
 
 

 
                                 
        

                       

Українська  Асоціація  релігієзнавців
Відділення релігієзнавства  Інситуту філософії ім. Г.С.Сковороди

Національної Академії наук України 
 
 
 
 
 
 

                                      
 

 
         
 
              

 
 
 
 
                    

ЛЮДМИЛА ФИЛИПОВИЧ

КУЛЬТУРА РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ

В и б р а н і    п р а ц і 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

КИЇВ
Інтерсервіс

2016
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

  

  
 

  
 

  

 

 

       
 – :  - 584 

ISBN 978-617-696-481-0

             
          
         
  
           
         
           
            
          
             
           
   
      

     -    
       

 –
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ISBN 978-617-696-481-0
 
 

 



 
 

                                              
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 

 

З М І С Т

ПЕРЕДСЛОВО РЕДАКТОРА проф. А.КОЛОДНОГО

Розділ 1. УКРАЇНА І СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ

1. Фундаменталізація релігії  як основа її самозбереження
2.  Глобалізація:  впливи  і  можливості  для  розвитку  релігії  (фокус  на 
Україні)
3. Сучасні релігійні процеси в світі й Україні
4.  Роль  християнства  в  сучасних  процесах  культурної  ідентифікації 
європейських народів (рос.)
5. Україна у світовому релігійному просторі
6.Пріоритети  католицької  соціальної  доктрини  у  визначеннях 
Другого Ватиканського собору
7. Релігії американського походження в Україні
8.Церква як фактор збереження українства в діаспорі (с/а А.Колодний).

Розділ 2. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК  В СЬОГОДЕННІ УКРАЇНИ

1.Релігія в національному бутті українського народу
2.Релігія в контексті духовного відродження України (с/а А.Колодний) 

         незалежності3.Особливості процесів диверсифікації релігії в роки 
України (с/а А.Колодний) 

          українського4.Етнорелігійне відродження як складова сучасного 
державотворення 

  
 

 

 

5.Проблеми  духовного  розвитку  України  в  умовах  релігійної 
свободи
6. Церква в нових політичних умовах
7.«Russian  world» -  theological  doctrine  and  religious  ideology  that 
ruin the humanitu (с/а А.Колодний) – англ. мовою 

          ідентифікації8.Нетрадиційна релігійність і процеси національної 
в сучасній Україні 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
               

 

6

8
18

23 
28

31 
38

43 
58

68 
70
79 

80 

88 

94
99 

104 

110

117 
124 
137 
140 
147 
161 
170

9. Релігійні меншини України: ідентифікація і правовий статус

Розділ 3. РЕЛІГІЯ В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ

1. Релігія і нація як об’єкти наукового дослідження
2. Релігія як етнічна ознака народів
3. Космополітизм та етнічність релігії
4. Етнорелігійна ідентичність: визначення і збереження
5. Історичні віхи та закономірності етнорелігієгенези
6.Міcце і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації
7. Функції і роль релігії в процесах етнонаціональної ідентифікації

3



 
 

 
 

8. Національні вияви в українському православ’ї (с/а А.Колодний)
9. Деміфологізація  етнології  релігії:   межі  радянських та  сучасних 
інтерпретацій 

 
 

 
 

10.Етнорелігійні  стереотипи   та  їх  функціонування в  українському 
суспільстві
11. Етнічні релігії в їх сутності та різноманітті

Розділ 4. КУЛЬТУРА МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ 
 

 

спілкування  в  його  формах  та1.Міжнародне  міжконфесійне 
інституціях 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
  

  
 

 
 

  
 

 

 
  

 

2.Міжрелігійний діалог в культурах світу
3. Міжнародний досвід  міжрелігійного діалогу
4. Католицька концепція міжрелігійного діалогу: зміна  акцентів
5. Україна і Росія в міжрелігійному діалозі: порівняльний аналіз
6. Міжрелігійні відносини в світлі соціології
7. Майбутнє міжконфесійного діалогу: подолання упереджень
8. Традиційні Церкви України в системі міжконфесійного діалогу

Розділ  5. НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ  ЯК  НОВА РЕЛІГІЙНА 
КУЛЬТУРА

1. Природа нових релігій і перспективи конфесійного багатоманіття
2. Неоднорідність новітніх релігійних течій і рухів
3.Нові релігійні течії і рухи в українському соціумі: зміна стратегій
4. Феномен НРТ в багатоманітті його ознак
5. Нові релігійні течії: ab ovo
6. Неохристиянська релігійність в умовах конфлікту ідентичностей
7. Прогнози неорелігійних процесів в Україні (с/а А.Колодний)

Розділ 6. РЕЛІГІЯ ЗА УМОВ СВОБОДИ ЇЇ БУТТЯ

1.Громадська думка щодо релігійних феноменів і шляхи її коригування 
2. Свобода релігії: виклики нового часу і пошук відповідей
3. Новий Закон про свободу совісті:  проект на майбутнє
4.Церква-Держава-Суспільство  в  умовах  утвердження  релігійної 
свободи 

формуванняумовахв  5.Християнські  Церкви  України 
громадянського суспільства 

 
  

   
 

6.Особливості  регіональної  політики  Держави  і  Церкви  в  сфері 
суспільно-релігійних відносин в сучасній Україні
7. Міжконфесійні відносини у світлі соціології (с/а О.Саган)
8.  Антисектантська  істерія  в  українських  ЗМІ:  видимі  і  невидимі 
причини (рос.)

181
189 

200

206 

216

227 
231 
240 
247 
264 
272 
278

293 
305 
310 
316 
325 
339 
358

368 
390 
397
405 

411 

418

426 
434

4



 
 

 9. Державно-церковні відносини в Україні і закони фізики
10.  Теорія  і  практика  реалізації  права  на  свободу  віросповідань:
всеукраїнський та регіональний контексти 

 
    

 
 

 

 

  

11.  Релігійна  система  в  Україні  у  світлі  Міланського  едикту  (с/а 
А.Колодний)
12. Майдан – громадянська Церква України (с/а О.Горкуша)

Розділ 7. КУЛЬТУРА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ПОШУКУ

1.  Українська  Асоціація  релігієзнавців  в  її  здобутках  і  перспективах
(с/а М.Бабій) 

 
  

 
 

 
 

2. Вітчизняне  осмислення  релігії  як духовної  основи  національного 
буття
3.  Релігієзнавство як наука і навчальна дисципліна в Україні
4.  Зміст західної соціології релігії як науки і навчальної дисципліни
5. Українське релігієзнавство в контексті світової науки про релігію
6. Географія релігій як теорія релігієгенезу
7.Етнологія релігії - наука про взаємодію релігійного і національного 
8.  Духовна  освіта  в  контексті  становлення  державно-церковних 
відносин   в Україні (с/а Н.Гаврілова) 
9.   Експертна  діяльність  українських  релігієзнавців:  методологічні 
засади і набутий досвід  

440
449 

456 

458

482 

486

492 
500 
503 
519 
522
531 

537

ПІСЛЯСЛОВО АВТОРА КНИГИ 
ПОШАНУВАННЯ АВТОРА 

546
554

 НАУКОВІ ВИДРУКИ  проф. Л.ФИЛИПОВИЧ 2005-2015 рр. 566
     
    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5



 
 

  
     

 

 
 

 
  

 

 

 

 
   

ПЕРЕДСЛОВО РЕДАКТОРА проф. А.КОЛОДНОГО
  Перед нами стояло насамперед завдання лаконічною назвою книги схопити 

контекст  наукового   бачення  доктором  філософських  наук,  професором 
Людмилою  Филипович  тих  релігійних  процесів,  які  характеризують наше 
сьогодення,  визначити  той  орієнтир,  до  якого   б  мали  ці  процеси бути 
конфесійно  зорієнтованими,  не  заважаючи  при  цьому  кожному  із  релігійних 
виявів мати свободу своєї діяльності. Якщо при цьому ми вжили слово культура,
то  цим позначили  вимогу  автора  до  конфесій  бути  терпимими,  толерантними, 
загалом - культурними, бо ж Бог є один, а відтак доріг до нього може бути багато 
і кожний вірянин  має право на свою, окрему, особливу, поважаючи при цьому 
вибір цих доріг   іншим. І не кожний лише  як особистість, а ще й як представник 
певної національної спільноти. То ж дорога ця має ще й  своє етно-національне 
вираження.   Вирішенню проблем співвідношення національного і релігійного 
Л.Филипович присвятила свою докторську дисертацію і видрукувану в 2000 році 
монографію  «Етнологія релігії».

  Коло  питань,  якими  цікавиться  дослідниця,  надто  різноманітне:  від 
глобалізації  релігійних  процесів  до  статусу  українського  релігієзнавства  у 
світовому  науковому  просторі.  Всі  позаавторським  втручанням  вибрані 
упорядниками цієї  книги статті Л.О.Филипович  тематично об’єднані в декілька 
розділів,  зокрема  «Україна  і  сучасний  релігійний  світ»,  «Релігійний  чинник  в 
сьогоденні  України»,  «Релігія  в  етнонаціональному  житті»,  «Культура 
міжконфесійного  діалогу»,  «Нові  релігійні  течії  як  нова  релігійна  культура», 
«Релігія за умови свободи її буття» та «Культура релігієзнавчого пошуку».

  Л.О.Филипович  наголошує  на  тому,  що  адекватно  вирішити   сьогочасні 
проблеми релігійного життя, зокрема міжконфесійних і міжцерковних відносин, 
здатна  лише  наука,  яка  грунтується  на  сучасних  методологіях  і  наукових 
принципах  дослідження  релігії  як  духовного  феномену.  Професор  подає  своє 
бачення релігієзнавства як окремої сфери гуманітарного знання, його структури, 
приділивши  зокрема  особливу  увагу  предметному  змісту  етнології як 
релігієзнавчої  дисципліни  і  практичного  релігієзнавства  – сфери  знань, 
започаткованої  і  змістовно  оформленої  нашою  академічною  науковою 
інституцією.

  Оскільки книга не є цільною монографією, а збіркою вибраних редакцією 
праць із різних видань – колективних монографій, наукових збірників, часописів, 
то  зрозуміло,  що  в  ній  подеколи  мають  місце  повтори  думок,  обгрунтувань, 
описань деяких подій, фактів, тенденцій з оцінками їх в тогочассі. Редакція  не 
прагнула їх усувати, бо ж це порушило б логіку розмірковувань із заявленої теми 
в тексті того чи іншого  параграфу. До того ж, це є правом автора, а ми готували 
цю книгу до видруку дещо потаємно   як своєрідний сюрприз до її серпневого 
ювілею.  Сама   вона  на  це  все  із-за  постійної  задіяності  у  сфері  практичного 
релігієзнавства  ніяк не налаштується.

  Людмила  Филипович   подає  у  своїх  працях власне бачення проблем 
культури релігійного життя  в Україні і світі, а відтак з певними її судженнями 
можна й не погоджуватися. Але в тому й полягає академізм релігієзнавства,  що
він надає право вченому  виявляти  власні оціночні судження.  В своїй науковій
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практиці дослідниця, а вона має біля чотирьохсот праць різного змісту, формату 
і  обсягу,   сповідує  принципи   об’єктивності,  історизму,  позаконфесійності. 
Останній їй особливо притаманний, тому тут не знайдете якусь заангажованість 
її на певну конфесію У своїй науковій  і практичній  діяльності Л. Филипович 
зорієнтована  на толерантизацію  міжконфесійних відносин, на право кожного на 
свій шлях до Бога. Вона є одним із фундаторів і реалізатором такої нової сфери 
знання як практичне релігієзнавство, постійно перебуваючи у вирії тих процесів, 
які  характеризують  сучасне  релігійне  життя.  До  цього  її  зобов’язує  статус 
куратора  Координаційної  Ради  з  теоретичного  і  практичного  релігієзнавства 
країн  Східної  і  Центральної  Європи,  а  також  очолювання  у  Відділенні 
релігієзнавства ІФ  НАНУ  відділу історії релігії і практичного релігієзнавства.

  Тепер коротко про автора книги як особу. Вищу історичну освіту почала 
здобувати в Чернівецькому, а завершила в Омському університеті. Навчання в 
аспірантурі Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди, а 
потім тут же в докторантурі. «Дослужилася» в цьому ж Інституті до посади зав. 
відділом, а водночас і до віце-президента Української Асоціації релігієзнавців, 
входження  в  редакційні  колегії  низки  наукових  часописів,  зокрема  щорічника 
«Релігійна  свобода»,  квартальника  «Україське  релігієзнавство», щомісячника 
«Релігійна панорама», болгарського часопису «Идеи» та ін. Сама стала науковим 
керівником  біля  двох  десятків  аспірантів  і  докторантів,  професором  за 
сумісництвом  університету  ім.Т.Г.Шевченка  в  Києві,  Києво-Могилянської  і 
Острозької академій, Чернівецького, Прикарпатського, Східноєвропейського та 
Херсонського  університетів,  Київського  університета  права  і  Українського 
гуманітарного університету, низки богословських навчальних закладів, зокрема 
й Київської греко-католицької семінарії, до якої в с. Княжичі їздить щосереди. 
Людмила  Филипович  є  активним організатором  і  співорганізатором біля  сотні 
наукових  конференцій  – міжнародних  і   всеукраїнських.  Для  участі  в  роботі 
наукових  конференцій  і  різних  релігійних  форумів  виїздила  в  понад  20  країн 
зарубіжжя.  Знання  англійської  мови  дало  можливість  професору  представити 
українське  релігієзнавство  в  чотирьох  міжнародних  асоціаціях  з нашого  фаху, 
Парламенті  релігій  світу,  стати  координатором  утвореної на  нашій  основі  вже 
названої  Координаційної  Ради  з  теоретичного  і  практичного  релігієзнавства 
країн Східної і Центральної Європи.

  Стан  матері  сина  Георгія,  який  має  вищу  релігієзнавчу  освіту, і  бабці 
внучки  Віроніки,  яка  в  своїх  питаннях  цікавиться  релігією, дає  можливість 
Людмилі Олександрівні продовжити сімейну релігієзнавчу традицію.

  Людмилу  Филипович  характеризує  висока  комунікабельність,  наукова 
професійність  і сумління своїх службових обов’язків, що дає їй можливість мати 
постійні творчі  відносини з багатьма  науковцями закордоння й України, діячами 
різних  конфесій.  Професора відзначає  водночас   висока  активність  у  сфері 
утвердження  свободи   світоглядів  і  віросповідань.  Основою  культури 
релігійного життя для неї є толерантність міжконфесійних відносин, гармонійні 
і партнерські державно-церковні відносини.

Професор Анатолій КОЛОДНИЙ
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Розділ І. УКРАЇНА І СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ

1.  ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЯ РЕЛІГІЇ  ЯК ОСНОВА
ЇЇ  САМОЗБЕРЕЖЕННЯ

  Природа  релігійного  фундаменталізму.  Релігійний  фундаменталізм 
існував  задовго  до  появи  самого  поняття,  яке  виникло  в  протестантському 
середовищі  Північної  Америки  на  початку  ХХ  ст.  Історія  всіх  релігій  знає 
періоди,  коли  домінували   модернізм  чи  ж  фундаменталізм  як  визначальні 
тенденції  в  їх  розвитку1.  Віднайти  абсолютні  модерністські  чи 
фундаменталістські епохи в релігієгенезі, підрахувати тривалість кожної з них, 
чітко їх періодизувати важко. І самі релігії, і суспільство, в яких вони існували, 
швидко «втомлювалися» як від суровості вимог чистоти віри, так і від безмежної 
лібералізації  релігійного  життя, що  спричиняло  періодичну  зміну настроїв  та 
орієнтацій то на фундаменталізацію, то на модернізацію релігій.

  Нинішня хвиля фундаменталізації,  початок  якої  припадає  на  кінець  70-х 
років  ХХ  ст.,  що  пов’язують  із  подіями  1978-1979  рр.  в  Ірані2,  є  природною 
реакцією релігійного середовища на епоху релігійного модернізму, що призвела 
до лібералізації віровчень, до розмивання конфесійних кордонів, до відмови від 
фундаментальних і незмінних положень віри, які були піддані переосмисленню 
з  метою  адаптації  церкви/церков  до  нових  соціальних  і  духовних умов. 
Популярними виявилися думки про необхідність якоїсь універсальної релігії або 
єдиної  Церкви,  що,  як  вважали  модерністи,  мало  б  зняти  міжрелігійне 
протистояння, яке базується на існуючих різницях в розумінні та інтерпретаціях 
Бога.

  Однак  екуменічно-універсалістські  проекти  зазнали  невдачі. 
Фундаменталізація релігій поступово стає загальною тенденцією в їх розвитку, 
коли не окремі групи в деяких релігіях звертаються до пошуку та актуалізації 
первісних  основ  віри,  а  масово  віруючі  люди  задумуються  над  необхідністю 
очищення  релігійних  джерел  від  різних  нашарувань  і  довільних  переспівів, 
повернення  до  початкових  форм  співжиття  в  громадах,  взаємин  між вірними, 
відмови  від  пізніших  додавань  у віровченні,  усладнень  обрядової сфери, 
жорсткої інституалізації та ієрархії всередині віросповідної спільноти.

  Фундаменталізм,  що  часто  чомусь  пов’язується  лише  із  радикальними 
течіями  в  ісламі,  насправді  виявляється  значно  ширшим  і  складнішим 
феноменом.  Різні  енциклопедичні  видання,  зокрема  «Новая  философская 
энциклопедия»  схильні  визначати  його  як  «тенденцію,  що  виражає негативну 
реакцію  консервативних  релігійних  кіл  на  секуляризацію,  тобто  емансипацію 
науки,  культури  і  суспільного  життя  від  релігії,  що  стало  причиною 
маргіналізації  останньої» (М.,  2001.-С.280).  Фундаменталістські  по  духу  течії 
завжди були присутні в будь-якій релігії, і не як форма соціального протесту, що

                                                 
  

 

1 Гуревич П.С. Фундаментализм и модернизм как культурные ориентации: религиозно-политические течения // 
Общественные науки и современность. - 1996. - №4. - С. 154-162.
2 Айзенштадт С. Фундаментализм: феноменологические наблюдения и сравнительные характеристики // Человек.
- М.,1994. - С. 33-44.
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досі можна почути  від деяких дослідників цього явища, а як  альтернативні до 
більш сучасних і новаторських віросповідних ідей, концепцій, підходів в тій чи 
іншій релігії і до соціальної, і до духовної реальності.

  Утримувати  вірність  незмінній  догматиці  та  зберігати  прихильність  до 
ортодоксії за умов постійних викликів релігійній вірі надто складно, особливо в 
середовищі критично мислячих противників фундаменталізму. Маргіналізовані 
фундаменталісти  дратували  ліберальне  середовище  своїми  демонстраціями 
власної  обраності,  правдивості  у  вірі,  правильності  у  житті.  Фундаменталізм 
передбачає  суворе  дотримання  конкретних  теологічних  доктрин  і  релігійного 
способу життя. На відміну від модерністської теології і практики, які дозволяли 
різні  послаблення  у  сповідуванні  релігійних  істин,  виконанні  віроповчальних 
вимог  чи  моральних  правил,  фундаменталізм  завжди  демонстрував  непохитну 
прихильність  до  встановлених  догматів  і  правил  поведінки,  незважаючи  на 
зовнішні загрози для своєї релігійної культури.

  Для  послідовників  фундаменталізму  як  ортодоксальної  теорії  чи 
традиціоналістського  світогляду  їхня  непохитність  і  віра  на  практиці  часто 
закінчувалися  переслідуваннями,  стражданнями,  а  то  й  стратою.  Іноді 
фундаменталізм використовувався як зневажливий термін, хоча він не має нести 
в  собі  негативних  конотацій,  оскільки  свідчить  переважно  про  послідовність  і 
відданність  у  вірі.  Але  крайні  форми  вияву  фундаменталізму  актуалізують 
необхідність наукової реабілітації цього поняття з чітким означенням реальних і 
можливих небезпек для суспільства явища фундаменталізм.

  На думку відомих дослідників фундаменталізму, сам термін ввели в обіг ті 
протестанти,  «для  яких  неприйнятними  були модерністські віяння в 
протестантизмі і які наполягали на необхідності буквального розуміння Святого 
Письма»3. Він  вперше  був  використаний  під  час  Ніагарської  біблійної 
конференції (1878-1897)4, яка дала визначення тому, що є «фундаментальним» 
для  християнської  віри.  Зміст  поняття  доформовувався  в  процесі публікації 
дванадцятитомного  видання  під  назвою  «Основи» (The  Fundamentals:  A 
Testimony To The Truth)5, опублікованим у 1910-1915 рр. братами Мілтоном та 
Лайманом  Стюарт.  Ця  серія  теологічних  статей  з'явилася  в  період гострої 
боротьби  між  консервативною  і  модерністською  течіями  пресвітеріанства  в 
Сполучених Штатах. Були виділены так звані «п’ять основ» - фундаментальні в 
християнській вірі:

 Богонатхнення Біблії Святим духом, наслідком якого є
непомильність Святого Письма.

 Божественне походження та непорочне зачаття Христа.
 Віра в те, що смерть Христа була відкупленням гріха.
 Тілесне воскресіння Христа.
 Історична реальність Христових чудес, майбутнє повернення Христа

у плоті, друге пришестя6.
                                                 
     
 

  

 

3 Новая философская энциклопедия. Том   ІV. – М., 2001. – С.280.
4 [Електронний ресурс] // http://en.wikipedia.org/wiki/Niagara_Bible_Conference.
5 The Fundamentals: A Testimony To The Truth [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Fundamentals.
6 Фундаментализм. – C.109.
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  На  кінець 1910-тих  років  теологів  консерваторів,  які  відстоювали  «п’ять 
основ»,  стали  називати  фундаменталістами7.  Найбільше  дискусій  викликало 
перше  з  п’яти  положень.  Християнські  фундаменталісти  приймають Біблію в 
повному  обсязі - як  Новий  Завіт,  так  і  Старий,  вважають  її  непомильною  й 
історично  точною  книгою.  Серед  них  вирізняється  група  «буквалістів»,  які 
наполягають на буквальному прочитанні навіть тих місць у Святому Письмі, які 
інші  сприймають  як  поетичну  й  метафоричну  мову.  Особливо  це  стосується 
Книги Одкровення (Апокаліпсису).

  З  часом  термін  фундаменталізм став  пов’язуватися  з  тими  течіями 
євангелістського протестантизму, для яких особливо притаманне сепаратистське 
ставлення  до  сучасності  та  до  тих  проявів  культури,  що  є,  на  їхню  думку, 
типовими  для  сучасного  світу,  а  також  до  тих  християн,  які  не  вважають  за 
необхідне  віддалятися  від цих  проявів. Фундаменталізм як рух  в християнстві 
ставив  перед  собою  мету  відновити  старі  вірування  протестантського 
християнства  і  самовідано  захищати  їх  від  ліберальної  теології, дарвінізму та 
інших  рухів,  які,  на  думку  фундаменталістів,  були  шкідливими  для 
християнства.

  Треба взяти до уваги, що терміни, які використовуються для позначення 
даного  феномену  в  різних  цивілізаційно-культурних  середовищах,  є  різними:
фундаменталізм,  пуританізм,  релігійний  ренесанс,  ревайвалізм,  релігійний 
радикалізм,  відродження,  повернення, пробудження, піднесення  тощо.  На 
визначення змісту і обсягу поняття фундаменталізм впливають різні фактори, які 
при  синтезі,  зокрема  з  етнічним  чи  політичним,  набувають  якогось  певного, 
особливого  виду.  Існує  багато різних фундаменталістських  концепцій  і рухів8,
які  виникають  як  наслідок  фундаменталістської  свідомості,  впливаючи  на 
актуалізацію останньої. Але релігійний фундаменталізм є найбільш поширеним, 
а відтак і найвідомішим.

  Сьогодні  про  протестантське  походження  терміну  й  первісне  існування 
його  в  межах  євангельських  церков  фактично  забуто,  оскільки  більш 
актуальними  постають  інші  конфесійні  вияви  фундаменталізму  – ісламський, 
іудейський,  індуїстський,  синтоїстський,  хоча,  до  речі,  для  самого 
протестантизму ці проблеми не чужі. Можна відзнайти відомості і про сучасний 
православний  чи  католицький  фундаменталізм.  При цьому  треба погодитися  з 
тим,  що  фундаменталізація  будь-якої  релігії,  зокрема  її  віровчення,  завжди 
сприяла  процесу  конфесіоналізації,  будучи  основою  конфесійного 
самозбереження певних релігій.

  Класичним прикладом тут може бути ранній протестантизм, появу якого 
не  можна  зрозуміти  інакше,  як  через  спробу  фундаменталізації  католицизму, 
прагнення  відповісти  на  змирщення  останнього,  що  втратив  первісні 
характеристики християнства як спільноти віруючих, де всі рівні перед Богом, 
де кожний може проповідувати, де святість визнається не за посадою, а за станом 
духу. 
                                                 
   
  

7 [Електронний ресурс]. – Редим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentalism.
8 Кудряшова И.В. Фундаментализм в пространстве современного мира  // Полис. Политические исследования. - 
2002. - №1. - С. 66-77; Челышев В.И. Феномен фундаментализма в современном мире: истоки и формы // Вестник
Московского университета. Сер.18. Социология и политология. - 2006. - № 4. - С. 98-116.

10



 
 

 

 

 

 

  

 

  Хрестоматійним  випадком  фундаменталізації  релігії,  що  призвело до 
виникнення  нової  конфесії,  а  зрештою - до  формування  нової  конфесійної 
ідентичності,  є  поява  в  1830  році  в  США  мормонізму9.  Його  засновники  в 
обгрунтуванні  істинності  своєї  релігії  оперлися  на  Книгу  Мормона,  записану 
нібито  на  золотих  платинах  сином  пророка  Моронієм  і  відкритих  пророку 
Дж.Сміту. На відміну від традиційних християнських фундаменталістів, які свої 
джерела  датують  першим  століттям  н.е.,  мормони  у  фундамент  своєї  віри 
кладуть  події  600-річної  давнини  від  Різдва  Христового.  Виходить,  що  їх 
фундаменталізм  фундаментальніший  від  загальнохристиянського,  бо ж  він  є 
новітнім Божим Одкровенням і засвідченням.

Особливим є католицький фундаменталізм. Звертаючись до історії Римо-
Католицької  Церкви,  не  можемо  не  згадати  фундаменталістську  реакцію 
католиків  на  рішення  Другого   Ватиканського  собору.  Створене  у 1970  р.  з 
ініціативи архиєпископа Марселя Лефевра (1905-1991) братство святого Пія Х 
виникло  як  відповідь  «істинних  католиків»  на  модернізацію  Католицької 
Церкви.  Від  початку  це  братство  мало  чимало  прихильників  і  об’єднало 
католиків-традиціоналістів,  які  заперечували  реформи  богослужіння,  практику 
екуменізму, необхідність діалогу з іншими релігіями.

  Рух в католицизмі, який виступав проти курсу на оновлення Католицької 
Церкви, проти аджорнаменто, який прагнув забезпечити цілісність католицизму, 
його  повноту,  відомий  як  католицький  інтегризм  (від  лат.  integer  –
неушкоджений).  Останній  перегукується  з  клерикалізмом  і  традиціоналізмом 
XIX  ст.  Традиціоналізм  був  засуджений  на  Першому  Ватиканському соборі, 
тому  що  традиціоналістська  недовіра  до  людського  розуму  відкривала  шлях 
скептицизму  й  безбожництву,  підривало  авторитет  папства.  Інтегризм 
оформився на початку ХХ ст. як реакція на соціально- християнський рух, що 
боровся  проти  модернізму.  Після  Другого  Ватиканського  собору  інтегризм 
очолив  архиєпископ  Марсель  Лефевр,  якого  так  і  не  вдалося  переконати  в 
користі модернізму. Інтегризм не йде на жодні компроміси. Вважалося, що на 
кінець  ХХ  ст.  священиків,  прихильників  інтегризму,  було   десь  понад   350. 
Ватикану  не  вдалося  побороти  цей  рух,  тому  в  2009  році  ним  було відмінено 
відлучення від РКЦ єпископів-лефевристів.

  Залишаючи  поза  нашим  аналізом  чисельні  приклади  фундаменталізації 
інших  релігій,  а  особливо  ісламу,  що  неодноразово  робилося  в  літературі, 
визнаємо,  що  фундаменталізація  релігії  не  обмежується  однією  традицією. 
Фундаменталізм як тенденція притаманна всім розвинутим релігіям, які постали 
перед  викликами  секуляризованого  світу.  Нинішня  фундаменталізація  – це 
реакція  релігії  на  проблеми,  що  з’явилися  перед  традиційними  суспільствами 
наприкінці ХХ століття.

  Для  християнства  така  фундаменталізація  обернулася  поверненням до 
євангельських істин, тобто своєрідною неопротестантизацією, харизматизацією 
п’ятидесятницького  толку  або  консерватизацією  віровченння  на  рівні  його
                                                 
  

 
  

9 Докл. див.: Колодний А. Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів: церква мормонів у світі й Україні. – К.:
УАР, 2010; Walter E.A. van Beek. Pathways of Fundamentalization. The peculiar case of Mormonism [Електр. 
ресурс]. – Режим доступу: https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/ 1887/9690/ASC_1241507_
030.pdf?sequence=1
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історичних  ідеологем  та  доктрин.  Пошуки  «фундаменту  віри»,  безумовне 
дослівне  прийняття  його,  відмова  від  будь-яких  раціоналістичних  методів 
пояснень  й  витлумачень,  покладання  у  пізнанні  істини  винятково на  озаріння 
через віру, заборона на будь-яку критику Біблії і праць Отців церкви – ось ознаки 
нового етапу в розвитку релігій, як християнської, так і подібно в інших.

  Церкви масово почали відмовлятися від модернових напрацювань в сфері 
соціальних концепцій, синтезу науки і релігії, сучасного прочитання Священних 
книг  та  мови  богослужінь  тощо.  В  соціальній  сфері  фундаменталізм  релігії 
означав декапіталізацію суспільних відносин, повернення до ідеалів соціальної 
справедливості, аскетизму. Суспільство масово зацікавилося фундаментальними 
християнськими  цінностями,  прагнучи  не  тільки  сповідувати  їх  традиційно  та 
ортодоксально, але й керуватися ними у своєму повсякденному житті.

  Відомі  дослідники  релігійного  фундаменталізму  його  присутність 
вбачають у нових теологіях католиків. Проявами фундаменталізації католицизму 
вважаються католицький інтегризм у Франції та Італії, існування «Опусу Деі», в 
доктринах і діяльності  яких присутня  верність католицькій  традиції, незгода  з 
модернізацією  віровчення  і  політики  Ватикану.  Як  приклади  сучасної 
фундаменталізації  католицизму,  наводиться  теологія  звільнення, що  знайшло 
своє обгрунтування в доктринах Г.Гут’єрреса й Л.Боффа, які розуміли традицію 
як слідування хрестоматійному прикладу Христа.

Проблеми  релігійного  фундаменталізму  мають  не  лише  богословський
(теоретичний),  але  й  практичний  вимір.  Так,  зовсім  недавно  активно  в 
християнському  та  експертному  середовищі  обговорювалася  мотивація 
норвезького терориста Брейвіка, використана ним для виправдання здійснених 
терактів в  Осло  і  на  о.Утойа  влітку  2011  р.  Багато  людей  вважали,  що  саме 
християнський  фундаменталізм  підштовхнув  Брейвіка  на  теракти.  Проте,  на 
думку  керівників  Церкви,  християнство,  будучи  релігією  любові, не  може 
надихати  злочинну  ідеологію.  Однак  багато  європейців,  спостерігаючи 
зміцнення ісламу в Європі, починають думати в унісон з Брейвіком, оскільки не 
можуть  для  себе  пояснити,  чому  європейське  християнство  «сюсюкає  по 
відношенню до демократії, свободи слова, прав людини, гуманітарної допомоги, 
фемінізму  і  дозволу  на  одностатеві  шлюби»10.  Сама  дійсність  штовхає  їх  до 
фундаменталізації своїх поглядів і поведінки. І не тільки зовнішні загрози (іслам, 
секуляризм) можуть стати таким повштовхом, але й християнський контекст.

  Позиції нинішнього фундаменталізму, який стереотипно засуджується, ще 
не  настільки  сильні,  щоб  змінити  сучасні  закони,  які  поставали під  впливом 
модернізації  суспільства  та  релігій  і  які  зараз  працюють  проти віруючих 
фундаменталістів,  як  це  сталося  із  37-річним  німцем  Акселем  Х.,  якого 
звинуватили  в  викраденні  власних  дітей,  оскільки  він  хотів  виховувати  їх  в 
християнському,  а  не  секулярному  дусі.  Якщо  ісламський  фундаменталізм 
сприймається вже як певна норма, як візитна картка ісламу, що само по собі є 
помилковим, а тому прагне заперечити такий стереотип сприйняття мусульман,

                                                 
 

 

10 Шленкин В. О «тамплиере» XXI века: [Електрон. ресурс]. - Режим доступу:
http://baptist.spb.ru/?news/shownews&id=467&t=2]
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то  маніфестації  християнського  фундаменталізму  в  західному  суспільстві 
виглядають  неадекватно.  Будь-які  прояви  фундаменталізму  з  боку 
респектабельних  німців  чи  французів  інтерпретуються  як  недоречність,  як 
маргінальність.  Однак,  за  підрахунками  німецьких  авторів  О.  Ламбрехта  і  К. 
Барса, кількість християнських фундаменталістів переступила вже мільйонний

11показник .
Стурбованість німецького суспільства християнським фундаменталізмом

надто  велика.  На  ісламський  фундаменталізм  реагувати  навчились, а  ось  що 
робити із християнським, то це вже проблема12. На думку авторів дослідження 
про  християнських  фундаменталістів  у  Німеччині,  вони  «радикальні, 
переконливі і користуються все більше зростаючим успіхом. Бібілія є основою 
їх віри і життя, інші релігії вони заперечують, нехристиян прагнуть конвертувати
[навернути - Л.Ф.]. Гомосексуалізм вважають гріхом,  секс  до шлюбу -
небажаним, до еволюційної теорії у них є запитання».

  Інші  джерела  підтверджують  зростання  кількості  фундаменталістів в 
країнах  Європи.  Так,  М.Ворегер, оцінюючи  фундаменталізм,  пише: «Німецьке 
суспільство не сприймає всерйоз те, що християнські фундаменталісти пливуть 
проти течії ... У той час, як Католицька і Євангельська Церкви в останні роки 
втратили багатьох  своїх членів,  число  евангелікан (так ще називають 
християнських фундаменталістів у  Німеччині) постійно  зростає  ... Експерти 
оцінюють чисельність носіїв подібних ідей у Німеччині біля двох з половиною 
мільйони осіб»13.

Узагальнюючи  різні  прояви  європейського  християнського
фундаменталізму,  експерти  переконані  в  спільності  його  форм  в  будь-якій 
конфесії, називаючи фундаменталізм «структурною єрессю»14.

  Фундаменталізм притаманний і православ’ю, хоча самі православні, 
особливо в Росії, не дуже люблять обговорювати цю тему. Чисто богословські 
аспекти фундаменталізму в православ’ї ще слабо досліджені і в релігієзнавстві, 
яке  обережно  ставиться  до  проблеми  конфлікту  між  представниками 
реформістських  і  традиціоналістських,  а  скоріше  фундаменталістських,  течій 
цієї конфесії.

  Про православний фундаменталізм як явище можна говорити з початку ХХ 
ст.,  зокрема  з  діяльності  «Союза  русского  народа»,  який  увійшов в  історію 
різними за своїм значенням і наслідками акціями та ініціативами. Тут і справа 
Бейліса  1911  р.,  і  рішення  Помісного  Собору  1917-1918  рр.  про  відновлення 
Патріаршества,  і  повернення  до  апостольських  соборних  начал  церковного 
життя.  1917  рік  для  Російського  православ’я  став  роковим,  оскільки  розколов 
Церкву на тихонівців і сергіянців, протистояння яких не завершилося до цього
                                                 

 

  

  
 

  

11 Mission Gottesreich. Fundamentalistische Christen in Deutschland. by Oda Lambrecht, Christian Baars (Миссия 
Царствие Небесное: христианские фундаменталисты в Германии [Електрон.ресурс]. –Режим 
доступу: http://www.mission-gottesreich.de/index.php/kurzinfo-zum-buch/.
12 Нуне А. Без права на ответ. Германия воюет с христианским фундаменталистом [Електр.ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=89482&type=view.
13 Voregger Michael. Bibeltreu, wissenschaftlich und streng gläubig. - 04.10.2009 [Електрон.ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.heise.de/tp/artikel/31/31215/1.html.
14 Там само.
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часу, хоч і відбулося офіційне об’єднання двох частин РПЦ, колись поділених за 
принципом  підтримки  однієї  із  названих  «партій».  Фундаменталісти  або 
загинули від переслідувань радянської влади, або ж були вигнані в еміграцію, де 
вимушені були прийняти цінності Західного світу, частково трансформуючись. 
Але  й  в  комуністичній  РПЦ,  майже  повністю  керованій  владою,  існувало  два 
табори: поміркований, налаштований на співпрацю з державою, і ворожий, який 
не приймав ніяких обіцянок з боку влади і не чекав кращих часів.

  Православне відродження періоду демократичних реформ в кінці 80-х рр. 
м.  ст.  виявилося  дещо  неочікуваним  для  обох  «партій».  Стихійно почали 
формуватися різні «партії» в православ’ї, як правило, політичного гатунку. Так 
з’явилися  національно-релігійний  фундаменталізм  («Память»), 
фундаменталістські налаштовані релігійні православні братства («Православие 
или  смерть»,  «Общество  ревнителей  памяти  митрополита  Иоанна»,  Союз 
православных граждан тощо), деякі з яких діють і в Україні.

  РПЦ шукала своє місце і боролася за особливу роль в політичному житті 
Росії.  Церкві  вдалося  набути  особливого  значення  культурного  стрижня  й 
символу  національної  ідентичності  в  Російському  супільстві.  Вона  не  тільки 
відстояла  і  утвердила  корпоративні  інтереси,  а  й  запропонувала власну 
політичну  доктрину - «Основы  социальной  концепции  РПЦ»  (2000  р.)15,  де 
прописала  свій  ідеал  «симфонійних  відносин»  Церкви  і  держави,  Церкви  і 
суспільства.  Церква  запропонувала  своє,  альтернативне  світському,  розуміння 
прав  і  свобод  людини,  цінностей  і  моралі.  Церковні  декларації  потрясли  уяву 
безрелігійного росіянина, який побачив в РПЦ істинну Церкву, правдиву віру, 
ідеал  земного  устрою16.  Теорія  «нового  Царства  Божого»  була  доповнена 
доктриною «русской цивилизации», концептуальну і практичну реалізацію якої 
забезпечував  Всесвітній  російський  народний  собор.  З  часом,  завдяки  Центру 
динамічного консерватизму (В.Авер’янов, А.Коб’яков, М.Калашников та інші), 
з’явилася «Русская доктрина»17, в якій означилися цілі Російського глобального 
проекту18,  доповненого  досконалою,  з  точки  зору  православних  росіян, 
концепцією «русского мира».

  Згадана  вище  концепція - окрема  тема  для  дослідження.  До  її  аналізу 
бралися  богослови  і  релігієзнавці,  політики  і  політологи,  які  вважають,  що  ця 
концепція  свідчить:  «Патріарх  Кирил…  перейшов  на  позиції  крайнього 
фундаменталізму»19. Аргументуючи вищість східно-християнської цивілізації у 
порівнянні  з  західно-європейською,  концепція  «русского  мира»  («Русской

                                                 
   

 
  

   

  
 

 
 

 

15 Основы социальной концепции РПЦ [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://patriarchia.ru/db/text/141422.html.
16 Семененко В. «Основы социальной концепции» Русской церкви как манифест православного консерватизма
[Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravoslavie.ru/analit/rusideo/socialconcept.htm.
17 Русская доктрина (Сергиевский проект) / Под ред. А.Б.Кобякова, В.В.Аверьянова. – М.: Яуза-пресс, 2008.
18 Аверьянов  В.  «Русская  Доктрина»  – это  проект  будущего  [Електрон.  ресурс]. - Режим  доступу:
http://www.perspektivy.info/rus/rus_civ/rus_doktrina_proekt_budushego.htm.гор

19 Черноморец Ю. Христианский консерватизм Патриарха Варфоломея и фундаментализм Патриарха Кирилла:
существенные противоречия и угрозы для будущего //
http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/analytic/40214
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цивилизации»)  виходить  з  протиставлення  колективних  цінностей 
християнського  сходу  західним  стандартам  свободи  релігії  та  прав  людини. 
Патрірах  Кирил  постійно  виокремлює  першість  духовного  над  матеріальним, 
жертовність і самообмеження над прагненням земного успіху, вірність істині та 
ідеалам  над  життєвою  користю,  земним  добробутом як  специфічно  російські 
цінності. Глава церкви прагне знайти в духовному і життєвому досвіді росіян те, 
що  вирізняє  їх  від  інших  націй,  підкреслити  їх  особливість,  кращість, 
довершеність. Цим самим патірарх звільняє православних росіян від обов’язку 
приймати  загальноєвропейські  цінності,  але  всяк  рекомендує  Європі 
придивитися до траицій Росії, якщо хоче збудувати європейський спільний дім.

  Апологізуючи  цінності  традиційного  суспільства,  концепція  «русского 
мира» проголошує Росію і православ’я єдиними носіями істинності, моральності, 
духовності,  вважаючи  себе  обраними  для  здійснення  місії  спасіння  всього 
людства від гріха і криз.

  Православний  фундаменталізм  РПЦ  зразка  2008-2010  рр.,  слушно 
відзначає  Ю.Черноморець,  настільки  розходиться  з  помірним  консерватизмом 
«оціальної  концепції»  2000  року,  що  експертне  співтовариство  і православні 
Церкви навіть не можуть до кінця повірити в те, що світоглядна революція в РПЦ 
відбулася  всерйоз  і  остаточно20.  Здравомислячі  люди  оптимальним  сценарієм 
розвитку  подій  – як  для  РПЦ,  так  і  для  всіх  зацікавлених  сторін - вбачають 
відмову  Патріарха  Кирила  від  фундаменталізму,  оскільки  останній не  зможе 
забезпечити виконання завдань, які об’єктивно стоять нині перед Росією й РПЦ.

  Підперте ісламським фундаменталізмом, російське православ’я виявилося 
фундаментальнішим від мусульман. В процес фундаменталізації були залучені 
не тільки церковні структури, але й державні, громадські, партійні, які врешті 
замкнулися  в  точці  повернення  до  втраченої  Російської  імперії. Замість 
відновлення  продуктивних  і  позитивно  перевірених  форм  суспільного  життя, 
всього його  устрою,  замість  демократизації  та  гуманізації життєвого простору 
росіян,  формування  нового  стилю  і  норм  відносин  з  іншими  народами, 
державами,  культурами,  в  т.ч.  і  релігіями,  Церквою  разом із  Російською 
державою запропонований новий тип тоталітаризму – російсько-православний. 
Фундаменталізація,  яка  розпочиналася  як  відновлення  втраченої  багатовікової 
традиції,  врешті  завершилася  встановленням  клерикально-олігархічного 
режиму. Вдалося відродити не кращі взірці православного доброчестя, аскези, 
благодійності,  містицизму,  а  найгірші  – сріблолюбство,  ліцемірність,  розкіш 
форм, а не смислів.

  З  критикою  такої  Церкви  виступили  не  тільки  світські  росіяни,  але  й 
звичайні  віруючі  РПЦ  начолі  зі  своїми  єпископами.  «Бунт»  Анадирського  і 
Чукотського єпископа Діоміда, якого підтримали й інші ієреї (в тому числі і в 
Україні в середовищі УПЦ МП), за що й були заборонені в служінні, оцінюється 
неоднозначно.

  У своєму відомому листі 2007 року єпископ Діомід дорікав Церкві за те, 
що в ній набирає силу  "єретичне  вчення екуменізму",  розвивається  духовне 
угодовство, відбувається  підкорення церковної влади  мирській,  утвердилася
                                                 

 20 Там само. 
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"мовчазна  згода,  замість викриття антинародної політики існуючої влади", 
виправдання і  благословення персональної ідентифікації громадян  (ІПН), 
схвалення  демократії. Він критикував  Церкву за проведення міжрелігійного 
саміту, за зверненням до лідерів "великої вісімки", що є, на його думку, "органом 
мирового масонского правительства" тощо.

  Церква вимушена була визнати, що такі апокаліптичні настрої присутні в 
ній,  що  зокрема  в  монастирях  вони  найсильніші.  Консерватори-монархісти 
налаштовані  на  крайній  критицизм,  аж  до  критики  патріаршої  влади. 
Керівництво  РПЦ  прагне  нині  подолати  це  відсутнє  однодумство,  хоча 
фундаменталістські настрої й виступи постійно з’являються в її житті.

  Потреба  в  духовному  і  церковному  оновленні,  за  що  ратують  як 
фундаменталісти,  так  і  модерністи,  наштовхується  на  окостеніння структур 
традиційної Церкви, на її бюрократичний апарат, який за самою своєю природою 
є  неініціативним,  лінивим  і  байдужим.  Після  короткого  піднесення  релігійних 
настроїв наприкінці ХХ ст., на хвилі яких виникло стільки нових форм духовної 
роботи, багато рухів, спрямованих на реальне «духовне зцілення», на відчутну 
допомогу  нужденним,  приходить  пора  фундаменталізації,  повернення  до 
«джерел»,  до  історичного  досвіду,  але  вкрай  реакційного  і  консервативного. 
Фундаменталізація, яка для інших релігій поставала як очищення від історичного 
накипу  церковних  звичок,  в  контексті  РПЦ  стає  ідеологічною  зброєю  проти 
інакомислячих в Церкві. В цьому контексті, зокрема, показовим є перевидання 
старих  збірок,  які  засуджують  модерністів,  мета  яких,  на  думку правовірних 
православних,  «руйнування  Церкви  і  виготовлення  нової  всесвітньої  релігії 
антихриста»21.  Вже  традиційно  всує  негативно  згадуються  діячі  російського 
релігійного  відродження  всесвітньо  відомі  богослови  і  філософи, зокрема 
С.Аверінцев,  діючі  священики,  навіть  архієреї.  Особливо  активізувалися 
біляправославні фундаменталісти, шукаючи ворогів православ’я.

  Фундаменталізм – топове явище конфесійного буття. Наївно думати, що 
фундаменталізм  загрожує  тільки  православ’ю.  Це  загальна  тенденція,  яка 
стосується, зокрема, і протестантів. На міжнародному форумі в Києві 2011 р., на 
якому  аналізувався  двадцятирічний  шлях  протестантських  деномінацій 
пострадянського  простору  за  умов  релігійної  свободи,  представник  Білорусі 
Алесь Дубровський зосередився на проявах фундаменталізму в протестантизмі, 
що  стає  трендом  (тенденцією),  яка  існує  паралельно  постмодерністській 
філософії. На думку А.Дубровського, фундаменталізм загрожує євангельським 
віруючим,  існуючи,  зокрема,  в трьох іпостасях,  як  неодокетізм,  стихійний 
традиціоналізм,  "догматовірря",  ірраціоналізм і  опозиція науковому  вивченню 
Біблії. Протестанти, існуючи на пострадянському просторі відносно вільно лише
25 років,  встигли  обзавестися і проблемами  "історичних"  Церков: "Рабське 
проходження  традиції призводить до  застою, до  духовного омертвіння".  Як 
приклад, наводилися конкретні випадки, коли пастор однієї з білоруських церков 
забороняє прихожанам своєї церкви взагалі читати літературу22.

                                                 
  

 
  

21 Колымагин А. Сети обновленного фундаментализма [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:
http://ej.ru/?a=note&id=11442
22 [Електр. ресурс]. – Режим доступу: http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id= 87939&type=view.
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  На українських теренах також активізувалися релігійні фундаменталісти, 
зокрема  так  званий  Візантійський  Католицький  Патріархат,  що  «виріс»  з 
Української  правовірної  греко-католицької  церкви.  І  хоча  самі  греко-католики 
схильні  бачити  в  догналізмі  не  фундаменталізацію  греко-католицизму,  а 
«деструктивну  секту  гуруїстського  характеру,  віровчення  якої  не є 
християнським»23, зміст і форми вимог, які цей «патріархат» висуває  до всіх і 
вся, збігаються з типовими фундаменталістськими рухами.

  Як бачимо, фундаменталізм – це надто об’ємне поняття, яке утримує в собі 
різні  явища,  як  за  змістом,  так  і  формою  чи  структурою.  Його  розуміють  і  як 
сукупність певних якостей, тоді фундаменталізація постає як процес набуття цих 
якостей.  Іноді  визначають  як  тенденцію.  Є  думка,  що  фундаменталізм – це 
скоріше  процес, ніж явище.  З  теологічної  точки  зору,  фундаменталізм 
трактується як напрямок думки, дискурс і стратегія для перевірки стану конфесії, 
а  не  її доктринальної системи  чи завершеного  богослов’я. Фундаменталізм є 
схильністю  до певних типів аргументації,  до типу  реакції на соціальне 
середовище, а також  спрямованість-орієнтація  в майбутнє. Щоб  зберегтися, 
фундаменталізм має періодично (а може і безперервно) фундаменталізуватися.
Але  очевидно,  що  фундаменталізм  – обов’язковий  елемент  буття  всіх  релігій, 
який  забезпечує  збалансоване  існування  їх  існування  в  межах  хвилеподібних 
змін  тих  чи  інших  тенденцій.  Фундаменталізм  свідчить  про  стабільність  і 
повноту церковного життя в один період, але й про консервацію чи навіть застій 
в іншу епоху.

