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Всебічний розвиток інтегруючої та суспільно стабілізуючої ролі
релігії і церкви в Україні, забезпечення гармонійного співіснування різних
конфесій може прислужитися до поступового формування ідеї
“громадянської релігії” як консолідуючого чинника суспільства на засадах
духовності й патріотизму. Необхідно при цьому врахувати і вітчизняний, і
зарубіжний досвід.
Україна - багатонаціональна і багатоконфесійна країна. Тут справді
зустрівся православний Схід і католицький Захід. Україна від часів
Реформації, починаючи з середини XVI століття, стає батьківщиною різних
протестантських спільнот. Ще раніше на українській землі поширився
іудаїзм та іслам. Нині маємо тут досить строкату конфесійну карту.
Пускають коріння, знаходять прихильників і послідовників нові
християнські і нехристиянські течії, іноді досить екзотичні, далекі від
національної традиції і культури. Але в правовій державі, демократичному
суспільстві гарантується вільний світоглядний, віросповідальний вибір, якщо
він не виходить за межі загальнолюдської моралі, не є перешкодою для
утвердження сутнісних сил, інтелектуального, морального розвитку людини,
цивілізованого співжиття громадян.
З врахуванням цього державні органи не мають чинити якісь
перешкоди законній реєстрації релігійних центрів і общин нетрадиційних
для України конфесій. Варто рахуватися при цьому з тим, що нетрадиційна
релігійність, яка останнім часом знаходить грунт в середовищі молоді,
деяких прошарків інтелігенції, не є просто механічним перенесенням на
українські терени традиційних для інших країн релігійних форм чи певною
мірою видозмінених існуючих у нас релігійних комплексів. Вона є також
виявом тієї складної антропологічної революції, яка відбувається в наш час в
змісті релігійного осягнення дійсності. Творчо мислячого віруючого вже не
влаштовують релігії, які грунтуються на обрядових пишнотах і утвердженні
гріховної природи людини. Відбувається ірраціоналізація, містифікація й
уособиствлення релігії.
Учасники конференції підтримують пропозицію Інституту філософії
НАН України про утворення при його Відділенні релігієзнавства Всеукраїнської
релігієзнавчої наукової інституції, дослідницькі секції якої - філософії релігії,
політології і географії релігії, конфесіології релігії, етнології релігії, історії
богословської думки в Україні, нетрадиційної релігійності - об”єднали б на
дослідженні актуальних проблем науковців всієї країни, української діаспори.
Наголошено на необхідності інтенсифікувати роботу з пошуку спонсорів
видання десятитомної “Історії релігії в Україні”, багатотомника вибраних творів
відомих українських богословів, довідника з неорелігій, підручників з
“Релігієзнавства”, “Релігії світу”, “Історія релігії в Україні”.
Матеріал підготував П.ЯРОЦЬКИЙ
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“ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ НА ПРИНЦИПАХ
ХРИСТИЯНСЬКОї МОРАЛІ В ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАїНИ”
Міжнародна науково-практична конференція під такою назвою відбулася
19-21 травня 1995 року в м.Острозі Рівненської області на базі Острозького
Вищого Колегіуму. Конференція узагальнила вітчизняний та зарубіжний
досвід виховання молодого покоління на основі християнської моралі,
виробила теоретичні та практичні рекомендації щодо утвердження
християнської моралі в повсякденне життя людини. В роботі конференції
взяли участь професори В'ячеслав Брюховецький, Елен Баркер (Англія),
Вілен Горський, Віктор Малахов, Петро Яроцький, Микола Ковальський,
Ігор Пасічник, вчителі, працівники освітніх установ та наукових закладів 18
міст України. На конференції виступали представники п'яти християнських
конфесій. За результатами роботи конференції випущено збірник тез
виголошених на ній доповідей. Конференція прийняла резолюцію, яка мала
такий зміст:
Аналіз чотирьохрічної історії незалежної України засвідчує, що її розбудова
проходить в умовах надзвичайних труднощів. Багаторічна і послідовна
політика тоталітарної системи, спрямована на позбавлення української нації
її духовності, призвела до знецінення неперехідних людських вартостей, до
суспільної апатії та нігілізму, моральної деформації особистості. В існуючій
системі виховання утворився вакуум, який заповнюється низькопробними
зразками культури, некомпетентними рекомендаціями, вимогами про
обмежену свободу особистості.
Вітчизняний досвід та досвід багатьох країн світу переконливо доводить, що
запорукою процвітання будь-якої нації є її здорова духовна сфера. Тому
могутнім чинником у процесі виходу України з духовної кризи є побудова
міжлюдських стосунків на випробуваних упродовж століть моральноетичних нормах. Такими нормами є принципи християнської моралі, які
сповідуються нашим народом ще з часів Київської Русі. Майже два
тисячоліття християнська мораль зберігає свої духовні цінності,
перешкоджає поширенню на землі зла, підтримує моральне здоров'я
особистості та суспільства, оберігає сім'ю, виховує любов до ближнього,
повагу до батьків і, головне, віру в Бога-Творця та Спасителя.
