тотожність, цілісність (відчуття і усвідомлення себе незмінним незалежно від зміни
ситуації і ролі), спадкоємність свого минулого, сьогодення і
майбутнього, а також визнання певної межі схожості з іншими людьми при одночасному баченні своєї унікальності
і неповторності [Эриксон 1996: 22].
Відтак під релігійною ідентичністю будемо розуміти
складний особистісний механізм, який є сукупністю різнопланових принципів та засад, що базуються на основних
релігійних традиціях та канонах. Вони є визначальним
життєвим орієнтиром для віруючої людини, оскільки в
даному контексті виступають основним регулятором поведінки людини, що відповідає за вибір та спосіб життєвого
шляху, встановлюючи певні норми та межі.
Якщо аналізувати релігійну ідентичність у онтологічному аспекті, то варто підкреслити, що всі життєві цін122
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ності та моральні погляди, які визначаються релігійною
ідентичністю, утворюють світогляд віруючої людини. Для
такої особистості духовні засади є основним сенсом буття,
життєвою мораллю, а відтак найважливішими чинниками
життєдіяльності.
З іншого боку, опираючись на психологічний підхід,
релігійна ідентичність може не тільки визначати ціннісні
орієнтири людини та її діяльність, а й поставати як вкорінений внутрішній механізм захисту організму, який люди
використовують у ситуаціях, що не можливо врегулювати
самотужки. У такому випадку релігійна ідентичність виступає своєрідним помічником в знаходженні спокою та
впевненості в завтрашньому дні і підтримує рівновагу
психологічного стану людини, бо ж не дає їй втратити надії
та розчаруватися в житті.
На основі цього зазначається, що релігійна ідентичність у кожної людини виконує різні функції, які обираються особисто відповідно до її базових потреб.
У постмодерному світі з’являються нові підходи до
проблеми ідентичності, які ґрунтуються на принциповій
відмінності від її первісного розуміння та наповнення. На
думку З. Баумана, «модерність ставила питання ідентичності під кутом конструювання та збереження її стабільності та самототожності, тоді як постмодерність вбачає основну проблему саме в уникненні фіксованості, у наданні
можливостей для постійного перегляду складових ідентичності» [Бауман 2002: 18]. Постмодерністи заперечують підходи, які розглядають ідентичність як фіксовану даність,
монолітну єдність.
Оскільки ми вивчаємо процес формування та можливості трансформації і реконфігурації релігійної ідентичності за певних умов, то видається логічним використання
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такого підходу, де ідентичність визначається як динамічний феномен, який постійно розвивається, змінюється. Відтак, у нашому дослідженні ми будемо керуватись методом
конструктивізму, який свідчить про те, що релігійна
ідентичність формується персонально кожною людиною,
оскільки переконані, що релігійна ідентичність – це особливий тип ідентичності людини, який проявляється у
формі складного механізму на основі особистих релігійних
переконань та ототожненням або належністю до релігійних
спільнот. Як вдало зазначає з цього приводу українська
дослідниця О. Гнатюк, «ідентичність – це не стільки даний
природою стан суб’єкта, і навіть не відчуття чи самоусвідомлення останнього, скільки результат креативного
конструювання значень, які впливають на суб’єкт, організовують його дії та ідеї [Гнатюк 2005: 39]. Це означає, що
вона, ідентчність, формується під впливом як внутрішніх
пошуків, так і зовнішніх чинників, але індивідуально
кожною людиною.
Відповідно до конструктивістського підходу використовуватимемо визначення, де під релігійною ідентичністю розуміється складний полірівневий та поліфункціональний феномен, сутність якого полягає в конструюванні системи релігійних уявлень, які можуть бути сформовані самостійно на основі доступних релігійних наративів або бути запропонованими конфесією та повністю
або частково прийнятними, усвідомленими чи неусвідомленими, відтворюватися та виражатися в релігійних практиках [Клімук 2015: 4].
Розглядаючи релігійну ідентичність як об’єкт, формування якого відбувається у соціумі, доцільно аналізувати
релігію з позицій соціологічного підходу, як соціальне
явище, а релігійну ідентичність, як механізм інтеграції в
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суспільстві. Релігія в даному контексті виступає соціальним
інститутом, що забезпечує нормальне функціонування
суспільства, виступаючи певним регулятором відносин.