  Говорячи про фундаменталізм, ми зрештою актуалізуємо проблему влади, 
сили  авторитету  визначати,  що  є  істинним  і  законним,  а  що  – суперечить  їм. 
Фундаменталісти  фактично  привласнюють  собі  цю  духовну  легітимізацію 
визначеного  ними  як  істинне,  божественне,  сакральне,  правдиве, правильне. 
Саме фундаменталісти володіють тими ключами, які дають їм право тлумачити 
тексти, встановлювати їх автентичність, авторитетність, канонічність, визначати, 
які інституції є бажаними, богоугодними.

  Фундаменталізм,  вважають  його  «апологети»,  конструює  ідентичність, 
оскільки формулює вихідні, незмінні, як йому здається, постулати віри і правила 
поведінки на основі «згадування» чи «повернення» до фундаментів віри24. Хоча 
частіше  всього  відновлюється  не  саме джерело,  а  те,  що  ми  хочемо  бачити як 
джерело. Відновити первісну форму якогось віросповідання не вдасться ніколи, 
оскільки наші знання про нього є обмеженими, препарованими, суб’єктивними. 
А от завдяки фундаменталізації як процесу адаптації та асиміляції, як способу 
«йти в ногу з  часом»,  дійсно,  можна  зберігати,  примножувати  або  корегувати 
набуту  раніше  ідентичність. Орієнтація  фунаменталізму  на  традицію 
відображається  в ідеології  «сталості  в змінах»,  незважаючи  на величезні 
перетворення, як в її контексті, так і в самих фундаменталістських структурах.

  Фундаменталізація вчення, обрядової сфери, системи співжиття вірних та 
управління ним досі убезпечувала конфесії від розмивання істинного вчення, від
                                                 

    

   

23 Вільчинський о. Орест-Дмитро. Догналізм – прикрите агресивне поганство [Електр. ресурс]. – Режим
доступу: Catholicnews.org.ua.
24 Умнов  А.  Ю. Вечное  возвращение:  Фундаментализм как  скрытая  тенденция  развития  цивилизации   //
Независимая газета: Прил. НГ-Религии. - 1999. - 6 окт.(№7).
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його  викривлення,  від  неправедного  виконання  основних  вимог  і  релігійних 
обов’язків. Завдяки фудаменталізації якоїсь з релігій виявляються причини кризи 
суспільства,  падіння  його  моральності,  зниження  рівня  духовності  людей, 
входження людства в економічні і соціальні колапси. Ті, хто поділяв такі думки, 
тобто  прихильники  фундаментальних  віроповчальних  положень,  очищали  та 
зміцнювали  ортодоксальне  ядро  всередині  вже  існуючого  віросповідання,  а 
зрештою  сприяли  конфесійному  самозбереженню,  оскільки  посилання на 
історичний досвід, вічні цінності, чистоту «віри батьків» більш переконливіші, 
ніж теперешні вигоди. Ті ж, хто прагнув і добивався змін, творили нові конфесії 
і нові ідентичності, що свідчило про духовно-релігійний потенціал людства, яке 
покликано не тільки зберігати, але й розвивати свої духовні світи, представлені 
в тисячі існуючих і майбутніх традиціях.

Видрукувано в книзі «Релігійні процеси в перспективі їх виявів» (К., 2012).

2. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ВПЛИВИ І МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕЛІГІЙ ( ФОКУС НА УКРАЇНІ ).

  Дискусія стосовно суті і форм глобалізаційних процесів в світі триває 
вже  понад  півстоліття.  Проведено  безліч  макро- і  мікродосліджень,  написано 
тисячі  книжок.  Докладно  вивчено економічні,  соціальні,  політичні 
глобалізаційні  процеси,  розглядаються  різноманітні  сценарії  їх розвитку, 
постійно робляться наукові прогнози. За тим, як вони справджуються, стежать 
економісти,  політологи,  соціологи.  Останнім  часом  учені  звернули  увагу  на 
соціокультурний аспект  глобалізації і  почали  активно  його  досліджувати. 
Досягнуто певного консенсусу  в оцінюванні цих  процесів25.  Тому,  обравши 
своїм  об’єктом  дослідження  глобалізацію  та  її  вплив  на  релігійне  життя, 
спробуємо  визначити,  які  нові  умови  створює  глобалізація  для  конфесійного 
розвитку,  як  вона  впливає  на  зв’язки  і  відносини  між  релігіями, які  основні 
тенденції можна виділити в цьому процесі.

  Відомо,  що  це  не  перший  наступ  глобалізації  на  традиційні  культури  і 
духовне  життя  людства.  Його  історія  багата  на  різноманітні приклади,  коли 
масштаби  поширення  і  впливу  якоїсь  духовної  течії  долали  кордони  звичної 
території  їх  домінування.  Такий  глобалізаційний  ефект  свого  часу  мали 
християнство і  дещо  пізніше - іслам,  які  тісно  були  пов’язані  з  певними 
країнами-імперіями, що використали релігію як ідеологію в своїй територіальній 
та  економічній  експансії.  У науці  ці  процеси  відомі  як  християнізація  та 
ісламізація  світу,  внаслідок   чого в  їх  ойкумену  потрапили  десятки  народів  і 
держав.  Особливу  роль  в  історії  європейських  народів  свого часу зіграли 
православ’я  і  католицизм,  зумовивши  східнохристиянськість  і 
західнохристиянськість культур, світоглядів, життєвих модусів різних людських 
спільнот.  Значні  духовні  потрясіння  пов’язані  із  Реформацією,  яка  стала
                                                 

  
 

  
  

25 Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы . – М., 2000;
Иноземцев В.П. Расколотая цивилизация. Наличествующие предпосылки и возможные последствия 
постэкономической революции. – М., 1998; Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализации – ответы на
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повштовхом  для  появи  всіх  протестантських  течій.  І  православізація,  і 
католицизація,  і  протестантизація  – це  реальні  історичні  процеси,  котрі 
втягували в свою орбіту маси людей, несучи їм універсалістські ідеї, в результаті 
впливу  яких  формалізувався  їхній  духовний  досвід,  що  ставав підвалиною  і 
ядром  окремої  культури  – православної,  католицької чи протестантської.  Не 
безпідставно  виділяються  різні  цивілізації,  що  грунтуються  на  спільних 
конфесійних цінностях.

  Проте нинішня глобалізація є далеко масштабнішою від попередніх – вона 
охопила  не  тільки матеріальний  вимір  життя,  а  й  активно  втручається  в  світ 
духовний, і не як у вторинний і похідний, а як у самостійний і самодостатній.

  Релігії,  навіть  світові,  чиї  ареали  поширення  останніми  століттями 
залишались  відносно  стабільними,  під  впливом  глобалізації  також змінюють 
географічні межі. Відомо, що, наприклад, християнство «сповзає» на Південь і 
Схід, а іслам «вторгається» в Західну Європу. Свого часу індуїзм «взяв у полон» 
Північну  Америку,  а  іудаїзм  здавна  розсіювався  разом  зі своїм  носієм -
єврейським  народом - по  всьому  світу.  Такі  процеси - історичні  та  сучасні -
можна  вважати  глобалізаційними.  Нині, оскільки на  роль  глобалізатора 
претендують  кілька  країн  (через зруйнування  одно- чи  двополюсної  системи 
міжнародних  відносин),  є  підстави  стверджувати,  що  релігійні  трансформації 
відбуватимуться  в  різних  парадигмальних  напрямах.  Називають  Китай,  Індію, 
Росію, Японію, Арабські країни, Латинську Америку. Та найбільш впливовими 
є Сполученні штати Америки. І від того, яка країна випередить своїх суперниць, 
залежить  не  тільки  її  економічне  процвітання,  диктат  у сфері  політики,  а  й 
популярність  тієї  чи  іншої  культури,  яскравим  презентантом  якої є  релігія. 
Очевидно, що американізація призвела не тільки до створення глобальної мережі 
макдональдсів, а й до популярності американських протестантів, баптистських і 
п’ятидесятницьких  проповідників.  Разом  із  китайським  товаром  до країн 
проникає  культура  фень  шуй,  а  японські  панасоніки  є  невід’ємні в  нашій 
свідомості від самурайства і східних єдиноборств.

  Незважаючи  на  різне  ставлення  до  глобалізації,  на  відомі  й невідомі 
наслідки її енергійної ходи, призупинити чи відвернути цей процес не вдасться. 
Тому,  сприймаючи  глобалізацію  як  чинник історичного  розвитку,  бажано 
звільнятися від однобічних уявлень про глобалізацію як процес, що несе тільки 
руйнування  для  традиційних  культур.  Тут  сама  практика,  про  що  свідчать 
протестні  голоси  ісламських  країн,  Росії,  європейських  народів, спонукає  до 
розробки  нових  моделей  взаємовідносин  між  різними  народами,  релігіями, 
церквами.  Бездумне  глобалізаторство,  яке  скоріше  нагадує  військові  дії  проти 
іншої культури і призводить до анексій чужих духовних територій, завдає шкоди 
не  тільки  тим,  кого  глобалізують,  але  й  тим,  хто  глобалізує.  Для  народів,  що 
виступили  в  ролі  провідників  глобалізаційних  цінностей,  їхня  «цивілізаційна» 
діяльність обернулася багатьма проблемними наслідками.

  Важко  досягнути  порозуміння  між  народами,  якщо  сприймати 
глобалізацію  лише  як  позитивне чи  тільки  як негативне явище.  Для  одних 
глобалізація  означає  прискорення,  активізацію  взаємодії  та  інтеграції  між
народами,  компаніями,  урядами  різних  національностей,  що  зрештою  сприяє
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поліпшенню  добробуту  людей  і  стану  навколишнього  середовища,  обміну 
ідеями,  в  т.ч.  і  релігійними,  традиціями  різних  народів.  А  це, в  свою  чергу, 
збагачує  загальнолюдську  культуру,  не  кажучи  вже  про  вирівнювання  в 
економічному  розвитку  різних  регіонів,  уніфікацію  політичного  устрою, 
нормалізацію життя різних країн. Але для інших глобалізація – це руйнування 
національних  економік,  неекономне використання  людських,  природних 
ресурсів,  особисте  збагачення.  Сьогодні  не  так  важливо  оцінити значення 
глобалізації, скільки використати її для збереження світу, для досягнення своїх 
власних, національних і загальнолюдських інтересів.

  Не  апологізуючи  глобалізацію,  проте свідомо  відмовляючись і  від  її 
нищівної  критики,  доцільно визначити,  чим  і  як  можна  скористатися  з 
глобалізації для розвитку конфесій в Україні, для реалізації прав і свобод людини 
в духовній,  зокрема у  релігійній сфері.

  Україна – багатоконфесійна держава. І  для збереження досягнутої тут за 
двадцять років  відносної  стабільності  бажано  не  займатися  духовними 
революціями. Спроби когось з кимось об’єднати чи поділити, надавши комусь 
державні  чи  президентські  преференції,  втрутитися  в  природний  процес 
постання, розвитку та самовизначення конфесій, а тим більше щось заборонити
– приречені  на  невдачу.  Саме  завдяки  глобалізації  будь-який  рух  у локальній 
Церкві,  навіть громаді, стає відомим усьому світові і зумовлює відповідні реакції 
у вигляді протестів, судових позивів і рішень, листів підтримки, вояжів лідерів 
релігійних  центрів,  торгових  ембарго  тощо.  Отже,  сподіватися  на те,  що 
прийняття  якогось  рішення,  яке  стосується  нібито  тільки  Української  Церкви, 
залишиться  непоміченим  у світі, - марна  справа.  Світова  громадська  думка 
безумовно  вплине  на  кінцеве  рішення.  Вважати,  що  конфесійна  ситуація  в 
Україні не позначається якоюсь мірою на інших країнах і не використовується в 
зовнішній  політиці  різних  держав, - занадто  наївно.  Не  секрет,  що  багато 
нинішніх внутрішньоконфесійних криз в Україні сплановано саме за кордоном, 
а майбутню карту конфесій і релігій тут – як карту військових дій – уже давно 
розділено на фронти.

  Зважаючи  на  такі  реалії,  необхідно створити  власну - наступальну  чи 
оборону - стратегію і  накреслити  українську  тактику на  духовному  фронті. 
Покищо  наш  духовний  розвиток  відбувається  за  чужими  доктринами, автори 
яких  всіляко  використовують глобалізацію для впливу на українське релігійне 
життя.  Україна  має  враховувати  наявність  таких  сильних  глобалізаторів,  як 
Росія, США, Європа та Китай, зокрема і в духовній сфері, й бути готовою до 
адекватних реакцій.

  Які ж переваги дає глобалізація? Які умови вона створює для духовного 
самовизначення України?

  Насамеперед  у  громадян України  з’явились небачені  раніше  можливості 
пізнати світ, познайомитися з іншими цивілізаціями, народами, розширити свій 
кругозір,  включитися  в  життя  світу,  зробити  його  частиною  свого буття, 
уникаючи  замкнутості,  обмеженості,  хуторянськості.  Тобто  глобалізація  дає 
шанс відкрити для себе інший світ, цінності інших культур, зрозуміти спільність
людства  як  духовної  спільноти,  ознайомитися  з  різноманіттям  духовного
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досвіду. Людство – це цілісність, хоч і не завжди безконфліктна, де кожна особа 
і  нація  мають  своє  місце,  своє  призначення  і,  усвідомивши  це, немає  сенсу 
претендувати на чуже, створюючи тим самим протистояння, боротьбу інтересів 
і бажань.

  Крім того, завдяки глобалізації Україна набула можливість без будь-яких 
посередників  ознайомити  світ  із  власною  культурою,  продемонструвати  свою 
історичну  тяглість,  успадкованість  від  давніх  цивілізацій,  піднести  духовні 
цінності українців через їх народні традиції, досягнення матеріальної і духовної 
культури, що сприятиме утвердженню України в світі, завоюванню авторитету 
як  культурної  нації,  додасть  перспективи  впливати  в  майбутньому на  світові 
процеси.  Україна  має унікальний  духовний  досвід  мирного  співіснування 
багатьох  релігій,  міжконфесійного  порозуміння  і  мала  його  ще  задовго  до 
прийняття  різних  хартій  з  толерантності  і  декларацій  з  прав  людини.  Але  ці 
історичні  сторінки  невідомі  європейцям  та  іншим  народам.  Українська  земля 
стала батьківщиною багатьох світочів духу, оригінальних духовних течій. Вона 
може  стати  духовною «Меккою» для  різних  народів,  представників  окремих 
релігій, не кажучи вже про східне, руське християнство.

  Розмірковуючи  про майбутній розвиток конфесій  в  Україні,  важко  не 
помітити,  наскільки  тісно  ця  перспектива залежить  від  парадигмального 
розвитку економіки і політики. Є кілька сценаріїв, які періодично озвучуються 
перед черговими  виборами,  зміною влади або  урядовими  реформами,  щоб 
реалізувати ті чи інші політичні амбіції. Саме від того, з якою безпосередністю 
беруться  чергові  модерністи перекроювати  духовний  простір,  одноразовими 
указами  змінювати  століттями  налагоджений  баланс  між  релігіями, церквами, 
переформатовувати певну розстановку не тільки політичних, але й духовних сил. 
Трансформації  в  духовній  сфері  – це  тривалий  процес,  часто  утаємничений, 
некерований, а тому потребує особливої делікатності, уваги, відповідальності з 
боку вчених, політиків, державних і громадських діячів.

  Якими  ж  уявляються перспективи  конфесійного  розвитку України  в 
контексті  глобальних  змін? Відсутність  самостійної  економічної  політики, 
сировинна залежність, дешева робоча сила, незатребуваність інтелектуального й 
культурного  потенціалу,  фінансова  й соціальна  диференціація  в  суспільстві,
зокрема в духовній сфері – усе це призводить до відмови (чи відходу) від власних 
цінностей  і  традицій  вітчизняної  культури  на  користь  зразків  чужої  масової 
культури,  які  активно  насаджуються.  Це, на  думку  багатьох  експертів, стає 
причиною  втрати  почуття  національної  гідності  та  появи  комплексу 
національної  неповноцінності.  У релігійній  сфері  такі  процеси  загрожують 
цілковитою  втратою  національних  церков,  традиційної  української 
віросповідності.

  Роздумуючи  над  перспективами  духовного  розвитку  країни,  можна 
виходити  з  різних  засад.  Якщо  взяти  за  ідеал  суспільство  споживання,  з  його 
орієнтаціями на підвищення матеріального рівня життя, що уявляється бажаним 
для  значної  частини  українського  населення,  то  Україна  надовго, якщо  не 
назавжди, буде приречена на сите збайдужіння і до свого, і до чужого духовного
досвіду. Не очікуймо відродження її духовності, зростання кількості віруючих,
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поглиблення  їх  віри  та  активного  воцерковлення.  Споживацтво  не формує 
солідарності,  кожний  живе  для  себе,  зручно  і  необтяжливо пристосовуючи 
релігію до  своїх  потреб. В  такий  спосіб релігія,  як  духовне  явище, 
трансформуватиметься  в товар,  який  вибирається,  купляється,  повертається і 
зрештою викидається як такий, що відслужив свій вік.

  Оптимальним  і  найбільш  сприятливим  вважається  варіант,  орієнтований 
на вироблення нової стратегії українського реформування та розвитку. У його 
рамках  «повинна  відбутися  зміна  ідеалів  суспільства  споживання на  систему 
цінностей,  що  утверджують  пріоритет  і  престиж  духовної  та інтелектуальної 
сфер,  культури,  науки,  зазначають  вчені.  Умовою  успішної  реалізації  цього 
проекту  є  врахування  стереотипів і  архетипів  національної  свідомості  й 
характеру,  культурного  коду  громадян  України,  на  мову  яких  повинна  бути 
перекладена  система  цінностей,  що  формується  постіндустріальним

26розвитком» .
  Глобалізація, як об’єктивний етап розвитку світового співтовариства, що 

перебуває в стані транснаціональних, трансконтинентальних і транскультурних 
зв’язків, – це завжди уніфікація та інтеграція. Традиційно уніфікація в духовно-
релігійному  аспекті  розглядається  як  стирання  культурно-національних 
особливостей  релігій,  приведення  до  якоїсь  єдиної  універсальної релігійної 
моделі. З одного боку, таку втрату яскраво виражених національних ознак можна 
сприймати  як  руйнування  духовної  традиції,  що склалася.  А  з  другого,
розглядаючи уніфікацію як процес формування самобутньої системи цінностей, 
норм, стереотипів, притаманних способу життя й поведінці представників певної 
нації,  що  складається  з  різних  етнічних  груп,  то  такий  процес  виглядає 
невідворотним і навіть необхідним. Тобто, уніфікація має інтра- та екстравиміри:
як внутрішній процес, в результаті якого формуються культура та релігія якогось 
етносу,  вона, безумовно, є  позитивним  явищем;  як  зовнішнє  втручання, 
уніфікація може бути небезпечною для існуючої релігії. Але в сучасних умовах,
коли  геополітичний  розподіл  релігій  стабілізувався,  коли  самі  релігії  мають 
віковий досвід самозбереження, зникнення якоїсь усталеної релігійної системи є 
малоймовірним.

  Внаслідок складного  хвилеподібного  процесу  розвитку  релігій,  які 
перетворюються  на  вселенські  феномени,  релігійні  комплекси  не  тільки 
втрачають своє  специфічне,  але  й  генералізують  те загальне,  що  характеризує 
будь-яку релігію.  Так,  глобалізація  інтегрує  духовний  світ  людства,  майбутнє 
якого  бачиться  в створенні або  єдиної  мегарелігії, або  об’єднання  навколо 
спільних  цінностей  у  формі  нарад,  комісій,  комітетів,  колегій  тощо.  Проте 
жодний  фахівець-релігієзнавець  не  дасть сьогодні  обґрунтованих  прогнозів 
появи якоїсь єдиної релігії. Тому більш імовірним видається шлях діалогу між 
різними релігійними і духовними традиціями.

  Аналізуючи  ситуацію  в  Україні,  шукаємо  відповіді  на  питання:  чи 
відбувається тут уніфікація та інтеграція церковного життя, тобто чи формується

                                                 
 

 

26 Толстоухов А. Україна і виклики постіндустріальної доби [Електронний ресурс]. - Режим доступу: htth://www.
рolitik.оrg.ua
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якась  єдина  духовна  система?  Чи  відмовляється  хтось  від  своєї  автономії  та 
самостійності  заради  інституційної  єдності?  Чи  створено  якусь  трансцерковну 
спільність, у межах якої проводиться розподіл функцій і відповідальностей між 
церквами,  чи  з’явилися  якісь  спільні  структури  соціальної  допомоги,  якась 
корпорація  з  надання  духовних  послуг?  Ні,  максимум,  на  що  погодилися 
представники  різних  конфесій,  це  утворення  всеукраїнської  міжконфесійної 
недержавної  Ради  церков  і  релігійних  організацій,  яка  почала  координувати 
спільні  заяви,  де  представлена  єдина  позиція  щодо  загальнонаціональних  або 
державних справ.

  Говорячи про те, що обов’язковою особливістю глобалізації є уніфікація, 
український  народ  і  досі  не  закінчив  формування  єдиної  для  всіх громадян 
системи  цінностей.  Християнство,  безперечно,  є  домінуючим  духовним 
уніфікатором для українців, але об’єднуючу функцію воно ще не виконало. Поки 
що релігія, конфесії, церкви роз’єднують українців.

  Чи є якась небезпека для України від глобалізації релігійного життя в світі?
Є, якщо в результаті глобалізації релігійні комплекси не збагачують, а взаємно 
поглинають один одного. У такій ситуації «культури не отримують імпульс для 
саморозкриття,  а нівелюються. Україна  зазнає  впливу  й американізації,  і 
вестернізації,  що  прослідковується  в  діяльності  українських  церков 
католицького  і  протестантського  напряму.  Православ’я  ж  перебуває в  зоні 
особливої  уваги  московсько-православного  «русского  мира».  Навряд  чи 
звільняться від китайського та японського впливу буддисти України. Крішнаїти 
не можуть бути неіндуськими. Але при цьому не повинно відбуватися заміщення 
своїх  архетипів  чужими,  які  відображають  інтереси  і  культуру  інших  народів. 
Добровільна  відмова  від  своєї  традиції,  живої,  перевіреної  віками,  на  догоду 
короткостроковим привілеям і матеріальним вигодам, духовно обеззброює народ 
у цілому, хоча, напевно, і збагачує окрему особистість.

  Глобалізація  несе  в  собі  не  тільки  ризики  і  загрози,  а  й  багато творчих 
можливостей. Вона не тільки створює нові умови, а й стає важливим ресурсом 
для  суспільних  трансформацій.  Якщо  правильно  використати  переваги,  що  їх 
надає глобалізація, то це зумовить розширення меж та урізноманітнення форм 
спілкування  між  різними  народами,  або  ж, навпаки, – згорне міжрелігійні 
контакти. Отже,  перед  Україною  постає  вибір:  або  вийти  за  «огорожу»  своїх 
традицій, подивитися на себе з глобальної точки зору, вписати себе в світ, що 
змінюється, або зануритися у внутрішні проблеми власних конфесій.
Видрукувано в №15 щорічника «Релігійна свобода: свобода релігії і демократія
– старі і нові виклики» ( К., 2010).

3. СУЧАСНІ РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В СВІТІ ТА УКРАЇНІ.

  Поняття  «процес»  є  багатозначимим,  оскільки  воно  характеризує  зміни 
низки  станів  певних  явищ  різних  сфер  суспільного  буття,  таких  змін,  які 
супроводжуються  якісними  перетвореннями,  змінами  однієї  якості на  іншу.
Процесійність  розкривається  також  через  такі поняття,  як  поступ,  розвиток,
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еволюція.  Процес  знаходить  своє  вираження  насамперед  у  зміні  явищ  –
поверхневої сутності, зовнішньо-відображуваної форми їх існування.

  Суспільство  завжди  постає  у  багатстві  своїх  явищ.  Одні  з  них  мають 
матеріальний характер, інші – духовний. Чинниками урізноманітнення останніх 
виступають зокрема форми суспільної свідомості. Відтак ми можемо говорити 
про  економічні,  політичні,  правові,  моральні,  мистецькі  та  інші явища,  а 
відповідно – і про їх процеси. Явища, які виражають в тому чи іншому вигляді 
релігійне  світобачення  і  людиновиявлення,  ми  називаємо  релігійними,  а 
відповідно їх зміни - релігійними процесами.

  Незважаючи  на  прагнення  деяких  філософів  і  переважної  більшості 
теологів  різних  релігійних  течій довести  незмінність  та  усталеність,  навіть 
богонатхненність  свого  конфесійного  віровчення  і  культу,  пошуки ними 
критерію правовірності цих елементів релігійного комплексу саме в початкових 
їх  формах,  трансформація  релігійних  (особливо  світово-релігійних)  систем 
залишається  незаперечним  явищем.  Навіть  ортодоксальність,  до  якої  апелює 
православ’я,  руйнується,  поширюючись  у  світі,  при  зіткненні  з  національною 
традицією  того  чи  іншого  народу.  З’являються  певні  національні православні 
системи,  в  тому  числі  й  українська.  Як  би не  прагнуло  християнство  зберегти 
первісний вигляд початкових своїх етапів, вся його історія, починаючи з першого 
століття,  характеризується  появою  різних  течій,  «схизм»,  «єресей», 
відбрунькуванням  й  організаційним  відособленням  цілих  напрямів, які  були 
незадоволеними  чи  домінуючою  лінією  його  функціонального  буття в 
суспільстві, чи певними новаціями його розвитку, чи ж суб’єктивним фактором 
інституційних виявів конкретної конфесії тощо. Тому при вивченні релігійного 
феномену  взагалі,  а  особливо  його  конфесійних  модифікацій,  важливо 
дотримуватися принципу історизму, прискіпливо аналізувати внутрішні їх зміни, 
що врешті-решт зумовлюють відносну стабільність світових релігійних систем.

  Релігія  – надто  складний  феномен  у  своїй  структурі  і  функціональності. 
Відтак  кожний  її  структурний  елемент,  кожний  вияв  її  функціонування  має 
релігійне забарвлення, тією чи іншою формою виражає притаманну її носію віру 
в  надприродне,  сприйняття  ним  своєї  життєдіяльності  і  всіх  сфер суспільного 
життя як надприродно санкційованих явищ.

  Дійсно  наукова  розробка  певної  релігієзнавчої  проблеми  минулого чи 
майбутнього  не  може  відбуватися  без  застосування  сучасних  знань про 
релігійний  феномен.  Збір  матеріалу  про  конкретну  релігійну  подію  чи  явище 
минулого  не  обмежується  лише  їх  описанням,  а  включає  в  себе  вивчення 
характеру і міри його впливу на наступні етапи розвитку релігійного явища аж 
до  наявного  тепер  стану.  Оскільки  на  практиці  релігієзнавець  має  справу 
насамперед із нинішнім станом релігійних явищ, то зрозуміло, що дослідження 
ним минулих етапів релігійного процесу починається саме з вивчення сучасних 
релігійних об’єктів, йде від дослідження наслідків процесу до вивчення самого 
процесу  і  попередніх  його  етапів,  його  причин.  Сучасна  релігія, розглянута  з 
історичної  точки  зору,  є  певним  етапом  розвитку,  результатом,  аналіз  якого 
дозволяє визначитися в тому, куди, як і до чого прийшов історичний розвиток
певних релігійних форм і явищ, окремих елементів релігійного комплексу і всієї
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релігійної системи, куди і в який спосіб він зорієнтований на перспективу. Часто 
знання сучасної релігії вносить істотні уточнення в наше знання про її минуле й 
очікуване майбутнє.

  Із-за значної віддаленості від суспільного буття, вираження свого змісту в 
якихось позасвітових, позаприродних, чуттєво несприйманих сутностях, релігія 
є однією із найбільш консервативних форм суспільної свідомості. До того ж, свої 
віроповчальні структури вона подає у формі догматів, а відтак такого, що нібито 
недоступне  збагненню  людським  розумом.  Саме  тому  релігійні  процеси  не 
характеризуються високою динамічністю: їм притаманний певний консерватизм, 
повільність. Релігія своїм вченням, образно кажучи, «високо витає в повітрі» і 
найменше  залежить  від  постійно  змінного  соціального  життя,  тому віряни 
сприймають її і зберігають в багаторічному усталеному вигляді. І хоч конфесії й 
прагнуть  добитися  для  себе  свободи  буття  в  соціумі,  вони  водночас  не 
допускають  свободу  в  собі,  як  кажуть  релігієзнавці,  свободу-в-релігії.  Релігія 
постає від цього для світу як певна, наголосимо словами І.Канта, «річ-в-собі».

  Відтак  зміни  релігійних  процесів  загалом  є  надто  непомітними,  мають 
скоріше вигляд простої еволюції, ніж розвитку. Поява чогось нового зустрічає 
природній  і  зрозумілий  опір  з  боку  конфесійної  більшості.  З’являються  і 
концептуально  оформлюються  сили  фундаменталізму,  традиціоналізму,  які 
прагнуть в різний спосіб призупинити нові релігійні формотворення, відвернути 
виникнення на основі наявного вже віровчення якоїсь його нової інтерпретації. 
Зримим  виявом  цього  був  час  появи  протестантизму  і  католицької 
Контрреформації. Характерним є також ставлення до нових релігійних течій в 
наш  час  так  званих  історичних  Церков.  Вони  для  останніх  постають  як  єресі, 
духовне  заблудження,  як  деструктивні  секти.  Історичні  Церкви  прагнуть 
втягнути  в  антисектантську  боротьбу  навіть  державу,  яка  через  своїх 
представників,  особливо  тих,  хто  є  послідовниками  традиційного 
віросповідання,  протизаконно  втручається  в  релігійні  процеси.  Надмірну 
активність у цьому виявляють релігієзнавчо недоосвічені і далекі від релігійної 
проблематики  журналісти,  войовнича  біляправославна  громадськість,  замовні 
психологи і політологи.

  Релігійні  процеси  взагалі  важко  прогнозувати  із-за  уповільненості  їх 
розгортання і великого конфесійного різноманіття в функціонуванні релігійного 
феномену. Ще тяжче прогнозувати зміни внутрішнього духовного світу носіїв 
тієї чи іншої релігії, її обрядових ситем. Далеко легше піддаються перспективній 
фіксації  зміни  інституційного  елементу  релігійного  комплексу,  відносини  між 
різноконфесійними  структурами,  зв’язки  релігії  з  різними  сферами  (зокрема 
національною)  і  різними  суб’єктами  (зокрема,  з  державою  і  громадськими 
організаціями)  суспільного  життя,  з  іншими  формами  суспільної  свідомості. 
Піддаються  прогнозу  й  зміни  функціональної  природи  релігії,  міграційні 
конфесійні процеси і детериторізація релігій, форми і характер відносин держави 
та релігійних спільнот, різних конфесій між собою тощо. Маємо нині зменшення 
значимості  обрядово-культової  практики,  літургійного  життя,  аскетики  і 
зростання  значимості  соціального  служіння,  благодійності  релігійних
організацій.  Спостерігається більша роль  вільного  вибору  віруючого  і  в  змісті
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віроповчальних систем, і в наборі обрядів, його непідконтрольність церковному 
авторитету, особиста (а не опосередкована кліром, різними святими чи храмом)
відповідальність  перед  Богом,  більша  терпимість  до  інших  віросповідань. 
Суб’єктом релігієвибору нині все більше і частіше стає окрема особистість часто 
всупереч  її  минулій  належності,  батьківській  конфесійній  і  етнокультурній 
традиції.  Плюралізм і  навіть  еклектизм  релігійних  поглядів  поширюється  не 
тільки  на  рівні  різних  суспільств,  а  й  на  рівні  індивідуальної свідомості 
віруючих.  Будь-яка  з  існуючих  у  світі  релігій  знаходить  своїх  послідовників 
навіть  там,  де  її  раніше  не  було,  і  водночас  втрачає  свої  позиції  там,  де  вона 
раніше була домінуючою, матірною.

  Особливу увагу вітчизняні дослідники приділяють релігійним процесам в 
Україні,  постійно  відслідковуючи  кількісні,  а  особливо  якісні  зміни  в  житті 
віруючих  і  релігійний  громад.  Зафіксовані  багатьма  експертами, а  головно 
віруючими  людьми  пострадянські  зміни  в  державно-церковних  і 
міжконфесійних відносинах стали результатом зусиль як церков, так і держави, 
громадських  організацій,  міжнародних  експертів,  науковців,  масмедійщиків. 
Загалом  релігійне  життя  в  Україні оцінюється  як  стабільне,  багатоконфесійне, 
толерантне,  вільне  для  сповідування  будь-яких  вчень,  для  відправи  різних 
обрядів.

  Україна  – поліконфесійна  країна.  Законодавчо  вона  закріпила  свободу 
віросповідань і свободу особистості в її релігієвиборі і релігієвияві, світськість 
сфер суспільного життя і можливість конфесій на урізноманітнення форм свого 
вираження,  право  на  вільну  пропаганду  релігії  і  водночас  широке соціальне 
служіння релігійних спільнот, право на володіння майном і водночас реституцію 
його.  Держава  раніших  років  багато  зробила  в  сфері  толерантизації 
міжконфесійних  відносин,  у  вирішенні  ряду  проблем  міжконфесійного  і 
внутрішньоцерковного протистояння.

  В  останньому  є  помітна  заслуга  Української  асоціації  релігієзнавців  і 
насамперед Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. Вони першими разом із 
тодішнім  Державним  комітетом  України  у  справах  релігії  почали  проводити 
науково-практичні  конференції  з  проблем  свободи  релігії,  регіональні  Дні 
релігійної толерантності із запрошеннями до участі в них не тільки науковців, а 
й  державних  службовців  із  областей,  в  полі  опіки  яких  знаходяться  проблеми 
релігійного життя, представників багатого різноманіття конфесій країни. Саме 
вони започаткували  видрук  щомісячника «Релігійна  панорама»  і  річника 
«Релігійна  свобода»  з  видруком  в  них  матеріалів  з  питань  свободи  совісті, 
науково обгрунтованої вибудови державно-церковних відносин, толерантизації 
міжконфесійних  взаємин.  Саме вони упорядкували  (і  в  цьому  помітна  заслуга 
провідного наукового співробітника ВР ІФ НАНУ М.Бабія) і три рази випустили 
у  світ  й  поширили  по  країні  збірники  міжнародних  та  українських правових 
документів  з  питань  свободи  совісті  і  віровизнань.  Саме  вони започаткували 
низку заходів із запрошенням до участі в них представників різних конфесій.

  В областях сформовано високопрофесійну експертну спільноту, яка здатна 
моніторити  релігійну  ситуацію  на  місцях,  вчасно  виявляти  нові  тенденції  в
релігійному  житті  краю,  у  відносинах  між  місцевими  церквами,  бачити
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складнощі, що виникають між різними конфесіями і владою, пропонувати шляхи 
їх подолання.

  Складність релігійного феномену вимагає виваженості й делікатності як в 
ставленні  до  нього,  так  і  в  своєму  бутті  в  ньому.  Це  особливо  актуально  для 
державних  службовців,  що  покликані  самою  своєю  посадою  демонструвати 
державницький  підхід  до  суспільно-релігійної  сфери.  Не  можна,  належачи  до 
певної  релігійної  течії,  прагнути  свою  індивідуальну  релігійність  зробити 
спільнотною для всього суспільного буття, не рахуючись при цьому із свободою 
релігієвияву  інших,  а  разом  з  тим  і  свободою  на  позавіросповідність,  з 
міжнародно визнаною і вже утвердженою в Україні свободою віросповідань.

  Релігійні  процеси,  як  об’єктивні  явища,  що  розвиваються  за  своїми 
внутрішніми  законами,  лише  частково  зазнають  впливу  глобалізації, 
модернізації,  соціалізації,  раціоналізації,  менеджеризації.  Експерти  можуть 
вказати  на  появу  нових  трендів,  попередити  владу  і  суспільство про  надмірну 
політизацію  релігійного  життя  і  клерикалізацію  світського,  про суперечливу 
участь релігійних спільнот в духовному і національному відродженні України, 
про втручання зарубіжних релігійних центрів в конфесійне життя України, про 
слабе  міжнародне  релігійне  представництво  України,  про  долю  і  роль 
української  релігійної  діаспори,   про  проблеми  у  збереженні  сакральної 
культурної спадщини, про поширення окультизму, нових релігійних рухів тощо. 
Але напрям релігійного процесу визначають самі віруючі, релігійні організації. 
Влада приймає рішення тільки щодо темпів релігійного процесу, констатиюючи 
статус-кво в суспільно-релігійній сфері у формі законів і розпоряджень.

  В  2011  році  Україна  відзначила  20-річчя  з  дня  прийняття  Верховною 
Радою Української РСР Закону про свободу совісті і релігійні організації, який 
довів свою дієвість та ефективність. Проти його зміни виступали і виступають 
не тільки світські, а й релігійні організації (в тому числі й Всеукраїнська Рада 
Церков),  розуміючи  небезпеку  у  дисбалансуванні  релігійної  ситуації. 
Незважаючи  на  це,  16  жовтня  2012  року  Український  парламент  прогосував 
законопроект  №  10221,  поданий  Представником  Президента  України у 
Верховній Раді Юрієм Мірошниченком. Як зазначають експерти, у органів влади 
з’явиться  величезна  спокуса  зловживати  Законом на  користь  тієї  чи  іншої 
конфесії,  або  задля  придушення  вільнодумства  та  свободи  віросповідання. 
Прийнятий Закон несе в собі ускладнення та невизначеність порядку реєстрації 
релігійних організацій, а саме – запровадження двох не узгоджених між собою 
процедур, необхідних для набуття статусу юридичної особи. Зареєструвавшись 
в  органах  Укрдержреєстру,  можна  уникнути  окремої реєстрації статуту  в 
Мінкультури  чи  обласній  державній  адміністрації.  Замість  врегулювання 
суспільно-релігійних  відносин,  новий  Закон  тільки  створює  проблеми.  Крім 
того,  розширюється  перелік  контролюючих  органів,  до  яких  додано 
прокуратуру,  центральний  орган  у  справах  релігій  (Мінкультури), інші 
міністерства та місцеві органи виконавчої влади, що є відвертим кроком у часи 
радянського  тотального  контролю  за  діяльністю  віруючих  і  релігійних 
організацій.  Замість  повідомчого,  вводиться  дозвільний  порядок проведення
публічних  мирних  заходів  віруючих  і  релігійних  організацій.  Також
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запроваджується норма про те, що погодження релігійної діяльності  іноземців 
здійснює  центральний  орган  у  справах  релігій  – тобто  Міністерство  культури 
України. Це додає суперечностей у нормативне регулювання діяльності в Україні 
іноземних  священників,  вчителів  і  студентів  духовних  навчальних закладів, 
волонтерів тощо.

  Ніякі закони не зможуть змінити духовно-релігійну матрицю українського 
народу,  істотно  вплинути  на  релігійні  процеси,  а  тим  більше  призупинити  їх.
Релігійна спільнота України, така багатоконфесійна і різноетнічна, солідарна в 
питаннях стабільності релігійного життя громадян України, які мають неабиякий 
досвід і бажання жити в мирі і злагоді.

Видрукувано в часописі «Релігія і соціум»  (Чернівці, 2008. - №8).

  4. РОЛЬ ХРИСТИАНСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССАХ 
КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ НАРОДОВ

  Европа,  где  сегодня  проживает  около  850  млн  человек,  состоит 
приблизительно  из  50  государств,  весьма  различных  и  своей  историей,  и 
традициями,  и  культурой.  Разделяясь  на  Западную  и  Восточную,  Северную, 
Центральную и Южную, Европа представляет собой не просто сумму стран. Все 
они  связаны  между  собой  и  общим  прошлым,  и  общим  настоящим,  и  общим 
будущим.  Не  последнюю  роль  в  этом  сыграл  и  играет  религиозный  фактор. 
Общность определяется единой христианской традицией, в лоне которой лежит 
подавляющее большинство европейских стран и их население.

  Христианская  парадигма  европейской  культуры  сохраняется  и  в  наше 
время,  несмотря  на  серьезные  трансформации  в  обществе,  особенно 
глобализационные  процессы,  которые  привели  к  необходимости  учитывать 
христианство  как  существенный  и  весомый  фактор  в  строительстве новой 
объединенной  Европы.  До  сих  пор  духовный  облик  европейских  стран 
определялся доминированием христиан, которые тут имеют серьезные позиции, 
однако в последнее время ситуация существенно меняется.

  Еще  совсем  недавно  христианство  считалось  преимущественно 
европейской религией. Так, в 1900 году христиане составляли в Европе 94,4% ее 
населения.  По  данным  2000  года, их среди  европейцев -  75,8%. Из  Европы,  с 
территории своего исторического распространения, христианство «сползает» на 
Юг и Восток, начиная определять духовную жизнь государств, которые раньше 
почти не знали этой религии. Это - Африка, Латинская Америка, Азия. Эксперты 
констатируют,  что  образ  христианина  утрачивает  свою  «европейскость».  В 
настоящее время наибольшее количество христиан сосредоточено не в Европе, а 
в  Америке.  Количество  европейских  христиан  сокращается  не  так  за  счет 
прироста мусульман или представителей других религий, как за счет увеличения 
численности  неверующих  или  так  называемых  агностиков,  которые  в 1900  г. 
составляли  в  Европе  0,5%,  а  сегодня  — уже  18,5%27.  Зажиточная,  успешная

                                                 
    

 
27 Филипович Л.О. Статистика і географія сучасних релігій  //Академ.  релігієзнавство.  – К., 2000. – С.683-685.
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Европа  становится  все  менее  христианской,  постхристианской,  даже 
ахристианской, что грозит ей потерей традиционной доминанты своей культуры.

  Вместе с тем нельзя сказать, что европейский человек утратил потребность 
в  духовности,  что  его  не  интересуют  общение  с  Богом,  с  миром  сакрального. 
Однако  европеец  стал  искать  все  это  вне  традиционного  организованного 
христианства.  Он  религиозен,  но  религиозен  по-новому,  не  ритуальным 
исполнением  религиозных  заповедей  и  участием  в  коллективных  церковных 
праздниках. Хотя и такая внешняя религиозность имеет немало приверженцев. 
Все  более  ценным  считается  индивидуальный  духовный  опыт,  переживание  и 
сопереживание Высшей Реальности, чего добиваю с помощью медитативных и 
мистико-эзотерических движений либо экзальтированных форм традиционных 
религий.

  Кроме уменьшения удельного веса христиан среди европейцев, изменения 
самого  характера  религиозности  европейца,  начался  процесс  трансформации 
привычной религиозной карты Европы. Мощные миграционные потоки из стран 
Азии,  Африки,  бывшего  СССР,  принципиально  отличающиеся от 
западноевропейского  ареала,  привносят  в  духовную  жизнь  Европы  иные 
религии,  иное  мировоззрение,  иную  культуру.  И  сегодня  их  носителями 
являются не только мигранты и их наследники из мусульманских, индусских или 
православных  стран,  но  и  этнические  британцы,  немцы,  французы, которые 
заявляют  о  своей новой религиозной  принадлежности,  сознательно 
идентифицируя себя с исламом, новыми религиями, участвуют в неоязыческом 
возрождении,  оккультных  движениях,  популярных  научно-религиозных 
объединениях типа саентологии.

  Говоря  о  состоянии  христианства  в  Европе  и  о  его  перспективе  быть 
идентификационным  маркером  современного  европейца,  нельзя  ссылаться  на 
старую  модель  совпадений  религиозной и этнической,  государственной  и 
социокультурной тождественности,  которая не  допускает  вариаций  типа 
«турецкий  православный  гагауз»,  не  говоря  уже  о  «французском  марроканце-
католике»  или  «российском  немце-мусульманине».  Хотя  такие  невероятные 
комбинации встречаются все чаще.

  Количество  посещений  храмов  в  Европе  уменьшается,  но  при  этом  в 
большинстве стран Европы до сих пор больше половины населения регулярно 
ходят на воскресную мессу, 46% европейцев верят в рай, а более трети  – в ад. 
Все  это  свидетельствует  о  том,  что  десятилетиями  господствующий в  Европе 
секуляризм не уничтожил веру: огромное количество людей открывает для себя 
разнообразные  духовные  традиции,  многие  возвращаются  к  консервативным 
религиозным общностям.

  Последние годы, как реакция на наступление ислама в Европе, все более 
популярными  и  численными  становятся  различные  ассоциации  по  защите 
традиционных  христианских  ценностей,  побуждающие  европейцев  таким 
образом  вспомнить  о  своей  исторической  христианской  принадлежности. 
Несоразмерность  количества  мусульман  и  численности  христиан  в  Европе 
обусловливает  потребность  в  более  четкой  конфессиональной  и  культурной
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идентификации.  Слабость  или  отсутствие  христианской  идентичности,  по 
мнению многих экспертов, реально угрожает выживанию европейских народов.

  Определение  стратегии  развития  Европы  – вопрос  не  простой,  ибо 
состаляющей этой стратегии является положение об особой роли христианства в 
истории Европы и в идентификационных поисках современных европейцев. В 
современном  процессе  формирования  европейской  идентичности  явно 
просматривается три направления: 1) сохранение status quo государств-наций в 
Европе,  что  сопряжено,  конечно  же,  с  культивированием  традиционных 
ценностей,  в  т.ч.  и  религиозных.  Известно,  что  часть  традиционных  левых  и 
правых,  особенно  праворадикальных сил  выступают  против  поддержки 
общеевропейского союза как наднационального образования; 2) ориентация на 
социальные ценности, на права человека и демократические завоевания, которые 
в  сфере  религии  означают  признание  не  столько  авторитета  церкви,  сколько 
силы  верующих  людей,  их  способности  преодолеть  социальное  неравенство, 
бедность,  но  не  за  счет  прогрессирующей  экономики  или  социально 
ориентированных  программ,  а  благодаря  духовному  фактору,  не  обязательно 
конфессионально  и  даже  религиозно  определенному;  3)  амбициозный план 
возрождения  Европы  как  нового  типа  империи,  базирующейся  на 
инновационных  технологиях,  которые  вряд  ли  примут  во  внимание  развитие 
духовной  сферы,  в  т.ч.  и  религиозной;  последние,  вероятнее  всего,  будут 
проигнорированы при формировании новой идентичности.

  Именно  третий  вектор  развертывания  событий  нашел  отражение  в 
Конституции  Европейского  Союза,  в  тексте  которой  отсутствует  всякое 
упоминание об исторической роли христианства в формировании европейских 
государств.  Подписанная  в  2004  году,  но  не  действующая  Конституция  из-за 
отказа  большинства  стран  Европы  ее  ратифицировать,  породила  множество 
споров относительно того, включать или не включать в ее преамбулу положение 
об особой роли христианства в истории Европы.

  Многие  политические  и  церковные  лидеры  Европы  выступили  с 
инициативой  включить  в  текст  Конституции  ЕС  упоминание  о  Боге. 
Представители  Польши,  Италии,  Португалии,  Литвы,  Мальты,  Словакии  и 
Чехии  предложили  внести  в  проект  Конституции  положение  о  христианских 
корнях Европы, что, по их мнению, соответствует действительности. Франция 
выступила  решительно  против  упоминания  в  тексте  основного  закона  ЕС  как 
имени, так и самой идеи христианского Бога. Такого же мнения придерживаются 
Бельгия и Великобритания. Однако многие европейцы не теряют надежду, что в 
новой версии Евроконституции появится упоминание о христианских ценностях 
как  основании  европейской культуры.  Признание  этого  исторического  факта 
поспособствует рехристианизации Европы, возрождению старой христианской 
европоцентричной  цивилизации,  преодолению  инерции  и  пассивности в 
духовной жизни. Особенности европейских народов «связаны с христианством 
и  Богом, - считает  канцлер  Германии  Ангела  Меркель, - потому  что  именно 
христианство  сформировало  Европу»28.  Европа  находится  в  активном  поиске
                                                 

  28 В новом проекте Конституции ЕС не будет упоминаний о Боге [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ru.christiantoday.com/article/2039.htm
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своей  идентичности,  все  более  склоняясь  к  традиционным  религиозным 
ценностям и культуре христианства.

Видрукувано в книзі «Сакральные феномены: вчера и сегодня» за ред.
Н.Алексеєнка та A.Ksiazek  (Krakow, 2009).

5. УКРАЇНА В СВІТОВОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ПРОСТОРІ

  Основними  суб’єктами  релігійного  простору - такого  невизначеного, 
постійно  змінюваного,  переважно  уявного,  достатньо  символічного,  кордони 
якого важко окреслити, площу якого складно обчислити, оскільки він охоплює 
речі скоріше ідеального порядку, але який водночас являє собою певним чином 
історично структуровану систему, - є релігійні організації та віруючі, які своєю 
більшою  чи  меншою  активністю  опредмечують  цей  простір,  наповняють  його 
конкретним  змістом.  Чи  важливими вони  є  для  світу,  чи  враховуються  у 
міжрелігійних відносинах, у міжнародній політиці?

  Сучасний  релігійний  простір  – результат  довготривалого  процесу  його 
формування, який ніколи не завершиться через динамічність людського життя. 
Проте є  й  суб’єктивні  чинники,  які  впливають  на  нього,  розширюючи  чи 
звужуючи  території  поширення  тих  або інших  релігій.  До  таких  суб’єктивних 
чинників  належить  характер  міжконфесійних  відносин,  які  сформувалися  і 
панують у регіоні.