Підтвердженням цього є історія стародавнього Острога, який став центром
духовного та культурного ренесансу української нації завдяки діяльності
славетної Острозької слов'яно-греко-латинської академії
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- осередку християнства, в якому побачила світ перша повна слов'яномовна
Біблія.
Уважно проаналізувавши сучасний стан духовного життя нашої держави,
ми, учасники Міжнародної конференції, характеризуємо його як кризовий, а
моральний рівень сучасного суспільства - як надзвичайно низький. Ми
прийшли до висновку про нагальну необхідність розробки концепції
духовного виховання. Виходячи з цього, пропонуємо ряд невідкладних
заходів, спрямованих на відродження духовності нашого народу шляхом
утвердження основ християнської моралі в усіх сферах життя.
1. Вважати проблему духовного відродження України через духовне
оздоровлення особистості сім'ї та суспільства пріоритетним завданням
державної ваги.
2. Пропонуємо визначити правове положення християнської моралі в
навчально-виховних закладах та громадському життя України.
Матеріал підготував В.ЖУКОВСЬКИЙ

“РІДНОВІРСТВО: ВИТОКИ, ТЕЧІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ”
Рідновірство створює свій специфічний континіум духовного життя
України, стає помітним явищем на теренах українського національного
відродження. Цим словосполученням ми позначили групу споріднених явищ
в духовному житті нинішньої України, які базуються на ідеї відродження в
тій чи іншій формі дохристиянської релігії, що розглядається організаторами
рідновірського руху як автентичний світогляд українців. Назвати кожну з
течій рідновірства неоязичницькою конфесією не можна, оскільки, по-перше,
деякі з них, будучи за своїми віроповчальними концептами монотеїстичними
релігіями, не приймають таку оцінку себе; по-друге, деякі з цих течій ще
релігійно не визначилися, а існують на рівні якихось просвітницьких
інституцій, виявляють себе у формі своєрідних клубів за інтересом; по-третє,
цілий ряд їх функціонує у надто обмеженому релігійному просторі,
складається лише з декількох общин і порівняно невеликої кількості
послідовників.
Круглий стіл, присвячений рідновірству, відбувся 16 червня 1995
року. Метою його було не лише з'ясувати особливості феномену, а й дати
можливість послідовникам різних рідновірських течій розкрити особливості
своїх віроповчальних засад, обрядової практики, висловитися щодо проблем
свого місця і ролі в національному і духовному відродженні України. На
Круглий стіл
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запрошувалися послідовники Рідної Віри, Рідної Української Національної
Віри, Великого вогню, Ладовірства, Побожжя та ін. Відзначимо, що якогось
порозуміння між течіями на Круглому столі не було, виявилася велика
нетолерантність Рідної Віри щодо РУНВіри, а всіх їх - в оцінках
християнських церков. Тому роботу його прийшлося скоротити до одного
дня. На Круглому столі було прийнято Підсумковий документ, який
подається нижче:
Круглий стіл "Рідновірство: витоки, течії, тенденції", який відбувся
16 червня 1995 року в Києві на базі Відділення релігієзнавства Інституту
філософії НАН України, окрім науковців-релігієзнавців, об'єднав
послідовників Рідної Віри, Рідної Української Національної Віри та інших
релігійних течій України, які прагнуть у своїй діяльності відродити давні
вірування і обряди українського народу.
Учасники Круглого столу, обговоривши проблеми історичної долі і
нинішнього стану автентичної її корінному народу релігії в
Україні, дійшли згоди з таких питань:
1. Кожний етнос зокрема має свою витокову національну віру, яка
складалася внаслідок тривалого проживання його предків на спільній
території, користування певною матеріальною і духовною культурою,
спорідненою мовою.
2. Рідна віра в історичному контексті постає як результат надзвичайно
складних і тривалих релігійно-духовних пошуків. Хоч в часи утвердження та
поширення християнства прадавні вірування, традиції і звичаї українства й
були поруйновані, але завдяки своїм глибинним духовним кореням вони
збереглися в народі, ставши важливою складовою його духовної культури.
Християнство не знищило їх, а по-своєму асимілювало, порушивши цим їх
витковий зміст і функціональність.
3. Повалення тоталітарного режиму в нашій країні, невід'ємною складовою
якого була жорстока боротьба з релігією і релігійними інституціями, відкрило
можливість для звернення нашого народу до витоків своєї духовності,
відродження Рідної Української Віри, включення її в багатогранний
загальнокультурний процес національного духовного відродження.
4. Відродження і розвиток Рідної Української Віри в різних своїх
конфесійних визначеностях не становить загрози історичним християнським
церквам України. Ставлячись толерантно до християн та сповідників інших
релігій, які є на теренах української землі, ми сподіваємося також і на їхнє
відповідне толерантне ставлення до Рідновірських Громад.
5. Визначаючи за кожною особистістю право на вільний вибір світоглядних
орієнтацій, виявів своєї релігійності. Українська держава має реально
гарантувати це право. Рідновірські громади повинні мати в Україні таке ж
право на ор-