Для людини особисто вона виступає важливим механізмом
забезпечення приналежності до конкретної соціальної групи, значимості в соціумі та власної захищеності.
На основі цього доцільно вважати, що релігійна
ідентичність є не тільки індивідуальною формою віри в
надприродне, Бога, але й об’єднує людей у групи на основі
спільності релігійних поглядів. Відтак, релігійну ідентичність варто диференціювати на індивідуальну та групову,
або колективну, що і зробила вітчизняна дослідниця А.
Арістова. Авторка зазначає, що індивідуальний рівень характеризується самовизначенням особи та обрання нею
чіткого ставлення до релігійних та світських інститутів,
тобто формуванням власних релігійних переконань. В той
час як для колективного рівня важливим є усвідомлення
людиною приналежності до якоїсь конкретної конфесії,
обрання нею активного церковного чи пасивного позацерковного способу існування у вірі, номінальну чи реальну включеність до системи релігійних відносин [Арістова 2005: 78].
Керуючись такими загальнометодологічними підходами у розумінні релігійної ідентичності, автори здійснили
перевірку загальної теорії ідентичності в умовах сьогодення. При цьому було вирішено для детального дослідження
індивідуального та колективного рівня релігійної ідентичності шкільної молоді м. Луцька звернутися до такого нового і оригінального способу соціологічного дослідження,
як опитування наративного характеру. Дослідник Й. Брокмейер розглядає наратив як одну з альтернативних парадигм у соціо-гуманітаристиці. «Основним для наративної
125

Українське релігієзнавство № 92

ідентичності є її описовий характер, конструктивізм. Саме
за допомогою наративів, які виступають як самоусвідомлення та саморепрезентація себе, своєї історії життя через
розповіді про своє минуле, теперішнє і майбутнє, що відповідає конкретному проміжку часу та конкретній життєвій ситуації, можна скласти цілісне уявлення про ідентичність людини» [Брокмейер 2000: 30].
Кожне біографічне інтерв’ю є унікальним і не схожим на інше, оскільки обумовлене місцем та способом життя, вихованням, проте якщо прослідкувати показники невеликої кількості осіб, які зв’язані відносно подібним побутом та місцем проживання, можна у широкому спектрі
визначити загальні тенденції формування релігійної ідентичності на певній території. Саме тому інтерв’ювання
було вузькоспеціалізованим і здійснювалося для 20 учнів
шкіл м. Луцька, віком від 14 до 18 років, шляхом випадкової
вибірки.
Молодий вік респондентів зумовлений тим, що саме
у такому віці прослідковується схильність до кризи усталених форм ідентичності; пошуку сенсу життя; самотності;
задоволення своїх духовних запитів, коли людина найбільш
активно намагається зрозуміти себе. В цей період відбувається активне формування особистості людини, її ідентичності загалом та релігійної ідентичності зокрема.
Відомий дослідник ідентичності Е. Еріксон з цього
приводу зазначає, що серед усіх рівнів розвитку ідентичності головним є саме період 11 – 20 років і наголошує: «Це
є головний етап у формуванні ідентичності особистості. В
цей період підліток коливається між позитивним полюсом
ідентифікації і негативним полюсом плутанини ролей.
Перед підлітком стоїть завдання об’єднання всього, що він
знає про себе як сина (дочки), школяра, спортсмена, друга і
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так далі. Все це він повинен об’єднати в єдине ціле,
осмислити, пов’язати з минулим і спроектувати на майбутнє» [Эриксон 1996: 33].
Інтерв’ювання було проведене на основі класифікації релігійної ідентичності української дослідниці А. Арістової, згідно з думкою якої «одна частина науковців розуміє
під зазначеним феноменом вибір особою виразних
світоглядних орієнтирів, самовизначення себе як людини
віруючої чи невіруючої; інша частина дослідників визначає
релігійну самоідентифікацію як усвідомлення людиною
приналежності до якоїсь конкретної конфесії, церкви,
організації чи громади, діючої в країні; прихильники
третьої точки зору розуміють під релігійною самоідентифікацією певну модель поведінки віруючого індивіда ‒
обрання ним активного церковного чи пасивного позацерковного способу існування у вірі, номінативну чи
реальну включеність до системи релігійних відносин»
[Арістова 2005: 78]. Відтак дослідження ґрунтувалося на
аналізі трьох рівнів формування релігійної ідентичності:
визначенні людини, як віруючої чи невіруючої, обранні
нею конфесійного або позаконфесійного способу існування, виборі яких релігійних канонів та обрядів дотримуватись і чи дотримуватись взагалі. Також на основі отриманих даних інтерв’ювання можна порівняти, наскільки
релігійна ідентичність молоді м. Луцька вписується в загальнонаціональні тенденції релігійного самовизначення
українців.