  Незважаючи  на  всю  видиму  незалежність  міжконфесійних  відносин  в 
Украйні від світових релігійних процесів, не можна, формуючи ці відносини, не 
враховувати  основні  тенденції  розвитку  світового  простору  та  закономірності 
його  змін. Ось  вже  25  років  як  Україна  перебуває  у  світовому  релігійному 
просторі,  але  вона  майже  не  усвідомлює  своєї  присутності  там,  як  і  світове 
співтовариство не дуже помічає, що цей простір збагатився ще однією країною з 
її багатою і оригінальною духовною традицією.

  Завдяки Україні світовий релігійний простір територіально збільшився на 
603,7 тис. км², що складає 5,7 % європейської і 0,41 % світової площі землі 29.
Цей географічний ареал заселений понад 40 мільйонами, з яких біля 30 мільйонів 
віруючих.  Україна,  складаючи  за  кількістю  мешканців  планети  0,66%
(45,670,036  від  6,970,100,000  – дані  на  середину  2011)30,  має  відповідно  0,5% 
віруючих від загальної кількості населення світу.

  Такий  територіальний  і  людський  кількісний  приріст  не  надто  помітний 
для світу, хоч ця територія і людський ресурс здавна присутні в історії людства. 
Між  тим  він  мав  би  вплинути  і  на  якісні  показники  світового  релігійного 
розвитку.  При  цьому  духовна  вага  українського  релігійного  досвіду  потребує 
вербалізації  як  для  самих  українців,  так  і  для  інших  народів,  які  населяють 
певний локальний і глобальний релігійний простір.

  Останній,  будучи  різновидом соціального  простору,  що  пов’язаний  із 
людською діяльністю та суспільними відносинами, на відміну від географічного,

                                                 
29 List of countries and outlying territories by total area//http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_outlying_ 
territories_by_area
30 List of countries by population//http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_population
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політичного,  військового,  економічного,  правового,  технологічного, 
екологічного,  етичного,  культурного,  освітянського,  інформаційного,  є  чи  не 
найбільш  невизначеним,  постійно  змінним,  переважно  уявним,  символічним. 
Тому важко чітко визначити його кордони, цифрово виразити об’єм релігійного 
простору, порахувати до одиниці його складові тощо. Охоплюючи речі скоріше 
ідеального  порядку,  направлені  на  священне,  сакральне,  надприродне,  які 
відтворюються  у  вірі,  почуттях,  обрядах,  ритуалах,  разом  з  тим релігійний 
простір - це певним чином історично структурована система.

  Серед 4,5 мільярда віруючих світу (на початок 90-х років м. ст. віруючих 
нараховувалося 4 345 541 тис.31. 2,1 мільярда складають християни, тобто ті, хто 
сповідує  в  будь-якій  формі  християнство.  Загальна  кількість  членів 
християнської Церкви за даними 2000 року нараховувала 1,898 мільярда, з яких 
1,3  мільярда  регулярно  відвідують  храми32. Новіші  дані  знайдемо  в  Звіті 
Міжнародного Бюлетеня місіонерських досліджень за 2010 рік, які засвідчують,
що, незважаючи на бурхливий розвиток ісламу, більшість віруючих всього світу 
продовжують складати християни. Їх нині в світі більше 2 млрд. В цю глобальну 
статистику входять й віруючі християни України, складаючи приблизно 1,5% від 
світової християнської спільноти. Україна поза будь якими сумнівами є країною 
християнської  духовної  традиції,  оскільки  біля  97%  всіх  зареєстрованих 
релігійних  організацій  її  (33691  із  35863  на  початок  2011  року) є

33християнськими .
  З  нарахованих  у  світі  1,6  мільярда  мусульман34 в  Україні  проживає  (на 

думку  самих  мусульман)  біля  1  мільйона,  що  складає  0,06%  всієї світової 
мусульманської умми. На сьогодні у світі майже кожний п’ятий його мешканець
– мусульманин,  а  в  Україні  – тільки  кожний  46-ий.  Щорічні  темпи  зростання 
мусульман в останні десятиліття склали в середньому 35-40 %, а щоденні – 79
тисяч  (християн  – 80 тисяч)35,  що  пов’язано  насамперед  із  економічним  та 
демографічним  бумом,  який  переживає  ісламський  світ,  але  який  поки  що  не 
стосується України.

  Мізерними  є  громади  українських  прихильників  індуїзму  серед  біля 
мільярда  індуїстів,  які  компактно  проживають  на  Індостанському півострові. 
Будучи за своєю кількістю третіми у світі (16 % від кількості всіх віруючих)36,
індуїсти  в  Україні  кількісно  майже  не  фіксується,  оскільки  соціологічні 
опитування  їх  не  виявляють.  В  силу  того,  що  поширення  індуїзму експерти 
пов’язуються із етнічним середовищем, яке майже не вийде за межі національних 
кордонів Індії, очікувати кількісне і якісне зростання українських індуїстів немає 
підстав.  Хіба  що  стрімко  збільшиться  громада  мігрантів  із  Індії,  але  ці  хвилі 
майже не затримуються в Україні, оскільки вона є транзитною країною. І серед 
інших  індійських  релігій  – джайнізму  та  сикхізму  українських  прихильників
                                                 

  
   

   
  
 

 
  
  

31 Пораховано за табл. “Чисельність віруючих сучасних релігій” // Павлов С., Мезенцева К., Любіцева О. 
Географія релігій. – К., 1998. – С.428.
32 Христианский мир. – 2000. – № 9.
33 Щорічний звіт Держкому // http://risu.org.ua/ua/index/reference
34 Див.: Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents // www.
Adherents.com/Religions_By_Adherents.html] (остання модифікація 12.04.2008)
35 Христианский мир. – 2011. - № 9-10.
36 Див.: Там само.
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буде  надто  мало,  хоча  популярність  сикхів  у  світі  постійно  зростає.  Сикхи 
збільшуються надто помітними темпами (десь на 50 % за десятиліття)37. Лише з 
2000 по 2008 рік їх кількість зросла у світі з 18 до 23 мільйонів.

  Незважаючи  на  кризу,  в  якій  перебуває  нині  буддизм,  він  нараховує 
сьогодні  біля  500  млн.  своїх  послідовників.  Прогнози  щодо  кількісного 
зменшення  послідовників  буддизму  до  2006  року  на  6 %  не  справдилися:  в 
країнах  свого  традиційного  поширення  буддизм  продовжує  займати сильні 
позиції. Це – країни Південно-Східної Азії, Тибет. 60 % буддистів належить до 
махаяністичної  традиції,  а  40  %  – до  тхеравадичної (хінаяни)  та інших  шкіл в 
буддизмі38. До того ж, географічно буддизм вийшов за традиційні як для нього 
території.  На  відміну  від  західноєвропейських  країн,  де  він  став  певною 
альтернативою  агностицизму  і  християнству,  в  Україні  буддизм  із своїми 
громадами (майже 60) 39 не є настільки масовим, щоб при опитуваннях можна 
було  виявити  його  послідовників  чи  симпатиків. Хоча  він  стає  все  більш 
популярним,  привертаючи  увагу  інтелігенції,  молоді,  зокрема  студентства, 
середнього звена управлінців, які шукають результативних способів вирішення 
внутрішніх конфліктів, покращення міжособистісного спілкування, досягнення 
станів просвітлення, тобто адекватного розуміння різного плану ситуацій – від 
бізнесових до особистісно-інтимних.

  Щодо  кількісної  характеристики  іудейської  общини  України.  Якщо 
вважати, що всі євреї є іудеями (що далеко не так), а їх в Україні проживає 103 
591 (за даними перепису 2001) із 13,62 мільйонів загальної чисельності євреїв у 
світі40, то українські іудеї складають 0,76% їх світової кількості.

  В Україні поодинокими є представники понад 400-мільйонної китайської 
традиційної  релігії,  23  мільйонів  сикхів,  4  мільйонів  сінтоїстів,  каодаїстів  чи 
джайністів. Серед мільйонної світової громади неоязичників в Україні проживає 
не  більше  1%41.  Важко  визначитися,  який  відсоток  семимільйонної  спільноти 
сповідників  Всесвітньої  віри  багаї  проживає  в  Україні,  оскільки вони 
соціологією теж не фіксуються.

  Послідовників багатьох наявних у світі релігій в Україні не існує. Відсутні 
відомості про зороастрійців, джайнів та ін., але вже з’явилися не тільки свої, а й 
навіть африканські язичники.

Важко  визначити  географічні  межі  нових  релігійних  течій  (далі  – НРТ),
оскільки  вони  виникають  або  в  рамках  уже  традиційно  існуючих  як їх 
модернізований  варіант,  або  на  стику  декількох  релігійних  традицій,  а  тому  є 
трансконтинентальним явищем. Але поширення НРТ набирає обертів. Якщо за
1980-1993  рр.  їх  світовий  приріст  склав  33 %,  а  на  наступні  15 років 
передбачалася зміна їх у бік збільшення аж на 70 %42, то в Україні неорелігійних 
громад  нараховується  не  більше  5,7%  від  загальної  кількості  релігійних

                                                 
   

   
     

 
 
   

37 Религии мира. - М., 1996. – С.386.
38 Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents
39 Релігійні організації в Україні (станом на 1 січня 2011 р.) Дані Державного комітету у справах

націнальностей та релігій // http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2011
40 Евреи // Википедия.- http://uk.wikipedia.org
41 Див.: Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents
42 Религии мира. – С. 386.
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організацій, а сповідників в них – менше 1% всього населення країни.
  Енциклопедія  Британіка  на  2005  рік  подавала  такі  конфесійні  відсотки 

послідовників  релігій  від  загальної  кількості  населення  планети:  християн  –
33,06%,  мусульман  – 20,28%,  індуїстів  – 13,33%,  послідовників  китайських 
релігій – 6,27%, буддистів – 5,87%. Невіруючі і атеїсти мають відповідно 14,27% 
і 3,97% від всіх жителів нашої планети43. Теоретично можна порахувати, яка доля 
українців в такому сегментованому релігійному просторі, але локальний простір 
дещо відрізнятиметься від глобального.

  Серед  трьох  основних  гілок  християнства,  які  територіально  визначені 
країнами  певних  регіонів,  Україна  належить  до  Східної  Європи,  де  завжди 
пануючим  було  православ’я.  Ситуація  з  геополітичним  розподілом 
християнства, яке за своїми конфесійними визначеностями багатовимірне (так, у 
1980 році у світі існувало 1 720 000 християнських Церков, які належали до 20 
800  різних  течій44;  за  новішими  даними  зараз  нараховується  42  000  різних 
християнських течій, в той час як в 1900 році їх було лише 160045). Очевидно, що 
у  світі  спостерігається  подальше  надто  зростаюче  дріблення  всіх релігій  і 
найбільше християнства.

  Серед  християн  світу  найбільше  католиків  – 1,160  млрд., протестантів  –
426 млн., православних -171 млн., англікан – 87 млн. 378 мільйонів належать до 
так  званих  незалежних  (насамперед  харизматичних)  Церков.  «Маргінальних 
християн»,  тобто  тих,  які  заперечують  Трійцю,  нині  у  світі  десь 35  мільйонів. 
Світовий конфесійний розподіл серед християн поступово змінюється: на фоні 
зменшення  питомої  ваги  православних  віруючих  постійно  зростають 
протестанти,  зокрема  п’ятидесятники  і  харизмати.  Якщо  в  1980  році 
послідовники цих течій складали 11 % від усього християнського населення, то 
на кінець століття їх вже було біля 25 %. На цей час їх нараховується більше 500 
мільйонів і ще десь понад 700 мільйонів  – це їхні потенційні симпатики46. Так 
само  і  в  Україні:  християни  зростають  за  рахунок  протестантизації  колись 
затеїзованого населення.

  Конфесійна  карта  України,  питома  вага  різних  конфесій  та  їх 
прихильників,  на  відміну  від  світових  показників  та  в  порівнянні  з  іншими 
країнами, мають свою специфіку.

  Співставляючи  Україну  із  Польщею  чи  Росією  в  релігійному  плані, 
можемо сказати, що українці не менш релігійні, аніж їхні найближчі сусіди. Так, 
в  Росії  вважають  себе  віруючими  82%  (пораховано  за  результатами 
всеросійського опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки 
в листопаді 2006 р.)47, з них до православних себе відносять 63%, до мусульман
– 6%, інші – 1%, ще 12% вірять в Бога, але не сповідують жодної релігії. В Польщі 
на 2003 рік понад 90% населення вважало себе віруючими, переважна більшість
- католиками.  В  травні  2006  року  релігійними  людьми  себе  назвали 69%

                                                 

   
 
   

43 http://en.wikipedia.org/wiki/Religions.
44 Религии мира. – С. 384.
45 Христианский мир. – 2011. - № 9-10.
46 Християнский мир. – 2000. – № 9.
47 http://www.newsru.com/ religy/07jun2007/opros.html.
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респондентів48.
  В Україні віруючими себе визнають біля 70 % українських громадян, тобто 

десь 33 мільйона. При цьому регулярно відвідують храми тільки 5 мільйонів. За 
даними  Центра  О.Разумкова,  свою  конфесійну  належність  українці визначили 
так: до УПЦ (КП) себе віднесло 19 % опитаних, до УПЦ (МП) ― 9 %, УГКЦ ―
6 %, УАПЦ ― 1,7 %, православних (без певної юрисдикції) ― 16 %, РПЦ ― 2 %,
протестантські церкви ― 3 %. Незначна кількість віруючих ідентифікувала себе 
мусульманами,  іудеями  і  послідовниками  інших  релігій49. Ці  показники, 
відповідно до опитування 2010 року, дещо уточнено.

  Своєю  релігійною  мережею  Україна  дорівнює  будь-якій  розвинутій 
європейській державі, а деякі з них навіть переважає. Так, за даними Мінюсту 
Російської  Федерації, в  Росії  на 1.01.2004 зареєстровано  19  391  громад,  серед 
яких Російській Православній Церкві належало 10767, старовірам 267, католикам 
235, вірменській церкві 57, протестантам 4232, іудеям 256, мусульманам 3397, 
буддистам 18050. На той же період в Україні діяло 27579 зареєстрованих і 1047 
незареєстрованих організацій51 .

  Світова статистика релігій вже декілька років достатньо достовірно фіксує 
кількість віруючих в Україні52, зрозуміло, з тими похибками, які дають будь-які 
статистичні дані. Але неточність міжнародних джерел спричинена в більшій мірі 
недосконалістю  вітчизняної  статистичної  науки  про  релігію.  Наведені 
статистичні дані в цілому дають уяву про місце України на релігійній карті світу. 
Згідно з ними, Україна постає як країна із структурованим релігійним простором, 
який  все  більше  стабілізується.  Важко  очікувати  якихось  несподіваних  змін 
релігійної  парадигми,  яку  історично  обрав  український  народ.  Хоча  від 
релігійних  преференцій  України  в  ситуації  реальної  свободи  совісті  може 
відбутися прискорення або уповільнення вибору релігій не тільки українцями, 
але  й  іншими  народами,  для  яких  Україна  є  транзитною  чи  покордонною 
країною. Все це не може не вплинути на європейський чи світовий релігійний 
мегапростір.

  Наразі сама релігійна Україна слабо уявляє, чим є релігійний світ, в якому 
вона  перебуває.  Віруючі-християни  із  здивуванням  дізнаються  про  кількість 
послідовників нехристиянських течій. Це свідчить про те, що віруючі України 
поки  що  не бачать  себе  у  світовому  релігійному  просторі,  не  усвідомили  себе 
кількісно, а саме головне – якісно в релігійному середовищі світу. Виявилося, що 
і Україна, і світовий простір погано поінформовані про новий сегмент духовного 
життя  світу,  який  з'явився  зовсім  недавно.  Після  розпаду  СРСР  та  появи 
незалежних держав пройшло 20 років, а історики релігій чи релігієзнавці світу і 
досі  шукають  Україну  на  карті  світу,  орієнтуючись  на  російсько-польську 
межовість останньої. Показовим в плані необізнаності Європи щодо релігійної
                                                 

  
 

 

 

 

48 http://www.newsru.com/ religy/07jun2007/opros.html.
49 Національна безпека і оборона. – 2004. - № 3 (51).
50 Филатов С., Лункин Р. Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность. -
http://www.starlightsite.co.uk/ keston/russia/articles/june2005/09 Statistics.html.
51 http://www.risu.org.ua/ukr/resourses/statistics/ukr2004/.
52 Див.: http://www.adherents.com/adhloc/Wh_333.html#756 або http://www. .com/adhloc/Wh_334.html; Religions by
country//http://en.wikipedia.org/wiki/Religions_by_country.
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України  є  проект  з  написання  "Історії  релігій  Європи",  до  виконання  якого 
Україна  не  запрошена,  що  означає,  що  наша  історія  релігій  не  буде  писатися 
взагалі, або якщо буде писатися, то не українськими дослідниками, а тим більше
- не  українськими  вірянами.  Можна  уявити,  якою  постане  духовне  минуле 
нашого  народу,  якщо  його  інтерпретуватиме  росіянин,  поляк  чи  француз. 
Водночас відомо, що в нашій країні в 2014 році завершився видрук української 
десятитомної «Історії релігії в Україні».

  Будучи об’єктивно включеними у світовий релігійний простір, українські 
віряни, релігійні організації мали б включатися туди і суб’єктивно. Без сумніву, 
можна  не  брати  до  уваги  інший  світ,  жити  замкнено,  інтересами  тільки  своєї 
громади, але життя все одно винесене на міжрелігійне спілкування чи в рамках 
свого  населеного  пункту,  чи  області,  чи  країни.  А,  враховуючи  глобалізаційні 
процеси,  міграцію  населення,  можна  передбачити,  що  потреба  в 
внутрірелігійному  спілкуванні  в  рамках  однієї  Церкви,  деномінації,  яка  давно 
вже  сама  стала  міжнародною  за  територією  поширення,  не  залишає ніяких 
шансів  на  хуторянське  існування  тільки  в  межах  своєї  громади.  І на 
персональному (особа) і на спільнотному (громада, Церква) рівні релігія вільно 
чи невільно, прямо чи опосередковано включена до міжкультурної, міжнародної, 
міждержавної комунікації, а тому постійно веде бесіду із навколишнім світом, 
світом  інших  духовних  традицій  і  віросповідних  уподобань.  Цей  діалог 
пов’язаний  із  вирішенням  безлічі  проблем,  які  виходять  за  рамки 
внутріцерковних  і  міжконфесійних  інтересів,  а  тим  більше  – за  рамки  однієї 
країни. Тому при всій зосередженості на внутріцерковних проблемах  Церквам 
приходиться  відмовлятися  від  політики  ізоляціонізму  і  шукати  ту модель 
взаємин  з  «інославними»,  яка  б найбільш  відповідала  власному  віровченню  і 
викликам часу.

  Треба визнати, що українські Церкви із-за історичних обставин або взагалі 
не  були  присутні  у  всесвітній  релігійній  спільноті,  або  перебували  там  не  як 
самостійна духовно-організаційна сила. Враховуючи новітні тенденції активного 
повернення релігії в публічну сферу  у світі і оздоровлення духовного життя в 
незалежній  Україні,  можна  було  б  передбачати  збільшення  уваги  Церков  до 
міжнародної  сторони  своєї  діяльності.  Остання  має  декілька  напрямів:
опікування вірними своєї Церкви, що проживають за кордоном, налагодження і 
підтримка зв’язків із братніми одновірними Церквами інших країн, входження 
до міжцерковних або міжконфесійних об’єднань, членство або представництво в 
міждержавних  інституціях  різного  профілю.  В  рамках  цих  напрямків  Церкви 
роблять  різні  кроки:  здійснюються  поїздки  ієрархів  українських Церков  до 
закордонних  своїх  єпархій,  осередків, окремих  громад;  організовуються 
паломництва материкових і діаспорних українців до духовно-релігійних святинь 
України  та  за  її  межами;  впроваджується  навчання  в  духовних  закордонних 
закладах, участь у міжнародних форумах, симпозіумах, екуменічних зустрічах і 
богословських диспутах тощо.

  Мета такої діяльності у кожної Церкви своя, але спільним для всіх постає 
бажання  заявити  про  своє  існування  шляхом  ідентифікації  з  вже  існуючими
релігійними напрямами або проголошення своєї унікальності, визначити місце
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власної  громади,  церкви,  деномінації  серед  інших,  обмінятися  духовним  та 
історичним  досвідом,  презентуючи  ті  духовні  та  інтелектуальні  сили,  які  є  в 
церкві, інтегруватися до світового релігійного і культурного простору, підняти 
імідж  Церкви  і  держави,  поділитися  інформацією  щодо  церковних  проектів, 
щодо  взаємин  із  державою,  суспільством,  шляхами  подолання  духовної  і 
моральної  кризи,  можливо,  навіть  якийсь  фінансовий  інтерес,  налагодження 
стосунків  із  аналогічними  структурами  за  кордоном,  створення  там  своїх 
структур  тощо.  Міжнародна  діяльність  релігійних  організацій  надзвичайно 
багатовекторна  і  різнопланова.  Але  вона,  як  правило,  в  звітах  самих  Церков  і 
державних органів влади обмежується кількістю іноземців, які відвідали Україну 
з  релігійною  метою  (проведення масових  євангелізаційних  заходів, організації 
оздоровлення  дітей  під  час  літніх  канікул  та  здійснення  благодійних 
гуманітарних  програм)  та  кількістю  українців,  які  виїжджали  за кордон  для 
проведення релігійної діяльності.

  Не втручаючись у політику Церкви в міжнародній сфері її діяльності, яка 
обумовлена багатьма об’єктивними і суб’єктивними причинами, треба визнати, 
що  ця  політика  переважно  стихійна,  ситуативна,  несистемна,  спорадична,
наслідком чого є те, що традиційні українські Церкви надто слабо представлені 
у  світовому  релігійному  просторі,  майже  не  впливають  на  нього, пасивні  у 
міжнародному міжрелігійному діалозі, в діяльності міжнародних організацій.

  Україна не використовує потенціал українських релігійних організацій в 
міжнародних  відносинах.  Замість  підтримки  ініціативи  Церков  українська 
держава  нібито  самоусувається  від  свого  обов’язку  допомоги  їх  здоровій 
ініціативі.  Рідко  коли  українська  держава  допомагає  Церквам  на міжнародній 
арені,  і  вони  вимушені  самі,  через  свої  канонічні  чи  просто  дружні  відносини 
самостійно  вирішувати  проблеми  міждержавних  взаємин,  зокрема  духовної 
опіки українських мігрантів у інших країнах.

  Незважаючи на офіційні заяви про визнання особливої ролі Церкви в житті 
українського  народу,  на  публічну  демонстрацію  керівниками  держави  своєї 
прихильності до релігії, в Україні досі не усвідомлені авторитет і сила релігії, 
значення  Церкви  в  житті  суспільства  по-справжньому.  І  світська  Європа,  і 
постатеїстична Україна, кожна у свій спосіб, через свої історичні причини, все 
ще  або  вже  безвірні,  а  відтак  і  не  помічають  релігію  ні  в  її  локальному,  ні 
глобальному просторі.

  Настала  пора  об’єктивну  присутність  України  в  світовому  релігійному 
просторі  суб’єктивізувати  через  усвідомлення  важливості  історичного 
духовного вибору українців, їх покликаності у процесах відродження Європи як 
представникам держави, так і церквам.

  Видрукувано в колективній монографії «Україна релігійна. Том 1: Стан 
релігійного життя в Україні» (К., 2008).
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6. ПРІОРИТЕТИ КАТОЛИЦЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ
У ВИЗНАЧЕННЯХ ДРУГОГО ВАТИКАНСЬКОГО СОБОРУ

  Другий Ватиканський собор Католицької Церкви мав доленосне значення 
в її історії. Крім важливих документів, які були прийняті Собором, а потім творчо 
розвивалися  теоретиками  і  практиками  церкви,  католицизм збагатився  новим 
усвідомленням істотних змін в світі. Церква визнала, що відбулися кардинальні 
трансформації у світогляді й поведінці людей, зокрема католиків, в їх ставленні 
до  питань  віри,  до  Бога,  до  взаємин  між  Богом  і  людиною.  Але  чи не 
найвпливовішим  на  подальший  розвиток  католицизму  в  світі  стало соціальне 
вчення  Церкви,  яке  з  часом  переросло  в  соціальну  доктрину.  Під останньою 
розуміється не просто перелік практичних вказівок для вирішення «соціального 
питання»,  і  не  сума  знань  з  сучасної  соціології53,  а  сукупність  віросповідних 
положень, розроблених богословами і схвалених всією Церквою у формі корпусу 
спеціальних документів про погляди Церкви на суспільство та соціальні питання. 
Крім  загальних  теологічних  принципів  ставлення  до  світу  і  відносин  з 
суспільством,  католицька соціальна  доктрина  містить історичні  напрацювання 
Церкви  у  вирішенні  соціальних  проблем  в  різні  епохи,  своєрідний перелік 
практичних  рекомендацій,  зафіксовану  інформацію  про  соціальні  виклики 
минулого  і  сьогодення,  есхатологічні  очікування  і  реальні  прогнози  щодо 
майбутнього людства.

Сам  вислів  «соціальна  доктрина»  з’явився  завдяки  папі  Пію XI  (1922-
1939).  Папа  Лев  ХІІІ  (1878-1903)  своєю  енциклікою  «Rerum  novarum»  («Нові 
речі»,  1891)  розпочав  регулярне  обговорення  Церквою  соціальних питань. 
Інтерес  Церкви  до  соціальних  тем  не  починається,  звичайно,  з  цієї  енцикліки, 
оскільки вона ніколи не оминала суспільство своєю увагою. Але досить тривалий 
час  Церква  фокусувалась  на  інших  питаннях,  маючи  монополію  на  духовне 
життя  людей.  Вона  не  потребувала  особливої  соціальної  доктрини. І  лише  з 
моменту  бурхливих  суспільних  трансформацій,  які  настали  після  буржуазних 
революцій,  у  Церкви  виникла  необхідність  чіткіше  визначитися  щодо  нових 
історичних обставин, ефективно враховувати їх, що й зафіксовано енциклікою 
«Rerum novarum», як початок нового шляху54.

  Після  такого  своєчасного  і  рішучого  повернення  папи  Римського  до 
соціальних  питань55,  церква  неодноразово  зверталася  до  соціальної  тематики, 
будучи постійно інспірованою наступними папськими енцикліками соціального 
звучання  («Quadragesimo  anno»  (1931),  «Mater  et  Magistra»  (1961),  «Pacem  in 
terris» (1963), «Populorum progressio» (1967) і «Laborem exercens» (1981) та ін.

  Але події, які передували скликанню ІІ Ватиканського собору, спричинили 
особливу увагу до суспільної проблематики не тільки римських пап, але й всіх 
ієрархів  Католицької  церкви,  всієї  пастви.  Після  Другої  світової  війни  і

                                                 
 

  
 

 
   
 

53 Хёффнер Йозеф, кардинал. Христианское социальное учение. М.: Культурный центр «Духовная
бибилиотека», 2001. – С.12.
54 Rerum Novarum. Окружное послание Папы Льва XIII о положении трудящихся //
http://krotov.info/acts/19/1890/1891rerum.html
55 Від Rerum novarum і до наших днів // Компендіум соціальної доктрини церкви. – К.: Кайрос, 2008. – пп.89-90.
– С.68-69.
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післявоєнних  викликів,  що  призвели  до  глобальних  зрушень  в  усіх сферах 
суспільного  життя,  не  міг  не  змінитися  і  характер  проповідуваного  церквою 
соціального  вчення,  і  сама  соціальна  проповідь. Соціальне  вчення  вимагало 
суттєвого  перегляду,  як  пишуть  історики  церкви  – кардинального  уточнення, 
приведення його суті до вимог часу. Цим фактично й зайнявся ІІ Ватиканський 
собор,  на  якому  суто  теологічні  й  доктринальні  питання  поступилися  місцем 
соціальним завданням пастирської діяльності56.

  Собор  прийняв  16  важливих  документів:  4  конституції,  9  декретів,  3 
декларації57,  в  яких  різною  мірою  розкрито  соціальне  вчення  католицизму. 
Найбільш  значимими  є  пастирська  конституція  про  Церкву  в  сучасному  світі 
«Радість  і  надія»  («Gaudium  et  spes»),  догматична  конституція  про  Церкву 
«Світло народів» («Lumen gentium»), декларація про релігійну свободу «Гідності 
людської»  («Dignitatis  humanae»), декрет  про  апостолат  мирян  «Апостольську 
діяльність» («Apostolicam actuositatem») і декрет про засоби масової комунікації 
«З поміж подивугідних» («Inter mirifica»). В цих документах загалом визначено 
місце  людини  у  складному  соціально-економічному  і  культурному  світі.  На 
фундаменті коротко викладених основ християнської антропології Собор будує 
вчення про людське суспільство: про громадський характер покликання людини;
про взаємозалежності особи й суспільства; про сприяння спільному добру; про 
сутнісну рівність людей тощо.

  Соціальна  доктрина  розгортається  як невід’ємна  складова 
євангелізаційного  служіння  Церкви.  Проблеми  і  питання  справедливості, 
свободи, розвитку, відносин між народами, миру – все, що стосується людської 
спільноти  – також,  наголошує  Собор,  належать  справі  євангелізації.  Відтак 
Євангелія визнана основою соціальної доктрини.

  Соціальна  доктрина  оголошена  однією  з  місій  Церкви.  Виходячи  з 
основної  мети  Церкви  – допомогти  «людині  прямувати  дорогою  спасіння»58,
саме  ця  місія  визначає  право  й  водночас  обов’язок  Церкви  створити  власну 
соціальну доктрину і впливати через неї на суспільство і його структури.

  Католицька церква подивилася на свою соціальну доктрину як на продукт 
історичного  розвитку  богословської  думки,  послідовно  розкриваючи етапи  її 
становлення59. Наведено багато імен, перераховано чимало документів, виявлено 
важливі  ідеї,  які  там  прозвучали,  показана  спадковість  і  наступність  нової 
соціальної  доктрини  від  євангельських  і  теологічних  настанов  попередніх 
періодів в історії церкви.

  Дослідники  ІІ  Ватиканського  собору і  соціальної  концепції  Католицької 
церкви  всебічно  проаналізували  документи,  які  передували  соборовим 
рішенням, як і самі матеріали Собору60. На сьогодні існує вражаюча за кількістю
                                                 

 

   
  

 
 
     
    

     
   

56 История II Ватиканского собора. Том 4: Соборная церковь. Третий период и перерыв между сессиями. 
Сентябрь 1964 – Сентябрь 1965. ( М., 2008).
57 Документи Другого Ватиканського Собору. Конституції, декрети, декларації. – Львів: Монастир Монахів 
СтудійськогоУставу. Видавничий відділ «Свічадо», 1996.
58 Іван Павло ІІ. Centesimus annus, 54: AAS 83 (1991), 860.
59 Компендіум соціальної доктрини церкви. – К., 2008. – пп.87-104. – С.67-78.
60 Див.: Компендіум соціальної доктрини церкви. – К., 2008. – пп.89-90. – С.70-78; Яроцький П.Соціальна 
доктрина католицької церкви // Людина і світ. – 1989. – №2. – С.53-58; №4. – С.50-55; Майка Йозеф.
Социальное учение Католической церкви. – Рим-Люблин, 1994 та ін.
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досліджень  історіографія  питання.  Наше  завдання  – зосередитися  тут  на  тих 
пріоритетах соціального вчення Церкви, які заслужили на особливу увагу з боку 
Собору, чи ж вперше прозвучали на ньому як актуальні.

  Насамперед  все це стосується принципів,  на  яких  будується  соціальна 
доктрина  Католицької  церкви.  Чим  глибше  вдумуєшся  в  їх  формулювання  та 
зміст, тим більш універсальними вони постають, долаючи конфесійні чи навіть 
релігійні кордони. За цими принципами може і має бути організоване суспільне 
життя всіх народів, всіх спільнот, кожної людини, незалежно від її расового та 
етнічного походження, від віросповідання і світоглядних переконань. Що ж то за 
принципи?

  ІІ Ватиканський собор визначив, що в основі соціального вчення Церкви 
лежать такі незмінні принципи, як принцип  людської гідності, який  становить 
підґрунтя  всіх  інших  принципів  та  постає  сутністю  соціальної  доктрини 
Церкви61,  принцип  спільного  блага,  принцип  субсидіарності  та  принцип 
солідарності.

  Під спільним благом Церква  пропонує  розуміти «сукупність  вимог 
соціального  життя,  яка  дозволяє  і  громадам,  і  одиницям  досягти повніше  і 
вигідніше  власну  досконалість»62.  При  розкритті  змісту  цього  поняття  Церква 
звернулася  до такої складної проблеми, як спільне благо і приватна власність, 
багаті і бідні, соціальна справедливість тощо, неодмінно настоюючи на наданні 
особливої уваги і переваг саме бідним верствам населення.

  Принцип субсидіарності означає,  що  усі  суб’єкти  вищого  рівня  мають 
надавати  допомогу  (subsidium)  – тобто  підтримку,  сприяння  і  розвиток  –
суб’єктам нижчого рівня. При цьому це має відображатися як в діяльності самої 
Церкви,  яка  завжди  виступала  найбільшим  благодійником,  так  і  в діяльності 
влади, керівництва великих компаній, будь-якого колективу.

  Особливу  увагу  Церква  надала  принципу  солідарності63,  оскільки  саме 
солідарність «особливим чином підкреслює властиву людині соціальну природу, 
рівну гідність і права кожного, а також спільний шлях людей і народів до більшої 
єдності.  Ніколи  раніше  не  було  настільки  розповсюдженим  усвідомлення,  що 
люди і народи пов’язані взаємозалежністю на всіх рівнях»64. Церква вважає, що 
солідарність – це не стільки моральна чеснота, скільки соціальний принцип, який 
визначає  устрій  суспільних  інститутів.  Згідно  із  цим  принципом, «структури 
гріха»65, які панують у відносинах між людьми і народами, необхідно здолати, 
очистити  і  перетворити  на  структури  солідарності,  створивши  чи відповідно 
змінивши закони, ринкові правила і правові системи66.

  ІІ  Ватиканський  собор  фактично  переглянув  місію  Церкви.  Як  і  раніше, 
вона  містила  в  собі  євангелізаційну  суть,  але  через  і  в  єднанні з  соціальною 
доктриною. Церкві ставилося в обов’язки виконувати не тільки рятівну функцію,

                                                 
 
 

    
   
   
 
  

61 Іван XXIII. Mater et magistra: AAS 53 (1961), 453.
62 «Радість  і  надія»  («Gaudium  et  spes»  //  Документи  Другого  Ватиканського  Собору.  Конституції  декрети, 
декларації. – Львів, 1996 – п..26. – С.527.
63 Там само. – п.32. – С.532-534.
64 Див. докл.: Компендіум… – С.128.
65 Іван Павло ІІ. Sollicitudo rei socialis, 36, 37: AAS 80 (1988), 561-564
66 Див. : Компендіум... – С.129-131.
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а й нести соціальну відповідальність. Останнє вимагало розширити такі звичні й 
традиційні кордони соціальної риторики, які вражали загальністю і відірваністю 
від конкретних суспільних потреб людей.

  Варто  звернутися  до  тем,  які  були  сформульовані  в  документах  Собору, 
щоб зрозуміти наскільки Церква масштабно поставилася до життєвих проблем 
суспільства загалом і кожної людини зокрема.

  Насамперед  Церква  підкреслила  людиновимірність  своєї  соціальної 
доктрини. Головна пастирська конституція, яка відноситься до Церкви, її місії і 
завдань,  в  першу  чергу  говорить  про  ЛЮДИНУ,  бо  людина  – головна  мета 
діяльності  Церкви. Вступ,  вступний  виклад  і  перший  розділ  Конституції 
присвячений  становищу  людини  в  сучасному  світі67.  Покликання  людини, 
наділеної  соціальною  природою,  має  суспільний  характер,  і  всі  цілі  людини 
реалізуються  в  тісній  залежності  від  інших  людей.  Тому  важливо поважати 
гідність, права і свободи кожної людини.

  Не  відмовляючись,  а  скоріше  навпаки  – підкреслюючи  фундаментальні 
цінності суспільного життя (істина, свобода, справедливість) та закликаючи до 
християнської  любові,  Церква  виокремила «деякі наполегливіші проблеми»
людства.  Своїм  змістом  ці  проблеми  охоплюють  всю  сукупність  інтересів  і 
устремлінь сучасної людини.

  Так, передусім були згадані подружжя і сім’я («Про достойність подружжя 
і  сім’ї»)68.  Актуалізуючи  значимість  родини  для  людської  особи  і  для 
суспільства,  ІІ  Ватиканський  собор  підкреслив,  що  саме  родина  є першою 
природною  громадою,  а  відтак  – життєво  важливою  клітиною  суспільства. 
Основою  родини  виступає  подружжя,  традиційний  союз  чоловіка  і  жінки,  які 
народжують  дітей  і  займаються  їхнім  вихованням.  Але  чи  не  вперше  родина 
постає  як  активний  учасник  суспільного  життя,  не  замикаючись  в своїх 
внутрішніх  проблемах.  Фактично  на  рівні  родини  формуються  ті  зачатки 
соціальної поведінки людини, які потім вона використовуватиме в суспільному 
полі  своєї  діяльності.  Конституція,  спираючись  в  інтерпретації сімейних 
проблем,  на  попередні  свої  теологічні  досягнення,  вносить  новий аспект, 
висуваючи  на  перший  план  роль  і  духовний  характер  любові  в  родині, 
підвищуючи релігійний ранг сім’ї як «домашньої церкви»69.

  Чимало часу Собор присвятив розмірковуванням про людську діяльність, 
про її сенс і значимість. Ця діяльність має бути спрямована не на своє особисте 
збагачення, а на досягнення справедливості, братерства та гуманнішого ладу в 
соціальних  відносинах70.  Активно  обговорювалися  на  Соборі  і  проблеми 
людської праці. Спираючись на біблійні заповіді обробляти і доглядати землю, 
характеризуючи  Ісуса  Христа  як  людину  праці,  Католицька  церква утвердила 
гідність  праці,  назвавши  її  обов’язком  людини  на  користь  всього суспільства. 
Церква  проголосила  право  на  працю,  зосередившись  на  таких  аспектах,  як 
родина, жінки і право на працю, дитяча праця, імміграція і праця тощо. Церква 
звернула  увагу держав і громадянського суспільства на їх роль  у забезпеченні
                                                 

   
   
   
   

67 «Радість і надія»… – пп.1-23. – С 499-523.
68 «Радість і надія»… – пп.47-52. – С 555-565.
69 Майуа Ю. Социальное учение Католической церкви. – С.398.
70 Див.: «Радість і надія»… - п.35. – С 537.
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права на працю. Гідною має біти не тільки праця, але й працівники, які мають 
право на справедливу оплату праці і розподіл доходу, на відпочинок від праці, 
на страйк, в разі порушення цих прав. Церква підтримала створення і діяльність 
профспілок, покликаних захищати права працюючих71.

  Можна сказати, що ІІ Ватиканський Собор фактично сформував теологію 
праці,  яка,  як  окрема  теорія,  найповніше  розкрита  в  пізнішій  енцикліці  Івана 
Павла ІІ «Займаючись працею» (Laborem exercens, 1981). Визначаючи елементи 
цієї  теорії,  один  з  дослідників  теології  праці  виокремлює  п'ять положень,  які 
визначають  її  суть:  розгляд  значення  людської  діяльності  у  плані  творення;
визначення  норм,  покликаних  регулювати  різні  аспекти  праці;  наслідки 
первородного  гріха  для  людського  праці;  спокута  світу  через  фахову  працю  і 
місія мирян у світлі цієї спокути; зміст і плоди праці після Другого Пришестя 
Христа72. Завдання мирян – займатися мирськими, світськими справами, зокрема 
працею,  і  «успішно  сприяти  тому,  щоб  блага,  створені  волею  Творця  і  світлу 
Його Слова, оброблялися людською працею, технікою і культурою на користь 
всіх людей...».

  Особливу  увагу  викликає  ІІ  розділ  Конституції  – «Про  правильний 
розвиток культури», який визнаний «найбільш ґрунтовним дослідженням на цю 
тему в усіх документах Церкви»73. Тут є і загально християнська теорія культури, 
і характеристики її сучасного розвитку, і актуальні визначення. Йдеться не тільки 
про  всезагальний  доступ  до  культурного  спадку  людства,  а  й  про активний 
внесок  кожного  в  її  розвиток.  Проголошено,  що  для  прогресу  людства 
необхідний  вільний  розвиток  національних  і  локальних  культур,  елітарних  і 
народних її форм.

  Церкву  на  той  час  турбували  проблеми  соціально-економічного  і 
політичного  життя,  міжнародне  об’єднання  людства  і  мир  в  усьому світі. 
Документ  наголосив  на  необхідності  справедливого  керування  економічним 
розвитком  світу  та  усування  економічно-соціальних  різниць  між  людьми74.
Справедливість стала пріоритетною цінністю і в питаннях миру, і міжнародних 
відносинах, і в політичній сфері.

  Конституція  викликала  неабиякий  інтерес  не  тільки  у  католиків, які 
активно обговорювали її зміст, але й серед некатоликів. Всі зійшлися на тому, 
що  Церква  чітко  визначила  місце  соціальних  проблем  в  своїй  діяльності,  не 
втручаючись в соціальні, політичні чи економічні процеси. Не дарма наприкінці 
документу  прописані  обов’язки  християн  і  помісних  церков  подбати  «про 
невідкладні потреби нашого часу»75.

  Отже,  Другий Ватиканський  собор  визначив  нову  політику  Католицької 
церкви, яка передбачала оновлення наявних у католицизмі соціально-політичних 
доктринальних підходів при вирішенні актуальних проблем суспільного життя. 
«Католицизм  як  вагомий  духовний  рух  сучасності  і  одна  з  найдинамічніших

                                                 
  
  

   
   
  

71 Див.: Компендіум...– С.184-195
72 Дуйкін В.Р. "Теологія праці" в ідеології сучасного католицизму Електронний ресурс. Режим доступу: // 
http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/13_2003/articles/stat39.html
73 Майка Ю. Социальное учение Католической церкви. – С.398.
74 «Радість і надія»… – п.63-66. – С 579-583.
75 Там само. - п.91-93. – С. 617-619.
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християнських  конфесій, – пише  А.Колодний,  – має  великі  підстави  для 
домінування в релігійному житті наступного століття. Гарантом цього слугує не 
лише  притаманний  йому  дух  аджорнаменто,  відсутність  закостенілості,  а  й 
відкритість  до  різних  культур,  висока  оцінка  прагнень  розуму  до пізнання 
достовірних  істин  Христа,  заохочення  активної  діяльності  мирян здолання 
лицемірства, яке виявляється у формальному виконанні обрядових дійств»76. Як 
слушно  зауважив,  підсумовуючи  наслідки  модернізації  католицького  вчення  у 
XX столітті, П.Яроцький, «інкультурована» церква завтрашнього дня – це синтез 
великих культур і філософій, пристосованих до Євангелія. Якщо такий проект 
буде  реалізованим,  то  людство  в  XXI  ст.  може  зустрітися,  по  суті,  з  новою 
універсальною релігією»77.

Видрукувано в збірнику «Україна-Ватикан: до і після Другого
Ватиканського собору» (К., 2013).

7. РЕЛІГІЇ АМЕРИКАНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

  Перш ніж описувати і класифікувати релігії американського коріння (чи ж 
походження) або так звані «американські релігії» (далі - АР), є сенс розібратися 
в тому, що ми маємо на увазі під «американськими релігіями», чи існують вони 
і за яким критерієм їх виділяти?

  Спроби  віднайти  визначення  поняття  в  енциклопедіях  чи  довідковій 
літературі не виявилися успішними. За частотою вживання під “американською 
релігією”  розуміється  все,  що  функціонує  в  Америці  як  релігія. Тобто  у 
визначенні  “американська”  присутній  географічний  підхід.  Виходячи  з  цього, 
виокремлюють американський іслам, американський індуїзм чи американський 
буддизм.  Це,  як  на  нас,  дуже  широке  трактування  “американських релігій”. 
Скоріше  треба  говорити  про  американські  релігії,  які  генетично пов’язані  з 
Америкою,  засновниками  яких  є  американці,  які  несуть  в  собі  риси 
американськості і є по суті американськими.

  Абсолютно  американською  є  – і  за  місцем  походження,  і  завдяки 
засновнику, і за доктриною та моральним вченням, тобто по суті - Церква Ісуса 
Христа  Святих  останніх  днів  (ЦІХСОД).  Ця  типово  американська релігія 
підсилена ідеєю американської покликаності та обраності. Серед американських 
церков  слід  назвати також  Церкву  Христа,  Церкву  “Слово  життя”,  “Нове 
покоління”  тощо.  До  американських  релігій  відносять Церкву  сайєнтології, 
Науку  розуму,  Християнську  науку,  різноманітні  харизматичні  церкви, 
засновниками яких є американці чи за походженням, чи за місцем проживання.
Американською  можна  вважати  місію  “Сім’я”  (“Діти  Бога”),  засновану 
американцем Девідом Бергом, але пізніше поширену його послідовниками серед 
європейців,  азійців,  латиноамериканців,  де цей  місійний  рух  набирає 
відповідного етносоціокультурного забарвлення. 
                                                 

 
   

 
   

 

76 Колодний А.М. Проблеми і перспективи християнства ХХІ ст. //Християнство: контекст світової історії і 
культури. – К., 2000. – С.55-56.
77 Яроцький П.Л. Етноконфесійна толерантність - морально-етичний дискурс третього тисячоліття
//Христянство і мораль. – Тернопіль, 2002. – С.90.
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Складнощі  виникають,  скажімо,  при  визначенні  природи  крішнаїтів -
східного типу релігії, яка прийшла в Україну не з Індії, а через американських 
учнів  індуса  Прабхупади,  тобто  через  американських  посередників,  які  й  досі 
щодо  українців  виступають  духовними  гуру,  які  дають  ініціації, духовно  та 
організаційно  опікуються  українськими  крішнаїтами.  Часто  до  американських 
релігій  відносять  РУНВіру - такий  собі  трансформований  емігрантом  Левом 
Силенком  у  монотеїстичну  систему  поглядів язичницький  комплекс,  а  потім 
імпортований в Україну з Америки українцями-емігрантами. Не менше проблем 
і  з  класифікацією  харизматичних  Церков,  які  виросли  переважно  із 
американського  п’ятидесятницького  руху,  за  формою  віросповідання, 
організаційно практично тотожні американським протестантським Церквам, але 
очолюються неамериканцями.

  Як бачимо, всі названі вище релігійні утворення дуже різні, хоча вони й 
об’єднані  спільними  рисами.  Американські  релігії  в  Україні  – це  релігії 
переважно  християнського  кореня,  як  правило,  спільноти  так  званої  другої  і 
третьої хвиль протестантизації, що виникли в Америці, виросли із євангелічних 
рухів,  всмоктали  в  себе  сформовані  вже  на  американській  землі  відмінні  від 
протестантської  Європи  ознаки,  активно  використовують  американську 
історичну  спадщину,  досягнення  науки,  техніки,  інформаційного  суспільства, 
маскультури.  Означення  “американська”  не  несе  в  собі  етнічності, 
вузьконаціональних віросповідних ознак, як, наприклад, китайський даосизм чи 
єврейський  іудаїзм.  Такі  релігії,  як  релігії  корінного  населення  Америки
(наприклад,  північноіндейські  комплекси),  в  Україні  не  представлені,  якщо  не 
брати  до  уваги  захопленість  окремих  молодих  людей  книгами  Карлоса 
Кастанеди.

Розглядаючи  історію поширення  релігій  (церков)  американського  типу,
з’ясуємо причини, етапи та сучасний стан цих явищ.

  1) Причини. Американські  релігії  прийшли  в  Україну  в  час  релігійного 
відродження - особливого  періоду  в  історії  української  держави,  коли  після 
багаторічної фактичної заборони свободи віросповідань народу повернули право
(скоріше народ сам собі повернув право) бути віруючим самим обраної конфесії. 
Але,  на  відміну  від  традиційних  Церков,  які  використовували  для свого 
утвердження і відновлення прав історичні аргументи (вибір християнської віри 
князем  Володимиром  в  давні  часи,  вкоріненість  православ’я  в  культуру  і 
менталітет народу, накладання і тісний зв’язок етнічного і релігійного в історії 
України,  репресивність  радянської  влади  щодо  віруючих,  ореол  мучеництва 
Церкви  тощо),  американські  Церкви  мали  віднайти  для  цього  інші важелі. 
Традиційні  аргументи  протестантських  рухів  щодо  зрощення  церковної  і 
світської  влад,  обюрокрачування  традиційних  церковних  структур не 
спрацьовували,  тобто  сила  негативізму,  яка  успішно  використовувалася  в 
католицьких  європейських  країнах  (відомо,  що  протестантизм  й  виріс  саме  на 
критиці  Католицької  Церкви),  в  країнах  православної  орієнтації не  була 
успішною.  Тому  американці  пішли  шляхом  позитивації  свого  вчення,  не 
протиставляючи  себе  православ’ю  чи  греко-католицизму,  навіть  класичному
протестантизму, а говорячи про те, що ви можете належати до будь-якої Церкви,
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але  потрібно  відродити  Христову  віру.  Місіонери  підкреслювали, що  вони  не 
мають намірів навертати людей до якоїсь конкретної Церкви, а тільки до Бога, 
що  можливо  тільки  через  активну  євангелізаційну  проповідь,  християнську 
освіту.

  Не  останньою  для  успішного  поширення  американських  релігій  постала 
криза  в  традиційних  Церквах,  конфліктність  у  відносинах  між  ними. 
Американські  релігії  зразу  ж  визначили  свою  позицію:  бути  поза 
внутрішньорелігійним  конфліктом  в  Україні,  не  втручатися  в  міжконфесійний 
конфлікт,  не  займати  в  ньому  чиюсь  сторону,  не  виправдовувати  і не 
засуджувати, чим і привабили багатьох українців, що стомилися від десятиліття 
жорстоких протистоянь. Люди шукали духовних шляхів спасіння, а, зустрівши 
на  ньому  віросповідний  розбрат,  частина  з  них  відвернулася  від участі  в 
продовженні, навіть ескалації конфліктів на релігійному ґрунті. Люди не бажали 
чути, хто правий і хто ні в цій складній і заплутаній історії взаємин різних Церков 
і їх кліру. Не будучи глибоко обізнаними  щодо богословських тонкощів, вони 
хотіли  дізнатися  про  Біблію,  Слово  Боже,  Священні  писання,  але вже  не  від 
розділених  вірою  православних.  Та  й  православні  Церкви  взагалі не  стільки 
вчать  християнству,  скільки  показують  його  в  обрядах,  іконах,  богослужінні. 
Тому  українці  вперше  почули  про  Христа  в  інтерпретації  американського 
проповідника, прочитали з одержаної від нього Біблії чи книги американського 
автора, в контексті американського світобачення.

  Така  свобода  у  виборі  джерела  віри,  проповідника  Божих  істин,  кола 
спілкування  щодо  релігійних  питань  підкріплювалася  настанням  свободи  в 
економічній  сфері,  проголошенням  демократичних  прав  людини  в  політичних 
справах, культурі, світогляді, права людини бути самою собою, тобто права на 
власну  ідентичність,  власний  шлях  духовного  зростання.  З  ким  українець 
частіше  всього пов’язував  демократію?  Хто  найкраще  відтворював цю  модель 
нетоталітарного, вільного, відкритого суспільства? Без сумніву, Америка – мати 
демократії,  батьківщина  прав  людини,  гарант  всіх  свобод.  На  той переломний 
час  вплив  американської  культури  (особливо  серед  молоді)  був  шалений. 
Захопленість  Америкою  стала  масовою.  Американські  протестантські  релігії 
сприймалися  як  революційні  рухи,  що  виросли  як  бунт  проти  догм, проти 
зовнішніх рутинних обрядів, історичних традицій, передання. Думка про те, що 
протестантом  бути  легко,  оскільки  від  них  вимагається  тільки  віра,  тішила 
багатьох з тих, хто цінував духовну свободу, право на вибір. Романтичні настрої 
перших років незалежності України сприяли значному кількісному припливу в 
нові – американські – релігії нових адептів.

  Обмежимося в аналізі причин успішного поширення АР лише названими, 
оскільки ця проблема це вже достатньо повно досліджена в нашій релігієзнавчій 
літературі щодо нових релігійних рухів взагалі78. Тут же лише акцентуємо увагу 
на тому, що має пряме відношення саме до релігій американського коріння. 

                                                 
 78 Див., зокрема: Нові релігії України. - К., 2010. 
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  2) Етапи поширення.  В  поширенні  американських релігій79 в  сучасній 
Україні можна виділити два етапи: екстенсивний, який припадає на кінець 80-х-
середину 90-х років ХХ ст., й інтенсивний, що розпочався із середини цих 90-х 
років  і  пов’язаний  з  певною  стабілізацією  стрімкого  зростання  релігійних 
громад.

  Перший період характеризується як  великим напливом, так і не меншим 
відтоком віруючих. На той час Церкви нагадували табори для переміщених осіб
– тисячі  снували  туди-сюди.  Люди  приходили  й  шли  з  різних  причин.  Але 
головне,  що  визначало  подальше  перебування  людини  в  Церкві  після  періоду 
романтичного  захоплення,  чи  ця  релігія  відповідає  її  зовнішнім і  внутрішнім 
потребам, чи здатна людина дотримуватися всіх тих приписів, які сповідаються 
даною релігією, зокрема, чи здатна вона важко працювати над собою, ходити на 
зібрання, слухати проповіді, читати Біблію?

  Тому  то  другий  етап  – це  етап  відбору  дійсно  віруючих  з  випадково 
зайшлих  до  Церкви,  це  етап  сутнісної  трансформації  вірних,  їх  якісного 
внутрішнього зростання, утвердження і зміцнення у вірі. Це етап організаційного 
оформлення  громад,  висування  лідерів,  вже  з  українців,  здобуття себе  серед 
інших. Все це визначає характеристику сучасного стану американських релігій
(Церков) в Україні.

  3) Сучасний стан АР в Україні. Згідно  з  статистичними  даними,  серед 
майже  36  тисяч  зареєстрованих  в  Україні  на  1  січня  2011  р.  релігійних 
організацій таких, що ми можемо віднести до групи т.зв. нових американських 
релігій, нараховується 1753. При цьому ми  не беремо до уваги  протестантські 
течії  глибинного  американського  коріння,  а  саме:  п’ятидесятників  (2734 
організації), Свідків Єгови (1108), адвентистів (1118), кришнаїтів (48), РУНВіру
(55), не берем до уваги також діючі нині в Україні 357 місій, більшість з яких 
американського християнського походження (наприклад, Південна баптистська 
конвенція  США,  Блага  вістка  тощо).  Тобто  американські  релігії  в релігійному 
полі  України  складають  лише 4,9%.  Порівнюючи  із  іншими релігійними 
впливами, можна висновувати, що в українському поліконфесійному середовищі 
доля американських релігійних течій і рухів незначна, відповідно американський 
релігійний  вплив  є  мізерним.  Статистичні  дані  не  свідчать  про  надто  швидкі 
темпи проникнення нових для України релігій, в т.ч. і американських. Але рік від 
року питома вага нових течій взагалі і американських зокрема хоч і повільними 
темпами,  але  зростає:  якщо  на  1995  рік  ми  фіксували  лише  один  відсоток 
зареєстрованих  неорелігійних  організацій,  то  в  2000  їх  було  вже біля  3-х 
відсотків,  а  зараз  – біля  6-ти.  При  збереженні  нинішніх  темпів  зростання 
неорелігійних громад через 15-20 років кількість нових релігій в Україні може 
скласти до  10  відсотків  від  загальної  кількості діючих  організацій.  Це  суттєво 
змінить релігійне обличчя України, бо це станеться за життя одного покоління
(1990-ті –2020-ті рр.).

  Як  корелюються  ці  показники  із  зростанням  всієї  мережі  релігійних 
організацій в Україні? 
                                                 

 
 

79 Першими власне американськими релігіями на території України історично з’явилися адвентисти і
п’ятидесятники ще наприкінці ХІХ ст., але нас в даному разі цікавлять сучасні АР.
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  Якщо  1989  рік  визнати  роком  релігійного  буму  в  Україні,  коли  була 
зареєстрована  державними  органами  рекордна  кількість  всіх  громад,  то  в 
наступні два роки спостерігається спад приросту релігійних організацій. В 1992-
1993  рр.  відзначаємо  їх  певну  стабілізацію  з  подальшим  дуже  незначним 
приростом  – 2-5%  щорічно.  Такі  загальні  закономірності  в  зростанні  всієї 
кількості  релігійних  організацій  в  Україні  не  відносяться  до  новітніх  рухів, 
приріст серед яких лише з 1991 по 2001 рр. склав в середньому 500 відсотків80.
Подібні  процеси  відбувалися  і  в  неохристиянському  середовищі.  Так,  Церква 
Повного Євангелія з 1991 по 2011 рр. зросла з 3 своїх спільнот до 665. Відповідно 
релігійні громади харизматичного напрямку за цей же час зросли з 17 до 1516 
організацій.  Церква  Ісуса  Христа  Святих  останніх  днів  за  двадцять  років 
утворила в Україні 55, а Церква Христа 123 своїх організацій81.

  Треба  відзначити  специфіку  в  географічному  поширенні  нових,  в  т.ч. 
американських  релігій.  Ми  можемо  говорити  про  їх  регіоналізацію,  їх 
локалізацію по відповідних районах України. Розподіл нових течій за регіонами 
кардинально  відрізняється  від  поширення  традиційних  конфесій.  Захід, 
найрелігійніший район України, де розміщено більше всіх релігійних громад - 12
340  в  7  областях  (34,4%),  найменше  відчуває  на  собі  вплив  новітніх  рухів. 
Південні  та  Східні  області  України,  місто  Київ  нині  є  регіонами 
найінтенсивнішого  поширення  нових  течій.  В  2010  році  найбільша кількість 
неорелігійних  організацій  діяла  в  Донецькій  (370),  Запорізькій (127)  і 
Дніпропетровській  (125)  областях,  в  Криму  (99),  місті  Києві  (145),  які  значно 
поступаються  Західним  областям  за  загальною  кількістю  релігійних  громад 
взагалі.  Відтак  основна  мережа  релігійних  неорухів  знаходиться на  Сході  і 
Півдні  України  й  продовжує  зростати  саме  тут  переважно  за  рахунок  цих  в 
минулому надто затеїзованих регіонів.

  У  відсотку  до  загальної  кількості  існуючих  неорелігійних  організацій  в 
Україні - 2037 - останні порегіонально поширилися так: Волинь – 2,4%; Північ –
17%; Слобожанщина – 5,15%; Галичина – 3,24%; Поділля – 5,3%; Степ – 12%;
Закарпаття- 4,17%;  Подніпров’я  – 12,4%;  Схід  – 23,2%;  Буковина -  1,96%;
Південь - 12,1%; Крим – 5,1%82.

  Ще  більш  наглядним  будуть  розрахунки,  які  зроблені  на  визначенні 
відсотку  новотворів  відносно  кількості  релігійних  організацій  регіону. 
Найменша питома вага нових течій на Галичині (1,1%), потім йдуть Волинь  –
1,6%, Поділля – 2,8%, Буковина – 3,1%. Насичені новими релігіями Подніпров’я, 
де серед всіх зареєстрованих релігійних громад їх нараховується 11,3 %, і Схід
(Луганська і Донецька області) – з найвищим показником в 19%.

  Як  бачимо,  поширення  новітніх  течій,  а  вони  мають  переважно 
американське  коріння, носить  не  всеукраїнський,  а  регіональний  характер  і 
залежить  від  наявності  і  сили  традиційних  церков.  Американські релігії 
віднаходять територію для свого поширення в найменш релігієзованих регіонах 
України,  що  дає  підстави  стверджувати,  що  основними  послідовниками

                                                 
  
  
  

80 Див.: Релігійна панорама. - 2001. – №3. - С.61-66.
81 Релігійна панорама. – 2011. - №1. – С. 50-56.
82 Релігійна панорама. – 2011. – №1. 
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американських релігій стають не віруючі в минулому чи прихильні до якихось 
Церков  люди,  а  скоріше  колишні  атеїсти  або  агностики,  шукаючі  якесь 
світоглядне підґрунтя для свого повсякдення.

  Американські  релігії,  як  і  взагалі  нові  течії,  поширені  в  містах  і  то 
переважно Центральних  і  Південно-Східних  областей  України.  Зруйнована 
внаслідок урбанізації традиційна релігійність, як і весь традиційний уклад життя 
з його особливим впливом громадської думки на поведінку людини, виявилися 
найкращим  ґрунтом  для  поширення  саме  нових  релігій  з  їх  неприйняттям 
традиції. Показово, що у Львівській області, де проживає біля 3 млн. громадян 
України,  зареєстровано  3040  релігійних  організацій,  а  в  Києві, який  за 
населенням  дорівнює  приблизно  Львівщині,  лише  1121.  Тому,  з’явившись  як 
міський феномен, новітня релігійність зберігає цю характеристику й понині.

  Такий статистичний огляд нових, в т.ч. американських, релігій, що фіксує 
їхню присутність в українському суспільстві, не дає підстав ані перебільшувати, 
ані применшувати їхнє значення в релігійному житті українського суспільства, 
для  духовного  розвитку  сучасної  України.  Нові  релігійні  організації  активно 
займаються просвітою, в прямому сенсі цього слова несуть слово Боже в маси, 
привертають увагу простих людей до проблем духовного життя, стимулюють їх 
вивчати  релігійну  літературу,  особливо Біблію.  Але  їх  участь  в  цих  процесах 
майже пропорційна їхній присутності в релігійному просторі.

  Сутність американських релігій. Аналізуючи новітні американські явища, 
так звану другу хвилю проникнення американських релігій в Україну, матимемо 
на  увазі,  що,  незважаючи  на  різні  умови  і  причини  їх  появи  в  Україні,  можна 
говорити про типово американські релігії, виокремлюючи їх за певними рисами. 
Серед них ми знайдемо такі, які характеризують будь-який протестантський рух, 
на  відміну,  скажімо,  від  православ’я чи  католицизму.  Проте  оскільки  вони 
спрацьовують і зараз, то їх присутність зайвий раз артикульована. Крім того, в 
характеристиках  останньої  хвилі  американської  протестантизації України 
прозвучать  і  такі,  які  притаманні  будь-якому  американському  впливові. Але 
з’явилися  і  абсолютно  нові  ознаки,  які  говорять  про  розвиток  американської 
релігійності,  що  трансформується  в  умовах  глобалізації  і  під  впливом  інших 
культур, можливо, й української.

Що це за типово американські риси?
Американські  релігії,  на  нашу  думку,  можна  характеризувати  як

місіонерські,  проповідницькі,  текстуальні,  персоналістично  спрямовані, 
навчально-виховуючі,  практикуючі,  солідарні,  благодійницькі,  демократичні, 
аполітичні.

  В  українському  конкретно-історичному  контексті  вище  названі  риси 
американських  релігій  виявлялися  надто  суперечливо.  Але  є  речі, які,  без 
сумніву, є конструктивними, що матимуть позитивні наслідки для релігійного, і 
не тільки, життя України:

  1) американці  своєю  активною  місіонерською  діяльністю  відродили 
первісну - місіонерську - природу християнства, нагадали традиційним церквам 
про найважливіше покликання християн – через проповідь нести Євангеліє всім
народам. Під впливом американських християн більшість традиційних Церков

48



 
 

 
 

 
 

 
 
  

 

 

 
  

 
 

  
  

 
 

 
  

 
   
   

 
 

 

  

вже постворювали місіонерські відділи, активізували мирянський місіонерський 
рух,  провели  з’їзд  православних  місіонерів,  почали  видавати  відповідну 
літературу;

  2) американці  зродили,  викликали,  проснули  в  українців  зацікавленість 
Біблією,  спонукуючи  її  не  тільки  бачити,  але  й  читати,  вивчати, покладатися, 
використовувати, пропагувати;

  3) АР продемонстрували практичність християнства, показали, що релігія 
не тільки теорія, але й практика, утвердили образ практикуючого християнина;

  4) привнесли  англійську  мову  як  мову  священних  текстів,  богослужінь, 
молитов, церковного спілкування, спілкування віруючих;

  5) АР  виступили  як  дипломатичні  інституції,  через  які  протестантська 
держава  спілкується  із  православною  державою,  а  особливо  як  інституції 
народної  дипломатії,  через  які  прості  люди,  а  не  тільки  лідери, прагнуть 
взаєморозуміння,  єдності  в  вірі,  добрих  стосунків  між  цілими  родинами,  що 
спілкуються не тільки як совірники, але й як представники двох країн;

  6) завдяки  своїй  глобальній  присутності  в  світі  АР  ввели  Україну  в 
світовий  релігійний  простір,  культурно  адаптуючи  українців  до  вселюдського 
контексту;

  7) АР  сприяли  західному  (європейському)  вибору  українців,  ставши 
противагою  Росії  із  її  московським  консервативним  православ’ям, коли 
створилася можливість порівняти і свідомо вибрати, додатково спираючтсь і на 
релігію, східну або західну орієнтацію;

  8) АР  актуалізували  важливу  соціальну  функцію  Церкви  – опіки  над 
нужденними  (духовно  і  матеріально)  через  надання  соціальної  і  гуманітарної 
допомоги;

  9) АР  подали  реальний  приклад  демократизму,  поваги  до  людської 
особистості,  виступили  гарантом  демократичних  процесів  в  Україні;  підняли 
значення релігійної свободи, права на свободу совісті, свободу світоглядного, в 
т.ч.  релігійного  вибору,  можливості  права,  релігійних  організацій,  віруючої 
людини в утвердженні свободи релігій;

  10) АР реально змінили світогляд віруючих, відношення до себе, світу, 
інших  людей,  до  життя:  замість  колективного  несвідомого  приходить 
відповідально індивідуально свідоме;

11) АР показали можливі нові форми організації духовного життя;
12) АР, зрештою, виконали роль ферменту сучасного релігійного життя

українців, чия релігійність актуалізована завдяки американцям-християнам.
Це – без сумніву, конструктив, які принесли із собою АР, реальні здобутки

(і то не всі), які отримала Україна від присутності АР, і їх не можна не бачити. 
Але  сама  ця  присутність  АР  і  їх  конструктивність  поставили  ряд запитань, 
створили ряд контроверсійних ситуацій, про які не можна не сказати.

  Проблеми,  які  артикульовані  (створені)  присутністю  АР  в  релігійному 
житті України. Статус будь-яких релігій в Україні регламентується “Законом про 
свободу совісті і релігійні організації”, за яким всі релігії рівні перед законом. 
Але між законодавчою нормою та її реалізацією в складному релігійному процесі
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в Україні існує багато суперечностей. Про що йдеться у зв’язку із поширенням 
американських релігій?

  За роки незалежності релігійна карта України, яка раніше була обмежена 
лише  “дозволеними”  9  конфесіями,  суттєво  збагатилася,  релігійне життя 
українців  урізноманітнилося.  Але  це  посилило  релігійну  гетерогенність
(різноманітність) українського народу, розділенність українського суспільства за 
релігійної  ознакою.  До  різнополітичності,  поліетнічності  додається  ще  й 
полірелігійність.  Зростаюча  кількість  релігійних  течій  і  центрів  (з  9  до  130)
свідчить  про  плюралізацію  суспільної  свідомості,  релігійного  світобачення 
зокрема.  З  одного  боку,  в  житті  народу  України  створена  унікальну  ситуацію 
реального (практичного) релігійного і світоглядного плюралізму, а з іншого – це 
небезпечно для відносної релігійної гомогенності українського суспільства, яку 
навряд чи вдасться зберегти, якщо Україна усвідомлює себе частиною світового, 
зокрема європейського, співтовариства. Останнє давно вже характеризується як 
полірелігійне. З одного боку, так, плюралізація зрештою сприяє демократизації 
держави,  входженню  України  до  світової  спільноти,  яка  давно  вже не 
монорелігійна  (навіть  Європа,  де,  на  відміну  від  Америки,  існують  історичні, 
традиційні,  базові  релігії),  а  з  іншого  – розмивають  етнічну  ідентичність, 
створюючи  тим  самим  так  звану  проблему  конфлікту  ідентичностей. Чи 
сприяють  релігії  американського  походження  централізації,  духовній 
консолідації  нації, чи не  створюють  вони плутанину  в  релігійній сфері,  в  якій 
сучасному віруючому важко зорієнтуватися? Скоріше так.

  Саме  завдяки  новим  релігіям  ідейний  і  екзистенційний  простір  України 
збагатився  нетрадиційними  підходами  і  способами  життя,  що  будуються  на 
інших світоглядних засадах, ніж ті, що були притаманні українцям від роду. Це 
можна сприймати як загрозу розмиття традиційної суспільної та індивідуальної 
свідомості, що після багатьох років ідейної інтервенції ще не відновилася й не 
зміцнилася.  В  неї  включаються  деякі  інородні  уявлення  і  звичаї (зокрема,  про 
переселення  душ  або  надто  активне  чи  навпаки  – надто  пасивне  ставлення  до 
життя).  Присутність  нових,  альтернативних  релігійних  явищ  струснуло 
традиційний  світогляд,  спосіб  мислення,  традиційні  устої  українського 
суспільства.  Українці  побачили,  що  є  ІНШЕ,  і  воно  не  завжди  гірше  від 
українського.  За  кожною  нетрадиційною  релігією  стоїть  інша  культура,  інші 
стереотипи,  які  не  збігаються  з  автохтонними.  Світоглядна  революція 
відбувається не просто в змінених умовах, а в умовах ринкової конкуренції. Не 
дарма  сучасну  ситуацію  вибору  релігій  порівнюють  з  маркетом,  де попитом 
користується  дешевший  і  якісніший  товар.  Зрозуміло,  що  ніякий  державний 
контроль за тим, яка релігія має стати масовою, не діє, повернення до ситуації 
домінування якоїсь однієї релігії чи церкви вже неможливе.

  Плюральність створює умови вільного вибору релігій, але ці умови не рівні 
для традиційних і нових релігій (відомо, що перші певною мірою підтримуються 
владою, особливо місцевою, а більшість АР - Америкою).

  АР утвердили повагу до прав людини на особистий вибір, але при цьому 
відсутній  баланс  інтересів  особи  і  спільноти,  що  призводить  до нехтування
загальнонаціональних пріоритетів.
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  АР пропонують нові трактування, нові концепції, нове розуміння життя і 
світу, Бога і людини, чим створюють, без сумніву, певну загрозу традиційним 
релігіям,  традиційній  духовності,  традиційному  способу  життя.  Самі  АР, 
базуючись  на  певній  традиції,  як  правило,  чужій  для  українців, надають 
можливість  познайомитися  з  іншим  світом,  з  іншими  культурами,  привчаючи 
українців до толерантного співжиття з іновірцями. Але постає питання - чи не 
призводить це до негації українських традицій, чи не виступають АР невільно 
додатковою можливістю розсварення своїх  із своїми, розмиття поняття єдиної 
церкви, єдиної нації, єдиної культури тощо. Не будучи наслідком внутрішнього 
розвитку  українських  релігій,  чи  перетворяться  АР  з  часом  на  рідні  для 
духовного життя нації релігії?

  Демонструючи новітню форму співіснування різних релігій, АР подають 
приклад того, як можна жити за новими правилами  – не в ситуації постійного 
конфлікту, а в режимі діалогу.  Але при цьому, зрозуміло, АР використовують 
виключно американський досвід, а чи він спрацьовує в Україні?

  Пропагуючи  ідеї  родини,  поваги  до  батьків,  АР  невільно  вплинули на 
загострення проблеми поколінь. Деяким українським батькам так хотілося, щоб 
діти  успадкували  заборонену  комуністичним  режимом  віру,  щоб  держава 
релігійно зміцнилася за рахунок однієї Церкви. Вони і так не розуміють молодь 
за її дещо нові життєві орієнтації, а тут з’являється ще додатковий дратівливий 
момент  у  відносинах  “батьки-діти”  – світоглядний,  що  свідчить  про  більш 
глибокий  розрив  традиції,  багатовікової  духовної  спадщини,  культурної 
неперервності поколінь.

  Тим  не  менш,  АР,  успішно  справляючись  з  духовними,  соціальними 
проблемами,  виявилася  достатньо  функціональною:  крім  звичайних
(комунікативна,  інтеграційна,  компенсаційна  тощо),  релігії  американського 
коріння  виконували  і  специфічні  функції  (дипломатична,  міжкультурного 
спілкування, англоїзаторська тощо) в українському суспільстві, про що вже було 
зазначено. Але розширюючи функціональність релігії в соціальній, культурній 
сфері,  чи  не  втрачаються  від  цього  АР  як  власне  релігії?  Чи  залишається  там 
віросповідна компонента, а чи тільки надаються послуги на віросповідні потреби 
споживача-віруючого?  Де,  власне,  межа  релігійного  і  нерелігійного, 
білярелігійного або навіть псевдорелігійного?

  Питання, які і досі постають перед АР і на які все ще не знайдені відповіді. 
Незважаючи на збільшення все нових неофітів, появу все нових церков, АР не 
здатні охопити духовним впливом більшу частину українців, які в основній своїй 
масі залишаються все таки поза конфесіями, ставляться до релігії індиферентно, 
незважаючи на проповідницькі та організаційні зусилля як традиційних церков, 
так і нових течій. І це при тому, що кількість місій в Україні тільки за 1991-2011
роки збільшилася у 18 разів (з 20 до 357), а чисельність священнослужителів в 
релігійних організаціях зросла з 9773 в 1992 році до 31011 осіб в 2011 р., тобто 
майже  в 3,2 рази.  Американці  не  розуміють  загальну  байдужість  українського 
суспільства  до  релігійних  питань,  хоча  всі  тільки  й  говорять  про  духовність 
українського  народу.  Вони  не  розуміють  лінивість  і  пасивність  українців  в
духовній сфері. Вони ніяк не можуть збагнути ту прірву, яка існує між високими
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українськими  намірами і  мізерними  втіленням,  між природною працьовитістю 
українців в сфері матеріальній, і паталогічним неробством в сфері духовній.

  Американці не розуміють, що не можуть поділити між собою традиційні 
Церкви, православні і католики, всі українські християни, якщо стільки роботи 
для всіх. Як християни, вони хотіли б братських відносин, а їх ненавидять гірше 
за  язичників.  Відсутність  солідарності  в  суспільстві,  особливо щодо 
загальнонаціональних завдань, штовхає АР до штучної ізоляції, сектантства.

  Американці не розуміють, чому їх, таких релігійних, моральних і соціально 
активних, які всяк допомагають не своїй державі, працюють на неї безкоштовно, 
піднімають духовний рівень її народу, ця держава не тільки не цінує, не дякує, 
але й дискримінує (не реєструє, не дає, забороняє, не пропускає). Звикши до того, 
що підтримка держави у релігійній діяльності не є обов’язковою, американці на 
перших  порах  і  не  прагнули  мати  будь-які  контакти  з  нею.  Незалежність  від 
держави  виглядала  як  норма  демократичного  суспільства.  Але  недовга  історія 
переконала американців, що в Україні церква повинна мати зв’язки з державою. 
Тому АР дрейфують від політики нейтральності щодо держави в бік формування 
дипломатичних  (далеко  не  партнерських!)  відносин  з  нею:  налагоджується 
зв’язок  із  місцевими  органами  влади,  центральними  її  офісами,  державними 
установами, громадськими організаціями. Якщо для релігії в Америці важливим 
є те, як люди сприймуть Церкву, мас-медіа, то для американських релігій тут, в 
Україні доленосним є те, як держава зреагує на ту чи іншу церкву, бо від цього 
залежить  успіх  церкви,  статус  її  вірних.  Американці,  зорієнтувавшись  на 
персональний, а не інституційний підхід у стосунках, чітко визначили впливових 
людей в державі і поступово добиваються прихильності державних службовців, 
депутатів,  керівників  місцевих  органів  влади.  Але  американцям  все  одно  не 
зрозуміло:  навіщо  їм  у  державі,  яка  проголосила  відокремлення  Церкви  і 
держави,  тим  самим  створивши  безпрецедентні  умови  для  більш  вільної 
присутності, активності релігійних громад в суспільстві, весь час озиратися на 
те, що скаже “Княгиня Марья Олексіївна”.

  Нарешті,  як  пояснити  американцям,  які  з  особливою  шанобливістю 
ставляться  до  законів,  міжнародних  договорів,  що  Україна,  підписавши 
міжнародні угоди, заяви, хартії щодо свободи совісті і релігії, порушує і чинне 
законодавство, і міжнародні декларації не від злої волі, а від неосвіченості деяких 
державних  службовців,  що  ніяк  не  сприяє  авторитету  нашої  держави  на 
міжнародній арені.

  Відповіді  АР  на  виклики  українського  суспільства.  Такі  непрості умови 
існування орієнтують АР на зміну своєї стратегії і тактики в Україні. В останні 
роки громади акцентують увагу на інтенсивності свого розвитку, працюють над 
якісними показниками своєї присутності в суспільстві. Вони не стільки прагнуть 
залучити  в  свої  спільноти  нових  вірних,  скільки  підняти  духовний  рівень  вже 
наявних членів. Тут є певні досягнення: налагоджено видання своєї літератури, 
відбувається  підготовка  українських  проповідників,  ведеться  індивідуальна 
робота  з  кожним  віруючим,  залучення  його  до  навчання,  підвищення  його 
культурного,  освітнього,  богословського  рівня.  АР  виступають  за активну
присутність  віруючого  в  житті  громади  і  суспільства,  успішну  адаптацію  до
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конкретного етнокультурного середовища. Можна сказати, що зараз громади АР 
переживають  етап  активного  пристосування.  Це  надзвичайно  піднімає  їх 
творчий дух. На зміну строгій регламентації, обмеженням в діяльності, життю за 
чіткими  вказівками  керівників  громад,  які  були  необхідні  раніше для  їхнього 
виживання, приходить деяка лібералізація, заснована на принципі не обмеження 
чи виключення, а виправданої дозволеності і додатковості. Цінується ініціатива, 
пошук  ефективних  способів  роботи  з  різними  верствами  населення, хоча,  без 
сумніву, постійний і повсемісний контроль з боку керівних органів конфесій або 
церков все ще зберігається.

  В зв’язку з цим постала проблема свободи в релігії, проблема визначення 
тих  меж  людської  творчості  в  релігійній  сфері,  які  дозволені  в тій  чи  іншій 
традиції.  Найбільш  успішними  і  стабільними  виявилися  ті,  які  віднайшли 
розумну міру між новаторством і консерватизмом. Але дискусії в самих громадах 
продовжуються, часто в гострих формах явного незадоволення щодо політики 
керівництва, його стратегії релігійного розвитку і вибору тощо.

  Незважаючи  на  певну  настороженість  українського  суспільства  щодо 
допомоги  з  боку  іноземців,  яка  все  ще  сприймається  на  рівні  втручання  у 
внутрішнє життя країни (українцям важко зрозуміти природу благодійництва), 
все  таки вдалося  досягнути  успіхів  і  в  цій  справі:  медичне  обладнання  для 
лікарень,  ліки  для  хворих,  коляски  для  інвалідів,  одяг  та  їжа  для  соціально 
вразливих верств населення, антинаркотична пропаганда і допомога, соціальні 
центри  допомоги  тощо.  Не  на  один  мільйон  доларів  американці  надали  цієї 
допомоги,  левова  частка  якої  прийшла  через  АР,  але  українська  громадська 
думка  налаштована  проти  АР.  Показово,  що  преса,  така  вільна  і  незалежна, 
майже нічого не повідомляє про благодійництво АР, взагалі про діяльність якоїсь 
нової релігії. Більше того, нікого не дивують статті типа “ Плюс мормонизация 
всей  страны”  (“Слава  Севастополя”)  або  “Чи  стане  Україна  Східною 
Мормонією” (“Молодь Черкащини”). І це після 20 і більше років присутності АР 
в Україні.

  Проте  навіть  мовчазна присутність  в  релігійному  просторі  України  АР 
зробила  свою  справу.  Сфера  міжконфесійних  відносин  дуже  повільно,  але 
піддається змінам: замість відкритої критики з боку православних, а особливо 
УПЦ  МП,  яка  в  АР  бачить  руйнівника,  глобаліста,  греко-католиків,  деяких 
протестантів  утверджується  більш  спокійне  сприйняття  реальності:  чи  то  вже 
звикли,  чи  то  вирішили,  а  де  дітися,  чи  то  бачать,  що  нічого  поганого  АР  не 
роблять. Але дружби і довіри між традиційними і новими християнами немає. 
Важко очікувати, що традиційні церкви полюблять АР як братів, але поступово 
приходить  усвідомлення  якоїсь  далекої  спільності  за  релігійною ознакою.  АР 
декілька разів прагнули до кооперації, подавалися із заявами до Всеукраїнського 
церковного  об’єднання,  але  реакція  одна:  іудеїв,  мусульман,  буддистів 
приймаємо, а неохристиян – ні. Деякі Церкви переконані в тому, що існування в 
одному  релігійному  і  духовному  просторі  різних  релігій,  конфесій,  релігійних 
громад  – реальність,  тому  почалися  пошуки  форм  толерантного  співіснування 
між ними. Останні завершилися утворенням фактично альтернативної державній
Міжконфесійній  Раді  Церков,  яка  складається  тільки  з  традиційних  релігій  і
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Церков,  структури  для  об’єднання  релігійних  меншин  – Української  асоціації 
релігійної  свободи.  Утворення  УАРСу  в  Україні  є  певною  реакцією 
недомінуючих і маловпливових релігій, які стурбовані поправінням українського 
суспільства  щодо  нових  релігій,  можливістю  втрати  демократичних досягнень 
українського  законодавства,  державно-церковної  політики  в  сфері  свободи 
релігії, утвердження толерантності й терпимості в суспільстві.

  На  початку  діяльності  АР  в  Україні  гострою  була  мовна  проблема. 
Більшість нових релігій прийшли в Україну переважно з англомовних країн або 
ж  через  західних  посередників,  тому  мовою  богослужби,  організаційної 
діяльності була, як правило, англійська (з перекладом частіше на російську, ніж 
українську), незрозуміла для більшості їх українських неофітів. На відміну від 
Заходу,  де  знання  англійської  мови  кращі  і  де  мовна  адаптація  відбувалася 
скоріше і природніше, Україна мала здолати цей мовний бар’єр, що сповільнило 
процес утвердження тут АР. Зрештою це призвело до того, що, з одного боку, 
зріс інтерес до англійської мови, відповідно побільшало в громадах людей, які 
розуміють і використовують її, а з іншого - самі неорелігійні організації почали 
видавати  свою  віроповчальну  літературу,  вести  проповіді  рідною українцям 
мовою. Так, Церква Ісуса Христа Святих останніх днів видрукувала український 
переклад  "Книги  Мормона",  українською  мовою  видруковує  свій  часопис 
«Ліягона».  Подібний  процес  спостерігається  нині  і  серед  деяких інших 
неорелігійних,  зокрема  харизматичних  течій.  Потребу  в  необхідній  літературі 
громади  задовольняли  за  рахунок російськомовних  видань,  але  їх наявність  і 
спрощувала,  і  ускладнювала  адаптацію новітніх  релігій  в  Україні.  З огляду  на 
сучасну  мовну  ситуацію,  українські  віруючі  прекрасно  розуміють проповіді, 
книжки,  релігійну  періодику  російською.  Але  новітній  рух,  який має 
богослужбову і богословську літературу українською мовою, в свідомості людей 
набирає (нехай лише зовні) ознак нечужої течії, якій можна довіряти.

  В руслі адаптаційних процесів для АР лежить і проблема врахування ними 
історичного,  культурного  та  національного  контексту  в  своїй  місіонерській 
діяльності. Українське суспільство має підстави для незадоволення діяльністю 
тих релігійних течій, які не враховують історичну релігійну традицію українців, 
в непритаманній українській ментальності формі нав’язують те чи інше вчення, 
вважають свої цінності набагато вищими за традиційно українські, безпардонно 
і примітивно проводять місіонерську роботу, зневажають українську мову тощо. 
Незнання  місіонерами  релігійної  історії  України  та  її  сучасної релігійної 
конфігурації,  особливостей  релігійної  духовності  народу,  серед якого  вони 
проповідують  свої  вчення,  лише  шкодить  новим  рухам,  їх  утвердженню  в 
Україні.  Цей  недолік  перших  років  поширення  АР  майже  подоланий. Хтось 
вирішує цю проблему спонтанно, а хтось системно, як, наприклад, ЦІХСОД, яка 
спеціально готує молодих місіонерів для України, яким, крім мови, викладається 
історія  і  культура  України,  влаштовуються  навчально-ознайомчі  поїздки 
американських  студентів,  для  них  створений  літній  семінар  на  базі  Інституту 
міжнародних відносин.

На  сьогодні  більшість  неорелігійних  громад  вже  організаційно
оформилися, уточнили віросповідні положення, зміцнили свої позиції в соціумі,
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серед  людей.  Отже,  в  цілому  відбулася  стабілізація  як  кількості неорелігійних 
громад та представлених в Україні різних релігійних течій, так і прихильників 
або  членів  цих  громад.  Найбільш  організаційно  стабільними  нині є  Церква 
Повного  Євангелія,  різні  харизматичні  церкви,  Церква  Ісуса  Христа  Святих 
останніх  днів,  Церква  Христа.  Вони  вже  увійшли  в  русло  нормального 
функціонування як релігійних організацій. Але ще залишилися й  такі релігійні 
течії,  які  організаційно  не  є  цілісними.  Їм  доведеться  ще  стати власне 
релігійними організаціями.

  Поступово,  входячи  в  нормальне  русло  релігійного  життя,  нові  громади 
стають більш традиційними, перетворюються в потужні організації з розвинутою 
інфраструктурою,  із  значним  штатом  функціонерів,  чітким  розподілом  сфер 
діяльності як всередині громади, так і поза нею. Зрозуміло, що утворення таких 
інституалізованих громад веде до партикуляризації, корпоратизації суспільства 
за релігійною чи конфесійною ознакою. Але поява нових організацій означає, що 
відбувається  професіоналізація  релігійної  сфери.  Якщо  на  початку  діяльність 
неорелігійних  об’єднань  характеризувалася  деяким  примітивізмом, 
дилетантизмом  в  управлінні,  то  поступово  зростає  і  освіченість, і  досвід 
конфесійних керівників, кожного з віруючих.

  Зрозуміло, що і нові течії мають багато претензій до нашого суспільства. 
Навряд  чи  неовіруючим  в  Україні  подобається  необґрунтована  ворожість  і 
упередженість людей щодо АР. Члени нових релігійних організацій не можуть 
зрозуміти  нерівності  у  відношенні  до  себе  з  боку  держави,  погодитися  з 
невиконанням державою конституційних і законодавчих норм з свободи совісті, 
прийняття обмежень владних структур щодо пропаганди релігійних знань тощо. 
Церкви  навчилися формулювати  свої  питання  і  претензії,  інколи  навіть  в  залі 
суду. Головне, щоб проблеми, які виникають, вчасно і законно були вирішені, а 
протиріччя - подолані, але не стільки шляхом заборон, протестів, протистоянь, 
скільки через діалог, спільну працю над розв’язанням різноманітних, насамперед 
міжконфесійних і міжрелігійних, проблем в Україні.

  Український  погляд на  американські  релігії.  Як  бачимо,  проблема 
існування американських релігій в Україні має декілька зрізів, підходів, аспектів. 
Її  можна  інтерпретувати  психологічно,  політично,  соціологічно, філософськи, 
геополітично, економічно, з т.з. національної безпеки, фінансових інтересів тих 
чи  інших  груп  тощо.  Хоча  мова  йде  про  релігію,  але  реально  релігія  живе  не 
тільки у своєму, вузько функціонально означеному полі. Вона проявляє себе в 
інших  контекстах  – економічному,  політичному,  соціальному,  історичному, 
духовному, культурному. Оцінка цього контексту різна як з боку американців, 
так й українців. Але загалом модель така:

  Україна  – одна  із  історичних  культурних  територій  Східної  Європи,  що 
тривалий час  знаходилася  в  політичній,  економічній  та  ін.  залежності  від 
сусідніх  держав  (Польща,  Росія,  Австро-Угорщина,  Румунія,  Туреччина). 
Отримавши в 1991 році державну незалежність, ця країна пережила системний 
колапс,  з  якого  дуже  повільно  вибирається  шляхом  реформування  своєї 
економіки, соціальної сфери, політичного режиму тощо. Сподівання на швидке
відродження  країни,  перетворення  її  на  квітучий  край,  оазу  матеріального
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благополуччя,  соціального  миру,  політичної  стабільності,  зростаючої 
культурності  і  духовності,  які  існували  в  перші  роки  незалежності,  не 
виправдалися. Не зупиняючись на причинах цієї системної кризи, подивимося на 
наслідки: поява соціального песимізму, глибоке моральне розчарування, зневіра 
в усіх і вся. Це все чудовий психологічний грунт для відчуття самотності, для 
пошуку  шляхів  виходу  із  ситуації.  Саме  в  такий  час  активізуються  не  тільки 
пошуки матеріального, але й духовного виходу, компенсації.

  Тому  американські  релігії  – це  не  тільки  привнесення  американської 
віросповідності  (про  характерні  ознаки  якої  вже  йшлося),  яка  формувалася  в 
інших  історичних  умовах  серед  принципово  інших  людей  у  час  формування 
вільної  демократичної  держави,  де  пріоритетними  визнавалися  права  особи. 
Американські  релігії  несуть  із  собою  американський  стиль  життя, 
американський  спосіб  думання,  американську  модель  міжособистісних 
відносин,  американську  манеру  розмовляти,  читати  проповіді,  спілкуватися, 
американський  прагматизм  і  практицизм,  повагу  до  людини  та  її  прав, 
міжнародну мову, американські структури тощо.

  Пропонуючи  український  погляд,  ми  свідомі  того,  що  він  не  єдиний  і 
одноманітний,  а  є  певним симбіозом,  сумарністю різних  точок  зору.  Реально 
існує як мінімум три підходи до АР з багатьма варіаціями всередині кожного. І 
це корелюється із загальним ставленням України до Америки, а воно, як відомо, 
хитається  від  позитивного  (проамериканство)  до  різко  негативного
(антиамериканство).

  Є яскраві презентанти цих крайніх позицій, але переважна більшість людей 
через  незнання,  виключеність  з  духовних  процесів,  нейтральні,  точніше  –
байдужі  до  АР.  Ніхто  ніяких  опитувань  стосовно  ставлення  тих  чи інших 
соціальних  груп,  чи  політичних  сил,  чи  релігійних  організацій  до  АР  – не 
проводив.  Проте  позицію  суспільства  щодо  АР  в  цілому  можна  з’ясувати  за 
громадською  думкою,  яка,  як  зазначалося  вище,  неоднорідна,  представлена 
трьома типами, маючи тих чи інших носіїв або презентантів як серед окремих 
осіб,  так  і  політичних  партій,  громадських  організацій,  урядовців,  церков, 
соціальних  прошарків,  певних  національних  спільнот,  вікових  груп, 
жінок/чоловіків.

  Можна передбачати, скажімо, що православні, причому всіх юрисдикцій, 
до релігій американського коріння ставляться негативно, в кращому випадку  –
стримано, оскільки тільки православ’я вони вважають єдино істинною релігією і 
вірою  українського  народу,  чиї  інтереси  ці  церкви  представляють. 
Альтернативною є позиція адептів самих АР, молоді, яка орієнтована на Захід, 
інтелігенції, яка усвідомлює роль міжкультурних обмінів і комунікацій. Всі вони, 
очевидно, до АР ставляться надзвичайно приязно.

  Виокремлюючи такі різнорідні погляди і відношення, ми розуміємо, що є 
причини  для  їх  існування,  як  об’єктивні  (позитивний  чи  негативний  досвід 
присутності  окремих  американських церков  в  українському  просторі),  так  і 
суб’єктивні  (світоглядні,  політичні  та  ін.  преференції  презентантів  таких 
підходів). Але зазначимо, що суспільство у своєму ставленні до нетрадиційної
релігійності в цілому стає дедалі нетерпимим, відчувається супротив поширенню
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новітніх течій з боку державних, церковних та частини громадських структур. 
Сформований  сталий  стереотип  щодо НРТ,  в.ч.  АР:  це  чужі,  ворожі,  шкідливі 
утворення,  які  зомбують  українське  населення,  поширюють  неправдиву  віру;
руйнуючи істинну духовність українського народу, вони є тотальною загрозою 
українському суспільству, здоров’ю нації, державній безпеці. Всі новонавернуті 
віруючі,  з  цієї  точки  зору,  – це,  в  кращому  випадку,  жертви,  а  в  гіршому -
бездуховні  істоти,  зрадники  свого  народу.  Висновок  один  – винищити  вірус 
захоплення  неукраїнськими  релігіями,  заборонивши  їх  діяльність. Це  й 
відбувається  на  місцевому  рівні,  коли  державні  органи,  порушуючи  і 
законодавство,  і демократичні права  громадян, обмежують  діяльність новітніх 
течій. Так, в свій час адміністрація Києва - столиці України, де на той час було 
зареєстровано  300  нових  протестантських  громад,  заборонила  здавати  зали  в 
оренду  “новим”  протестантам,  які,  зрозуміло,  відчували  брак  молитовних 
будинків.  Директори  місцевих  кінотеатрів  та  клубів  вимушені  були  розірвати 
угоди з  протестантами.  Конфлікт  між  харизматичною  Церквою  Божою  і 
київською  владою  щодо  оренди  приміщення  для  богослужінь  призвів до 
створення при Київській мерії спеціальної ради для вирішення спірних питань, 
надання землі і дозволу під забудову нових храмів, молитовних будинків тощо.

  Держкомрелігій щороку надав і надає декілька тисяч офіційних погоджень 
на перебування в Україні віруючих-іноземців, закордонних релігійних діячів. До 
речі, цей факт постійно викликав негативну реакцію з боку традиційних церков, 
яка озвучується багатьма мас-медіа. За поданням обласних управлінь у справах 
релігій  часто  надаються  відмови  у  в’їзді  представникам  багатьох релігійних 
організацій  та  закордонним  місіонерам,  але  при  цьому  конкретно не 
повідомляється,  скільком  відмовили. Нині у  Верховній  Раді  блукає  проект 
Закону про заборону в Україні місіонерської діяльності проповідників-іноземців.

  Усвідомлюючи  неоднорідність  точок  зору  і  поправіння  українського 
суспільства  щодо  АР,  задумуємося  над  тим,  а  який  підхід  є  найбільш 
оптимальним,  прийнятним  для  суспільства,  як  українського,  так  і 
американського? Америка навряд чи очікує на вселюдську любов і вдячність за 
поширення  своєї  присутності,  в  даному  разі  релігійної,  в  інорелігійному  та 
іноетнічному  середовищі.  З  іншого  боку  і  Україна  розуміє,  що,  привчаючи 
українців  до  макдональдовських  хот-догів  і  зарубіжних  кредитувань,  важно 
втримати  в  чистоті  віру  батьків.  Але  при  цьому  обидві  сторони  зацікавлені  в 
об’єктивності  інформації  про  американські  релігії.  Американці, що 
приїжджають на релігійну місію, не бажають бути  стереотипним уособленням 
імперії  зла,  носіями  деструкції  духовних  традицій  України,  представниками 
тоталітарних сект. А тим більше громадяни України, які зробили свій вільний 
вибір  на  користь  таких  Церков,  не  прагнуть  автоматично попадати  до  п’ятої 
колони, яка готує заколот проти незалежної молодої держави. Та й Україні не 
потрібна, якщо вдуматися, ситуація додаткових проблемних протистоянь. Вона 
хоче стабільності, тому природним є її бажання мати об’єктивну, неупереджену, 
але  правдиву  інформацію  про  нові  релігії,  які  з’являються  в  її життєво 
важливому  просторі.  От  і  виходить,  що  об’єктивно  і  Америка,  і  Україна
прагнутимуть  до  формування  нейтральної  громадської  думки  щодо  АР,  до
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збільшення впливу  саме об’єктивної точки зору на нові релігійні процеси, яка 
представлена науковцями і буде відстоюватися саме ними. На це є об’єктивне 
підґрунтя. Науковці фахово вивчають явища релігійного життя сучасної України 
в  усій  його  сукупності.  Академічність  релігієзнавства  як  науки вимагає  саме 
такого  – безоціночного,  об’єктивного  підходу  до  АР  як  духовного  явища,  що 
представлений певними інституалізаційними формами і реалізований в характері 
індивідуальної  і  суспільної  релігійної  свідомості  і  поведінки. В  Україні  є 
відповідні  наукові  інституції,  здатні  забезпечити  високий  рівень  досліджень 
релігійних  феноменів.  Це,  насамперед,  Відділення  релігієзнавства  Інституту 
філософії iм.Г.С.Сковороди НАН України, в складі якого працює 8 докторів і 10 
кандидатів  наук. Відділення - наукова  спільнота,  рівної  якій  немає  в  інших 
країнах.

  Підводячи  підсумок,  треба  сказати,  що  АР  – це  не  цілісний  феномен. 
Відомі нам як американські ці релігії мають різне коріння, неєдиного засновника, 
різнотипові  соціокультурні  засади,  історичні  хвилі,  соціальну  орієнтацію, 
специфічний  професійний  і  освітній  склад  громад,  вікові  особливості  адептів 
певних  течій.  Ставши  фактом  і  фактором  сучасного  українського  релігійного 
життя, АР потребують неупередженого, глибокого і професійного вивчення, яке 
базоване  на  серйозному  інформаційному  накопиченні  даних,  спілкуванні  і  з 
керівниками,  і  з  простими  віруючими.  Це  надасть  можливість  бути в  курсі 
реальних, а не надуманих проблем, спрямовувати АР на інтеграцію в українське 
суспільство,  допомогти  їм  позбавитися  сектантських  настроїв,  недовіри, 
подивитися на себе очима інших суб’єктів соціальних відносин. І якщо в цьому 
дослідницький  інтерес  американський  і  український  вчених  збіжиться,  то  тим 
краще буде для всіх – АР, вчених, віруючих, держав, фондів, які знатимуть кого 
і навіщо вони підтримують.