Провівши інтерв’ювання, ми визначили, що 3
респонденти вважають себе віруючими, 5 – відносять себе
до агностиків, а 12 – є невіруючими. Відтак очевидним
постає, що поряд із формуванням релігійної ідентичності
безперешкодно відбувається становлення агностичної або
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атеїстичної ідентичності. Основною причиною цього можна вважати глобалізаційні, економічні, соціально-політичні
процеси, які на сьогоднішній день пропонують повну
свободу вибору релігійних поглядів і гарантують толерантне ставлення до всіх віросповідань. Проте не варто
забувати про роль й інших чинників. Вагому роль у
релігійному самовизначенні молодої людини відграють:
сім’я; найближче оточення; традиції; навчання та виховання в закладах освіти; належність до релігійної організації, церкви або ж вплив місіонерської діяльності останніх.
А також науковий прогрес, вільний доступ до інформації в
ЗМІ, що було встановлено на основі інтерв’ювання молоді.
На основі другого запитання ми визначили приналежність респондентів до певної конфесії і з’ясували, що 6
опитаних не відносять себе до жодної, 1 опитаний є прихожанином греко-католицької церкви, а ще 1 – визначив себе
протестантом. Решта – 12 осіб, вважають себе православними. Згідно з даними, отриманими на попередньому
рівні, в їх числі лише 4 дотримуються всіх канонів та приписів своєї церкви, 3 є агностиками, а 13 взагалі атеїстами.
Отже, серед тих хто визначив себе як православний,
водночас на питання: «Чи вірите Ви в Бога?» відповідали
заперечно. Такі індивіди у науковій літературі визначаються, як «православні атеїсти». Отже, підтверджується теза
вітчизняного релігієзнавця Л. Филипович, що транзитна
ідентичність «православний атеїст» набуває поширення
[Филипович 2018: 540]. Тобто, вони зачислені до своєї конфесії номінально і відповідно не ведуть визначене їхньою
конфесією християнське життя. Поширення такого явища
може бути викликане сукупністю різноманітних внутрішніх факторів, проте основними причинами номінальності
православної релігійної ідентичності є: обряд хрещення у
128

І. Клімук, С. Кльоц. Молодіжна релігійна ідентичність…

несвідомому віці та традиційність православної церкви для
українського народу, яка часто змушує людей залишатись в
межах своєї конфесії тільки тому, що так робили їхні
предки. Це підтверджує і останнє дослідження авторитетного Центру Разумкова, який дослідив церковно-конфесійне самовизначення щодо номінального самовіденесення
громадян до тієї чи іншої церкви. Як показало опитування
2020 р., до певної релігійної громади відносять себе лише
16% громадян України [Центр Разумкова 2020].
Високому рівню маніфестованої релігійності громадян не повною мірою відповідає визнання ними релігії як
життєвої цінності та виконання норм релігійної практики,
зокрема – відвідувань релігійних служб, зібрань та матеріальної підтримки Церкви [Центр Разумкова 2020]. Наступні
результати інтерв’ювання підтверджують загальнонаціональні настрої, оскільки інтерв’ю демонструє, що 7 респондентів не дотримується жодних релігійних канонів, приписів та традицій, 10 – лише деяких, найчастіше під примусом або тиском з боку сім’ї. Хоча також зустрічаються
випадки, коли невіруючі або агностики дотримуються певних релігійних обрядів, оскільки вважають їх традиціями
своєї сім’ї, частиною свого побуту, а не релігійною
складовою.
Лише 4 респондентів дотримуються практично всіх
традицій своєї церкви. Варто зазначити, що до них входить
2 православних, греко-католик та протестантка. Це засвідчують і дослідження Центру Разумкова, де відзначається,
що «порівняно з іншими групами осіб, які віднесли себе до
певної Церкви, найбільш послідовними у визнанні релігії
як життєвої цінності та виконанні норм релігійної практики є вірні УГКЦ [Центр Разумкова, 2020].