8. ЦЕРКВА ЯК ФАКТОР ЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНСТВА
В ДІАСПОРІ

  Українська  діаспора,  як  і  будь-яка  інша,  завжди  поставала  перед 
проблемою  самоідентифікації,  яка  тісно  була  пов’язана  із  збереженням  або 
розчиненням  українців  в  іноетнічному  середовищі.  Зрозуміло, що  серед 
українців-емігрантів - як в минулому, так і тепер - знаходилися люди, які були 
байдужі до свого походження, до рідної мови, до своєї етнічності, а відтак і не 
прагнули  зберегти  ту  національну  ідентичність,  яка,  на  їх  думку,  заважала 
їхньому  інкорпоруванню  до  соціально-економічної  системи  і  культурного 
середовища інших країн. Але частіше всього люди, які за власним бажанням або 
через  об’єктивні  обставини  вимушені  були  емігрувати,  забирають з  собою 
найдорожче,  переносять  в  нову  країну  поселення  все, що  їм  нагадує  місце  їх 
народження-проживання.  А  оскільки  людина обмежена  в  своїх  можливостях 
перенести все багатоманіття світу матеріального (хоча, навіть за таких скрутних 
обставин,  українець  брав  з  собою  рідні  “талісмани":  грудку  Рідної  Землі, 
мережану-вишиту  хустину  чи  рушник,  медалик,  ікону).  Вона,  окрім  цього,
вдається  до  переносу  на  чужину  свого  світу  духовного,  який  складається  із
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фольклору  як  усного,  пісеного  так  і  образотворчого,  зафіксованого  в  мові, 
звичаях  та  традиціях83.  Для  української  людини  ХІХ - першої  половини  ХХ 
століття  всі  ці  цінності  були  освячені  вірою  в  Бога  і  уособлені в  одній  із 
Українських Церков – православній чи греко-католицькій.

  Визначаючи роль Українських Церков у житті української діаспори, треба 
насамперед,  як  це  засвідчують  отці  – православний  Степан  Ярмусь,   греко-
католицькі  –Іван  Музичка,  Іван  Ортинський  і  зокрема   Іван  Шевців  (працями 
яких ми тут користуємося), виходити із причин та мотивів переселення і складу 
емігрантів, оскільки кожна хвиля еміграції (а їх виокремлюють чотири) впливала 
на характер взаємин Церкви і народу-мігранта.

  В  силу  довготривалої  бездержавності  Україна  погано  захищала  своїх 
громадян  від  необхідності  покидати  країну.  Внаслідок  цього  українці  масово 
виїзджали з України. Так, перша хвиля еміграції (1861-1914), так звана трудова, 
привела  за  океан  понад  180  тисяч  українців,  переважна  більшість яких  була 
родом  з  Галичини,  Буковини,  Закарпаття.  Їм  було  найважче,  оскільки 
переселенці мусили створити матеріальні умови для виживання, вивчити мову, 
соціологізуватися в конкретне суспільство. В силу соціального складу емігрантів
– переважно  селяни - життя  цих  перших  десятиліть  було  орієнтоване на 
зростання  економічного  добробуту насамперед  на  сімейному  рівні.  Але 
дослідники,  виділяючи  специфіку  першої  хвилі,  вважають,  що  вона була 
відносно добровільною.

  Еміграція  кінця  ХІХ  століття  складалася  з  людей  дорослих, 
устабілізованих у своїх поглядах-переконаннях й вірі, які наодинці або ж цілими 
родинами  їхали  за  океан  шукати  кращої  долі.  Вони  мали  свободу  контакту  й 
переписки  з  ріднею  в  Батьківщині,  можливість  повернення  до  своїх  домівок, 
відчували обов’язок допомагати своїй залишеній родині. Вони їхали на чужину, 
щоб підробитись і з наміром повернутися до України. Перебуваючи на чужині 
тимчасово, вони продовжували давній спосіб життя, харчування, звичаї, обряди, 
свята і т. п. Однак і вони вже в перших днях-місяцях відчували брак рідної землі 
під ногами, ностальгію за нею, а в душі – брак духовної поживи й підкріплення, 
які  давала  їм  Рідна  Церква  в  Батьківщині.  Тому  й  не  дивно,  що  вони  скоро 
відчули факт відсутності своїх священиків і домагалися їх приїзду, а коли вони 
приїхали, то враз з ними роблять зусилля побудувати свої власні церкви-храми 
для  задоволення  своїх  духових  потреб.  Першою  усвідомила  необхідність 
духовної опіки над українцями-мігрантами на чужині Греко-Католицька Церква, 
яка наприкінці ХІХ ст. в Західних областях України представляла авторитетну 
духовну силу.

  Відродившись  сама  в  собі  (часи  о.  М.  Шашкевича  і  «Весни  Народів»)  й 
отрясшись від москвофільства, Українська Греко-Католицька Церква на той час 
стала рушієм всебічного оновлення-відродження українського народу. Завдяки 
заходам  митрополита  Андрея  Шептицького,  Богословської  Академії нове 
патріотичне  духовенство  УГКЦ  користувалося щирою  довірою  українського 
народу,  було  уособленням  глибокого  національного  усвідомлення  західних 
українців. Емігранти першої хвилі в Канаді, США, Бразилії й Аргентині вийшли
                                                 

  83Шевців Іван. Християнська Україна. – Київ-Дрогобич, 2003.- С. 381.
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з Галичини і Закарпаття з печаттю духу Великого митрополита Андрея і першу 
половину XX ст. прожили в світлі його ідей і вчення.

  Перші  поселенці  (греко-католики  і  православні)  в  Канаді  та  в  інших 
країнах Америки хотіли мати саме свою Церкву. Вони не звикли бути без релігії 
і  не  були  вдоволені  обрядами  чужих  Церков,  спочатку  спробами  тамтешніх 
католиків  їх  латинізувати.  Спочатку  вони  шукали  духовної  опіки у 
священнослужителів місцевих церков і сект, але скоро відчули відсутність у них 
рідної духовності. Вони почали виявляти старання в пошуку своїх українських 
священиків, своєї Церкви. Вони отримали розуміння з боку Греко-Католицької 
Церкви,  зокрема  митрополита  Сембратовича,  який  налагодив  контакт  з 
емігрантами,  писав  до  них  Пастирські  листи  та  вислав  перших  священиків. 
Паралельно  деякі  еміґранти-фермери,  які стали  будувати  храми на  власному 
ґрунті й вважали їх своєю власністю та приймали до них священиків, виходячи 
із  своїх  особистих  уподобань.  На  перших  порах  цим  громадам  прийшлося 
зустрітися з масою проблем. Згідно з державним законом, церкви, кладовища та 
інше церковне майно реєструється на єпископа чи священика. І тут  виявилась 
відсутність єдиної об’єднуючої структури. Церкви постали приватною власністю 
того,  хто  їх  утворював  і  будував.  Було  порушено  багато  судових справ,  чим 
скористалися місцеві адвокати і різні неукраїнські релігійні організації, особливо 
Русска  Православна  Церква  у  США.  Вони  не  вимагали  оплати  за  духовні 
послуги,  а  церковне  майно  не  мусіло  бути  зареєстроване  на  єпископа.  В  той 
спосіб  багато  спантеличених  і  невдоволених  своїм  священиком  і  єпископом 
українських  емігрантів,  зокрема  бідних  лемків  і  закарпатців,  своїм  числом  і 
майном самовільно збагатили Русску Православну Церкву і різні секти в Канаді 
й США.

  Про початок органiзованого церковного життя українцiв зв кордоном ми 
можемо говорити із часу заснування першої української громади Святого Духа 
27  квiтня  1891  року  у  Фiладельфiї (штат  Пенсiльванiя,  США).  За  кiлька  рокiв 
подiбних  громад  виникло  багато.  Для  їх  згуртування  митрополит  Андрей 
Шептицький  благословив  поїздку  до  США  єпископа  Степана  Ортинського
(1866-1916 рр.), який прибув до Фiладельфiї в 1907 році як правлячий єпископ 
усiх  українських  греко-католицьких  парафiй  у  США.  Через  два  роки  (1909  р.)
було засновано Український Кафедральний собор Пречистої Дiви Марiї. Вiдтодi 
й дотепер мiсто Фiладельфiя є духовним центром українських греко-католикiв у 
США. Аналогiчним чином формувався такий центр у Канадi  в мiстi Вiннiпезi.
Згодом  з’явилися  свої центри  в  Бразилiї,  Аргентинi,  Австралiї.  Але  доля 
українських поселенців у цих країнах була не кращою. Вони прибули туди в кінці 
ХІХ століття. Польські ксьондзи “ловили наших людей у свої сіті”. Вони навіть 
перехрещували наших дітей і готові були обслуговувати наших людей, але вони 
на це не завжди погоджувалися.

  У  1908  році  до  Бразилії  приїхали  отці-василіани.  Завдяки  їхній  праці 
вдалося  зберегти  при  католицькій  вірі  й  українстві  взагалі  сотні  тисяч  наших 
людей  в  цій  країнів та  Аргентині.  Про  їхні  перші  кроки  й  труднощі  та  про 
дотеперішні  досягнення  в  ділянці  збереження  душі  українських  поселенців  у
країнах Південної Америки вже написано цілі томи. “В житті нашої спільноти в
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Аргентині релігійне життя займає перше та почесне місце, бо воно створилося 
раніш, ніж  організаційне.  Чуже  оточення,  туга  за  рідним  навчили  наших 
емігрантів оцінювати релігійні обряди та належно приховувати наші традиції і 
звичаї, шукаючи в них душевного задоволення...”84.

  Українська еміграція за океан найбільших розмірів набрала з початком ХХ 
століття. Люди їхали масово до Канади, Сполучених Штатів Америки, Бразилії, 
Аргентини.  Деяка  кількість  хліборобських  родин  осіла  в  Боснії. Крім  того,  до 
Першої  світової  війни  виїздило  щороку  кілька  сот  тисяч  людей  на сезонні 
хліборобські роботи до Німеччини, Данії, Англії.

  Еміграція ця відбувалася за страшних умов. Люди їхали без жодної опіки, 
без знання мови, місцевих умов, використовувалися жахливо чужими агентами. 
В  краю  не  було  чинників,  що  могли  б  чи  хотіли  б  цими  людьми  зайнятися. 
Заопікувалася ними Церква. Якщо б не Церква, то українська еміграція давно б 
вже зникла як окрема одиниця і українського, і світового культурного поля.

  Найбільші  й  неоціненні  заслуги  для  емігрантів  зробив  митрополит 
А.Шептицький.  Як  апостол  Павло,  хоч  сам  і  був  слабкого  здоров’я,  він 
здійснював невпинні подорожі, відвідуючи всі скупчення емігрантів й несучи їм 
розраду та поміч. Два рази владика об’їхав всю Канаду й Сполучені Штати, був 
у  пралісах  Бразилії  і  в  степах  Аргентини.  Він  часто  відвідував робітників  у 
Німеччині й Англії, поселення в Боснії.

  Історичною заслугою митрополита є створення Греко-Католицької Церкви 
в Сполучених Штатах Америки і в Канаді. Багато праці і невпинних поїздок до 
Риму, Відня й Будапешту коштувало того, що він зміг проломити мадьярський і 
польський супротив та застереження латинської ієрархії за океаном і вибороти в 
Апостольської Столиці згоду на створення греко-католицьких єпархій. Зусилля 
митрополита виявилися далекоглядними, наче пророчими, бо ж після знищення 
УГКЦ в 1946 році на рідних землях залишилась вона вже тільки за океаном.

  Нелегкою була праця перших греко-католицьких священиків-місіонерів в 
Америці.  Вони  не  лише  мусили  вишукувати  вірних,  засновувати  парафії, 
будувати  церкви,  закладати  школи,  а  й  клали  також  перші  основи під 
національну організацію, заснували перші часописи “Свобода” й “Америка” та 
були  їх  редакторами,  заснували  перші  допомогові  організації.  Добре 
зорганізована  Церква  в  Сполучених  Штатах  і  в  Канаді,  її  невпинне  зростання 
задячує  тяжкій  та  жертовній  праці  (аж  до  самозречення  себе)  владик  й 
духовенства – серед невпинної підривної роботи ворожих агентур, за якою, на 
жаль, йшла свідомо чи несвідомо, не лише значна частина вірних, навіть деякі 
священники85. Нелегкими були перші кроки душпастирської праці серед наших 
людей,  розсіяних  у  нових  країнах  поселення. Першими,  хто  їх  відвідував  і 
поєднував  в  організовану  спільноту,  а  з  часом  – у  парафії  і  громади,  був 
український  греко-католицький  священик-місіонер.  В  Канаді,  Бразилії, 
Аргентині - на коні, в Англії, Німеччині – поїздом і автобусом, електричкою, а 
то  й  рег  pedes  apostolorum - пішки,  зі  станції  до  табору  і  т.п.  Про  це  свідчать 
зворушливі спомини священиків-піонерів церковного життя в тих країнах. 
                                                 

    
   

84 Данилишин М. Українці в Аргентині. – Буенос-Айрес, 1979. – С.66.
85 Сохацький Ісидор. Що дала Греко-Католицька Церква народові? – Філадельфія, 1951. – С. 15-16.
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  Катастрофи,  які  супроводжували  українців  після  Першої світової  війни, 
Жовтневої  революції,  Громадянської  війни,  окупації  частини  українських 
територій різними країнами, встановлення Радянської влади на Правобережжі та 
радянська окупація Лівобережжя, виштовхували з України щороку десятки тисяч 
людей, спричинивши  Другу хвилю масової еміграції українців. Серед тих, хто 
назавжди  покидав  Батьківщину,  були  не  стільки  селяни  чи  робітники,  скільки 
представники інтелігенції, політичні і громадяські діячі, ветерани армії УНР, які 
виїзджали з країни в основному за політичними мотивами. Завдяки цим людям в 
діаспорі  були  створені  дуже  динамічні  структури,  які  охопили  все  життя 
українців на чужині. Частиною цього потужного руху стали національні Церкви, 
які  фактично  політичне  життя  воцерковили,  а  церковне  – політизували, 
виховуючи  із  своїх  прихожан  свідомих  віруючих-християн  і  українських 
патріотів.

  Саме в цей час – у 20-х роках ХХ ст. - в Америці з’являється Українське 
Православ’я як “вияв реакції на заіснувавший стан речей серед українців греко-
католиків:  в  США  з  почину  частини  їхнього  духовенства,  а  в  Канаді  – самих 
мирян”86. Цей  факт  розцінюється  багатьма  дослідниками  як  випадковий,  який 
ніхто  і  ніколи  спеціально  не  планував.  Незважаючи  на  те,  Українське 
Православ’я в США вкорінилося, зазнало розвитку, а в Канаді зорганізувалося в 
церковну структуру, що стала винятком в системі світового Православ’я.

  Генеза  Українського  православ’я  в  Америці  ґрунтовно  представлена  в 
документально-монументальній  праці  Ю.Мулика-Луцика,  який  докладно  і 
всебічно  у  її  другому томі  визначив  об’єктивні  і  суб’єктивні  причини  появи 
православ’я в Америці87. На його думку, цьому сприяло регіональне походження 
українців-мігрантів,  що  визначало  їхню  релігійність  і  церковну  належність, 
дискримінаційна  політика  Ватикану  в  управлінні  греко-католицькими 
громадами  за  океаном,  сам факт  їхнього  підпорядкування  латинському 
єпископатові, який прагнув наблизити Східний обряд цих емігрантів до обряду 
Латинського, переслідування українських священиків латинськими єпископами, 
примус записувати греко-католицькі церкви  та їхнє майно на римо-католицькі 
єпископства тощо.

  Українська Православна Церква почала утворювати свої духовнi центри, 
єпархiальнi  й  парафiяльнi  структуру  в  дiаспорi  дещо  пiзнiше,  у 20-30-тi  роки 
м.ст., з вихiдцiв iз традицiйно православних регiонiв Захiдної України - Волинi,
Холмщини, Буковини. Помiтну роль в об'єднаннi православних громад у Канадi 
вiдiграв Iнститут iменi Петра Могили, заснований у мiстi Саскатунi 1916 року. 
Православнi  громади  Канади,  США,  Бразилiї,  Аргентини  поповнювалися  мiж 
двома свiтовими вiйнами за рахунок українських емiгрантiв iз Польщi й Румунiї, 
а також за рахунок переходу частини українських греко-католикiв у православ'я 
із-за їхньої незгоду  iз  запровадженням  Григорiанського  церковного  календаря
(так званого "нового стилю") i спроб запроваджувати у вiзантiйсько-український 
обряд унiатiв латинських (римо-католицьких) елементiв.

Проте  остаточне  оформлення  органiзацiйних  структур  Української
                                                 

  
 

86 Ярмусь Ст. Нарис історії Українського Православ’я в Америці. Рукопис. Вступні зауваги.
87 Мулик-Луцик Ю. Історія Української Греко-Православної Церкви в Канаді. В 6-ти т. - Вінніпег, 1984-1992.
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Православної  Церкви  в  усiх  країнах  поселення  українцiв  припадає на  роки 
Другої свiтової вiйни та повоєнний період. Найактивнiшу участь у її розбудовi в 
цей час взяли митрополит Iларiон (Огiєнко) i митрополит Мстислав (Скрипник). 
Багато  зусиль  для  налагодження  пастирської  опiки  над  православними 
українцями  в  країнах  Захiдної  Європи,  передусiм  Нiмеччини,  Францiї, 
Великобританiї,  доклали  вiдомi  православнi  богослови  Олександр, Полiкарп, 
Никанор, Михаїл, Геннадiй, Iгор, Орест, Володимир, Анатолiй та iншi.

  3  огляду  на  духовнi  потреби  кiлькамiльйонної  української  дiаспори  на 
Заходi, гостро постала проблема храмiв, їхнього обладнання. Приїжджi українцi 
були  небагатi,  тому  в  першiй  половинi  ХХ  столiття  новi  храми  в країнах 
поселення майже не будувалися: представники першої (1890-1910 рр.) i другої
(1918-1930  рр.)  хвиль  емiграцiї  влаштовували  тимчасовi  церкви  в  будинках 
нецерковного  призначення,  купували  або  винаймали  храми  в  мiсцевих  римо-
католицьких  та  рiзних  протестантських  громад.  Емiгранти  ставили в  них 
iконостаси  з  намальованими  кимось  iз  членiв  громади  iконами  (рiдше - з 
привезеними  народними  образами  з  України),  намагалися,  по  можливостi, 
надати iнтер'єрам цих пристосованих церков традицiйного українського вигляду.

  Сьогоднішні досягнення української еміграції, зокрема досягнення Церкви 
в  різних  країнах  поселення - це  наслідок  кропіткої  праці  й  жертви  кількох 
поколінь,  в  т.ч.  й цілих  поколінь  духовенства,  Церкви  з  її  організаційною 
структурою: парафія-єпархія-вірні, священик, єпископ. Про це свідчить історія 
тих поселень у різних країнах, яку переповісти навіть коротко неможливо.

  Історія  еміграції  складалася  не  лише  із  конструктивних  щодо  Церкви  і 
народу  моментів,  зокрема  організації  українських  людей  в  душпастирські 
осередки  й  виховання їх  у  дусі  спільноти-громади.  Складні,  а  часом і  трагічні 
процеси  відбувалися  в емігрантському  середовищі,  де  з’являлися 
псевдопатріоти,  які  “перевиховували”  тих  людей  у  дусі  непокори загальним 
інтересам  громади,  вищим  цілям  Церкви.  Все  це  дрібнило  діаспору на  окремі 
групи,  орієнтації,  спільноти  певної  прихильності,  що  зрештою  негативно 
впливало на етнічну солідарність українців за кордоном, на роками сформовану 
систему відносин між мирянами та священиками, між церквою і громадськими 
інституціями,  церквою  і  державою.  Нерідкими  випадками  були  заяви  голів 
громади, які вважали, що “Громада - то держава і Церква має слухати державу”, 
а  тому  священик  має  повинуватися  йому88.  Умови  життя  в  еміграції,  які 
вирізнялися  від  власне  українських  (оскільки  інші  держави  або  вже  йшли 
шляхом  демократії,  або  починали  демократичні  перетворення),  вимагали 
творення нових відносин між Церквою і суспільством, мирянами і духівництвом, 
що  проходило  часто  в  боріннях,  протистоянні,  пошуку  балансу  влад,  коли 
кожний  на  своєму  місці  робить  те,  що  йому  належить,  солідаризуючись  між 
собою.

  Найчисельнішою стала третя хвиля еміграції, яка припадає на час Другої 
світової війни, а особливо на повоєнний період. Вона була принципово іншою. 
Відмінним  був  і  зміст  її  духового  “наплечника”,  як  пише  о.Іван Шевців89. В
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переважній більшості  це були люди молоді, майже діти 15 - 20 років, які в роки 
війни “дозрівали” на ходу, під гуркіт гармат і брязкіт підків солдатських чобіт 
чужих  армій.  Вони ще  не  встигли  виробити  собі  особистий  погляд на  світ,  на 
різні справи, ще не відчули ваги духових вартостей в житті особи й народу.

  Найпершим своїм завданням вони вважали: зберегти своє життя, пережити 
війну, вижити. Частина їх вступила в лави УПА, інші – в ряди дивізії “Галичина”. 
Більшість їх - це сільська і міська біднота, вивезена насильно до Німеччини як 
робочий контингент на тяжкі роботи без надії на повернення до рідних домівок. 
Вони були неначе те дерево, що пересаджене не в пору в чужий ґрунт. Воно -
в’яне,  нидіє,  сохне.  Єдине,  що  ті  молоді  люди  винесли-вивезли  у  своїх
“наплечниках” і в душі, то це  віру в Бога, оздоблену в шати українського обряду;
це батьківські  напучення  і  релігійно-народні  традиції  та  звичаї;  це  любов  до 
Рідної Землі і ностальгію-тугу за нею; це образ рідної стріхи і сільської церковці 
як Дому Спільного Батька.

  І  тут,  на  чужині,  найпершим  місцем  їх  зустрічі  з  іншими  українцями, 
ізгоями з рідної землі, була Церква. Маючи вільну неділю, незважаючи на втому, 
голод  та  віддаль,  український  скиталець  залишав  усе  й  спішив  на українське 
Богослужіння, пішки, ровером, поїздом, часто долаючи десятки кілометрів. Він 
ходив  до  чужої  церкви-костела-кірхи,  але  духом  там  не  чувся  “вдома”.  І  це 
самозрозуміле, бо ж коли для італійця, німця, француза і т. п. церква-храм - це 
лише Дім молитви, в якому він має сповнити в неділю чи свято свій релігійний 
обов’язок,  то  для  українця  Церква-Храм  – це  Дім  Спільного  Батька,  в  якому 
українська  душа  знаходила  відпочинок  після  трудів,  покріплення в  сумнівах  і 
боротьбі,  надію  на  справедливий  суд  Божий  над  ворогами,  на  кращу  долю 
українського  народу.  Для  українця  церква-храм - це  місце  родинної  зустрічі, 
духового підкріплення до боротьби з життєвими труднощами через святі Тайни. 
В  церкві  український  скиталець  віднаходив  ідеал  Добра,  Правди  і 
Справедливості, а понад все - любові, за якими тужила і яких прагнула його душа 
на чужині.

  Так  у  загальному  можна  оцінити місце  Церкви  в  тогочасному  житті 
української  діаспори.  Проте  в  кожній  країні,  де  з  часом  поселилися  наші 
скитальці, обставини  були  різні.  Наприклад,  в  Англії,  куди  перевезено  з  Італії 
десь  10.000  полонених  “селепків”  (кол.  дивізійників)  та  кілька тисяч 
«камізельників” (так дивізійники називали т. зв. “Еuroреаn Voluntary Workers”) -
українців  з  Німеччини,  які  не  були  при  війську,  в  більшості  чоловіків,  то 
релігійну  обслугу  давали  їм  дивізійні  капелани  та  кілька  священиків  з 
Німеччини.

  І коли дивізійники далі солідаризувались між собою, зберігали порядок і 
дисципліну та послух своїм старшинам чи вибраним провідникам  й розвивали 
релігійне  і  всебічне,  зокрема  громадське, життя,  то  не  так  поводились
“камізельники” - люди цивільні, які після війни в переселенчиських таборах в 
Німеччині духово “вивітрілися”. Це були молоді люди з різних регонів України, 
переважно з сіл і містечок нашої Галилеї, але не всі свідомі. В Німеччині вони 
держались  разом  в  загрозі  їм спільної  небезпеки  примусової  репатріації  на
“родіну”. Опинившись у вільній країні, вони з місця стали “супер-демократами”.
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Більшість  з  них  уникало  організованого  громадського  життя.  Вони пішли 
самопас шукати “щастя” і пропадали в чужім морі. Багато з них поженились на 
англійках  та  італійках,  не  завжди  добірко  і  щасливо.  Та  й  господарі  не  дуже 
прихильно  ставилися  до  імігрантів  та  їх  дивної  мови,  обрядів.  Важко  було 
зрозуміти англійцю чи французу, чому українці не вертаються додому, будучи 
переможцями у тій війні, чому вони, союзники, мають нести тягар – годувати, 
надавати  роботу,  соціально  опікуватися  – за  такий  же  народ-переможень,  як  і 
вони? Де їм було зрозуміти, що на батьківщині всіх цих українців чекає смерть 
як зрадників Родіни, Сталіна, комуністичної партії.

  Місцеві римо-католицькі священики також не розуміли обставин, в яких 
опинились українські емігранти, а особливо в справі задоволення своїх духовних 
потреб.  Так,  о.Іван  Шевців,  один  із  тих  післявоєнних  священиків-емігрантів, 
згадує  конфлікт,  який  виник  у  нього  з  місцевим  римо-католицьким 
монсіньйором-парохом  в  м. Елсбури90.  Останній,  порадивши  українцям-греко-
католикам шукати собі інше приміщення для українських Богослужінь, вряд чи 
знав  і  усвідомлював  всі  поневіряння  і  безвихідь  скитальців  по  чужій  землі  й 
молільників  серед  негостинних  християн  в  чужих  храмах,  які  мають  свою 
Батьківщину, але поневолену й переслідувану комуністами, свою Церкву, але в 
катакомбах. Отож, чужинці нерадо приймали і терпіли присутність емігрантів на 
їхній землі. А робили це, звичайно, з наміром використати їх для свого народу, 
церкви  і  т.  п.  Відомо,  що  римо-католицька  ієрархія  в  деяких  країнах  ставила 
різного  роду  перешкоди і  не радо  погоджувалася  на  існування  окремої  греко-
католицької церковної ієрархії, незважаючи на папську Енцикліку “Exul Familia” 
і т.п.

  Державні  народи  опікувалися  своїми  громадянами-скитальцями  –
колишніми  німецькими  в’язнями.  Українці  ж  були незахищені  від  сов’єтів,  а 
якогось  контакту  у  них  із  Заходом,  зокрема  з  Америкою,  не  було. Після 
загального  послаблення  церковного  життя  в  роки  Другої  світової війни 
спостерігався  зростаючий  вплив  Церкви  і  християнських  політичних  партій  в 
Європі.  Подібну  тенденцію  можна  було  спостерігати  і  в  лоні  українського 
еміграційного  громадянства.  Проте  цьому  заважала  низка  обставин.  На  думку 
священиків,  це  специфічний  зміст  тієї  духовності,  з  якою  частина  галицької 
інтелігенції опинилася в еміграції. Вона була просякнута духом радикалізму (або 
націоналізму)  й  не  розуміла  належної  ваги  релігійних  цінностей, надаючи 
перевагу  “патріотичним”.  Незважаючи  на  те,  що  перед  війною  у  всіх  школах 
Польщі  один  з  обов’язкових  предметів  навчання  була  “релігія”,  знання 
релігійних правд у багатьох професіоналів залишалося на рівні народної школи, 
у  кращому  випадку  – гімназії,  в  порівнянні  з  науковим,  університетським  чи 
фаховим  знанням.  Щойно  на  чужині,  зокрема  в  країнах,  які  переживали  своє 
духове  “відродження”  після  війни,  частково  відродилася  духово  і наша 
інтелігенція, але вже в нових історичних координатах, де загально роль Церкви 
поступово  зменшувалася,  змінювалися  акценти  у  співвідношенні  релігійних  і 
світських  елементів  життя,  переставлялися  місцями  ієрархії  цінностей,  коли 
національне  або  політичне  має  явні  преференції  перед  релігійним.  Все  це  в
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емігрантських  колах  набуло  гасел:  “Україна  понад  все!”  або  “Україна  була 
скоріше, ніж Бог!” Зрозуміло, що така настанова такого роду “інтелігентів” чи 
провідних  людей  у  спільноті  йшла  в  колізію  із  вченням  Церкви.  Священикам 
приходилося ставити ті цінності на належне їм місце, а все це створювало зайві 
непорозуміння,  засудження  Церкви  і  священиків  у  відсутності  патріотизму, 
ускладнювало  діяльність  священиків  у  збереженні  української  духовності  й 
національної ідентичності молодого покоління в еміграції. Це можна пояснити 
тим, що серед емігрантів переважали борці за самостійність України, вчені, які 
науково  вістоювали  окремішність  українського  народу,  релігійні діячі,  які 
сприяли  розквіту  українського  громадського,  політичного,  культурного  життя. 
Саме в цей час були створені сильні громадсько-політичні об’єднання, зокрема,
Конгрес  українців  Канади.  Перед  Церквами  гостро  постала  проблема  власної 
ідентифікації  в  середовищі  української  діаспори  і  своєї  ролі  в самовизначенні 
останньої, проблема відносин з Ватиканом та іншими релігійними центрами.

  Ситуація  ускладнилася  зрештою  тим,  що  в  лави  усталеної  спільноти 
української  діаспори  почала  вливатися  нова, Четверта  хвиля  українських 
переселенців.  Цей  міграційний  потік  пов’язують  із  горбачовською 
«перестройкою». Так, за даними канадійського посольства в Києві в 1985-2000
роках за  океан  прибуло  30  тисяч  українців.  Статистичні  дані  засвідчують,  що 
потужність  української  міграції й сьогодні  не  зменшується,  але  мотиви  тих 
переселень  є  принципово  іншими  в  порівнянні  з  трьома  попередніми. 
Розширилася географія переміщень. Поруч із офіційною, активно розвивається 
нелегальна  еміграція.  Кількість  тих,  хто  за  останні  роки  виїхали  з  України,  за 
деякими  даними,  нараховує  вже  7  мільйонів.  Частина  з  них  налаштована 
повернутися, бо мають надію на покращення життя в Україні і свій статус в ній. 
Багато  з  емігрантів  мають  вищу  освіту,  володіють  іноземними  мовами, 
сучасними технологіями. Виникла проблема між представниками різних хвиль 
еміграції.  Остання  еміграція  не  орієнтована  на  національні  цінності, 
інтернаціоналізована  або  космополітизована  комуністичною  доктриною, 
затеїзованою  і  секуляризованою свідомістю.  І  замість  нової  євангелізації 
новоприбулих українців, але в м’якій формі, наїзди в неукраїнськості, закрилися 
від  новоукраїнців.  В  нових  умовах  погано  виживають,  хоча  це  для них  єдина 
надія,  бо  їхні  власні  діти  вже  страшенно  асимільовані  (канадеїзовані, 
австралоїзовані, американізовані тощо), вони втрачають мову, служба йде двома 
мовами,  газети  видають  двомовні.  Українська  мова  не  постає  вже мовою 
внутрісімейного спілкування, а скоріше як  етнографізм, активно виводиться із 
функціонального поля самоідентифікації українців за походженням.

  В  цілому  Церква  виконала  основну  свою  місію:  спасала  та  оберігала 
українські  душі,  духовно підтримувала  українство  на чужині,  була  зв’язком  із 
світом  духовним  і  з  світом  національним.  Вона  уберігла  переважну  частину 
емігрантів  від  ополячення,  зросійщення,  обамериканення  та  ін.., залежно  від 
того,  де  проживали  українці.  В  свою  чергу  й  українська  еміграція  належно 
виповнила свою роль – вона підтримувала Церкву загалом, священиків зокрема 
на чужині, але зуміла окріпнути до того, що допомогла отриманню української
незалежності і відновленню церковного життя в Україні.
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  Задумуючись над тим, в чому ж сила Церкви, яка допомагала їй єднати і 
зберігати духовість українців та їх українську ідентичність, навіть священики на 
перший  план  висувають  не  віросповідні,  а  традиційні  аргументи. На слушну 
думку  о.Івана  Шевціва,  це  були:  а)  вірність  батьківським  традиціям:  мові, 
звичаям,  обрядам  і  т.п.;  б)  єдність  у  навчанні  правд  віри  і  духовний  зв’язок  з 
Батьтківщиною; в) тяглість традиції – стабільність, в той час коли чуже довкілля, 
зокрема  римо-католицька  Церква  після  Ватиканського  Собору,  розгубилась  у 
пошуках  нових  доріг  до  людських  душ; г)  надія  на  перемогу  Бога  над 
несправедливістю  і  насиллям  ворогів,  скріплювана  Церквою  на  основі  історії 
єврейського народу в Старому Завіті; ґ) одність проводу (ієрархічна структура 
Церкви)  з  єпископом  начолі.  Інші  організації  світсько-політичного  характеру, 
незважаючи  на  їхні  програми  і  патріотизм,  були  тимчасовими  й  не мали  тієї 
притягаючої-об’єднуючої  сили,  яку  мала  Церква.  Церква  ж  мала  історичну 
тяглість і продовження – тисячолітню традицію  – і на тій платформі будувала 
свою майбутність91.

  Завдяки Церкві або в тісній співпраці з нею українська діаспора зберегла 
свою духовість, обряд, мову, ідеал незалежності України. Церкви-храми, школи, 
різні  організації,  наукові  інститути  з  університетськими  катедрами 
українознавства  включно,  економічні  установи,  видавництва  тощо - всі  вони 
пропагували  у  вільному  світі  ідею  самостійної  України  і  такої  ж Української 
Церкви  у  формі  патріархату  в  ній.  Вони  здобували  прихильників  і приятелів 
українським  самостійницьким  ідеалам,  незважаючи  на  супротив  цьому  різних 
держав – російської, польської, австро-угорської – та деяких народів. В країнах 
багаточисельних  українських  діаспор,  зокрема   в  Канаді,  були міністри 
провінційних і федеральних урядів, навіть Генеральний губернатор українського 
роду.

  Вважається, що український народ взагалі, а в діаспорі «особливо щиро і 
буквально  прийняв  Христову  Євангелію»  й  побудував  на  ній  своє  особисте, 
родинне і громадське життя. Сьогоднішнє відхилення від цього, духовна криза, 
в якій перебуває цей народ, на думку діаспорних священиків, «вражений комуно-
московським безбожницьким насильством над своєю душею» – чи не найбільша 
проблема сучасного життя України. Але воно – тимчасове. Чим скоріше українці 
згадають,  що  «українська  людина  (душа)  з  природи  своєї  є  релігійною  і - раr
ехсеllеnсе  християнською»,  якою  опікуються  рідні  Українські  Церкви  –
православна  і  греко-католицька,  тим  процеси  самоідентифікації  як  в  самій 
Україні, так і на чужині відбуватимуться безболісніше і результатівніше. Церква 
має допомогти українцеві всюди відчувати себе українцем, який має самостійну 
державу, свою мову і культуру, давні традиції і звичаї

  Видрукувано в монографії «Релігія і нація в суспільному житті України й 
світу». ( К., 2006).

 
 
 
 

                                                 
  91 Шевців Іван. Християнська Україна. – С. 383. 
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Розділ другий. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК В СЬОГОДЕННІ
НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ

1. РЕЛІГІЯ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БУТТІ
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

  Релігія відігравала особливу роль в житті українства на всіх етапах його 
історії. Не випадково наш народ вважається одним із найрелігійніших у світі, а 
його історія є свідченням тісного взаємозв’язку етносу та релігії. Впродовж свого 
тривалого  етногенезу  українці  зазнавали  впливу  різних  релігій, зокрема 
православ’я,  католицизму  і  греко-католицизму,  різних  типів  протестантизму, 
навіть нехристиянських традицій. І сьогодні активно втручаються в їхнє життя 
нетрадиційні та нові релігії.

  На певних історичних етапах зв’язок між етнічним і релігійним був різний 
за  формами,  інтенсивністю,  наслідками.  Найбільш  природними,  а  відтак  і 
гармонійними,  були  відносини  між  релігією  та  протоукраїнським  етносом  у 
ранню епоху. У автохтонного населення виникає специфічна система вірувань. 
Вона  виросла  з  місцевих  культурних  традицій.  Слов’янські  племена,  з  яких 
формувався  український  етнос,  виводили  своє  походження  від  етнічних  богів. 
Висновок  про  те,  що  “руси  – Дажбогові  діти”,  має  й  нині  своїх  прихильників 
серед  українських  неоязичників.  У  міру  розвитку  нашого  суспільства  окремі 
плем’яні культи об’єднувалися в єдиний для всіх русів пантеон богів з головним 
серед них Перуном – богом блискавки і війни. Відтак в історії України релігія 
вперше зустрілася з етносом у формі язичництва.

  Поява  і  формування  українського  етносу  відбувалися  під  безсумнівним 
впливом релігії, зокрема автохтонних політеїстичних вірувань, які самі по собі 
також є результатом синтезу різних плем’яних культів тих народів, що вливалися 
в  праукраїнський  етнос.  Аналіз  давньослов’янського  пантеону  богів  засвідчує 
його синкретичність. Реформу язичництва прагнув провести на початках свого 
володарювання  навіть   князь  Володимир  – майбутній  хреститель  Русі, 
усвідомивши необхідність не стільки етнічної, скільки релігійної спільності для 
державного об’єднання країни.

  Природна еволюція етнічної релігії українців була перервана у Х столітті 
княжим хрещенням Русі. Відтак християнство не з’явилося в Україні як продукт 
органічного саморозвитку суспільства: всі його конфесійні форми привнесені в 
Україну  ззовні,  зокрема  православ’я  – з  Візантії,  католицизм  – з  Риму, 
протестантизм – з різних європейських країн. Їх поширення мало відосередній 
характер.  А  це  призводило до  розколу  суспільства,  міжконфесійних  колізій, 
великих трагедій у національному бутті, зумовлених релігійними факторами, до 
духовних зламів та змін усієї парадигми розвитку українства.

  З  часу  появи  на  українських  землях  християнства  впливи  релігії на 
етнічний  розвиток  України  значно  посилюються  та  ускладнюються. Треба 
визнати,  що  християнство  як  державна  релігія  в  Х-ХІІ  століттях  прискорило 
кристалізацію  етносу  Київської  Русі.  Разом  з  тим  впровадження  нової  релігії
вплинуло  на  втрату  суспільством  своєї  релігійної,  соціальної  та культурної
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єдності.  Впродовж  багатьох століть  поруч  із  християнством  зберігається 
язичництво  як  релігія  народних  мас,  які  противилися  (свідомо  чи несвідомо)
християнізації. Наслідком цього є формування феномену двовір’я, яке своєрідно 
поєднує язичницькі й християнські елементи у віруваннях народу. Відомо, що 
християнство  в  Україні  тривалий час  існує  у  народній  (для  широких  мас)  та 
ортодоксальній (для знаті і кліру) формах. Між релігійним та етнічним виникає 
конфлікт.

  Забезпечити  своє  успішне  й  повнокровне  функціонування  в  Україні 
християнство  могло  лише  за  умов  включення  його  в  історичний  та етнічний 
контекст.  З  часом  воно  набуває  етнічних  рис  як  у  культовій  сфері,  храмовій 
архітектурі, так і у витлумаченні деяких віросповідних положень. Християнство 
Київської  Русі  активно  включається  в  етногенез  і  панує  в  духовному  житті 
нового  етносу,  тобто  відіграє  етнотворчу  та  етноінтегруючу  роль.  Завдяки 
християнству  походження  русів  пов’язується  вже  із  біблійним  Яфетовим 
плем’ям, тобто русичі вписуються в пануючу модель світового розвитку.

  Включенню  нової  релігії  в  процес  національної  ідентифікації  сприяла 
специфічність  духовності  українців,  їх  душевна  архітектоніка.  Відомо,  що 
українці  характеризуються  певним  індивідуалізмом,  перевагою  почуттєвого 
начала над інтелектуальним та вольовим, прагненням до духовного усамітнення, 
високою  витривалістю  і  терпеливістю,  бажанням  мати  заступника  тощо. 
Звичайно,  християнство  вплинуло  на  українців,  змінивши  їх  ментальність  і 
моральність  у  відповідності  до  Христових  заповідей.  Водночас  умови  життя 
українського етносу реформували і саму християнську релігію. Це дає підстави 
говорити про особливий її тип – Українське християнство. Йому притаманні такі 
особливості,  як  соборноправність,  демократичність,  софійність, відкритість, 
побутовість, естетизм тощо (Див.: Саган О.Н. Національні  прояви православ’я:
український аспект. – К., 2001).

  До  XVI  ст.  християнство  в  Україні  існувало  в  його  східній  формі –
ортодоксії.  В  результаті  реформаційних  рухів,  у  які  була  втягнута  й  Україна, 
конфесійна єдність була втрачена. Виникла Уніатська церква, з’явилися перші 
протестантські  громади.  Відтак  християнство  поділило  український  народ  за 
конфесійною  ознакою.  Поглибилося  соціальне  розмежування  суспільства  на 
основі  його  релігійної  неоднорідності.  Народні  маси  залишилися вірними 
православ’ю  або  греко-католицизму,  верхи  здебільшого  належали  до 
католицької або протестантських церков.

  У  періоди  політичної  кризи  чи  деградації  життя  українського  народу 
провідна  роль  в  етнорозвитку  і  етноінтеґрації  переходила  до  однієї  з 
християнських  Церков  – православної або  греко-католицької.  Ці  Церкви 
виступають  у  цей  час  єдиним  провідником  національної  ідеї,  інтеграції  всіх 
національних сил, сприяючи індивідуалізації українського етносу. Кризові епохи 
в  українській  історії  закінчувалися  національним  і  релігійним  відродженням. 
Вони,  як  правило,  в  України  збігалися,  живлячи,  стимулюючи  й  активізуючи 
один одного.

Наявність  декількох  Церков  в  Україні  часто  призводило  до  появи
міжконфесійних суперечок. Вони, поляризуючи український народ, стримували
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процес  національної  інтеграції  і  самовизначення,  робили  Україну легкою 
здобиччю для різних держав і церков. Відтак християнство слугувало засобом 
соціального і національного поневолення народу. Водночас воно було й засобом 
його  боротьби  проти  соціального  і національного  гноблення,  оскільки 
відігравало роль фактора, що сприяв збереженню українського етносу як такого. 
Саме  конфесійна  строкатість не  дала  можливості  українству  повністю 
зросіянитися чи полонізуватися.

  Впродовж більшої частини української історії у народу відсутнє абсолютне 
поєднання релігійного або конфесійного “МИ” з “МИ” національним. Поступово 
відбувалася підміна національного почуття релігійним. Після підпорядкування 
Київської  митрополії  Московському  патріархату  православна  Церква 
перетворилася на засіб денаціоналізації українців (заборона на національну мову 
богослужіння, на книжки київського друку, український обряд хрещення тощо). 
Оросіянення  православ’я  призвело  до  знищення  в  українців  їх  національного 
почуття,  підміни  його  конфесійним.  Протиставлення  релігійного  “МИ” 
національному  негативно  позначилося  на  динаміці  національного  “МИ” 
українців.  Православ’я  призводило  до  деградації  етнічної  самосвідомості 
українців,  до  внутрішньонаціональних  чвар  на  релігійній  основі. Водночас  і 
греко-католицизм  з  його  орієнтацією  на  вселенськість  християнства  інколи 
втрачав  національні  обриси,  розмиваючи  українську  специфіку  кафолічною 
вірою або уніфікуючи етнічну своєрідність обрядової діяльності до всезагальних 
католицьких форм.

  Експерименти з українцями в духовній сфері тривали і в атеїстичні часи, 
коли  вони  були  відлучені  від  будь-якої  релігії.  Відібравши  мову  і  національні 
вияви  релігії  – ці  основні  індикатори  етнічної  належності,  радянська  держава 
майже  знищила  в  такий  спосіб  етнічність  українців.  Незважаючи  на  всі 
катастрофічні  злами  в  духовній  історії,  лише  завдяки  національній  свідомості 
окремих представників народу, його душі та зафіксованій у народну творчість 
ментальності  етнос  зберігся.  Етнічне  у  взаєминах  із  релігійним виявилося 
сильнішим.  Воно  змогло  інкорпорувати,  інфільтрувати,  знейтралізувати  чужі 
ідоли та ідеали всупереч дезінтегративній та асиміляційній діяльності окремих 
церков.

  Все це та багато іншого свідчить про те, що національне і релігійне в історії 
українського  народу  тісно  пов’язані.  Аналіз  сучасного  духовного стану 
українського  суспільства  підтверджує  їх  історичну  взаємозалежність,  дає 
можливість  констатувати  складність  етнорелігійних  проблем  в  Україні,  а 
водночас шукати й знаходити шляхи їх розв’язання, які збережуть міжетнічний і 
утвердять міжконфесійний мир у нашій державі.

2. РЕЛІГІЯ В КОНТЕКСТІ ДУХОВНОГО
ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ

  Україна  втретє протягом  своєї  історії  переживає  процес  національного 
відродження, яке не лише активізувало діяльність різних конфесій, а й взагалі
порушило  питання  про  місце  релігії  у  житті  нації.  Та  реабілітація  релігії,  яка

70



 
 

 

 

 

 

відбулася в громадській думці за роки незалежності України, зміни суспільних 
оцінок  її  ролі  у  духовному  і  національному  відродженні,  українському 
державотворенні,  як  на  нас,  є  скоріше  реакцією  на  пропаганду  релігійної 
духовності  засобами  масової  інформації,  своєрідною  ілюзією  бажаного,  ніж 
відображенням реальних процесів у церковно-релігійному житті. Останні (хіба 
що за винятком католицьких і протестантських конфесій) характеризує загалом 
глибока  криза,  що  виражається  у  загостренні  міжцерковних  і 
внутрішньоконфесійних  колізій,  занепаді  впливу  і  матеріальній  скруті 
традиційних  релігійних  течій,  оволодінні  релігійним  полем  України  різними 
зарубіжними  місіями,  зростанні  зовнішніх  виявів  релігійності  за відсутності 
глибокої  і  усталеної  віри,  екзотичності  і  певної  прагматичності в  орієнтаціях 
молоді  на  релігійні  феномени,  відсутності  релігії  як  морального імперативу  у 
сфері  повсякдення  людини,  недостатньої  включеності  релігії  у  процеси 
національного відродження, а то й перетворення її у дезінтегруюче явище та ін. 
Все це ми маємо сприйняти як факт, якщо прагнемо відзнайти в релігії ефективну 
силу трансформації суспільства, людини, нації.

  Сама  етимологія  слова  “відродження”  засвідчує  те,  що  релігія  стане 
чинником українського державо-, націо- і культурнотворчого процесу лише тоді, 
коли  вона  за  своїм  змістом  і формою  буде  від  роду  нашого,  утверджуватиме 
людське  в  людині.  А  відтак  ми  маємо  лише  зростання  кількісних  показників 
появи нових конфесій, поширення мережі релігійних установ, видання релігійної 
літератури, дотримання зовнішніх виявів релігійності тощо.

  Не  менш  складні  і  неоднозначні  процеси  відбуваються,  зокрема,  і в 
релігійній  духовності  народу.  Оцінюючи  її  сучасний  стан,  навряд чи  можна 
наділяти його ренесансними ознаками. Відзначені з середини 80-х років м. ст. 
зацікавленість  релігією,  помітне  розширення  мережі  церковних  об’єднань 
спочатку  розглядалися  як  відродження  релігійної  духовності.  Проте  нині  ці 
процеси  вже  призупинилися.  Доводиться  усвідомлювати,  що  відродження 
релігійної  духовності - не  просте  відродження  діяльності  церковних  структур. 
Адже повне відродження Церкви без наявності відповідного рівня релігійності 
віруючих  людей  неможливе.  До  того  ж,  не  будь-яке  відродження  Церкви 
автоматично  спричинює  відродження  релігійності.  Так,  нинішній  рівень 
християнської  моральності  і  духовності  віруючих  часто  залишається  низьким, 
хоча всі церковні інституції діють активно. Діяльність Церкви можна відродити 
однією постановою, а прагнення людини до Вищого одноактним вердиктом не 
встановлюється. Відродження релігійної духовності - процес, опосередкований 
багатьма  факторами.  На  відміну від  поширеної  думки  про  підйом  релігійної 
духовності українства, вважаємо, що в ній наявні всі риси її гострої кризи.

  Сучасний  стан  релігійної  духовності  українців - це  наслідок  впливів 
існуючих конкретних обставин життя нації. Серед них - як власне духовні, так і 
політичні,  соціальні,  побутові  та  інші  чинники.  Істотно  на  характер  релігійної 
духовності  впливають  загальні  зміни  в  економічних  орієнтаціях  суспільства. 
Наступ ринку, часто в нецивілізованих, диких, спотворених формах, призводить 
до  певної  трансформації  усталених  елементів  духовності.  Ринок  потребує
прагматизму,  розрахунку,  переважання  логічного  над  інтуїтивним, сердечним.
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Це часто йде в розріз з традиційним способом життя і звичними християнськими 
нормами  його  регулювання.  На  наших  очах  формується  новий  тип  віруючого. 
Зраціоналізованій  особі  стають  цілком  непридатними  ортодоксальні  й 
немобільні форми вираження релігійності.

  Сучасна релігійність - не якийсь абсолютний новотвір. Вона є результатом 
синтезу різних типів духовності, переважно язичницької і християнської, але має 
таку  давню  історичну  вкоріненість,  що  може  вважатися  автентичною. 
Незважаючи на надто суперечливу роль християнства в його різних конфесійних 
визначеностях  в  історії  українства,  саме  воно  протягом  віків було  так 
переплавлене  з  духом  нації,  що  вважати  християнську  духовність не 
українською,  як  це  твердять  послідовники  неоязичництва,  аж  ніяк не  можна. 
Інституалізоване в національні Церкви християнство стало сутнісним елементом 
свідогляду українця.

  Релігійна духовність українців не є однорідною не лише конфесійно, а й 
регіонально.  Якщо  на  Заході  України  вона  є  чітко  конфесійно  окресленою, 
церковно  визначеною,  то  на  Сході,  власне,  ще  не  інституалізувалася;  тут 
трапляється “перетягування” віруючих з конфесії в конфесію, з однієї Церкви в 
іншу.  Це,  на  нашу  думку,  має  негативні  наслідки.  Релігійна  духовність,  якщо 
вона зорієнтована на національне, сприяє національній консолідації, зростанню 
національної самосвідомості.

  Соціологічні  дослідження  релігійності  на  Сході  України  виявили пряму 
залежність  між  рівнем  розвитку  релігійності  (християнськості)  і національної 
самосвідомості.  Конфесійна  розмитість  релігійної  духовності - причина  і 
наслідок  якоїсь  невизначеності  етнічної  ідентифікації.  Релігійну  духовність 
українців ніколи не характеризувала закостеніла ортодоксальність. Їй завжди був 
притаманний  динамізм.  Мирянин-українець  не  лише  активно  осмислював  і 
відносно  вільно  інтерпретував  явища  й  події  суспільного  життя, сповнюючи 
відтак  свою  духовність  конкретного  історичного  змісту,  а  й  переносив  це 
вільнодумство на осмислення релігійних концептів, функціональності релігії. І 
сьогодні  він  жваво  реагує  на  різні  проблеми  сучасного  життя,  часто 
випереджаючи  в  своїх  оцінках  навіть  представників  кліру,  духовних  лідерів 
конфесій.

  На  характері  релігійності  українців  значною  мірою  позначилась 
обов’язкова  середня  освіта.  Сучасний  віруючий  здебільшого  вже  не  є  таким 
неграмотним,  що  може  вдовольнятися  рівнем  колишніх  примітивних 
проповідей,  закликів  до  аскези,  лише  обрядодіянням.  Нинішні  досягнення  в 
галузі  науки  й  техніки  стали  предметом  особливо  швидкого  засвоєння  і 
використання  в  контексті  своїх  віроповчальних  концептів  для  представників 
неорелігійної духовності. Характерно, що й традиціоналісти починають вже по-
сучасному витлумачувати їх. Так, докази буття Бога нині не обмежуються здавна 
відомими  онтологічним,  космологічним,  телеологічним,  моральним і 
психологічним,  а  грунтуються  насамперед  на  досягненнях  сучасної фізики, 
математики,  хімії,  біології.  Природа  людини  хоч  і  подається  біблійними 
словами-символами,  але  сповнюється  сучасного  наукового  змісту.
Розмірковування  про  гріховність  людини  обстоюється  посиланнями на  події
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історії  не  тільки  єврейського,  а  й  українського  народу.  Від  спроможності 
віруючих  тієї  чи  іншої  конфесії  акумулювати  в  свою  свідомість  досягнення 
науки  тепер  залежить  перспектива  того  чи  іншого  релігійного  руху,  течії. 
Найбільш  адаптованими  є  віруючі  нетрадиційних  для України  релігій  (ісламу, 
буддизму,  неорелігій),  а  також  католицизму,  деяких  конфесій  пізнього 
протестантизму.  А  православні  Церкви  ніяк  не  можуть  усвідомити важливість 
наявності  наукових  інституцій  у  своїй  структурі.  Навчальні  плани  семінарій  і 
академій  ще  не  зорієнтовані  на  освоєння  їх  слухачами  сучасної  науки.  Як  і 
колись,  навчання  в  них  обмежується  переважно   вивченням праць “отців 
церкви”,  біблійними оповідями.  Відтак  їм  не  вдається  з  року  в  рік  піднестися 
навіть на рівень православної філософії і теології Києво-Могилянської академії, 
київської школи релігійної філософії.

  Здатність  асимілювати  науку,  світські  елементи  культури  в  свою 
віроповчальну  систему  гарантує  майбуття  тому  чи  іншому  типові  духовності. 
Релігії  орієнталістського  напряму  мають  наукову  інстутуцію - Інститут 
бхактіведанти,  який  діє  не  лише  в  Індії,  на  черзі - відкриття  його  філіалу  в 
Україні. Католики давно вже створили Папську академію наук, Інститут людини. 
Мають Папську академію соціальних наук. У греко-католиків вже з’явилися свої 
наукові інституції - Інститут історії церкви, Інститут термінології та перекладів, 
Інститут  суспільства і  релігії та  ін.  Цього  не  скажеш  про  православ’я,  яке 
водночас  прагне  до  статусу  єдиної  національної  релігії  українців,  виразника 
їхньої духовності. Але, як на нас, завоювати свідомість сучасної молоді, взагалі 
сучасного віруючого богослов’ям рівня “Отців Церкви” вже аж ніяк не можна. 
Молодь  надто  практична,  раціональна,  інтелектуалізована,  її  не влаштовує 
притчивість віроповчальних  систем,  постійне  моралізаторство,  обрядові 
пишноти, приниження гідності шляхом постійного наголошення на гріховності 
людини тощо. Лише через науку можна оновити, відродити віру. До того ж, нові 
соціальні  й  політичні  реалії  потребують  нових  методів  вирішення актуальних 
проблем  сьогодення,  а  не  обмеження  методом  аналогії  сучасних  подій  з 
окремими епізодами церковної історії, перенесення біблійних сюжетів на реалії 
нинішнього життя.

  Релігійна  духовність  українців  універсальна.  На  сьогодні  це  такий 
феномен,  який  своєю  функціональною  природою  утримує  народ  не  тільки 
релігійно,  а  й  буттєво,  морально  й  естетично.  Через  те,  що  Україна  впродовж 
віків не мала власної держави, а функцію етноконсолідатора фактично тривалий 
час  виконувала  Церква,  то  релігійна  духовність  перебрала на  себе  не  властиві 
релігії  функції  ―  і  етноінтегруючу,  і  етноконсолідуючу,  і  звичаєзберігаючу. 
Вона  є  і  світоглядом  народу,  і  його  етикою,  і  його  правовим  регулятором,  і 
господарчим регламентатором, і політичним компендіумом. Роль цього важеля 
людської  життєдіяльності  особливо  зростає  сьогодні,  коли  внутрішнім  світом 
людини ніхто не опікується. Скінчилася піонерія, комсомолія, громадські ради і 
все  те,  що  мало  місце  в  соціалістичній  дійсності  й  виконувало  роль 
регламентатора  поведінки  людини.  Особа  лишилася  сам  на  сам  із  собою,  із 
своїми проблемами. Єдина тепер надія - на себе і Бога, єдина опора - релігійна
духовність. Від релігії тепер чекають не лише власне релігійного - забезпечення
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зв’язку з Богом чи розв’язання смисложиттєвих проблем, а й виконання функцій 
морального регулятора, засобу з’ясування психологічних питань, більше того -
чинника наукових пояснень картини світу, місця й призначення людини в ньому, 
відповідь  на  що  не  так  давно  людина  знаходила  у  матеріалістичному  вченні  і 
соціальній програмі діяльності комуністичної партії. Але, покладаючи на релігію 
не  властиві  їй  функції,  віруючий  тим  самим  виводить її  за  межі  власної 
функціональності, а відтак - і губить її, бо ж неефективність її впливів не в своїй 
сфері підриває загальний авторитет релігії як основи духовності людини. Релігія 
покликана  опікувати  душу  людини,  її  духовний  спокій,  а  не  бути для  неї 
регламентатором щодення. Сила її - у визначених їй духовних функціях.

  Релігійність  українця,  здавна  адаптована  до  переважно  селянського 
способу  його  життя,  поступово  втрачає  свою  антеїстичну  окресленість.  Це 
пов’язане  передусім  із  тими  змінами  в  соціальній  структрі  суспільства,  які 
виразилися  в  перетворенні  українства  із  селянської  нації  в  урбанізовану
(сьогодні в містах проживає близько 70 відсотків населеня України). Релігійна 
громадська думка втратила роль чинника контролю за поведінкою віруючих. На 
ці зміни традиційні форми вияву релігійності зреагували насамперед відносною 
пасивністю  віруючих  у  своїх  відвіданнях  культових  споруд.  Тепер вони  стали 
приходити туди у зручний для себе час і, як правило, лише у дні великих свят, 
неділю.  Обмежена  ними  також  тривалість  часу  своєї  присутності  на  “службі 
Божій”, хоч, на відміну від католицької, православні і греко-католицькі церкви 
самі ще не пішли на її скорочення. Нерегулярно прилучаються віруючі до “таїн 
Господніх”.

  Як  ми  вже  зазначали,  та  релігійна  духовність  українців,  яка  була 
притаманна  їм  на  попередніх  етапах  історичного  розвитку,  нині  переживає 
кризу.  Але  історія - це  не  якийсь  постійний  поступальний  рух  уперед,  а 
чергування різних за характером змін. Тому вбачати в цьому якусь трагедію не 
можна.  Практика  декого  механічно відродити  старі  форми  вияву  релігійності, 
затримати  їх  відмирання  не  є  результативною  і  бажаною.  Треба  прийняти  за 
належне  те,  що  віками  усталена  релігійність  зламана  під  тиском нових 
історичних реалій. Порушено стару традицію, і простого повернення до неї вже 
бути  не  може.  Потрібне  творення  нового  із  зняттям  життєдайного позитиву  з 
віками сформованого раніше. Треба зважати й на те, що за останні роки до релігії 
звернулося багато невіруючих у минулому, переважно міських громадян, яким 
повернути  стару,  сформовану  на  селянській  основі  релігійну  духовність  вже 
просто  неможливо  і  нереально.  Роки  атеїзації  позбавили  їх  досвіду  духовних 
пошуків,  духовних  переживань.  До  релігії  вони  ставляться  з  позицій 
раціональності, доцільності, практичності.

  Сучасна  релігійна  духовність  українців,  внаслідок  усталеної  історичної 
традиції,  є  в  основному  християнською  і  виражається  переважно  у формах 
Східного  обряду.  Носіїв  християнської  духовності  різних  конфесій  поєднує 
насамперед  вірність  загальнохристиянській  догматиці,  моральним заповідям 
Ісуса  Христа,  вшанування  християнських  святинь  та  ін.  Але  домінуюча 
православна  релігійна  визначеність,  яка  нині  розпадається  на  три  Церкви
(Українська  православна Московського  Патріархату,  Українська  православна
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Київського Патріархату та Українська автокефальна), є політизованою на основі 
цього  поділу  такою  мірою,  що  втрачає  ознаки  власне  релігійної  духовності. 
Православна духовність поляризується насамперед між екстремами: незалежна 
Україна чи складова економічного й політичного союзу країн СНД, або чи якоїсь 
східнослов’янської держави, демократична держава чи відновлена соціалістична 
республіка. Подолання відмінності саме в цих орієнтаціях (часом, амбіційності 
декого  з  першоієрархів)  може  стати  основою  для  об’єднання  православних 
Церков  України  в  Єдину  Помісну  Православну  Церкву,  формування  цілісної 
православної духовності.

  На  відміну  від  православної,  греко-католицька  духовність  виступає  нині 
більш цілісним явищем, хоча й тут відсутня бажана єдність. Основні орієнтації 
її, загалом українські, коливаються між наданням пріоритетності національним 
важелям  чи  християнському  (в  підтексті  вселенському,  тобто  католицькому)
космополітизмові.  Але,  як  і  православна,  греко-католицька  духовність  не  є 
суцільно релігійною у своїх виявах, бо їй притаманне опікування не лише душею 
людини, а й її політичним спрямуванням.

  До  типу  християнської  духовності  належить  також  протестантська 
релігійність, вияви якої здебільшого національно незорієнтовані, в основному є 
сакральними,  зраціоналізованими,  бо  спрямовані  безпосередньо  на пізнання 
Бога, на знання слова Божого.

  І  синкретизм,  і  динамізм, як  риси  релігійної  духовності  українців, самі 
собою  є  явищем  позитивним,  але  на  українському  грунті  вони,  на жаль, 
відіграють і негативну роль. Адже наша духовність не є відпорною, вольовою. 
Вбираючи  різні  впливи,  вона  не  вміє  просівати  їх  крізь  свою  традицію,  крізь 
власні  національні  інтереси.  Тому  Україна  сьогодні - широке поле  для 
інфільтрації різних думок та ідей, нетрадиційних і нових конфесій. У духовному 
плані ми надто м’які, не вміємо захищати свій світогляд, свої звичаї. Тому часто 
духовність  українців  у  конкретних  формах  її  виявлення  є  аморфною, 
непослідовною. Вона вражає своєю незахищеністю перед різними негативними 
впливами,  бо  не  загартована  в  боротьбі  з  чужими  єресями,  протидією 
неприйнятних ідей, оскільки існує не в поняттях, а в переживаннях, у відчуттях. 
Світоглядно вона чітко невизначена, навіть ентропна. Духовність є внутрішнім 
світом  людини,  що  існує  на  рівні  почуттєвого  світу  індивіда.  Відтак  вона  не 
піддається  чіткій  вербалізації, словесному  захистові.  Відсутність  вміння 
захиститися від чужих ідейних втручань спричинена тим, що за умов державою 
визначеної і захищеної православності як неодмінної риси релігійної духовності 
громадянина  країни  інші  конфесійні  її  форми  просто  відкидалися силовими 
методами, оголошенням їх єрессю, інородним тілом.

  Релігійна  духовність  українця, хоч  і  є  переважно  конфесійно 
зорієнтованою, лишається, як і раніше, за своїм змістом синкретичною. І це тому, 
що Україна відкрита впливам як Заходу, так і Сходу. Проте якщо раніше Схід і 
Захід обмежувався тут основними конфесіями християнства, то нині цей поділ 
вже виражає географічне розташування України. Українець поступово долучає 
до своєї християнської традиції дещо із східного типу мислення, наприклад, ідеї
реінкарнації,  концепцію  карми.  Таке  запозичення  не  завжди  відбувається  в
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гармонійних формах, часто є надзвичайно строкатим, нагадує суму різних ідей, 
цінностей,  форм  вираження  тощо.  Навіть  традиційна  християнська духовність 
українця,  який,  зауважимо,  все-таки  надто  поверхово  знає  цю  релігію,  не  є 
цілком  християнською,  включає  в  себе  і  відмінні  від  християнських  вірувань 
положення, концепти з інших релігійних систем, зокрема язичництва.

  Синкертизм сучасної релігійної духовності найбільш зримо виявляється в 
поширюваних в Україні неорелігіях, які, власне, й виникли як поєднання ідей і 
положень  різних  конфесій,  відмінних  релігійних  традицій.  Особливо  цей 
синкретизм  виявився  у  віровченні  Білого  Братства,  Церкви  єднання,  АУМ 
Сінрікьо.  Значною  мірою  вдалість поєднання  тією  чи  іншою  конфесією 
складових  різних  релігій  впливає  на  успіх  у  її  поширенні,  позначається  на 
соціально-демографічному  портреті  її  послідовників.  Щодо  цього 
прогностичним  виявися висновок  доктора  філософських  наук  П.І.Косухи,  що
“процес  синкретизації  сучасної  релігійності  посилюватиметься  як у  напрямі 
формування  однотипності  теологічного  змісту  існуючих  віросповідань,  так  і  в 
спробах створення нового різновиду релігії”92.

  Національне  відродження  не  лише  стимулювало  активізацію  релігійної 
діяльності  різних  конфесій,  що  сформувалися  на  українському  грунті,  а  й 
поставило  на  порядок  денний  питання  про  національну  релігію  українців. 
Актуалізація  останнього  зумовлюється  багатьма  факторами.  Та  гомогенізація 
українського  народу  щодо  тих  чи  інших  національно-релігійних  ідей,  яку 
провадять  нині  деякі  представники  творчої  інтелігенції,  спрямована  на 
формування  уявлень  про  християнство  (в  тій  чи  іншій  його  конфесійній 
визначеності)  як  єдиного  носія  національної  самосвідомості  і  національних 
традицій.  Тому  й  існує  спроба  національно  орієнтованих  сил  в  Україні 
використати  саме  релігію  як  засіб  відродження  українського  етносу.  За 
допомогою  певних  конфесій,  оголошених  національними,  вони  прагнуть 
подолати  чинники,  що  протягом  століть  сприяли  денаціоналізації українців. 
Питання про визначення національної релігії постало ще й тому, що відродити 
українську культуру в її цілісності можна лише за умови включення до неї всіх 
складових духовності етносу, отже й тих, які тривалий час розглядалися як щось 
чуже  для  нього,  акультурне.  Останнє  особливо  стосується  релігії,  яку  в 
тоталітарні часи виключали з культурного процесу, розглядали як антисуспільне 
й антинаукове явище.

Той  факт,  що  православ’я  має  в  Україні  глибокі  історичні  і  соціально-
етнічні корені, увійшло в життєву традицію багатьох верств населення України і 
є найвагомішою з конфесій, має біля 52 відсотків релігійної мережі країни, часто 
слугує  підставою  для  ідентифікації  в  свідомості  декого  понять “українець“  і
“православний”,  пропаганди  ідеї  підтримки  православ’я  як  своєрідної 
державницької  ідеології.  Часом  відбувається  навіть  однобічний  перехід  цих 
понять - зняття  поняття  “українець”  на  користь  поняттю  “православний”,  яке 
відтак  набирає  більше  ваги,  ніж  перше.  Православ’я  оголошується при  цьому 
ферментом духовності українства, носієм його культури, більше того - якоюсь 
надісторичною  формою  його  національного  буття.  За  таких  міркувань
                                                 

  92 Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози. - К., 1994.- С. 122.
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належність до православної Церкви ототожнюється з обов’язковою, неодмінною 
належністю до українського народу. Але при цьому відбувається явна підміна 
понять:  національних  цінностей - релігійними,  національної  святині
(Батьківщина) - релігійною (Церква).

  Зауважимо,  що  роль  православ’я  як  фактору  національної  інтеграції  і 
консолідації,  формоутворюючої  основи  культури  українського  народу 
стосується  лише  XIV - XVII  століть,  тобто  часу  автономного  існування 
Українського  Православ’я  в  структурі  Константинопольського  патріархату. 
Після включення Київської митрополії до Московського патріархату 1686 року 
православна  Церква,  з  одного  боку,  слугувала  засобом  денаціоналізації 
українців,  а  з  другого - своєю  активною  боротьбою  проти  греко-католиків, 
протестантських течій і залишків язичництва призвела українську народність до 
дезінтеграції, внутрішньо національних чвар на релігійному ґрунті. Акцентуючи 
на  православності  як  на  ідентифікованому  іменуванню  українців, пропагуючи 
ідею православної єдності слов’янства, концепцію так званого «русского мира», 
РПЦ цим самим знімала й знімає питання національної належності як неістотне, 
утверджуючи новий імперський світогляд.

  З  метою  подолання  міжконфесійних  і  внутрішньоконфесійних 
суперечностей  державні  органи  в Україні  стають  на  шлях  створення 
спеціального  міжцерковного  органу,  що  включає  в  себе  першоієрархів  і 
керівників ряду конфесій, які мають свої всеукраїнські центри. Проте, на нашу 
думку, вихід із нинішньої кризи церковно-релігійного життя можна віднайти не 
у  творенні  якогось  арбітражного міжцерковного  органу  при  якійсь  державній 
структурі (зауважимо, що таке твориво суперечить принципам Закону України 
про  свободу  совісті  і  не  з  особливим  ентузіазмом  сприймається  навіть 
керівництвом  Церков),  не  у  владному  благоволінні  до  якоїсь  із  Церков  і 
негласному перетворенні її у державну, а у формуванні в Україні національної 
громадянської  релігії  як  особливого  надцерковного  ідеологічного утворення, 
яке, ставлячи на перше місце національний інтерес, покликане буде орієнтувати 
всіх  громадян  країни  на  сприйняття  авторитету  своєї  держави  як святині. 
Світоглядним  ядром  громадянської  релігії  бачиться віра  у  Найвищу  Силу -
Абсолют  і  в  особливу  місію  України.  Громадянська  релігія,  на  думку  її 
прихильників, цілком корелюється з основами того громадянського суспільства, 
яке  утверджується  в  демократичній  Україні.  Певною  мірою  процес її 
формування вже розпочався, коли всенародно обраний Президент України дає 
клятву вірності своїй країні і народу на національній святині - Пересопницькій 
Євангелії.

  Національне  відродження  актуалізувало  проблему  екології  українського 
етносу, збереження традиційних виявів його культури й духовності. Релігійність 
українця - продукт тривалої історії нашого народу. Саме тому в ній надто багато 
елементів  синкретизму.  Але  щодо  форм  її  вираження,  то  нині  не  всі  вони 
відповідають духові часу. Це й певний етнографізм, зорієнтованість переважно 
на  селянське  буття,  архаїчність  деяких  обрядових  виявів  тощо.  Водночас 
виникли  чинники,  що  негативно  впливають  на  традиційні  форми  релігійності
українців.  Ними  є  наступ  масової  культури,  зумовлена  науково-технічним
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прогресом впевненість людини у своїй величі як творця і єдиного розпорядника 
життєвої вдачі, відставання духовної практики традиційних Церков від потреб та 
інтересів нових поколінь, архаїчність їхніх обрядових форм, втрата українцями 
селянськості як національної ознаки, порушення інтимних зв’язків з Природою, 
зміни,  у  зв’язку  з  урбанізацією,  системи  і  характеру  родинних  стосунків,  ролі 
громадської думки як важеля-регулятора поведінки особи та ін. Тому екологія 
традиційної релігійності, про яку останнім часом йдеться на сторінках преси, має 
бути зорієнтована не просто на збереження старих релігійних систем, а того в 
них,  що  є  ще  життєдайним,  на  вилучення  консервативного,  нежиттєвого  і 
запозичення або творення такого, що відповідає духові часу.

  Слід  визнати  те,  що  якщо  у  вітчизняному  православ’ї  не  відбудуться 
докорінні зміни, подібні до аджорнаменто в католицизмі, якщо воно не знайде 
внутрішніх  чинників  вирішення  своїх  колізій  і  подолання  своїх  доцентрових 
прагнень, не навчиться жити за умов демократичного суспільства, то за два-три 
покоління  на  теренах  України  воно  стане  конфесією  глухого  кута. Зростання 
національної  самосвідомості  українців  формуватиме  також  негатив до 
інонаціонального підтексту,  який  характеризує  далеке  від,  власне,  нашої 
національної духовної традиції християнське віровчення, православні доктрини 
і сприятиме зростанню популярності рідновірівських конфесій чи нових релігій.
Водночас  хотілося  б  застерегти  від  пріоритетних  орієнтацій  у  політиці, 
спрямованих на подолання розколу православ’я і утвердження Єдиної Помісної 
Церкви,  на  УПЦ Московського  Патріархату,  українофобські  позиції 
промосковського  керівництва  більшості  єпархій  якої,  передаючись через  клір 
мирянам,  формують  в  останніх негативний  громадський  настрій  щодо 
суверенізації України, її національного відродження і державотворення.

  Історія  українства,  специфіка  його  національного  буття  підтвердили 
трансцендентність  не  лише  релігії,  а  й  певною  мірою  етнічного  начала.  Нині, 
коли  ми  переживаємо  процес  національного  відродження,  ось  ця 
трансдендентність релігійного і національного поєднала їх. Релігія шукає в нації 
своє  буття,  нація  щукає  його  в  релігії.  Проте релігійний  чинник сам  по  собі  в 
Україні  ніколи  не  відігравав  ролі  визначального  засобу  національного 
відродження. Пріоритет у цьому завжди належав національній ідеї. А оскільки 
Україна є поліконфесійною, то національної єдності тут можна досягнути лише 
за  умови  дотримання  принципу  світоглядного  і  релігійного  плюралізму. 
Християнські  конфесії  не  повинні  прагнути  до  свого  монопольного впливу  на 
релігійно-духовне життя всього населення країни, а наявні між ними розбіжності 
переносити  на  грунт  національного,  якщо  вони  бажають  служити  йому.  Вони 
мають  визнати  реалії,  що  історично  склалися  в  релігійно-церковному  житті  в 
Україні.  Ще  митрополит  Андрей  Шептицький  застерігав,  що  роз’єднання 
українців  за  конфесійним  принципом  “доведе  нарід  до  повної  руїни,  якщо 
представники українських церков не знайдуть способу поєднання93.
Видрукувано в квартальнику «Українське релігієзнавство» (№2 за1996р.).  

 
                     
                                                 

    93 Шептицький Андрей, митрополит. Як будувати рідну хату // Слово. - 1990. – Серпень.
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3. ОСОБЛИВОСТІ  ПРОЦЕСІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ РЕЛІГІЇ
В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  Кожна  з  країн  посткомуністичного  простору  має  свої  особливості 
процесів  диверсифікації  релігії.  В  рік  набуття  Україною  своєї  незалежності
(1991 р.)  на її території офіційно було зафіксовано 41 релігійну течію. В 2013 
році  ми  їх  маємо  вже  біля  130.  Процесам  поліконфесіоналізації  країни  сприяє 
межове  знаходження  України  на  пограниччі Сходу  і  Заходу,  християнства  та 
ісламу,  католицизму,  протестантизму  і  православ’я.    За  кількісним  виміром 
зареєстрованих їх організацій (65%) домінують історичні Церкви.

  Проте   урізноманітнення  конфесійної  картини  України  зумовлене  не 
національними  чинниками,  а  насамперед:  місіонерською  діяльністю різних 
зарубіжних  релігійних  центрів  на  теренах  залишеною  комуністичною  владою 
масовою  безрелігійністю;  пропонованою  ними молодому  поколінню 
принадливою  можливістю  працювати  і  вчитися  в  зарубіжжі;  оригінальністю 
обрядової  практики  нових  як  для  України  конфесій;  своєрідною  їх 
організаційною  структурою,  яка дає  можливість  залучати  всіх  вірян,  особливо 
молодь,  до активного релігійного життя та ін. Все це негативно сприймають як 
історичні  Церкви,  так  і  з  їх  подання  органи  влади.  Проте  Конституція  країни, 
діюче  законодавство  сфери  державно-конфесійних  відносин   гарантують 
свободу  віросповідань,   не  наголошують  на  обов’язковості  їх  державної 
реєстрації.  Це,  зрозуміло,   сприяє  диверсифікації  конфесій.  До того  ж,  із-за 
наявного  протистояння  між  національними  Церквами  – Київського  і 
Московського  патріархатів,  Автокефальною  Православною  та  Греко-
Католицькою  Церквами   нові  течії  залишаються  поза  їх  спільною  увагою  і 
протидією.  При  цьому  нові  релігійні  течії  ведуть  успішну  благодійницьку 
діяльність, до якої загалом нездатні історичні церкви. Засоби масової інформації 
країни  із-за  відсутності  належної  релігієзнавчої  освіченості  своїх  журналістів 
також загалом залишають НРТ поза своєю увагою.

  Україна - релігійно плюральна  країна  з  часу  появи  її на  карті  світу. 
Байдужість  і  толерантність  українців  щодо   процесів  диверсифікаціі  релігії, 
сусідства представника якоїсь іншої релігії   має свої історичні корені, зумовлена 
їх  інтровертністю,  певною  відсутністю  релігії  серед  чинників  формування 
національної ідентичності тощо. У своїх конфесійних уподобаннях віруючі люди 
країни вже в основному визначилися.  Конфесійна мережа України практично 
вже  склалася.  Наявний  навіть  процес  згортання  діяльності  деяких нових 
релігійних  течій.   Якщо  й  появляться  на   території  країни  якісь нові  релігійні 
рухи,  то  вони  вже  не  матимуть  свого  успіху,  лишатимуться  на  рівні  окремих 
громад.  Відбуватиметься  хібащо  або  дроблення  наявних  конфесій, або  ж 
формування якоїсь нової навколо виокремленого з них одного з їх лідерів.  
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4. ЕТНОРЕЛІГІЙНЕ ВІДРОДЖЕННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО
УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

  Формування  сучасної  української  державності  відбувається  в  складних 
умовах. Серед проблем, з якими зустрілася Україна в останні роки, етнорелігійні 
виявилися  занадто  контроверсійними.  Оптимістичні  сподівання  певних 
політичних  сил  на  те,  що  з  постанням  незалежної  держави  весь  український 
народ  перетвориться  на  патріотів,  а  Церкви  чітко  визначаться  щодо  своєї 
безумовної національної орієнтації, не справдилися. І досі завдання відродження 
українського народу у політичних формах власної держави з усіма її атрибутами 
та в духовних формах власної релігії не зняті. Тому назріла потреба осмислити 
наслідки  останнього  національно-релігійного  відродження  в  Україні,  яке,  крім 
явних  і  незаперечних  позитивів,  виявило  нові  проблеми,  загострило  кризові 
явища та існуючі конфлікти.

  Незаперечним  є  той  факт,  що  це  відродження  призвело  до  збільшення  в 
Україні  кількості  релігійних  організацій  та  етнонаціональних  об’єднань
(товариств, фондів, спілок), до пожвавлення національного й релігійного життя, 
а  також  до  певного  зростання  релігійності  й  національної  самосвідомості. 
Водночас  ми  відзначаємо,  що  релігійність,  а  ще  меншою  мірою  національна 
орієнтація, стали нині не стільки внутрішньою, скільки демонстрованою або (що 
гірше) імітованою характеристикою особистості. Релігія перетворилася на моду, 
тому  серед  віруючих  ще  багато  людей  нерелігійних  або  таких,  хто прийняв 
національний  вияв  віри  лише  зовнішньо.  Незважаючи  на  помітне  зростання 
кількості  релігійних  громад,  в  суспільстві  переважаючим  є  не  духовний,  а 
насамперед  матеріальний  вимір  життя.  Релігія  ще  не  стала  моральним 
імперативом поведінки для більшості людей.

  Національне  піднесення  виявило  й  поглибило  притаманну 
посттоталітарним  суспільствам  заховану  міжетнічну  напругу,  національний 
ізоляціонізм,  агресивну  ксенофобію.  Так,  зросла  нетерпимість  населення 
України щодо  "чужих"  народів,  релігій.  Традиційна  для  комуністичного 
суспільства  класова  ненависть  трансформувалася  в  сучасній  Україні  в 
національну або релігійну ворожість.

  Відомі  соціологи  на  основі  загальнонаціональних  опитувань,  які 
проводилися  в  1994-1998  роках,  прийшли  до  висновку,  що  серед  тем,  які 
найбільш  хвилюють  українських  громадян,  можливість  виникнення 
міжнаціональних  конфліктів  займає  одну  з  провідних  позицій94.  Нашому 
суспільству бракує взаєморозуміння між народами, впевненості у неможливості 
появи  в  наступному  міжнаціональних  чвар.  Страх  перед  виникненням 
національних конфліктів, на думку провідних соціологів, хоч і не спричинений 
у нас якимись конкретними подіями чи проявами етнічної нетерпимості, але є 
достатньо  сталим.  Нашу  державу  від  постійних  і  затяжних  зіткнень  на 
міжетнічному чи міжрелігійному грунті, як правило, рятує загальна обережність, 
яка  є  однією  з  базових  рис  населення  України.  Конфлікт,  скажімо,  між
                                                 

 
   

94 Головаха Е., Панина Н. Этика межэтнических отношений в условиях посттоталитарного развития общества
//Культура та етноетика. – К., 1994. – С. 8.
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православними  і  греко-католиками  в  Західній  Україні  фактично  вичерпаний, 
оскільки  майже  вирішені  основні  (майнові)  причини  серйозних  в  минулому 
протистоянь. Саме в такій ситуації важливо закріпити природну толерантність 
українців  як  в  релігійній,  так і  в  етнічній  сфері.  Зрештою  метою  суспільного 
розвитку  має  стати міжконфесійний  і  міжетнічний  мир,  що  передбачає рівне і 
спокійне  ставлення  до  інших  народів,  інших  релігій  і  культур.  Релігійний  чи 
етнічний екстремізм - небажане явище в будь-якому суспільстві, бо він збільшує 
соціальну  напругу,  може  призвести  до  відкритих  конфліктів,  руйнації 
національної єдності та міжрелігійного якщо не миру, то хоч би затишшя. Проте 
на хвилі етнорелігійного відродження в будь-якій країні (в тому числі і в Україні)
з'являються екстремістські організації, які в своїй діяльності опираються на різні 
релігії, використовуючи їх як войовничі ідеології.

  В ході національного відродження артикулювалися регіональні українські 
етноконфесійні  проблеми.  Так,  зокрема,  з  новою  силою  зазвучала русинська 
проблема  в  Закарпатті,  до  якої  приєднується  релігійний  компонент
(підпорядкування Греко-Католицької Церкви Закарпаття не Львову чи Києву, а 
напряму  Риму).  Оживився  також  румунський  сепаратизм  на  Буковині, 
складовою якого постає орієнтація віруючих на Румунську Православну Церкву. 
Як бачимо, національне і духовне піднесення в Україні породило небезпечний 
для  унітарності  держави  етнорелігійний  регіоналізм95.  Складаючи  карту 
конфліктного  потенціалу  на  Україні,  дослідники  вважають,  що  такими
"гарячими" точками є Львівська область, Закарпаття, Буковина, Крим, Одещина.

  Негативним "наслідком" етнорелігійного відродження в Україні постають 
міжконфесійні,  а  особливо  міжцерковні  конфлікти.  При  цьому  причини 
більшості  з  них  є  не  стільки  релігійними  (віросповідними  або  обрядовими), 
скільки  політичними  чи  національними.  Протистояння  православних Церков -
Української  Автокефальної  Православної  Церкви  (УАПЦ),  Української 
Православної  Церкви  Київського  Патріархату  (УПЦ  КП)  та  Української 
Православної  Церкви  Московського  Патріархату  (УПЦ  МП) - зумовлене 
насамперед  їх  національною  та  політичною  орієнтаціями.  Помітну роль  тут 
відіграє й зовнішній чинник - міждержавні відносини між Україною та Росією.

  В основі існуючих внутрішньоцерковних протистоянь в Україні знову ж 
лежить переважно проблема національної орієнтації мирян та ієрархів Церков. 
На  нашу  думку,  однією  із  вагомих причин  появи  УПЦ  КП  стало  "бродіння"  в 
Українському екзархаті РПЦ, яке продовжується й досі в УПЦ МП, але не в таких 
гострих і зовні виявлених формах суперечностей і конфліктів, як це було в 1990-
1994  рр.,  між  українсько  орієнтованою  і  національно  неорієнтованою,  а  то  й 
проросійською частинами монашества, кліру цієї Церкви. Перша з них, що стала 
основою УПЦ КП, вийшла з імперської російської Церкви і об'єдналася навколо 
ідеї української церковної автокефалії. Друга ж - залишилася вірною традиціям 
ортодоксального  Московського  Православ'я  і  складає  нині  праворадикальну 
частину  УПЦ  МП.  Фактом  є  те,  що на  Заході  України  нині  зростає кількість 
віруючих,  невдоволених  неукраїнською  орієнтацією  ієрархії  УПЦ  МП.  Це
                                                 

 
 

95 Див.: Литвиненко О. Християнські Церкви України в контексті проблем національної безпеки // Українське
релігієзнавство. – 1997. - №6. – С. 3-10.
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призводило  і  ще  раз  може  призвести  до  нових  розколів  в  цій  Церкві,  нових 
відходів від неї її послідовників.

  Своєрідним прикладом внутрішньоцерковної напруги, в основі якої важко 
не  помітити  національний  чинник,  є  Українська  Греко-Католицька  Церква
(УГКЦ),  в  якій  не  так,  як  в  православ'ї,  але  все  ж  таки  помітно відбувається 
протистояння між двома орієнтаціями - або на Схід (так звані "восточники"), або 
на  Захід  ("західники").  "Восточники",  яскравими  виразниками  і  провідниками 
ідей  яких  є  монахи-студити,  прагнуть  утвердити  самобутність  УГКЦ  в  лоні 
Вселенського  Католицизму,  спираючись  на  власні  національні  і  релігійні 
традиції, за рахунок відновлення і збереження Українського Східного обряду і 
розвитку власного богослов'я. "Західники", чиї настрої та думки представляють 
насамперед  василіани,  виступають  за  творчий  розвиток  українських 
християнських традицій шляхом прилучення українців до найкращих духовних 
і  культурних  надбань  Римо-Католицької  Церкви,  що,  на  їх  думку,  сприятиме 
входженню України до європейської цивілізації.

  Проте не тільки українці втратили свою релігійну гомогенність. Сьогодні 
в Україні майже немає народу, який би був єдиним за релігійною ознакою. Так, 
мусульманські  громади  в  Україні  не мають  єдиного  духовного  центру, 
підпорядковуючись  (переважно  за етнічною  ознакою)  різним  мусульманським 
управлінням.  Неоднорідні  за  організаційно-релігійною  належністю  євреї,  що 
також  мають  декілька  релігійних  центрів.  Українські  греки  висловлюють 
бажання виокремитися з православних оргнізацій українських Церков і створити 
свої  власні,  які  б  залежали  від  грецького  православного  патріарха.  Німецьке 
населення  України  також  шукає  свою  ідентичність  у  декількох  німецьких 
протестантських Церквах.

  Самі ж Церкви тепер не можуть не враховувати національний інтерес тих 
народів,  серед  яких  вони  існують.  Характерним  прикладом  зневаги до 
національних  традицій,  зокрема  українців,  можна  вважати  лист  державного 
секретаря  Апостольського  Престолу  кардинала  Анжело  Содано  (1998)  щодо 
припинення  служіння  в  греко-католицьких  парафіях  Польщі  одружених 
священиків  та  їх  повернення  в  Україну,  заміну  їх  римо-католицькими 
священиками  біритуалістами,  що  викликало  супротив  з  боку  вірних,  самої 
ієрархії Греко-Католицької Церкви96.

  За роки незалежності України на її теренах з'явилися нові релігійні течії, 
які  за  своїм  характером,  будучи  універсалістськими  і  синкретичними,  не 
орієнтовані на підтримку національної ідеї. Неорелігії, такі далекі від етнічного 
начала в житті людини (крім рідновірів-неоязичників), якщо і виявляють певне 
позитивне  ставлення  до  України,  то  цікавляться  переважно  національним  як 
формою,  через  яку  легше  передати  свої  універсалістські  ідеї  духовного 
вдосконалення,  єдності,  любові  між  людьми  тощо.  Деякі  новітні  течії  у  своїй 
практичній діяльності не то що національно індиферентні, а й відкрито ворожі і 
навіть протистоять національним устремлінням українського суспільства, яке не 
приймає нові релігії саме за їх анти- або а-етнічність. Від того, чи сприятимуть

                                                 
   96 Див.: Патріярхат. - 1998. - №6. – С.8-9; 1998. - №10.- С.15.
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нові Церкви самовдосконаленню, духовному росту, самоідентифікації народу, в 
т.ч. і національній, залежатиме їхня майбутність в українській державі.

  Таким чином, активізація національних і релігійних рухів (особливо після 
унезалежнення  держави)  виявила  серйозні  кризові  явища  в  суспільному  житті 
України.  З'ясувалося,  що  народ  України  помітно  розділений  не  тільки  за 
етнічною, а й за релігійною ознакою. Усвідомлення необхідності подолати поділ 
українського  соціуму  спричинило  появу  різних  програм  консолідації  нації. 
Виникла ідея створення Єдиної Української Православної Церкви. З’являються 
різні  проекти  об'єднання  всіх  християнських  Церков  в  одну  Помісну  Церкву 
України. Незважаючи на всю привабливість для певних сил подібних ідей, вони 
виглядають  малореальними  при  спробах  їх  реалізації.  Насамперед, невірним  є 
вихідний пункт цієї концепції. Адже відсутність єдиної Церкви - не причина, а 
наслідок  роз'єднання  українського  суспільства.  Крім  того,  не  відбулося 
розмежування понять єдиної національної, помісної і державної Церкви, які не 
можна  ототожнювати.  Це  призвело  до  того,  що  більшість  навіть  національно 
орієнтованих  Церков  ідею  Єдиної  Церкви  не  підтримали.  Ідейними 
натхненниками  церковного  об'єднання  не  враховувалося  те,  що  на статус 
державної  або  національної  Церкви  можуть  претендувати  декілька релігійних 
інституцій (до того ж, не лише одноконфесійних), які не готові допустити якісь 
поступки у своєму віровченні, організації чи обрядовій практиці навіть заради 
такої конструктивної мети, як Єдина Церква.

  Як  бачимо,  ідея  єдиної  Церкви  поставила  цілий  ряд  теоретичних  і 
практичних проблем, зокрема: що таке національна Церква? чи може вона бути 
збудованою  на  засадах  світового  християнства?  чи  збігається  (співпадає)
національна  Церква  із  Церквою  державною?  що  таке  національна  релігія?  що 
слід  вважати  "вірою  батьків"?  скільки  треба  часу,  щоб  ту  чи  іншу  релігію
(Церкву)  розглядати  як  традиційну?  та  ін.  В  ході  цих  дискусій  ідея  єдиної 
державної  Церкви  почала  розглядатися  як  проблема  Єдиної  Помісної 
Православної  Церкви,  яка  при  частковому  збереженні  її  первісного  значення 
переросла в плани утворення на основі поєднання всіх християнських об'єднань 
Єдиної Християнської Церкви.

  Мала  вірогідність  реалізації  цих  об'єднавчих  церковних  програм в  тому, 
що  їх  прагнули  провести  старими  адміністративними  методами -
президентськими  наказами  або  ж  парламентськими  ухвалами,  шляхом 
організації  порозумінь  церковного  керівництва,  не  враховуючи,  що  сфера 
релігійності  й  етносвідомості - надто  делікатні,  де  будь-яке  насилля,  примус, 
нав'язування  є  безперспективним.  Адже  неможливо  за  чиїмсь  наказом  всіх 
зробити віруючими і патріотами. Згадаймо принагідно факт збереження в Русі 
язичництва після володимирових реформ 988 року, боротьбу за православ'я після 
Берестейської унії 1596 року, живучість ідеї української церковної автокефалії 
після  неодноразового  знищення  українських  Церков  та  ін.  Зміна  світоглядів, 
ідейних, конфесійних чи церковних орієнтацій - це тривалий і складний шлях, 
який не кожний народ або особистість здатні подолати.

В  ході  формування  нового  суспільства  і  його  ідеології  виявилися такі
ознаки  (сказати  б  краще - хвороби)  росту,  які  важко  визнати  і  прийняти
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українцям.  Патріотизм,  захопивши  широкі  народні  маси,  не  вийшов за  рамки 
етнографізму.  Релігійність  все  ще  обмежена  обрядовістю,  зовнішністю, 
демонстрацією ходів тощо, що подеколи постає самодостатнім для засвідчення 
її наявності. Церковність домінує, а може й компенсує відсутність чи недостачу 
глибокої  віри.  Церква  виявляє  свою  присутність  навіть  там,  де  вона  взагалі 
недоречна  або  згідно  із  законодавством  з  релігійних  свобод  і  самої  природи 
релігії не повинна бути. При цьому втрачається основне - спасенне призначення 
Церкви. Проте Церкви в Україні прагнуть перетворитися в одну із надбудовних 
структур, навіть на елемент державної структури, підміняючи функції деяких з 
державних органів. Сподівання на те, що Церква зможе перебрати на себе всю 
сферу  духовного  життя  суспільства,  не  справдилися.  Виявилося,  що  Церкви 
після довголітніх переслідувань поки не готові до цього.

  Саме тому релігію, незважаючи на її  зростаючий вплив у суспільстві, не 
можна вважати єдиною формою і засобом національного самоусвідомлення не 
тільки українців, а й інших народів, хоча, без сумніву, належність особи до якоїсь 
Церкви  служить  індикатором  її  етнічності,  виявляючи  при  цьому  етнічні  й 
політичні  орієнтації  людини.  Так,  віруючі  УАПЦ  або  УГКЦ  однозначно  є 
свідомими українцями. Проте етнорелігійне відродження виявило й те, що існує 
незбіг  (і  це  було  явно  неочікуваним  відкриттям)  між  етнічним  і релігійним:
етнічний українець не обов'язково виявлявся православним чи греко-католиком. 
Можна  бути  українцем  й  перебуваючи  в  протестантській  церкві,  скажімо,  в 
громаді українських лютеран чи адвентистів. Відтак етнічність автоматично не 
давала очікувану конфесійність. Крім того, фактом сучасного релігійного життя 
є  й  велика  кількість  невіруючих  і  позаконфесійних  християн.  Багато  з  них 
вважають  себе  українськими  патріотами,  хоч  національні  орієнтації  їх  не 
одержали релігійне, конфесійне чи ж якесь церковне вираження.

  Важливою для стану етнорелігійної ідентифікації народу є проблема того, 
в яких формах сам народ усвідомлює зв'язок між собою і своєю релігією, бо ж 
кожний  народ,  кожний  індивід  не  тільки  переживає,  а  й розмірковує  над  цим. 
Так,  скажімо,  для  євреїв  це  осмислено  в  рамках  танахівської  традиції  як 
релігійний сіонізм, для росіян - в рамках релігійної філософії як російська ідея, 
для американців - політичної доктрини "Америка - супердержава", для німців - в 
рамках класичної філософії як примату державності над людиною, для поляків -
в  рамках  романтичних  рефлексій  Міцкевича  на  тему  релігійного  месіанізму 
поляків тощо.

  Яку  ж  традицію  в  осмисленні  цього  зв'язку  мали  українці?  Скоріше 
традицію  не  роздумувань,  а  постійних змагань  за  свою  незалежність - мовну, 
релігійну, церковну, політичну, культурну.

  Самоусвідомлення  себе  народом,  який  має  давні  духовні  традиції, 
відбувається через співвіднесення себе з іншими народами. Ситуація в Україні 
як поліетнічній державі сприяє цьому, оскільки наявність іншого (і в етнічному, 
і  в  релігійному  плані)  можна  розглядати  не  тільки  причиною  можливих 
протистоянь і конфліктів, а й умовою для само- і взаємопізнання. Тим більше, 
що самоідентифікація неукраїнців відбувається подібно до титульного етносу -
на основі єднання їх, зокрема, навколо релігії, яка є традиційною для цих етносів
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в  їх  матірних  країнах.  Так,  німці  консолідуються  в  німецьких  лютеранських 
кірхах, татари - в мусульманських спільнотах, а євреї - в іудейських громадах. 
Українська  держава  загалом  позитивно  ставиться  до  цих  процесів, виявляючи 
частіше  всього  своє  сприяння  їм.  Проте  в  середовищі  історичних Церков 
етнорелігійне  відродження  інших  етносів  сприймається  з  деякою  засторогою, 
побоюванням,  а  то  й  негласною  протидією,  особливо  тоді,  коли  ці конфесії 
виявляють  свій  вплив  на  українців,  навертаючи  останніх  до  своєї віри. 
Прикладом  цього  може  бути  несприйняття  православними  українського 
лютеранства,  українського  католицизму,  не  кажучи  вже  про  українське 
мусульманство. В цих релігіях і конфесіях вбачається загроза для національного 
відродження українців, їх етнорелігійної визначеності, самобутньої національної 
культури, хоча з такою ж пересторогою могли б ставитися до православних чи 
католиків  іудеї  та  мусульмани.  Хіба,  скажімо,  християнство,  будучи  таким 
місіонерським,  не  загрожує  етнорелігійній ідентичності  євреїв  та  кримських 
татар? Звинувачення в прозелітизмі мають одних авторів і одного адресата.

  Національні  і  релігійні  меншини,  незважаючи  на  прийнятий  Україною 
Закон  про  меншини,  який  світовим  співтовариством  визнаний  як  один  із 
найбільш  досконалих  і  демократичних,  без  підтримки  титульним  етносом  і 
матірними країнами своїх визвольних змагань не досягнуть успіху, бо їм треба 
долати  не  тільки  свою  безетнічність  і  безрелігійність,  а  й  протиставити  її  та 
захищати  від  можливих  посягань  більшості.  Остання  ж  в  іноетносах  та 
інорелігіях  бачить  тільки  ворогів,  конкурентів,  а не  рівноправних  партнерів  у 
побудові  єдиної  держави - України.  Заглибленим  в  свої  давні 
етноідентифікаційні хвороби українцям потрібно стати опорою і стимулом для 
пробудження інших народів. Але на практиці останні зустрічаються з випадками 
штучного  гальмування  ренесансних  процесів  у  меншин,  оскільки  на місцях 
побоюються  міжетнічних  і  міжрелігійних  конфліктів,  що  має  місце зокрема  в 
Криму. Проте необхідно усвідомити те, що самоідентифікація суб'єкта можлива 
лише при наявності іншого: для персональної ідентифікації - іншої людини, для 
етноідентифікації - іншого  народу,  для  релігійного  визначення - інорелігійної 
спільноти.