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Порівнявши кількість опитаних православних та
греко-католиків, очевидним стає те, що серед православних
набагато рідше ніж серед греко-католиків можна знайти
дійсно віддану «своїй» церкві людину. Це ще раз підтверджує факт, що православна ідентичність часто має
номінальний характер, натомість ідентичність протестантів
та греко-католиків в молодому віці має реальну включеність і характеризується високим рівнем усвідомленості.
Підтвердженням зазначеного є останні дослідження, згідно
з якими серед вірних УГКЦ членство у громаді засвідчили
60 %, що демонструє більшу реальну включеність [Центр
Разумкова 2020].
Аналізуючи отримані результати, очевидним є те,
що рівень релігійності сучасної молоді помітно знижується.
Пояснити це можна сукупністю різних факторів, проте
основний з них – загальносвітовий процес секуляризації.
Дехто вважає, що секуляризація – це процес відмирання
церкви. Проте такі відомі дослідники, як Т. Парсонс та П.
Бергер стверджують, що секуляризація призводить не до
вмирання релігії, а до видозмінення її соціальних функцій:
релігія перестає грати загально-суспільну важливу функцію державотворення та регулювання суспільних відносин
і переходить у сферу особистих потреб людини, тобто інституційна релігійність заміщується індивідуальною
[Бергер 2003].
Цю думку також підтверджує О. Крилов, який зазначає, що «потреба у релігійній ідентичності в людини
залишається на підсвідомому рівні, і задовольняється вона
за допомогою різного роду замінних елементів» [Крылов
2012: 18]. Відтак, коли традиційна релігія стає «другорядною», її основні функції перехоплює видозмінена або
створена людиною індивідуальна релігія у формі приват130
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ної віри. Часто, релігійні ідентичності таких людей набирають форм, які не мають прив’язки до віри у трансцендентне, а швидше замінюється культом особи чи примарного успіху, вірою в свої сили, можливості, успіх. У такому
випадку релігійна ідентичність формується у формі приватної віри і носить позаінституційний характер.
Висновки. В результаті аналізу джерельної бази та
проведеного дослідження з’ясовано, що наразі не існує
єдиного підходу у визначенні релігійної ідентичності. Проте, зважаючи на сучасні тенденції, зауважено, що найбільш
відповідним методом її вивчення та розуміння є конструктивізм, який визначає, що релігійна ідентичність
формується під дією різних факторів, проте завжди індивідуально кожною людиною і здатна змінюватися протягом
життя.
У процесі дослідження визначено два рівні конструювання релігійної ідентичності – індивідуальний, що
презентується визначенням себе як людини віруючої або
невіруючої, та колективний, що визначається належністю
та співвіднесеністю людини з конфесією, релігійною громадою тощо. Обґрунтовано, що формування та трансформація релігійної ідентичності найчастіше відбувається у
молодому віці, коли людина знаходиться в пошуку себе та
своїх життєвих орієнтирів.
На основі аналізу наративних інтерв’ю встановлено,
що поряд із формуванням релігійної ідентичності може
безперешкодно формуватися нерелігійна й/або агностична ідентичності. Визначено та обґрунтовано популярність
такого явища, як «православний атеїзм». Підтверджено,
загальнонаціональну тенденцію, що досить часто православна ідентичність має номінальний характер, оскільки її
парафіяни не дотримуються канонів та приписів своєї
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церкви, чого не можна сказати про релігійну ідентичність
греко-католиків або протестантів. У молодому віці ця
номінальність загострюється, оскільки питання релігійності
серед молоді не є досить популярним.
Основними чинниками формування релігійної ідентичності молодої людини у сучасному світі визначено:
секуляризацію, розвиток науки, безперешкодний доступ до
ЗМІ, зміну релігійного виховання в родині та в соціумі,
вплив релігійних поглядів родини, близького оточення та
середовища, а також глобалізаційні процеси. Під дією
нових умов релігія переходить в розділ приватної віри. Все
частіше зустрічається позаінституційна релігійна ідентичність, набирає популярності віра в нетрансцедентні речі.
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