  По-новому  сформульовані  реальним  життям  взаємини  між  Церквою  і 
державою  в  незалежній  Україні  вимагають  перегляду  колишньої  концепції 
державно-церковних відносин, яка виходила із заперечення необхідності релігії 
і Церкви як суспільних явищ, а тому її головною ідеєю був контроль, обмеження, 
навіть  призупинення  діяльності  релігійних  організацій.  Усвідомивши 
конструктивну  роль  Церкви  і  релігії  загалом  у  відродженні  країни,  новітня 
держава  пішла  по  шляху  не  вказівника  і  наглядача,  а  порадника  в 
міжконфесійних відносинах. Проте позиція держави тут не завжди послідовна. 
Утверджуючи  принцип  свободи  совісті,  вона  автоматично  не  надає право 
свободи  віросповідання  всім  громадянам.  Так,  важко  скористатися цією 
юридичною  нормою  в  реальності  й  побудувати,  скажімо,  храм  мормонів  у 
Львові,  греко-католиків - в  Чернігові,  а  Свідків  Єгови - в  Дніпропетровську, 
мечеть – в Білій Церкві. 
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  Визнаємо те, що відносини між державою і Церквою ще не переросли у 
відносини рівноправних партнерів, хоч це й малося на увазі в Законі про свободу 
совісті і релігійні організації, коли в ньому йдеться про принцип відокремлення 
Церкви від держави. Для чіткості необхідно б посилити незалежність Церкви і 
держави через відокремленість не тільки Церкви  від держави, а й держави від 
Церкви,  що  гарантувало  б  їх  партнерство.  Запропонована  в  українському 
законодавстві  модель  рівного  ставлення  до  всіх  релігійних  організацій  не  є 
загальновизнаною  ні  в  Європі,  ні  в  колишніх  республіках  СРСР.  Так,  в  Італії 
Католицька  Церква  має  конкордат  з  державою,  за  яким  вона  одержала 
пріоритетні права в релігійному житті країни. Росія, визнавши на рівні закону
"особливу роль православ'я в історії Росії, в становленні і розвитку її духовності 
і  культури"  (Преамбула  Закону  Російської  Федерації  "Про  свободу совісті  і 
релігійних  об'єднань"),  по  суті  проголосила  РПЦ  домінуючою  Церквою,  якій 
надається переважна державна підтримка.

  Проголошуючи принцип рівності всіх релігій перед законом, Українська 
держава  не  завжди  гарантує  його  впровадження  в  реальне  життя.  Основним 
гальмом  тут  є  саме  суспільство,  більшість  членів  якого  не  сприймають  ідею 
рівності. Важко "змиритися" з рівноправністю етносів і Церков вихованій в дусі 
тоталітаризму  свідомості,  що  звикла  до  відсутності  об'єктивної інформації,  не 
здатна  до  змін  стереотипів  мислення,  не  бажає  реальних  змін  у  житті.  Для 
більшості населення й досі міф є зручною формою осмислення себе, світу, своїх 
та  його  проблем.  Панування  міфологічного  світогляду,  світобачення, 
світовідчуття в суспільстві є очевидним, але ж не необхідним та єдиним.

  Серед  міфів,  які  супроводжують  сучасне  етнорелігійне  піднесення в 
Україні,  слід  згадати  теорію  універсальної  ролі  релігії  в  національному 
відродженні, згідно з якою успіх в економіці, соціальній сфері залежить тільки 
від віри людей у Бога і релігійності державних керівників. Популярним тривалий 
час  був  також  міф  про  можливість подолати  кризу  в  суспільстві  саме  через 
утворення єдиної або православної, або християнської, або ж навіть державної 
Церкви.  Міфом  можна  вважати  й  сформульовану  і  поширену  переважно 
засобами мас-медіа точку зору про єдиного винуватця всіх негараздів в духовній 
сфері - нові релігійні течії, які руйнують наші традиції, негативно впливають на 
свідомість народу тощо.

  Останнє національне відродження виявило, наскільки розбалансованою і 
нестабільною  є  українська  етносистема,  якщо  вона  так  важко  відроджується  у 
всій своїй повноті. З'являються ще люди, які прагнуть повернення до минулого, 
де  правила  сила  міфічних  мільйонів,  а  не  сила  особистості,  де  декларувалося 
щастя колективу за рахунок свого власного. За останні роки особливо очевидним 
стало те, наскільки ми беззахисні й безвольні перед зовнішніми експансіями й із 
Заходу, й зі Сходу, як не вміємо цінувати і захищати свій вибір, свій шлях97.

  Національно-релігійне  відродження  в  Україні  збіглося  із  спробами 
демократизації всіх сфер життя, що, як не дивно, ускладнило етнічний ренесанс 
українців  та  інших  народів,  створило  додаткові  суперечності.  Якщо
                                                 

 97 Див.: Грищенко О. «Своя мудрість»: національна міфологія та «громадянська релігія» в Україні // Дух і
літера. – 1998. - №3-4.
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оптимістично  оцінити  процес  детоталітаризації  суспільства  як  реальний,  а  не 
паперовий,  коли  право  на  свободи  є,  а  скористатися  ним  неможливо,  то  в 
етнорелігійній сфері досягнуті певні успіхи. Одним із результатів демократизації 
України  має  стати  її  входження  до  світового  співтовариства,  що передбачає 
подолання всіх конфліктів, особливо в найнебезпечнішій сфері - етнорелігійній. 
Україна має утвердитися як країна, де поважають права особи, де відсутні будь-
які дискримінації за етнічною, національною й релігійною ознакою, як країна, де 
рівноправно  себе  почуває  будь-який  народ,  будь-який  віруючий  або  релігійна 
громада.  Світовій  спільноті  не  байдуже,  яка  країна  стане  її  складовою -
демократична  чи  тоталітарна.  Глобалізація  всіх  сфер  життя  сучасного  світу 
призводить  до  того,  що  від  стану  окремої  складової  (наприклад, характеру 
українського суспільства) певною мірою залежить стабільність, темпи, напрямок 
і наслідки розвитку всієї системи (людства).

  Вимоги  світового  співтовариства  до  демократичної  України  часто не 
збігаються  з  її  національними  інтересами.  Якщо  б  геополітичні  цілокупності, 
якою,  наприклад,  прагне  стати  Європа,  перетворившись  на  європейський 
мегаетнос,  завжди  керувалися  загальнолюдськими  цінностями,  а  не 
регіональними, певними національними або корпоративними інтересами, то тоді 
б  прагнення  України  до  демократії  західного  взірця  було  б  очевидним.  Але 
запропоноване  Україні  демократичне  вирішення  релігійних  чи  іноетнічних 
проблем загрожує їй іноді втратою своєї власної ідентичності. Так, демократична 
вимога рівності всіх релігій в державі ставить в нерівні умови історичні Церкви, 
які постраждали від тоталітарної влади і сьогодні реально, часто не з своєї вини, 
програють у змаганні за віруючого новим Церквам. Як тут державі забезпечити 
і національний інтерес, і демократичні перетворення? Це - проблема.

  Зрозуміло, що не може не викликати тривогу релігійний вибір громадян, 
світоглядна, зокрема релігійна, переорієнтація українців, які в масі своїй, як й 
інші  народи  СРСР,  внаслідок  атеїзації  суспільства  майже  повністю  втратили 
будь-яку  релігійність.  Тепер  же,  набуваючи  її,  вони,  не  маючи  ніякого 
попереднього досвіду, національної традиції, вибирають не перевірену на своїх 
теренах часом, життям багатьох поколінь релігію, виявляють схильність до такої 
релігійної  організації,  яка  по-сучасному,  дохідливо,  просто,  без  особливих 
матеріальних і душевних затрат забезпечить прощення, спасіння, вічне життя.

  Яку ж позицію має обрати в такому разі наша держава щодо вибору віри її 
громадян, в чому виявляється її інтерес в сфері релігії? Сьогодні вже не йдеться 
про  альтернативу  "атеїзм,  вільнодумство  або релігійність".  Остання  зміщена у 
площину "традиційні Церкви або нетрадиційні утворення". У виборі духовного, 
зокрема  релігійного,  шляху,  яким  треба  йти  народу  України,  точки  зору 
поляризуються:  від  введення  державної  релігії,  на  роль  єдиних  носіїв  якої 
претендують УПЦ МП, УПЦ КП, УГКЦ, аж до повної анархії в питаннях віри.

  Дійсно, з точки зору інтересів національної держави ідея Єдиної Церкви 
найоптимальніша,  бо  етнічна  монолітність  суспільства  тільки  б  зросла  від 
релігійної єдності українців. Одначе українці ніколи не були, а тим більше зараз 
не  є  монорелігійною  спільнотою.  Правда,  всі  вони  переважно  знаходяться  в
християнській традиції, яка в своїх конфесійних окресленостях серед них є надто
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різнорідною. При цьому жодна з християнських конфесій в Україні не збирається 
поступатися історично  сформованими  специфічними  ознаками своїх Церков  в 
і м ' я релігійної єдності народу.

  Крім  того,  не  забуваймо,  що  Україну  населяють  не  лише  українці, а  й 
представники  інших  народів,  релігійна  ідентифікація  яких  відбувається  поза 
рамками традиційних для українців Церков, скажімо, кримські татари, німці та 
інші.  Збіг  етнічного  і  релігійного  в  цих  меншинах  більш-менш  усталений,  що 
навіть призвело до накладання релігійного на етнічне і навпаки: поляк - католик, 
єврей - іудей, татарин - мусульманин, німець - лютеранин. Тому непросто буде 
узгодити інтереси національної держави в релігійній сфері з інтересами всього 
населення  України.  Але  релігійний  вибір представників  національних меншин 
ще  не  став  предметом  державної  уваги  такою  мірою,  як  релігійні орієнтації 
українців.  Суспільство  загалом  не  дуже  переймається  тим,  що  багаями  чи 
крішнаїтами,  мормонами  чи  мунами  стають  росіяни  чи  євреї.  Неврахування 
етнічного фактору, який "генерує" багато з кризових ситуацій у сфері релігії, і не 
тільки, бо ж грані між конфліктами іншого походження хиткі, для нашої держави 
може мати негативні наслідки.

5 . ПРОБЕМИ ДУХОВНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ
РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ

  Межа ХХ і ХХІ століть для України позначилася кардинальними змінами 
в разноманітних сферах життя. Виникли незнані досі явища, сформувалися нові 
відносини, мова збагатилася незвичними поняттями, які зараз сприймаються як 
природні чи історичні. Серед таких нових явищ і понять, які сьогодні існують 
вже як норма нашого життя, є широковживані «релігійна свобода», «свобода в 
релігії», «свобода Церкви». Останні, без сумніву, споріднені із знайомими вже 
«свобода совісті», «свобода світогляду», «свобода думки» - базовими цінностями 
в  сфері  духовної  діяльності  демократичних,  відкритих,  громадянських 
суспільств.  Формально  Україна  і  в  радянські  часи  законодавчо  закріплювала 
право людини на свободу совісті, під яким розумілося право бути віруючим або 
невіруючим (атеїстом), сповідувати або не сповідувати якусь релігію, визнавати 
або не визнавати Бога, дотримуватися або не дотримуватися релігійних приписів, 
законів, моральних вимог. Але реально віруючі в Україні не мали рівних прав з 
невіруючими  або  ж  атеїстами.  В  дійсності державною  ідеологією  була 
атеїстична, а на практиці мали войовничу антитеїстичність. Релігія сприймалася 
як  родима  пляма  ганебного  минулого,  яка  нібито  буде  подолана  в результаті 
комуністичного  будівництва.  Будучи  під  своєрідною  забороною,  зміст  і 
особливості  релігійного  життя  широко  не  обговорювалися,  специфічність 
різноманітних інституалізаційних форм релігії була дискутована у вузькому колі 
спеціалістів. Як правило, інформація про віруючих чи Церкви строго дозувалася, 
подавалася в певному негативному аспекті, з обов’язковими елементами критики 
і  засудження.  Роль  релігії  в  історії  народу,  в  його  духовному  житті,  розвитку
культури розцінювалася як винятково негативна. Вважалося, що та напівсвобода
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в  сфері релігії,  яка  дозволена  державою,  є  своєрідним  подарунком;  ніхто  й не 
думав  вимагати  більше  прав,  добре,  якщо  зберігається  ще  наявний статус  кво 
Церков,  якщо  не  обмежується  чи  забороняється  те,  що  такими  трудами  було 
збережено.

  Відомо,  що  певним  проривом  в  антирелігійній  політиці  СРСР  стало 
святкування 1000-ліття хрещення Русі (1988), коли Церкву вперше допустили (і 
то  в  дуже  обмеженому  форматі)  до  суспільства,  до  масс-медіа,  до  сфери 
культури.  І  хоча  це  святкування  сьогодні  виглядає  як  певний  ідеологічний 
демарш,  як  вдалий  політичний  акт,  механізм  змін  статусу  Церкви в  соціумі, 
трансформації суспільної свідомості стосовно релігії був запущений. Так звана 
горбачовська  відлига  в  державно-церковних  відносинах,  яка  настала  невдовзі 
після святкування ювілею, постала результатом тих перших змін, продовживши 
у свій спосіб політику часткового повернення Церкві і релігії її ролі у суспільстві.

  Особливо  після  проголошення  державної  незалежності,  яка  гарантувала 
існування  різних,  а  не  тільки  раніше  дозволених  Церков,  в  Україні  виникла 
абсолютно  нова  ситуація  в  релігійній  сфері,  яку  можна  характеризувати  як 
свобода релігій чи навіть більше - свобода віросповідань. Утвердження дійсно 
міжнародних  стандартів  релігійної  свободи  в  Україні,  пошук  власної  моделі 
співіснування релігій, людей різних світоглядних орієнтацій стали змістом тих 
змін,  які  відбулися  в  Україні  за  останні  роки  в  сфері  її  духовного,  зокрема 
релігійного, самовизначення.

  Релігійна карта України, яка раніше була обмежена лише “дозволеними” 
дев’ятьма конфесіями,  суттєво  збагатилася,  релігійне  життя  українців 
урізноманітнилося.

  Ситуація  релігійного  відродження - особливого  періоду  в  історії 
української  держави,  коли  після  багаторічної  фактичної  заборони сповідувати 
будь-яку  релігію  народу  повернули  право  (скоріше - народ  сам  собі  його 
повернув)  бути  віруючим  – призвела  до  відновлення  церковних  структур,  до 
збільшення  кількості  віруючих,  до появи  нової  верстви  в  суспільстві  –
священиків,  монахів,  місіонерів,  тобто  служителів,  як  раніше  казали,  культів. 
1989  рік  став  роком  небаченого  зростання  кількості  релігійних  організацій, 
роком  релігійного  буму  в  Україні,  коли  була  зареєстрована  державними 
органами  рекордна  кількість  різноманітних  релігійних  спільнот. Правда,  в 
наступні два роки спостерігається спад приросту релігійних організацій. В 1992-
1993  рр.  відзначаємо  їх  певну  стабілізацію  з  подальшим  вже  дуже незначним 
приростом – 2-5% щорічно98.

  Крім  традиційних  Церков,  які  використовували  для  свого  відновлення 
історичні  аргументи  (вибір  християнської  віри  князем  Володимиром  в  давні 
часи,  вкоріненість  православ’я  в  культуру  і  менталітет  народу, накладання  і 
тісний зв’язок етнічного і релігійного в історії України, репресивність радянської 
влади щодо віруючих, ореол мучеництва Церкви тощо), поставали і нові релігії, 
що  мали  віднайти  для  свого  утвердження  інші  важелі.  Вони  пішли шляхом 
позитивації  свого  вчення,  не  протиставляючи  себе  православ’ю  чи греко-
католицизму,  навіть  класичному  протестантизму,  а  говорячи  про  те,  що  ви
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можете  належати  до  будь-якої  Церкви,  але  потрібно  відродити  Христову  віру. 
Місіонери підкреслювали, що вони не мають намірів навертати людей до якоїсь 
Церкви,  а  лише  до  Бога,  що можливо  тільки  через  активну  євангелізаційну 
проповідь, християнську освіту.

  Релігійне  відродження  для  традиційних  Церков  обернулося  декількома 
розколами,  спробами  об’єднання, пошуками  нових  підпорядкувань. Історичні 
Церкви  зав’язли  в  боротьбі  за  канонічність,  проти  прозелітизму. З’явився 
внутріправославний конфлікт, що вийшов за межі власне релігії; ускладнилися 
відносини  між  католиками  і  православними  через  відновлення  так званої 
Уніатської Церкви та її претензії на патріархат. Як не дивно, замість релігійного 
розквіту,  збільшення  релігійності  суспільства,  традиційні  Церкви  увійшли  в 
полосу  затяжної  кризи,  замість  культивування  братських  відносин між 
християнами з’являється конфліктність у відносинах між ними. Цією ситуацією 
скористалися  нові  течії,  які  зразу  ж  визначили  свою  позицію:  бути  поза 
внутрішньорелігійним  конфліктом  в  Україні,  не  втручатися  в  міжконфесійний 
конфлікт,  не  займати  в  ньому  чийсь  бік,  не  виправдовувати  і  не засуджувати 
когось,  чим  і  привабили  багатьох  українців,  що  стомилися  від  багаторічних 
жорстоких протистоянь. Люди шукали духовних шляхів спасіння, а, зустрівши 
на  ньому  віросповідний  розбрат,  частина  з  них  відвернулася  від участі  в 
продовженні, навіть ескалації конфліктів на релігійному ґрунті. Люди не бажали 
чути, хто правий і хто ні в цій складній і заплутаній історії взаємин різних Церков 
і їх вірних. Не будучи глибоко обізнаними щодо богословських тонкощів, вони 
хотіли  дізнатися  про  Біблію,  Слово  Боже,  Священні  писання,  але вже  не  від 
розділених вірою православних.

  Свобода  у  виборі  джерела  віри,  проповідника  Божих  істин,  кола 
спілкування  щодо  релігійних  питань  підкріплювалася  настанням  свободи  в 
економічній  сфері,  проголошенням  демократичних  прав  людини  в  політичних 
справах, культурі, світогляді, права людини бути самою собою, тобто права на 
власну ідентичність, власний шлях духовного зростання.

  Найбільш  інтенсивно  традиційні  конфесії  відроджувалися  в  Західних 
областях - найрелігійнішому регіоні країни. Там на сьогодні розміщено десь 35% 
всіх  традиційних  релігійних  спільнот,  переважна  більшість  яких належить  до 
УГКЦ, УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ та РКЦУ. До речі, там вплив новітніх рухів 
найменший, на відміну від Південних і Східних областей України та міста Києва, 
які нині є регіонами найінтенсивнішого поширення нових течій. Саме ситуація 
релігійної свободи дозволила існувати тут (за даними 2010 року) неорелігійним 
організаціям, переважна більшість яких діє в Донецькій (370), Запорізькій (127)
та Дніпропетровській (125) областях, в Криму (104), місті Києві (145).

  Порівнюючи  ці  дані  із  кількістю  нових  релігій  у  Львівській  області,  де 
серед 3040 організацій тільки 41 відноситься до неорелігійних утворень, в Івано-
Франківській з 1363 - 15, в Тернопільській з 1748 - 12, у Хмельницькій з 1827 –
40,  можемо  зробити  висновок,  що  основна  мережа  релігійних  неорухів 
знаходиться на Сході і Півдні України й продовжує зростати саме тут переважно 
за рахунок цих в минулому надто затеїзованих регіонів. У відсотку до загальної
кількості  існуючих  релігійних  організацій  регіонів  нові  релігійні  течії
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поширилися так: Волинь – 1,6%; Північ – 1,7%; Слобожанщина – 6,4%; Галичина
– 1,07%; Поділля – 2,8; Степ – 8,25%; Закарпаття- 4,55%; Подніпровя – 11,3%;
Схід – 19%; Буковина – 3,15%; Південь – 8,4%; Крим – 4,76% 99.

  Як бачимо, звинувачення, які часто висуваються традиційними Церквами 
на адресу новітніх течій щодо їхньої експансії на автохтонних православних чи 
греко-католицьких землях, на поширення ними чужих, не притаманних духові 
народу  релігійних  вчень,  цінностей  і  норм,  не  мають  під  собою  достатнього 
підгрунтя.

  Поширення неорелігій носить не всеукраїнський, а регіональний характер 
і  залежить  від  наявності  і  сили  традиційних  Церков.  Нові  релігії  відзнаходять 
територію для свого поширення в найменш релігієзованих регіонах України, що 
дає  підстави  стверджувати,  що  основними  послідовниками  нетрадиційних 
релігій  стають  не  віруючі  в  минулому  чи  прихильні  до  якихось  традиційних 
конфесій  люди,  а  колишні  атеїсти  або  агностики,  люди,  які   зайняті 
світоглядними пошуками.

Нові  течії  поширені  в  містах  і  то  переважно  Центральних  і  Південно-
Східних  областей України.  Зруйнована  внаслідок  урбанізації  традиційна 
релігійність,  як  і  весь  традиційний  уклад  життя  з  його  особливим  впливом 
громадської думки на поведінку людини, секуляризація різних сфер суспільного 
життя,  виявилися  найкращим  ґрунтом  для  поширення  саме  нових  релігій  з  їх 
неприйняттям традиції.

  Як бачимо, релігійна гетерогенність (різноманітність) українського народу 
зросла,  але  це  одначасно  привнесло  і  більшу  розділенність  українського 
суспільства  за  релігійної  ознакою.  До  різнорідності  політичної та  етнічності 
додалася ще й полірелігійність. Зростаюча кількість релігійних течій (з 9 до 130)
свідчить  про  плюралізацію  суспільної  свідомості,  релігійного  світобачення 
зокрема.  З  одного  боку,  в  житті  народу  України  створена  унікальну  ситуацію 
реального (практичного) релігійного і світоглядного плюралізму, а з іншого – це 
небезпечно для відносної релігійної гомогенності українського суспільства, яку 
навряд чи вдасться зберегти, якщо Україна усвідомлює себе частиною світового, 
зокрема європейського, співтовариства. Останнє давно вже характеризується як 
полірелігійне. З одного боку, так, плюралізація зрештою сприяє демократизації 
держави,  входженню  України  до  світової  спільноти,  яка  давно  вже не 
монорелігійна  (навіть  Європа,  де  на  відміну  від  Америки  існують історичні, 
традиційні,  базові  релігії),  а  з  іншого  – розмивають  етнічну  ідентичність, 
створюючи  тим  самим  так  звану  проблему  конфлікту  ідентичностей. Чи  всі 
існуючі  нині  в  Україні  релігії  сприяють  централізації,  духовній консолідації 
нації,  чи  не  створюють  вони  плутанину  в  релігійній  сфері,  в  якій  сучасному 
віруючому важко зорієнтуватися?

  В  останні  20 років  екзистенційний  простір  України  збагатився 
нетрадиційними  підходами  і  способами  життя,  що  будуються  на  інших 
світоглядних і взагалі духовних засадах, ніж ті, що були притаманні українцям 
від  роду.  Це  можна  сприймати  як  загрозу  розмиття  традиційної  суспільної  та 
індивідуальної  свідомості,  що  після  багатьох  років  ідейної  інтервенції  ще  не
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відновилася й не зміцніла. В неї включаються деякі інородні уявлення і звичаї. 
Поява  і  паралельна  присутність  альтернативних  релігійних  явищ  струснули 
традиційний  світогляд,  спосіб  мислення,  традиційні  устої  українського 
суспільства.  Українці  побачили, що  є  інше,  і  воно  не  завжди  гірше  від 
українського.  За  кожною  нетрадиційною  релігією  стоїть  інша  культура,  інші 
стереотипи,  які  не  збігаються  з  автохтонними.  Світоглядна  революція 
відбувається не просто в змінених умовах, а в умовах ринкової конкуренції. Не 
дарма  сучасну  ситуацію  вибору  релігій  порівнюють  з  маркетом,  де попитом 
користується  дешевший  і  якісніший  товар.  Зрозуміло,  що  ніякий  державний 
контроль за тим, яка релігія має стати масовою, не діє, повернення до ситуації 
домінування якоїсь однієї релігії чи Церкви вже неможливе.

  Плюральність створює умови вільного вибору релігій, але ці умови не рівні 
для традиційних і нових релігій (відомо, що перші певною мірою підтримуються 
владою,  особливо  місцевою,  а  більшість  альтернативних  релігій  – частіше 
іншими країнами).

  В  українському  конкретно-історичному  контексті  присутність  нових 
релігій  можна  оцінити  як  суперечливу. З  одного  боку,  нові  релігії привнесли 
деякий позитив  не  тільки  в  релігійне,  а  й  загалом  у  суспільне  життя  України,
ставши  своєрідним  каталізатором  демократичних  процесів.  А  з  іншого, їх 
присутність створило непросту ситуацію в українському духовному полі.

  Всі  релігії,  поставши  перед  духовними,  соціальними  проблемами, 
виявилися  достатньо  функціональними:  крім  звичайних  (комунікативна, 
інтеграційна,  компенсаційна  тощо),  релігії  в  умовах  релігійної свободи 
виконували й дещо нові для себе функції (соціального працівника, гуманітарного 
постачальника, міжкультурного комунікатора, духовного просвітителя, мовного 
вчителя  тощо)  в  українському  суспільстві.  Але,  розширюючи  свою 
функціональність в соціальній і культурній сферах, чи не втрачають від цього 
релігії  свої  ознаки  як  власне  релігії?  Чи  залишається  там  віросповідна 
компонента,  а  чи  ж  тільки  надаються  послуги  на  віросповідні  потреби 
споживача-віруючого?  Де,  власне,  межа  релігійного  і  нерелігійного, 
білярелігійного або навіть псевдорелігійного?

  Незважаючи на збільшення все нових неофітів, появу все нових Церков, 
релігія  виявилася  нездатною  охопити  духовним  впливом  більшу  частину 
українців,  які  в  основній  своїй  масі  залишаються  все  таки  поза конфесіями, 
ставляться  до  релігії  індиферентно,  незважаючи  на  проповідницькі  та 
організаційні зусилля як традиційних Церков, так і нових течій. І це при тому, 
що кількість місій в Україні тільки за 20 років - 1991-2011 роки - збільшилася в
18 разів  (з  20  до 357),  а  чисельність  священнослужителів  в  релігійних 
організаціях зросла з 9773 в 1992 році до 31011 осіб в 2011 р., тобто в 3,2 рази. 
Як пояснити загальну байдужість українського суспільства до релігійних питань, 
хоча всі тільки й говорять про духовність українського народу. Чим виправдати 
лінивість і пасивність українців в духовній сфері? Як може існувати така прірва 
між високими намірами і мізерними втіленням, між природною працьовитістю 
українців в сфері матеріальній і паталогічним неробством, бездіяльністю у сфері
духовній?
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  Десятиліттями ділять і не можуть поділити українців традиційні Церкви, 
забуваючи про братські відносини між християнами. Відсутність солідарності в 
суспільстві, особливо щодо загальнонаціональних завдань, штовхає деякі релігії 
до штучної ізоляції, сектантства.

  Релігійна свобода, відокремлення Церкви від держави виглядає як норма 
демократичного  суспільства.  Але  історія  державно-церковних  відносин 
переконує, що в Україні Церква повинна мати зв’язки з державою. Тому Церкви 
вимушені  дрейфувати  від  політики  нейтральності  щодо  держави  в  бік 
формування  дипломатичних  (далеко  не  партнерських!)  відносин  з  нею:
налагоджується зв’язок із місцевими органами влади, центральними її офісами, 
державними  установами,  громадськими  організаціями.  Для  релігії в  Україні 
важливим є те, як держава зреагує на ту чи іншу Церкву, бо від цього залежить 
успіх  Церкви,  статус  її  вірних.  Але  виникає  питання:  навіщо  у  державі,  яка 
проголосила  відокремлення  Церкви і  держави,  тим  самим  створивши 
безпрецедентні  умови  для  більш  вільної  присутності,  активності релігійних 
громад в суспільстві, весь час озиратися на те, що скаже якийсь держслужбовець, 
відповідальна особа.

  Такі непрості умови існування орієнтують Церкви на зміну своєї стратегії 
і тактики. Тут треба прагнути до посилення не екстенсивності, а інтенсивності 
свого  розвитку,  працювати  над  якісними  показниками  своєї  присутності  в 
суспільстві. Важливо не стільки залучити в свої спільноти нових вірних, скільки 
підняти духовний рівень вже наявних членів. Хоча кількість людей невіруючих, 
а скоріше – зневірених, в Україні практично безмежна.

  Не заперечуючи певні досягнення Церков, які усвідомили, що ті успіхи, які 
вони мають, стали можливими лише завдяки отриманню державної незалежності 
України,  важко  звільнитися  від  думки, що  зроблено  не  все,  що  хотілося.  Так, 
налагоджено  видання  конфесіями  своєї  літератури  і преси  (офіційно  на  січень 
2011  року  зареєстровано  386  часописів  і  газет),  відбувається  підготовка 
українських  священнослужителів  і  проповідників  (200  духовних  навчальних 
закладів із 18738 слухачами), ведеться індивідуальна робота з кожним віруючим, 
йде  залучення  їх  до  навчання,  підвищення  їх  культурного,  освітнього, 
богословського  рівня  (12762  недільні  школи).  Загалом  релігії  виступають  за 
активну присутність своїх вірян в житті громади і суспільства. Це надзвичайно 
піднімає  їх  творчий  дух.  На  зміну  строгій  регламентації,  обмеженням  в 
діяльності, життю за чіткими вказівками керівників громад, які були необхідні 
раніше для їхнього виживання, приходить деяка лібералізація, що грунтується на 
принципі  не  обмеження  чи  виключення,  а  виправданої  дозволеності і 
додатковості.  Цінується  ініціатива,  йде  пошук  ефективних  способів  роботи  з 
різними  верствами  населення,  хоча,  без  сумніву,  постійний  і  повсемісний 
контроль з боку керівних органів конфесій або Церков все ще зберігається.

  В зв’язку з цим постала проблема свободи в релігії, проблема визначення 
тих  меж  людської  творчості  в  релігійній  сфері,  які  дозволені  в тій  чи  іншій 
традиції.  Найбільш  успішними  і  стабільними  виявилися  ті,  які  віднайшли 
розумну  міру  між  новаторством  і  консерватизмом.  Але  дискусії  в самих
релігійних  спільнотах  продовжуються,  часто  в  гострих  формах  явного
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незадоволення щодо політики керівництва, його стратегії релігійного розвитку і 
соціально-політичного вибору тощо.

  Наявність в релігійному просторі України багатьох релігій зробила свою 
справу. Сфера міжконфесійних відносин дуже повільно, але піддається змінам:
замість відкритої критики один одного в результаті взаємопізнання і співпраці в 
деяких сферах суспільного буття серед християн утверджується думка, що треба 
якось співжити, співіснувати, визнаючи один одного.

  Але очевидно, що повної довіри між традиційними і новими християнами 
немає. Важко очікувати, що традиційні Церкви полюблять нові релігії як своїх 
сестер, але все ж поступово приходить усвідомлення конфесіями якоїсь далекої 
спільності  з  іншими  за  релігійною  ознакою.  Нові  релігійні  спільноти  декілька 
разів прагнули до кооперації у сфері духовної і соціальної діяльності, подавалися 
із заявами до Всеукраїнського церковного об’єднання, але реакція одна: іудеїв, 
мусульман, буддистів приймаємо, а неохристиян – ні. Деякі Церкви переконані 
в тому, що існування в одному релігійному і духовному просторі різних релігій, 
конфесій,  релігійних  спільнот  – реальність,  тому  почалися  пошуки  форм 
толерантного співіснування між ними.

  Це  вимагає  врахування  Церквами  історичного,  культурного  та 
національного контексту в своїй діяльності. Українське суспільство має підстави 
для незадоволення діяльністю тих релігійних течій, які не враховують історичну 
релігійну традицію українців, в непритаманній українській ментальності формі 
нав’язують  те  чи  інше  вчення,  вважають  свої  цінності  набагато  вищими  за 
традиційно-українські,  безпардонно  і  примітивно  проводять  місіонерську 
роботу,  зневажають  українську  мову  тощо.  Незнання  місіонерами  релігійної 
історії  України  та  її  сучасної  релігійної  конфігурації,  особливостей  релігійної 
духовності народу, серед якого вони проповідують свої вчення, лише шкодить 
новим  рухам,  їх  утвердженню  в  Україні, зумовлює  появу  бажання  у  владних 
структур винищити вірус захоплення неукраїнськими релігіями, заборонивши їх 
діяльність.  Це  й  відбувається  на  місцевому  рівні,  коли  державні органи, 
порушуючи  і  законодавство,  і  демократичні  права  громадян,  обмежують 
діяльність новітніх течій.

  Релігійна  свобода  сама  по  собі  не  здатна  вирішити  проблеми  духовного 
розвитку країни чи народу. Вона – тільки необхідна умова для духовного життя, 
яке постійно і наполегливо необхідно збагачувати різними духовними змістами
як історичних, так і нових релігій.

Видрукувано в колективній  монографії «Релігія в контексті духовного
життя» (К., 2012).

6.  ЦЕРКВА В НОВИХ ПОЛІТИЧНИХ УМОВАХ

  Політичні  події  в  Україні  2004  року  актуалізували  проблему  взаємин 
релігії і політики, влади і церкви. Аналізуючи державно-церковні відносини від 
президентських  виборів  2004  до  парламентських  виборів  2006  року,  лідери 
релігійних організацій, представники влади, вітчизняні та міжнародні експерти
по-різному оцінювали факт присутності Церкви в суспільстві, а особливо в його
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політичному  житті.  При  цьому  більшість  засудила  використання  Церков  в 
політичній  передвиборній  боротьбі,  фальсифікацію  результатів  виборів,
відкриту  підтримку  деякими  релігійними  спільнотами  одного  із  кандидатів  в 
президенти.  Церква  не  хоче  бути  слухняним  засобом,  знаряддям  у боротьбі 
різних політичних сил, партій, кланів. Приймаючи те, що Церква повинна бути з 
народом, особливо в складні часи його духовного і політичного самовизначення, 
речники  Церков  категорично  виступили  проти  насильства  по  відношенню  до 
своєї пастви щодо її вибору президента чи депутатів парламенту України як  з 
боку держави, влади, політичних сил, так і з боку духовних лідерів своєї конфесії
(Церкви). Очевидною стала необхідність зміни характеру державно-конфесійних 
відносин  в  напряму  сприяння  – як  з  боку  суспільства  і  держави,  так  і  з  боку 
Церков  – міжцерковному  діалогу  в  Україні  з  метою  формування  спільної 
церковної позиції щодо тих чи інших змін в соціально-політичному, духовному 
житті народу.

  Відомо, що Церква була активно включена до політичних подій кінця 2004 
року  не  тільки  на  Сході  України, який  відомий  давньою  такою   підтримкою, 
навіть зрощенням інтересів політичних сил і Церкви, а й на Заході, зокрема, в 
Закарпатській та Львівській областях. Чи не вперше Церква виявила спільнотну 
позицію щодо свого розуміння майбутнього України, продемонструвала, що їй 
не  байдужа  доля держави,  її  народу.  Церква  свідомо  стала на  шлях 
переосмислення  своєї  ролі  в  суспільстві,  свого  місця  і  нового  призначення  в 
соціумі.  Ті  процеси,  які  розпочалися  із  часу  незалежності  України,  коли 
поступово змінювався характер відносин між Церквою і державою, між Церквою 
і  суспільством,  між  самими  Церквами,  ініційовані  зокрема  подіями 
Помаранчевої  революції,  знайшли  своє  логічне  завершення  у  чітко 
сформульованих позиціях, які були висловлені. Стало зрозумілим, що на зміну 
жорсткому  відокремленню  Церкви  від  держави,  коли  все,  що  пов’язане  з 
релігією,  відкидається  на  маргінеси  суспільного  процесу,  на  зміну 
безконтрольному втручанню держави у церковне життя, силовому обмеженню 
його  проявів,  на  зміну  введеному  у  статус  державної  політики  приниженню  –
економічному,  соціальному,  духовному  – віруючої  людини,  що  робило  її 
неповноцінним  громадянином,  на  зміну  пристосуванню  Церкви  до  будь-якого 
режиму, а особливо тоталітарного і войовничо безбожного, в Україні приходить 
інша модель взаємоіснування суспільства і Церкви, інший формат спілкування 
Церков.

  Суспільні процеси останнього часу в нашій країні засвідчили, що під час 
проведення  виборчих  компаній  нові  тенденції  змін  у  релігійному житті,  у 
взаєминах  держави  і  Церкви,  які  тільки-но  почали  з’являтися,  в  Україні  були 
жорстко відкинуті. В дію введено випробувані тоталітарні методи спілкування 
влади  і  суспільства,  влади  і  народу,  влади  і  Церкви.  Не  встоявши  перед 
авторитетом  і  силою  владних  структур,  деякі  релігійні  організації  України, 
порушуючи законодавчі норми України і свої власні канони про невтручання у 
сферу політичного життя, активно включалися у виборчий процес на боці певних 
політичних  сил,  одного  із  кандидатів.  Відчувався  відкритий  тиск окремих
представників державної влади на керівництво Церков щодо підтримки ними тієї
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чи іншої партії, того чи іншого кандидата. На замовлення влади – центральної чи 
обласної - однобічно  висвітлювалися  політичні  події  в  мас-медіа,  що  сприяло 
формуванню  неадекватної  громадської  думки  стосовно  можливостей і 
реальностей включення Церков до виборчого процесу.

  Саме тому постала необхідність переосмислити базові принципи взаємодії 
Церкви  і  політики,  державно-церковних  відносин,  вихідні  концепти 
міжрелігійних  зв’язків.  Відсутність  відповідної  оцінки  та  аналізу  існуючого 
законодавства і практики релігійного життя, державно-церковних відносин щодо 
включення  Церкви  у  політичне  життя,  втручання  релігійного  чинника  у 
політичні  процеси,  недостатня  відкрита  дискусія  щодо  актуальних завдань 
унеможливлення  в  майбутньому  тисків  влади  на  Церкви  щодо  їх  участі  в 
політичних акціях на боці однієї із політичних сил суспільства має внести деяку 
ясність у вирішення питання про форми і характер участі Церкви, тобто кліру і 
мирян як громадян країни, в суспільних реаліях.

  Гостроту даній проблемі надало повідомлення про ліквідацію Державного 
Комітету  України  у  справах  релігій,  який  покликаний  був  забезпечувати 
державну  політику  щодо  Церкви,  гарантувати  права  особи  та  спільнот  на 
свободу віросповідання.

  Незважаючи  на  декількарічну незалежність  України  та  деякі  спроби 
демократизації суспільного життя й лібералізації законодавства в сфері свободи 
совісті  і  діяльності  релігійних  організацій,  в  країні  все  ще  зберігалася 
напруженість  у  державно-церковних  відносинах,  шлейф  якої  тягнеться  з 
радянських часів. Церкви втомилися від протистояння і боротьби за пріоритет в 
державі і суспільстві, їм не подобається протекціонізм органів влади стосовно 
одних  і  упослідження  стосовно  інших.  Не  сприймається  колишня  наказова 
манера  управління  релігійним  життям  з  боку  державних  органів.  Церкви 
відкрито  виступили  проти  втручання  представників  влади  у  свої  внутрішні 
справи,  вони  заявили,  що  хочуть  будувати  життя  своїх  вірних не за моделями 
бездуховної  корумпованої  і  морально  хворої  держави.  Релігійні  лідери  не 
розуміють  повільність,  з  якою  держава  вирішує  важливі  загальноукраїнські 
проблеми  релігійної  освіти,  оподаткування  діяльності  церков,  виділення 
земельних ділянок, реституції церковного майна і власності, допуску церкви в 
соціальну сферу (лікарні, дитячі будинки, в’язниці тощо).

  Але й держава має певні преференції в цій системі відносин, які часто не 
враховуються  релігійними  організаціями.  Будь-яка  влада  прагне  мати  такі 
церкви,  які  б  підтримували  її,  надавали  моральну,  а  інколи  і  матеріальну 
підтримку,  тобто  санкціонували  її  ініціативи  в  різноманітних  напрямках. 
Держава  зацікавлена  мати  законослухняних  громадян  і  серед  віруючих  також. 
Тому влада ніколи не піде на те, щоб (а такі заклики часто звучать) не втручатися 
в  духовне  життя  суспільства,  повністю  відмовитися  від  духовного впливу  на 
своїх  громадян.  Держава,  а  тим  більше  незалежна  держава,  має  бути 
зацікавленою  у  захисті  національної  безпеки,  де  релігійне  життя виступає 
частиною  збереження  національної  ідентичності.  Але  постає  питання:  в  яких 
формах має існувати цей національний інтерес в релігійній сфері і як церква має
бути присутньою в національному житті?
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  Формуючи нові комунікативні моделі, і Церква, і держава мають розуміти 
різну  природу  цих  інституцій,  відмінність  їх  призначення,  специфічність 
механізмів  впровадження  своїх  вищих  цілей.  Суб’єкти  державно-церковних 
відносин  можуть  досягти обопільного  успіху  лише  будучи  партнерами,  коли  і 
Церква, і держава нестимуть однакову відповідальність і матимуть рівні права. 
Принципово  потрібно  визнати,  що  має  бути повне відокремлення  Церкви  і 
держави, що передбачає взаємне невтручання в справи одна одно. Але держава 
при цьому не чинить (без причини) ніяких перешкод щодо присутності Церкви в 
суспільстві,  а  Церква  працює  на  духовну  і  соціальну  інтеграцію українського 
суспільства,  посильно  бере  участь  у  суспільно  значимих  акціях  (зокрема, 
боротьба проти СНІДу, наркоманії, екологічних і техногенних катастроф, проти 
війни, соціального протистояння і конфліктів). Духовне відродження людини і 
народу має стати спільною метою всього суспільства.

  В  умовах  нової  соціально-політичної  ситуації  в  Україні  таку  систему 
відносин, як виявилося, будувати непросто, але це можливо, якщо обрати реальні 
цілі, правильно поставити завдання, використовувати ефективні методи. Після 
виборів  та  Помаранчевої  революції,  в  яких  Церква  взяла  участь, 
продемонструвавши  свою  позицію  стосовно  політичних  подій  в  Україні,  по-
новому  вимальовувалися перспективи  присутності  Церкви  в  соціально-
політичному  житті  країни.  Можливо,  вперше  Церква  показала  свою 
незалежність  від  влади,  самостійність  оцінок  і  вчинків,  коли  заявила  про 
необхідність  чесних  виборів,  засудила  фальсифікації,  виступила за  єдність  з 
народом.  Така  незалежна  позиція  стала  можливою  завдяки  тому  діалогу,  який 
розпочали  між  собою  окремі християнські  Церкви, створивши  декілька дієвих 
нарад, оперативно збираючи міжрелігійні зібрання і звернувшись із закликами 
демократичного змісту до народу.

  Те, що ще пару місяців тому назад тільки дискутувалося, зокрема питання 
необхідності цього діалогу, його можливості в політично складній ситуації, коли 
Церкві  нав’язувалася  чітко  визначена  модель  поведінки,  в  нових політичних 
умовах постало як реальність. Саме життя довело життєздатність міжцерковного 
спілкування,  результативність  консультацій  лідерів  релігійних  спільнот,  їх 
відчутний  вплив  на  політику,  на  соціально-політичні трансформації  в 
суспільстві.  Визначаючи  соціальну  значимість  міжцерковного  діалогу,  що 
інтенсивно  вівся  наприкінці  2004  року,  треба  відзначити,  що  він зіграв  свою 
позитивну роль у стабілізації суспільства, у відродженні віри людей в істину, у 
поширенні  цінностей  не  тільки  духовного,  морального,  релігійного,  але  й 
демократичного життя. Колегіальність добровільних рішень на підтримку тих чи 
інших дій церков придавала впевненості у тому, що більшість християн, а відтак
– Церква,  стоять  за  правду,  що  помилковою  є  не  тільки  політика  підтримки 
злочинної влади, але й соціальна пасивність, коли йдеться про гідність громадян, 
про їхні права та обов’язки.

  Ті, хто виступив на боці історичної правди, хто підтримав сили, які бачили 
безперспективність  розв’язання  безлічі проблем,  в  т.ч.  і  релігійних,  шляхом 
політико-дипломатичного тиску (в кращому випадку) або силовими методами,
навряд чи відмовляться від міжцерковного діалогу, оскільки переконалися в його
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результативності.  Перед  ними  постають  нові  творчі  цілі,  спрямовані на 
консолідацію  українського  суспільства.  Ті,  хто  помилився  в  конкретній 
історичній ситуації, мали б задуматися над штучним самовиключенням себе із 
цього процесу переговорів, домовленостей, спільних заяв і дій. Усвідомлюючи, 
хоч  й  із  запізненням,  що  церква  живе  в  незалежній  державі,  такі релігійні 
громади  вимушені  будуть  шукати  нові  форми  комунікації  із  суспільством  і 
державою, з іншими Церквами.

  Важко  очікувати,  що  держава,  донедавна  уособлена  у  Держкомрелігій 
України  або  місцевих  уповноважених  у  справах  релігій,  які  подеколи  не 
реєстрували,  не  захищали,  не  гарантували,  не  відстоювали,  не  рахувалися  або 
реєстрували,  захищали  тощо,  але  не  тих,  кардинально  змінить  свою  політику 
навіть начолі із новими політиками. Чи потрібно спілкуватися із державою, яка, 
будучи апаратом сили та інтересу певної політичної влади в суспільстві, не може 
бути  на  боці  опозиціонерів,  нехай  і  релігійних?  Але  яким  чином повідомити 
державні  органи  влади  про  свою  незгоду  з  їх  діями,  про  недопустимість 
дискримінацій,  зловживань,  несправедливості  як  не  шляхом  діалогу?  Діалог, 
якщо звернутися до первісного значення цього слова, означає бесіду, розмову, 
інформування  іншого  про  себе,  про  свої  погляди,  цілі  тощо.  Діалог  – це  не 
дебати, не спори, не заперечення, не переконання у чужій неправоті. Основне в 
діалозі – вміння слухати і здатність почути, щоб зрозуміти, але не обов’язково 
прийняти, позицію іншого. Для того, щоб діалог відбувся і мав певні наслідки, 
мають  бути  створені  зовнішні  умови-можливості  та  сформована  внутрішня 
установка  учасників  на  діалог.  Наявна  нормативна  база,  нехай  і не  зовсім 
досконала, але така, що надає можливість для спілкування держави і церкви. Цю 
ідею  підтримують  як  державні,  так  і  релігійні  лідери  та  організації.  Існує  й 
відповідна громадська думка щодо плідності саме діалогового спілкування влади 
і  Церкви.  Важко  позбутися  минулих  стереотипів  одвічних  ворогів “Держава-
Церква”,  змінити  свою  психологічну  установку  на  партнерство,  а не 
протистояння,  сформувати  вольову готовність  до  діалогу  і  здатність  до 
конкретних кроків – зустрічей, спільних зборів, конференцій, обговорень тощо.

  Все  це  стосується  не  тільки  державно-церковних,  але  й  міжрелігійних 
відносин, які в минулому державою інколи зорієнтовувалися в антагоністичне 
русло. На противагу колишній державній практиці обмеження ролі релігії тільки 
церковною огорожею, маніпулювання престижем і авторитетом церкви у своїх 
політичних цілях, релігійні організації мають голосніше подавати свій голос не 
тільки щодо духовних чи моральних проблем. Участь релігійних організацій та 
їх  лідерів  в  обговоренні  загальнолюдських  (політичних,  економічних, 
екологічних тощо) питань не має обмежуватися їхньою присутністю в президії 
поважних форумів. І хоча право на остаточну оцінку і вирішення найважливіших 
питань  людського  розвитку  узурповано  секулярними  структурами,  а релігійні 
організації сприймаються як специфічна форма громадського об’єднання, які, на 
відміну  від  політичних  партій  чи  професійних  асоціацій,  молодіжних  чи 
соціально  орієнтованих  товариств,  й  досі  не  допускаються  повною мірою  до 
суспільства, в якому вони постали й функціонують, Церква як сукупний інститут
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повинна  заявляти  себе  більш  активно  і  впевнено.  Бо  Церква  як  соціальна 
організація - це самоврядна структура, яка складається із громадян держави.

  В силу тотальної матеріалізації і прагматизації всіх форм життєдіяльності 
сучасної  людини  релігія  все  більш  потрібна  їй,  хоч  і  втрачає  своє  місце  в 
індивідуальному  й  суспільному  екзистенційному  полі.  Але  прагнення  ввести 
міжрелігійний  діалог  як  один  із  способів  соціальної  інтеграції, консолідації 
зусиль віруючих та їх об’єднань у наданні суспільству гуманного характеру, у 
поверненні  духовних  основ  у  відношення  між  людьми,  народами,  країнами 
знаходить підтримку у деяких політичних, релігійних, державних і культурних 
сил. Частина з них розглядає міжрелігійний діалог як єдиний ефективний спосіб 
розв’язання міжнародних проблем і конфліктів, інша – як тільки духовну основу 
для реального переговорного процесу з безлічі глобальних питань. Хтось вважає, 
що діалог релігій – це зайва ланка у політиці, оскільки до голосу віруючих рідко 
прислуховуються ті, від кого залежить прийняття відповідальних рішень.

  Але міжрелігійний діалог має колосальну внутрішню потенцію, оскільки 
майбутнє  світу,  як  би  комусь  не  подобався  цей  процес  і  не  хотілося  б  його 
призупинити,  внаслідок  глобалізації  останнього,  стримить  до  полі-,  навіть 
мультизації,  до  багатоманіття,  різнобарв’я,  гетерогенності.  Єдина  можливість 
бути почутим - це вислухати іншого, що реально лише через діалог. Діалог, як 
один із універсальних засобів формування соціального миру і стабільності, має 
на  меті  сприяти  консолідації  різних  народів  і  культур,  солідаризації  всього 
суспільства.  Важлива  роль  у  цьому  належить  релігійним  організаціям, 
церковним  лідерам.  Для  України  міжрелігійний  діалог  має  стати  одним  із 
пріоритетів державно-церковної політики, яка б зацікавила як церкви, так й їх 
вірних,  оскільки  діалог  – це  основа  побудови  толерантного  і  мирного 
суспільства.

  Видрукувано в збірці «Україна в системі духовного, економічного та 
політичного життя» (К., 2009).

7. "RUSSIAN WORLD": THEOLOGICAL DOCTRINE AND
RELIGIOUS IDEOLOGY THAT RUIN THE HUMANITY

  The  XXth  century  has  provided  numerous examples  of  different  forms  of 
religious extremism, in particular the  Orthodox Christian extremism. XXIth century 
demonstrates  an  explosion  of  neo-pagan  and  Orthodox  extremist  views  in  Russia 
grounded on syncretic theory of "Russian World".

  Used  as  ideology  and  mass  manipulation  tool  Russian  Orthodoxy  becomes  a 
form of totalitarisation of all life's spheres, a threat to civil society. This fundamentalist 
system  is  currently  been  implemented  in  political  life  of  Russia  and  neighboring 
countries.

  Religion-based  "Russian  World"  does  raise  national  pride,  promotes  national 
and religious identification of Russians, but for other peoples, even those of Orthodox
faiths, it has become
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potentially conflicting because it:
 considers Russian Orthodoxy superior to others religions and its believers

having special right for ultimate truth
   persecutes other religions by legislative prohibition, seizure of churches, 

physical destruction of clergy and believers.
  The  most  expressive  manifestations  of today's  Orthodox  extremism  are  the 

justified-by-religion crimes in Crimea and Eastern Ukraine.

  Orthodox  church-Russian  state  doctrine  "Russian  World"  has  become  the 
ideology of  modern Russian neo-imperialism used to re-conquer countries liberated 
from  the  Soviets  in  1991.  The  heart  of  "Russian  World"  is  national  Orthodox 
Christianity.  In  2014  the  Russian  People's  Council  adopted  the  "Russian  identity 
Declaration" which states: "every Russian shall be an Orthodox", thus violating human 
rights and freedoms.

  "Russian World is there, where Russians are!" - This geopolitical justification 
was  used  during  annexation  of  Crimea  and  Donbas,  where  Moscow “protected”
Russians as Orthodoxes, an can be used in any country. Separatist regions of Donbas 
have  declared  Russian  Orthodoxy  as  their  "state  religion".  Other  religions  are 
prohibited,  their  believers  -  persecuted  and  discriminated.  Donbas  gang  "Russian 
Orthodox Army" systematically closes non-Orthodox churches. This social experiment 
creates  Russian  national  and  religious  dictatorship  in  the conquered  region – an 
occurrence Europe has not seen for centuries. World awaits for new “initiatives” from
the Orthodox president.

  1. The forerunner of today's "Russian World" was the XVth century Orthodox 
Christian ideology of "Moscow - the Third Rome". Its goal was legitimization of claims 
to the Byzantine legacy justified via concept of special spiritual mission of Moscovia.

  With  the  rise  of  Moscow  Patriarchate in  1589  the  concept  became  a  guiding 
ideology of national policy (later implemented in the imperial credo of "Orthodoxy -- 
Autocracy -- Nation"), and its hostility to Catholicism and other denominations.

  After the collapse of USSR, the Russian Orthodox Church found itself to be the 
only  Russian  institution  that  had  maintained  and  controlled  the  entire  space  of  the 
former tsarist and Soviet empires.

  Justifying  its  actions  with  legacy  of "historical  Rus'",  Moscow  Patriarchy 
actively, often aggressively, spreads and imposes the "Russian World" to all peoples 
which have been involved in the history of Russia, including other religions' believers.

The goal of "Russian World" is the return of imperial grandeur.

  The forerunner of today's "Russian World" concept was the XVth century idea 
of "Moscow - the Third Rome". It had its roots in early-tsarist Russia and was proposed 
as an ideology for newly created Muscovy Empire. The purpose of the "Third Rome"
idea was to legitimize Moscow's claims for the Byzantine heritage and to justify special
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historical  mission  of  "God-chosen  Muscovy  realm"  in  the  Christian  world.  In  this 
concept Moscow was presented as a successor to two historic Romes. After  the first 
Rome  fell  under  the  onslaught  of  the Germans  (476  C.E.),  and  the  second  - 
Constantinople - was conquered by the Muslim Turks (1453), their role, according to 
Pskov monastery abbot Philopheus, moved to Moscow as the last pillar of Orthodox 
Christianity on earth – the "Third Rome". In his epistle to Prince Ivan III (1504-1505)
the monk wrote: "Two Romes have fallen, the third stays, and the fourth can never 
come into being." Philopheus's concept became popular in times of tsar Ivan IV.

  The theory of "Third Rome" was materialized officially in 1589. The document 
named "Ulozhennaya gramota" stated the rise of Moscow Patriarchy as allegedly the 
only true Christian Church. It has been re-implemented under the rule of tsar Alexei 
Mikhailovich and Patriarch Nikon in 1654 after the joining of Ukraine to Muscovy and 
the appropriation of Kyiv's Christianity history by Moscow Patriarchy. The theory of
"Third  Rome"  became  a  guide  of  imperial  policy,  defining  it  as  hostile  to  other 
Orthodox Churches and to Roman Catholicism.

  2.  Peter-time  ideologeme  "Moscow – guardian  of  Orthodoxy"  received  its 
continuation  and  development  in  doctrine  "Orthodoxy,  Autocracy,  Nationhood"
shaped  by  count  S.Uvarov.  By  the  will of  Peter  from  that  time  Muscovy  had  to  be 
called "Russia", Peter - the Emperor of the whole  Russia, centuries of Kyivan Rus 
Christianity history – to be considered belonging to the history of Moscow Orthodoxy. 
By this manoeuvre Russia tried to defraud Europe, forming the view that it was not 
Muscovy who conquered Ukraine, but rather that Muscovy and Ukrainian peoples had 
a  common  history  and  were  the  same  people.  That  had  become  the  beginning  of 
Muscovy's stealing Ukrainian history that Putin continues today. First, the Fuhrer of 
today's Russia decided to "annex" Volodymyr the Baptist for himself, declaring that
"the  foresight  of  the  Prince  and  his  actions  became  a  source  for  creation  of  single 
Russia (???) as a unique state." This logic states that the prince allegedly "initiated the 
creation of a unified Russian nation." Declaring Volodymyr to be the founder Russia, 
Putin thus tries to legitimize his claims not only for Ukraine's South-East, but for the 
whole territory of Ukraine, the cradle of which is the Kyivan Rus. In this way Putin 
shows  that  he  has  monopolized  the  right  to  protect  the  Orthodox  "Mother  Russia"
established by Volodymyr from Western aggression and their mean plans to separate 
the  single  Russian  people.  Putin  ignores  the  fact  that  thanks  to  the  baptism  of  Rus 
Volodymyr forged links with Christian Europe and defined the European vector for 
Ukraine.

  Because  of  the  presumed  baptism  of Prince  Volodymyr  in  currently  annexed 
Crimea  Putin  announced  the  peninsula  to  be a  "sacred  source  of  Russian  nation  -- 
many-faced,  but  monolithic, and  of  centralized  Russian  autocracy."  The  idea  of
"orthodoxy, autocracy, nationhood " is revitalized by weekly processions bearing icons 
of last Russian tsar Nicholas II and his sainted family all over the country. A single 
glance into the calendar of holidays of Moscow Orthodox Church shows its efforts to
revive the idea of return to the sacred Russian autocracy. Patriarch Kirill claims to be
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the  single  and  sole  spiritual  patron  of  the  territories  of  former  Russian  empire. 
Meanwhile many Russians demonstrate their desire to sacralize Vladimir Putin as a 
gatherer of former empire's lands.

  3.  Since  1991,  Russia  has  been  living  under  constant  fear  of  Ukrainian 
Orthodoxy winning its autocephaly and, thus, loss of Kyiv Metropolia as part of the 
Moscow Patriarchy. Its greatest fear is not the loss of parishes, property, or finances, 
but the loss of stolen and appropriated Ukrainian Orthodox history, with its roots in St. 
Andrew, the "first-called" Apostle, and, thus a title of apostolic mother-church with all 
the  honors  it  provides.  Muscovy  received Orthodox  faith  from  the  hands  of  Kyiv, 
which  by  that  time  had  spent  700  years  (since  988  C.E.)  under  the  jurisdiction  of 
Constantinople Patriarchy. Therefore, not the Moscow is a mother church for Ukraine, 
but  Byzantium-Constantinople,  from  which  Ukraine  received  its  baptism.  The  first 
chronicle  mentions  of  Moscow  go  only  as  far  as  1147,  while  Kyiv  Rus  had  been
"officially"  baptized  two  centuries  before,  with  the  archaeological  evidences  of 
Christianity presence rooting back to II-III C.E. As a state-like principality Muscovy 
emerged  only  in  1277  under  the  order  of  the  Mongol  Khan  Mengu-Timur  as  an 
ordinary ulus of the Golden Horde. Kyiv Metropolia has been the oldest metropolitan 
cathedra in Eastern Europe, it served as a mother church for all Slavic East, including 
Russia.

Today's annexation of Crimea has given Moscow a cause for a new religious
history  falsification  by  designing  the  concept  of  “Crymo-pravoslaviye”.  From  this
point Kyiv's font is shown in Russian propaganda as having same importance and status 
as Novgorod's, Suzdal's, and Moscow's fonts. The emphasize is put on the assumption 
that  Volodymyr  received  his  baptism  not  in  Kyiv  or  Vasylev,  but  in  Chersonese, 
therefore baptism of Rus has been launched not from Kyiv, but from Crimea, which 
Russian Federation has announced as its own territory. According to this logic Russia 
had been baptized before Ukraine was.

  4. In order to justify his ward over geographical area and support the legality of 
the  claims  for  restoration  and  preservation of  the  so-called  "historical  Russia", 
Patriarch Kirill actively implants the confessional aspect of "Russian World" concept, 
while its ethnic aspect is ruled by Putin himself. For Kirill "Russian world" is a time- 
space  relationship,  life  and  consciousness  of  peoples  (including  Ukrainians),  which 
have  historically  been  involved  in  the  long  history  of  the  Orthodox  Russia,  and  of
territories that had served as provinces in Russia’s tsarist or Soviet empires. Increasing
its forms of intervention into various aspects of social life in the countries of its spread, 
Kirill's Russian Orthodox Church (ROCh) persistently, often aggressively imposes the 
ideology of "Russian World" onto all, including believers of other faiths who reside in 
the so-called "Moscow-Orthodox canonical territory". Even more - ROCh extends to 
other countries which are home to some Russian population in alleged need for spiritual 
alimentation by Moscow Church. The concept of "Russian World" is thus focused on 
returning  Russia  to  its  former power  and imperial  grandeur.  "Church  boundaries  of
Russian World" according to Kirill, do not coincide with Russia’s state boundaries:
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they  extend  to  those  countries  where  the  Moscow  Orthodox  Church  has  influence, 
providing alleged lawful excuse for Russia's interference into these countries' social 
processes, determination of their historical destiny. Today there's another "motive" for 
protection of "Russian World" in Ukraine for Russia and its Church: the salvation of 
Orthodox believers from "infidels" - fascist Greek Catholics and Orthodox followers 
of Ukrainian Patriarch Filaret. In this way, Russia reserves a semi-legal possibility of 
crusade  into  Ukraine. A  real  reason  for  intervention  in  this  case  is  not  necessary. 
Inspired letters with prayers "Putin, come and save the Orthodoxes" is enough. The 
motiv  for  intervention  can  even  sound  like  "voluntary  transitions  of  church 
communities from Moscow Patriarchy jurisdiction to Kyiv Patriarchy, or protection of 
Orthodox  Christian  sacred  places  in  Crimea  against  Muslims  and  infidels.  All  this 
reminds to great extend motivation of bloody Crusades, conducted against the infidels 
who crucified Jesus Christ and appropriated the "holy land."

  5. The ethnic dimension of the "Russian World" concept is actively defended by 
Putin, who arbitrarily manipulates facts of religious history for the sake of satisfying 
his imperial ambitions. Repeating the Soviet Empire mantra: "Russians, Ukrainians, 
and  Belarusians  --  one  people"  with  same  history  and  religion,  Putin  thus  tries  to
"justify"  his  right  to  intervene,  even  in  military  way,  into  the  lives  of  neighboring 
countries, including Ukraine. In fact, the identification of Ukrainians as Russians is 
obvious fake. The mentality is different. For example, most Russians are extroverts, 
inclined  to  collectivism;  Ukrainians  are  very  individualistic  and  mostly  introverts. 
Political  traditions  are  also  different:  tsarist  --  in  Russians,  and  Cossack  --  in 
Ukrainians. Ukrainians have nothing to do with Moscow Orthodoxy. Kyiv Metropolia 
as an autonomous entity within the structure of the Constantinople Patriarchy existed 
until  1686,  when  it  was  in  brutally  non-canonical  way  absorbed  by  the  Moscow 
Patriarchy. After this acquisition, Muscovy had immediately begun the destruction of 
Ukrainian  Orthodox  identity  features  such as  conciliarism,  democracy,  evangelism, 
openness,  etc.  The  emergence  of  Autocephalous  Orthodox  Churches  in  Ukraine  in 
XXth century was an attempt to restore the native Ukrainian Orthodoxy. Now this trend 
is  spearheaded  by  the  Ukrainian  Orthodox  Church  of  Kyiv  Patriarchy.  Ukrainian 
Orthodox Church of Moscow Patriarchy in cooperation with Moscow seeks to destroy 
this  Church  in  various  ways.  Their  ideological  background  is  the  same  concept  of
"Russian World", according to which no autocephalous churches should be created on 
the territories that Moscow Orthodoxy considers to be its own.

  Orthodox  Church  of  Moscow  Patriarchy  (which  has  near  12,000  parishes  in 
Ukraine)  actively  works  to  ensure  that Ukrainians  perceive extraneous  Russian 
spiritual and cultural tradition as the basis for their national identity, and ultimately 
through the perception of "Russian World" and "historical Rus" ideas should return to 
the new state union with Russia. Russia itself wants to be big and powerful and spread 
fear  among  all  neighbors.  This  mentality  will  work  until  Russia  retrieves  from  its 
artificial "Russian World" to the size of Muscovy, which will come soon after the next 
collapse  of  its  colonial  empire.  Meanwhile,  in  a  speech  given  couple  years  ago  in 
Gorlivka, Patriarch Kirill said: "Here, in the sacred land of Donbass, I cannot do but
speak about the relations between Russia and Ukraine. This is a single whole space of
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Holy  Rus,  same  as  Belarus...  We  are  one nation,  which  came  out  of  Kyiv's  font  of 
baptism." These words do not differ from the fascist speeches of Russian President 
Putin. For the Christian believers in Ukraine the only effective imperative remains the 
slogan proclaimed by Mykola Khvylyovyi: "Away from Moscow!"

8. НЕТРАДИЦІЙНА РЕЛІГІЙНІСТЬ І ПРОЦЕСИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  Підводячи  підсумки  утвердження державної  незалежності  України, 
потрібно  відзначити  певні  позитивні  зрушення  в  житті  народу,  зокрема  в 
духовній  сфері,  що  частіше  за  все  пов'язується  із  національним та  релігійним 
відродженням. Можна сперечатися щодо темпів і масштабів цих процесів, але 
вони, без сумніву, змінили напрямок історичного розвитку нашої держави, яка 
прагне  переосмислити  своє  минуле,  визначитися  відносно  нинішньої  своєї 
присутності в культурному світі, зробити правильний цивілізаційний вибір.

  В  українському  релігійному  просторі  поруч  із  відродженими 
традиційними  релігіями  (православ'ям,  греко-католицизмом,  римо-
католицизмом, протестантизмом, іудаїзмом та ісламом) з'явилися нові релігійні 
течії  і  рухи,  які  викликали,  крім  вже  існуючих  міжцерковних  православних 
конфліктів,  православно-католицьких  та  православно-протестантських 
суперечок,  складні  додаткові  проблеми.  Останні  можна  звести  до гострих 
питань: Як впливають нові релігійні течії і рухи на національне самовизначення 
українців?  Як  в  умовах  надзвичайної  актуалізації  національної, державної, 
мовної,  а  зрештою  культурної  ідентифікації  українського  народу виглядають 
нові  релігії  з  їх  акцентацією  на  універсальності  і  вселюдськості  привнесених 
вчень?  Сприяють  чи  шкодять  неорелігії  утвердженню  молодої  української 
держави,  формуванню  національної свідомості  її  громадян,  вихованню  в  них 
гуманізму й пошани до своїх і чужих культурних традицій?

  Ще  в  1994-1995  рр.  співробітники  Відділення  релігієзнавства  Інституту 
філософії НАН  України  провели  унікальне  опитування  більш  ніж  500 
послідовників нових релігій в різних містах України, прагнучи з'ясувати причини 
вибору нової релігії, її значення в житті неофіта, характер ставлення до інших 
релігій  та  віруючих,  як  сприймає  нетрадиційно  віруючих  людей  суспільство
(батьків,  родичів,  колег,  органи  влади,  мас-медіа  тощо).  Особливо  цікавилися 
дослідники формами релігійної діяльності, участю в громадському житті, рівнем 
конфліктності і шляхами їх подолання. На той час висновок щодо національних 
орієнтацій послідовників НРТ був невтішним, бо ж вони виявилися байдужими 
до суспільних проблем, були зануреними у свої особисті справи, зокрема в стан 
власного духовного  пошуку,  набуття  нових  форм  спілкування  з  Богом.  Якоїсь 
участі  в  національному  відродженні,  як  виявилося,  НРТ  не  брали, щодо 
національної ідентифікації виявилися навіть ворожо налаштованими. Основним 
для себе визнавали релігійну належність, якою надто дорожили.

  Респонденти  демонстрували  космополітичні,  інтернаціональні,  іноді 
агресивно антинаціональні настрої, мотивуючи це тим, що "Бог не дивиться на
національність";  "Бог  не  може  бути  національним";  "Релігія  не  може  мати
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національних рис, оскільки вона втратить із-за цього Євангельський смисл"; "Ми 
проти  будь-якої  національної  релігії"  тощо.  Мову,  як  один  із  найважливіших 
культурних  ідентифікаторів  народу,  представники  НРТ  оцінили  лише  як 
комунікативний  чинник  – спосіб  передачі  інформації  між  людьми:  "Мова  не 
важлива,  важливим  є  порозуміння  між  нами", "Важлива не  мова,  а істина, яка 
несеться мовою", "Мова має бути християнською, євангельською".

  Опосередковано  був  зроблений  висновок  про  те,  що  для  неовіруючих  їх 
вибір  релігії  носив  характер  не  культурної  чи  етнонаціональної, навіть  не 
релігійної, а аполітичної, дисидентської ідентифікації. Він був реакцією-втечею 
від  комуністичної ідеології,  від  тоталітаризму суспільства. Тому  на  перших 
порах на нові віяння в релігійному житті мало хто звертав увагу. Неовіруючих 
сприймали  маргіналізованими  диваками,  чиї  захоплення  новимии  релігійними 
ідеями є молодіжним бунтарством, яке з віком проходить.

  З  часом  кількість  послідовників  дивних  культів  збільшувалася,  а 
антисоціальна діяльність деяких неорелігійних спільнот Україні та світі призвела 
до  того,  що  в  них  побачили  загрозу  національно-державному  відродженню, 
певну ідейну і культурну опозицію традиції. Змінювалася ситуація - змінювалися 
й  нетрадиційні  релігії,  які  для  того,  щоб  вижити  в  новому  суспільстві,  мали 
задуматися над питанням: Хто вони є в Україні і чим є для України - випадкові, 
непотрібні осколки іноземних  місій, релігійних  згромаджень,  а  чи ж  учасники 
міжрелігійного  діалогу,  співпраці  з  історичними  церквами?  Зрозуміло,  що 
становище повноправного члена релігійної спільноти України, навіть в статусі 
релігійної  меншини,  більш  комфортне,  ніж  ярликоване  "іноземні  агенти 
спецслужб", "п'ята колона", "духовні збоченці".

  Сьогодні по-різному можна оцінювати новітні релігійні процеси в Україні, 
наявність  нетрадиційно  віруючих  людей,  але  очевидним  є  те,  що  поява  і 
поширення їх в нашій країні спричинені багатьма факторами як об'єктивного, так 
і суб'єктивного  характеру,  як  глобального,  так  і  локального  масштабу. 
Аналізуючи  суто  українську  ситуацію,  відзначимо  насамперед  соціально-
економічну та політичну нестабільність українського суспільства, що постійно 
провокує  появу  почуття  невпевненості,  соціальної  і  духовної  незахищеності. 
Свідомість українців характеризує певна невизначеність, навіть індиферентизм, 
які  утворилися  внаслідок  краху  комуністичної  ідеології,  зокрема діалектико-
матеріалістичних поглядів на довкілля або ж відсепарованості значної кількості 
населення від автохтонної духовної традиції. В умовах краху системи цінностей 
тоталітарного  режиму,  девальвації  декретованого  світоглядного  монізму, 
духовний  та  ідеологічний  вакуум  довгий  час  нічим  не  заповнювався.  Духовна 
денаціоналізація  соціалістичного  буття  значного  масиву  населення  України 
призвела  до  втрати  відчуття  національної  традиції,  рідної  батьківської  віри, 
потреби  збереження  зв'язків  між  поколіннями  через  духовну  традицію.  Крім 
того,  в  комуністичні  часи  відбулася  втрата  традиційними  Церквами  свого 
авторитету в очах народу, оскільки вони були елементом офіційного політичного 
істеблішменту. В результаті цілеспрямованої насильницької атеїзації суспільства 
суттєво  похитнулося  значення  релігії  і  Церкви  взагалі.  Новітні рухи,  які
відгукнулися  на  щоденні  потреби  особи,  зокрема  оволодіння  фахом,  навчання
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мовам,  отримання  гуманітарної  допомоги  та  медичне  обслуговування,  надали 
можливість  духовного  пошуку,  задоволення  своїх  інтелектуальних та 
пізнавальних  потреб,  пов'язаних  із  істинними  уявленнями  про  Бога,  світ, 
людину,  її  внутрішнє  життя.  Неорелігії,  на  визнання  самих  адептів  цих  рухів, 
дають  їм  можливість  відчути  свій  зв'язок  з  трансцендентним,  включитися  в 
соціально корисну і духовно означену діяльність, зняти напругу у відношеннях 
із світом, іншими людьми тощо.

  В українському поліконфесійному середовищі доля нових релігійних течій 
і рухів незначна. За даними Департаменту України у справах релігій станом на 1 
січня  2011  року, в  країні  офіційно  діяло  1817  неохристиянських  релігійних 
організацій, що становило лише 5,65% всієї релігійної мережі. Територіальний 
розподіл  нових  течій  за  регіонами  кардинально  відрізняється  від географії 
поширення  традиційних  конфесій.  Захід,  найрелігійніший  район  України, 
найменше  відчуває  на  собі  вплив  новітніх  рухів.  Південні  та  Східні  області 
України, місто Київ нині є регіонами найінтенсивнішого поширення нових течій.

  Відзначаючи  надто  мізерну  долю  нових  релігійних  рухів  України  серед 
офіційно  зареєстрованих  державою  релігійних  організацій,  водночас  не  варто 
применшувати роль цих об'єднань в духовному житті країни. Завдяки їхньому 
існуванню  українське  релігійне  життя  надто  урізноманітнюється. Сьогодні  в 
Україні  зареєстровано  вже  67,  а  реально  діє  біля  130  релігійних течій. 
Порівнюючи  ці  дані  з  1989  роком,  коли  їх  було  зареєстровано  лише  дев’ять,
відзначимо, що зростання кількості релігійних течій свідчить про плюралізацію,
а  одночасно  і  про  хаотизацію суспільної  свідомості,  релігійного  світобачення 
зокрема.  Це  в  кінцевому  рахунку  мало  б  сприяти демократизації  держави, 
привчати українців до толерантного співжиття з іновірцями, але частіше всього 
викликає анархічні тенденції не тільки в житті нових, але й історичних конфесій.

  Немає  підстав  й  перебільшувати  значення  нових  релігійних  течій для 
духовного  розвитку  України, хоча  нові  релігії  активно  займаються  релігійною 
просвітою,  в  прямому  сенсі  цього  слова  неохристияни  несуть  слово  Боже  до 
людей,  привертають  увагу  простих  людей  до  проблем  духовного  життя, 
стимулюють  їх  вивчати  релігійну  літературу,  особливо  Біблію. Переважна 
більшість членів новітніх громад у віковому сенсі є соціально найактивнішою 
частиною  українського  населення.  Саме  цей  віковий  прошарок  суспільства 
працює,  створює  матеріальні  та  духовні  цінності,  а  відтак  тісно контактує  із 
соціумом.  Зрозуміло,  що  саме  такі  люди  мають  чималий  вплив  на  оточуючих 
своїм  життєвим  досвідом,  який,  в  разі  його  позитивності,  є  прикладом  для 
наслідування  і  гарантом  правильності  обраного  духовного  шляху. Основне 
середовище,  де  виникають  неорелігії,  і  переважний  склад  неогромад  –
інтелектуалізовані  верстви  населення.  Вони  є  мозком  будь-якої  неорелігійної 
організації,  навколо  якого  групуються  інші  послідовники  течії. Рівень 
освіченості неовіруючих достатньо високий. З вищою та незакінченою вищою 
освітою серед них є 54,1%. Неовіруючі займають відносно привілейоване місце 
в  соціумі,  виконуючи  функції  ідеологів,  проповідників,  духовників,  оскільки 
серед  них  багато  представників  інтелігенції  (педагоги,  науковці,  лікарі,
художники,  інженери  та  ін.)  та  студентів,  які  становлять  відповідно  29,2%  і
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21,5%  від  числа  усіх  опитаних.  Найменшим  в  новітніх  рухах  є  прошарок 
робітників, службовців, працівників сільського господарства.

  Українці,  з  врахуванням  часового  збігу  національного  і  релігійного 
відродження, на думку багатьох дослідників НРТ, мали б обирати національно 
орієнтовані,  а  відтак - традиційні  Церкви.  Проте  виявилося,  що  у  складі 
нетрадиційних громад українців - половина, що перевищує кількість росіян, які 
становлять  в  них  лише третину. Певний  відсоток  опитаних  взагалі  не  дав 
відповідь  на  питання  про  національну  належність,  продемонструвавши  цим 
неістотність етнічного фактору в системі їх цінностей. Більшість українців (крім 
неоязичників),  що  стали  членами  нових  течій,  цілком  можна  вважати 
«совєтськими  людьми»,  які  не  володіли  українською  мовою,  ніяк  не 
ідентифікували  себе  із  українським  етносом,  виступали  проти  існування  в 
Україні національних і державних Церков, акцент робили на загальнолюдських 
цінностях  релігійних  вчень,  в  більшості  своїй  не  приймали  ідею необхідності 
онаціональнення  культової  діяльності своєї  новообраної  конфесії,  видання 
богослужбової і богословської літератури обов'язково українською мовою тощо.

  Більшість  опитаних  неовіруючих  ніяк  не  ідентифікують  себе  із 
українською традицією. Ні мова, ні релігія, ні самосвідомість, ні патріотизм, ні 
відчуття історичного зв'язку поколінь, ні інші показники не характерні для них. 
Визначення своєї національності як "українець" ще ні про що не говорить, бо це 
скоріше є данина належності до Української держави, ніж до певного народу.

  Як  правило,  члени  НРТ - денаціоналізовані  елементи  колишньої 
комуністичної  епохи.  Вони  народилися  в  типово  радянських  сім'ях,  де 
розмовляли  "общепонятным  русским  языком",  не  виявляли  ніякого 
національного  виховання  ні  дома, ні  в  школі,  де  були  далекі  від релігії  та 
національних  традицій.  Вся  система  освіти  виховала  з  них  стійких 
інтернаціоналістів  з  елементами  шовінізму  (для  росіян)  і  вторинності, 
меншовартості  (для  українців).  Всім  цим  людям  притаманна  насамперед так 
звана радянська ідентичність, яка розкривається через певні показники: рідна і 
розмовна  мова  (незалежно  від  національності) - російська,  змішані  шлюби, 
формування  радянських  традицій  і  свят,  всі  єдині  в  сім'ї  братніх  народів,  як 
правило,  світоглядно  атеїстично  зорієнтовані,  соціально  активні.  Фактично 
культурна  ідентифікація  була  зведена  до  ідеологичної  і  політичної  (вірність  і 
відповідність комуністичному ідеалу).

  Характерно,  що  в  період Горбачовської  перебудови  поступово 
зруйнувалась і радянська ідентичність. На час набуття державності Україною її 
народ пройшов стан подвійного знищення: спочатку, за роки радянської влади, 
зруйнувалась  його  традиційна  національна  ідентичність,  а  потім, в  роки 
перебудови - сформована  комуністична.  Природно,  що  почались  пошуки 
втрачених ідентичностей.

  Вибір респондентами тієї чи іншої релігійної громади ніяк не пов'язаний з 
пошуками ними  нової культурної  ідентичності  у  формі  національного 
самовизначення. Він опирається на внутрішні мотиви духовних пошуків, в т.ч. й 
релігійних.  Нових  віруючих  не  цікавить  їх  національна  належність.  Всі
респонденти переконані, що їх спільнота в процесах національного відродження
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участі не бере, бо ніяк себе з національним не пов'язують, вважаючи, що світове 
громадянство вище від національного, що метою життя є не мирське, а винятково 
духовне,  потойбічне.  Тому  на  питання  чи  приводить  участь  в  НРТ до  кризи  і 
руйнуванню  традиційної  культурної  ідентичності  їх  віруючих  потрібно 
відповісти негативно: як можна зруйнувати те, чого не існує?

  Проте останні дослідження фіксують вже певні зміни в статусі релігійних 
меншин,  в  тому  числі  й  неорелігійних,  в  незалежній  Україні,  а  відтак  і  в 
розумінні  членами  цих  спільнот  своєї  присутності  в  українському просторі. 
Негативний в цілому підхід до всього українського, який фіксувався ще в 1994-
1995  рр.,  нині  не  так  яскраво  виявлений.  Навпаки,  неофіти,  а  особливо 
керівництво  нових  релігій,  прагне  продемонструвати  свою  лояльність щодо 
національних проблем, бажання хоч би ззовні виглядати цілком українським.

  Сьогодні є сенс говорити про те, що нова релігійна належність не завжди 
заперечує  національне  самовизначення,  не  завжди  нова,  нетрадиційна 
релігійність  означає  денаціоналізацію,  стара  етносвідомість,  етнокультура  в 
процесі нової релігійної ідентифікації інколи трансформується в нову культурну 
ідентичність. Підстави зробити такі спостереження дають проведені в 2000-2001
роках інтерв'ю з представниками деяких релігійних меншин в Україні.

  Врахуємо, що належність до НРТ все ще носить політичний характер, але 
якщо колись неовіруючі були і дисидентами і  протестували проти традиційної
(радянської,  комуністичної)  ідеології,  а  зараз  вони  продовжують перебувати  у 
стані опору, але не антикомуністичного, а фактично прокомуністичного. Вони 
єдині в Україні, хто в своїй організаційній структурі зберігає кордони радянської 
імперії.  Їм  потрібно  бути  проти  когось,  і  тепер  вони  проти  сепаратизму,  за 
універсалізм,  який  переноситься  на  політичні  терени.  Скажімо,  і багаї,  і 
крішнаїти  України  тісно  пов'язані  із  всіма  колишніми  радянськими 
республіками,  підтримують  контакти з  віруючими  цих  країн,  шкодують  про 
втрачену  єдність.  Навіть  неоязичники  почали  рух  в  бік  творення спільних 
якихось «слов’янських» громад, постійно згадуючи про вигадане ними «єдине 
історичне  минуле».  Цим  самим  всі  ці  нові  релігії  об’єктивно  визначають  собі 
статус  опозиції  демократичним  силам  в  суспільстві,  особливо  тим,  які 
спираються на національну ідею, національні цінності.

  Що стосується створення нового суспільства, нового порядку в ньому, то 
тут НРТ, без сумніву, сприяють формуванню нового образу людства. Існування 
нових  релігійних  меншин  урізноманітнює  релігійну  та  культурну  реальність. 
Сам по собі цей факт не є загрозливим. Однак традиція і НРТ існують в одному 
інформаційному, економічному, політичному, ідеологічному та аксіологічному 
просторі,  тому вони  взаємодіють,  створюючи  нову  Україну - як  на  рівні 
суспільства, суспільної свідомості (часто конкуруючи, тому виключаючи один 
одного, а не доповнюючи в соціальному полі), так і на рівні окремої людини, її 
свідомості і душі (коли вона стоїть перед вибором: традиція чи НРТ). Діяльність 
НРТ  часто  носить  небажаний  для  домінуючої  культурно-релігійної  традиції 
характер. Це проявляється в тому, що розмивається і послаблюється традиція, на 
якій базується цілісність суспільства, його духовна однорідність і стабільність.
З’являються чужі пророки і чужі вчення, які підтримуються певною частиною

108



 
 

 

 
  

  
    

 
 

 

 

 

 

суспільства. При всій своїй аполітичності НТР є каналом впливу нових політиків 
і  чужих  ідеологій,  які  опонують  традиції,  об’єктивно  звужуючи  коло 
потенційних віруючих - послідовників традиційної Церкви, що теоретично може 
призвести до відтоку в НРТ представників культурно-релігійної більшості.

  Чи  варто  боятися  цих  процесів?  Варто  не  боятися,  а  знати,  тобто бути 
поінформованим щодо природи новорелігійних явищ, щоб вчасно відреагувати 
на зміни в цій сфері. Тут треба виходити з того, що релігійна меншість сьогодні 
не  має  жодного  шансу стати більшістю.  НРТ  завжди  будуть  долею  для 
небагатьох,  відмінних від  загальної  маси  людей,  духовно  неспокійних членів 
суспільства. Їх  не задовольняють традиційні Церкви  і  релігії,  які  здаються  їм 
занадто консервативними, заорганізованими, не здатними запропонувати людині 
шляхів до духовного сходження і самовдосконалення. Як правило, такі люди не 
зупиняються на одній релігії, вони постійно шукають чогось нового, для себе -
істинного.  Не  забуваймо,  що  духовний  розвиток  людства  неможливий  без 
релігійних новаторів, без духовних експериментів, нетрадиційних, опозиційних, 
альтернативних рухів. В такому разі НРТ виступають ферментом для релігійної 
традиції,  яка  вимушена  переосмислювати  себе  в  оновлених  формах, а  отже -
розвиватися.

  Завдяки  НРТ  представники  релігійної  більшості  знайомляться  з  іншими 
релігійними  традиціями,  але,  приймаючи  їх,  вони  втрачають  свою власну 
традиційну  культурну  (часто - етнічну)  ідентичність,  бо  будь-яка  НРТ  в  своїй 
основі  має  певну  традицію  (неохристияни - американську,  багаї - іранську, 
крішнаїти - індійську). Молитви читаються чужою для українців, але рідною для 
інотрадиції мовою, неовіруючі мріють побувати в паломницьких центрах чужої 
святості. Зацікавленість до чужих святинь і цінностей - в принципі позитивний 
факт,  але  чи  стане  вона  повштовхом  для  пізнання  своєї  власної  культури, 
усвідомлення  своєї  власної  ідентичності?  Певно, ні.  То  ж  це  й  веде  до 
національної дезорієнтації.

  Новітні  рухи,  з  якими  познайомилася  Україна  в  останні  роки,  не є 
наслідком внутрішнього розвитку українських релігій, модернізації традиційних 
Церков,  наслідком  власного  духовного  саморозвитку  українства.  Вони 
переважно експортовані в Україну, бо є результатом діяльності проповідників та 
місіонерів  з  інших  країн.  Навіть  неорелігії  власного  походження (наприклад, 
Велике Біле Братство) виникають як результат синтезу різних течій, містичних 
культів, езотеричних вчень, які в момент виникнення абсолютно не спираються 
на  вітчизняну  традицію.  Та  й  найбільш  національні  Рідна  Віра  й Рідна 
Українська  Національна  Віра  (РУНВіра)  з’явилися  в  українській  діаспорі 
Америки й звідти були експортовані в Україну. Незважаючи на це, багато з нових 
релігій  прижилося  в  Україні,  віднайшли  тут  своїх  прихильників  та 
послідовників. На перших порах особливо популярними були східні рухи та течії
"Нового  віку",  оскільки  вони  виступали  явною  альтернативою  традиційній 
християнській  релігійності,  яка, до  речі,  своєю  обрядовою  практикою  була 
близькою до рідновірської. Однак з часом українські неовіруючі повертаються в 
русло звичних та зрозумілих символів - в християнство, хоч і в модерновому його
прочитанні.
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  Поступово  неорелігійні  організації  відмовляються  від  відреченості  і 
несприйняття світу, від критицизму на його адресу. Вони, як правило, нині вже 
зацікавлені у своєму включенні в соціум. Соціалізація нових рухів відбувається 
через благодійницьку діяльність, просвітництво, видання і поширення релігійної 
літератури, пропаганду істин свого вчення в засобах масової інформації, через 
факт  визнання  їх  державою - реєстрацію  в  органах  влади,  через  бажання 
налагодити  стосунки  з  традиційними  Церквами  тощо.  Нові  течії  все  частіше 
прагнуть  якнайповніше  включитись в  різні  сфери  суспільного  життя.  І  це 
зрозуміло: щоб мати успіх серед населення, треба адаптуватися до конкретних 
умов свого функціонування,

  Українське  суспільство  має  підстави  для  незадоволення  діяльністю  тих 
релігійних  течій,  які  не  враховують  історичну  релігійну  традицію  українців, в 
непритаманній  українській  ментальності  силовій  формі  нав'язують те  чи  інше 
вчення,  вважають  цінності  деяких  з  них  вищими  за  традиційно  українські, 
безпардонно  й  примітивно  проводять  місіонерську  роботу,  не  поважають 
українську мову тощо. Зрозуміло, що і в нових течій до нашого суспільства є 
багато  претензій.  Серед  тих,  з  якими  найчастіше  приходиться  зустрічатися 
неовіруючим  в  Україні,  слід  назвати  певну  ворожість  і  упередженість  людей 
щодо  НРТ,  невиконання  державою  конституційних  і  законодавчих  норм  з 
свободи  совісті,  необґрунтовані  обмеження  з  боку  держави  пропаганди 
неотечіями релігійних знань тощо. Сподіваємося, що означені протиріччя будуть 
подолані  і  не  стільки  шляхом  заборон,  протестів,  протистоянь,  скільки  через 
діалог, спільну працю з розв'язання різноманітних, насамперед міжконфесійних 
і міжрелігійних, проблем в Україні.

9. РЕЛІГІЙНІ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ
ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС

  Наприкінці ХХ століття в результаті всесвітніх економічних, екологічних, 
демографічних,  політичних,  соціальних  та  культурних  змін  остаточно 
завершується  доба  моноетнічності,  монорелігійності,  моносвітоглядності 
людства. Більшість народів і країн перетворилися або перетворюються якщо не 
в  мульти-,  а  в  полікультурні,  полірелігійні  суспільства,  в  яких,  поруч  із 
домінуючими етнічними, релігійними, мовними та іншими спільнотами, існують 
так звані меншини. Наявність останніх породжує складні ситуації та конфлікти 
в соціумі, який мав би бути зацікавленим у їх розв’язанні, оскільки тільки так 
можна гарантувати його стабільність і довговічність. Проблеми буття меншин в 
сучасному світі (в теоретичному і реальному вимірі), їх співіснування з етнічною 
чи релігійною більшістю стають глобальними і актуальними для всіх держав і 
народів.

  Під меншиною в світовій науці та міжнародному праві розуміють меншу 
за чисельністю групу людей (у порівнянні з рештою населення держави), “яка не 
займає панівного становища і члени якої – громадяни цієї держави – володіють з
етнічної, релігійної чи мовної точки зору характеристиками, що відрізняються
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від  характеристик  іншої  частини  населення,  і  виявляють,  навіть якщо  і 
опосередковано, почуття солідарності з метою збереження своєї культури, своїх 
традицій,  релігій  або  мови"100.  Це  визначення  є  найбільш  поширеним  в 
міжнародній  практиці  і  ним  користуються  в  усіх  міжнародних  документах, 
зокрема Декларації ООН про права меншин та Декларації ООН проти всіх видів 
дискримінації на основі віри, світогляду та релігії. В їх основу була покладена 
інтерпретація меншин, яку дав Алан Сорті в розвиток запропонованого у 1979 
році розуміння релігійних меншин професором Ф.Капоторті. Його неодноразово 
доповнювали  і  удосконалювали101.  Конвенціями  і  Деклараціями  ООН 
визначалося  не  лише  поняття  “меншини”,  а  й  окреслювалися  їх  права, 
засуджувалася  будь-яка  дискримінація  кількісно  невеликих  і  якісно  відмінних 
груп  громадян  держави,  які  не  мають  в  ній  домінантного  статусу і  за  своїми 
характеристиками  вирізняються  від  більшості  населення,  а  тому  вимушені 
об’єднуватися для захисту своїх прав і досягнення рівності з титульним етносом, 
пануючою мовою і поширеною релігією.

  Виходячи з вище наведеного, можна сказати, що меншина – це така група 
людей,  які  об’єднані  за  певними  ознаками,  що  вирізняють  їх  серед  певної 
більшості населення. За об’єктивними критеріями вона є кількісно менша, ніж та 
чи інша певними ознаками визначена частина населення держави, яка становить 
більшість.  Меншина,  складаючись  із  громадян  даної  держави,  як  правило,  не 
знаходиться  у  панівному  (домінуючиму)  становищі.  Їй  характерні риси,  які 
відмінні  від  відповідних  рис  іншої  частини  населення.  За  своїм суб’єктивним 
критерієм меншина виявляє почуття солідарності, що спрямоване на збереження 
своєї ідентичності.

  За основні вирізняльні характеристики для меншин виділяють етнічність, 
релігію, расу або мову. Відтак вони постають як етнічні або мовні, релігійні або 
расові меншини.

  Виходячи  із  загального  розуміння  меншини,  релігійну  меншину  можна 
визначити як об’єднання віруючих певної конфесійної зорієнтованості, яке в тій 
чи іншій країні або її регіоні, а то й у світі загалом, має незначну поширеність і 
включає  невелику  кількість  своїх  послідовників,  співіснуючи  при цьому  із 
глобальними  релігійними  системами  і  відчуваючи  в  своєму  функціонуванні 
часто (прямо  чи опосередковано)  в  тій  чи  іншій формі  негативну реакцію  з  їх 
боку102.

  Релігійні  меншини, як  феномен, існують  здавна.  Серед  багатоманітних 
первісних форм релігії без сумніву були й такі вірування, які не мали підтримки 
більшості населення, хоч, враховуючи те, що кожна спільнота мала своїх богів, 
можна  передбачати,  що  те  суспільство  повністю  складалося  із  релігійних 
меншин,  бо  ж  релігійна  більшість  просто  ще  не  сформувалася.  З  появою  ж 
етнічних релігій існування релігійної меншості стало більш помітним. В ранніх 
державах поруч із носіями національної релігії існувала інорелігійна спільнота, 
яка пов’язувала себе або з інонаціональною належністю носіїв інорелігії, або з
                                                 

 
  

  
    

100  Kanomopmu Ф. Исследование по вопросу о правах лиц, принадлежащих к этническим, религиозным и 
языковым меньшинствам. - Нью-Йорк, 1979. – С.109.
101 Там само.
102 Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С.275.
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неофітством  окремих  представників  домінуючого  народу,  керованих 
прагненням  релігійного  реформаторства.  Лише  з  появою  світових  релігій 
релігійні  меншини  втрачають  суто  етнічну  детермінацію,  хоч  вона й 
продовжувала  ще  тривалий  час  визначати  належність  до  того  чи  іншого 
інорелігійного утворення.

  Вирішальним  у  статуюванні  релігійних  меншин,  на  наш  погляд, став 
період  буржуазних  революцій,  після  яких  Європа  остаточно роз’єдналась  за 
релігійної  ознакою,  порушивши  усталені  кордони  панування  тієї  чи  іншої 
християнської конфесії. Про це, до речі, писав і М.Драгоманов, фіксуючи втрату 
Європою  релігійної  цілісності  не  як  трагічну  помилку,  а  як  об’єктивну 
реальність,  що  впливала  на  зростання  демократизму  держав,  розвиток  прав  і 
свобод людини, перш за все права на свободу совісті, розуміючи, що романтичні 
прагнення  до  нібито  колись  існуючої  релігійної  єдності  не  мають під  собою

103якогось грунту .
  Релігійні  меншини  можна  розглядати  як  наслідок  релігієгенезу,  як  його 

необхідний  фермент.  І  якщо  спочатку  грунтом  для  їх  появи  була  етнічна 
належність,  то  з  часом  релігійна  меншість  постає  на  базі  різних витлумачень 
віровчення, обрядових елементів, системи організації спільноти, церкви.

  Протягом тривалої і складної історії релігій ті чи інші їх системи досягали 
статусу  домінантних  (majority)  чи  навпаки - недомінантних  (minority).  На 
сьогодні  світ  загалом  визначився  в  тому,  в  яких  країнах  і  які  релігії  там  є 
релігійною  більшістю  та  релігійною  меншістю,  хоч  можливі  деякі зміни  в  їх 
домінантному чи недомінантному стані.

  При  визначенні понять “релігійна  більшість”  чи  "релігійна  меншина"
України  науковці  мають  певні  труднощі.  Тут  треба  керуватися  принципами 
історичності, об’єктивності, діалектичності, регіоналоності і виходити з того, яка 
релігія  для  нашої  країни  є  історичною,  традиційною,  повсюдно  поширеною  і 
найбільшою кількісно. В Україні абсолютно домінуючим є християнство в таких 
його  конфесійних  формах,  як  православ’я,  католицизм,  в  тому  числі  греко-
католицизм,  протестантизм  (класичний  та  реформований).  Особливе місце 
займає  іудаїзм,  який  не  є  ні  домінуючою  більшістю,  ні  релігійною  меншістю. 
Іудейська громада України одна з найбільших в Європі, а євреї здавна живуть в 
Україні.

  До  релігійних  меншин  ми  відносимо  релігійні  течії,  які  репрезентовані 
обмеженою  кількістю  своїх  послідовників  й  складаються  переважно лише  з 
декількох  громад,  що  не  мають  всеукраїнського  управлінського  центру,  а 
інституалізація  яких  часто  носить  сектантський  характер.  Тому  релігійною 
меншиною в Україні може вважатися об’єднання послідовників будь-якої релігії
(національної  чи  навіть  світової),  які  за  своєю  чисельністю  складають  дуже 
незначну  частину  серед  мешканців  нашої  країни.  Серед  останніх: релігії 
національних  меншин,  що  проживають  в  Україні;  нові  для  України релігійні 
течії;  так  звані  природні  або  автохтонні  релігії,  що  зійшли  з  історичної  арени

                                                 
 

  
103 Драгоманов М. Борьба за духовную власть и свободу совести в ХVІ-ХVІІ столетии // Драгоманов М.П.
Вибране. – К.,1991. – С. 130-131, 158-160, 167-174.

112



 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

українського релігійного життя, але нині відроджуються; відносно малочисельні 
християнські церкви (як правило протестантського напрямку).

  Релігійна меншина не є сталою одиницею. Вона - рухома, бо може втрачати 
статус  меншини  в  результаті  кількісного  зростання  своїх  послідовників, 
територіального  поширення.  Так  відбувається,  наприклад,  з  кримськими 
татарами,  після  масового  повернення  яких  на  свою  історичну  батьківщину  –
Крим іслам із релігійної меншини України перетворюється на релігію одного з 
корінних  народів  нашої  держави.  Кількість  віруючих-харизматів  і 
зареєстрованих ними церков за останні роки зросла в 6 разів, що дає підстави 
неохристиянські  п’ятидесятницькі  течії  вже  не  зараховувати  в  релігійні 
меншини. В результаті плідного спілкування окремих організацій християн віри 
євангельської створене Всеукраїнське об’єднання “Церкви Повного Євангелія”.
Конфесія має на сьогодні в Україні вже 665 своїх організацій, а не 3, як це було 
в 1991 році. Поруч з такою динамікою в Україні все ж є деякі релігійні меншини, 
які не змінили свій статус, залишаючись малочисельними організаціями. Серед 
них  Всесвітня  віра  багаї,  буддисти,  іудео-християни,  караїми,  кримчаки, 
рідновіри, сведенборжці та ін.

  Сьогодні  діяльність  релігійних  меншин  в  Україні  регулюється 
Конституцією  України  (ст.35)  та  Законом  "Про  свободу  совісті  та релігійні 
організації", які є правовим фундаментом для повноцінного здійснення свободи 
совісті, свободи релігії або переконань, вільної діяльності релігійної організації. 
В  Законах  України  відсутній  офіційний  поділ  релігій  на  традиційні  і 
нетрадиційні, на історичні і нові, на домінантні та недомінантні, на більшість і 
меншість  за  релігійною  ознакою.  Щодо  громад  релігійних  меншин, релігій 
національних меншин, нових релігій не використовується якийсь специфічний 
термін. Всі релігійні об’єднання будь-якої конфесійної орієнтації покриваються 
поняттям "релігійні організації", що є абсолютно справедливою і демократичною 
нормою.

  За нині діючим Законом правовий статус релігійної меншини ідентичний 
правовому  статусу  будь-якої  релігійної  організації  і  базується  на  двох 
визначальних  принципах:  відокремлення  Церкви  від  держави  і  рівність  всіх 
релігій перед законом. Жодній із існуючих в Україні релігій не мають надаватися 
якісь переваги, не визначаються пріоритетні релігії. Проголошено, що всі релігії, 
віросповідання  та  релігійні  організації  є  рівними  перед  законом (ст.  5). 
Законодавство України не передбачає якихось привілеїв чи обмежень релігіям, 
що  вирізняються  давністю  існування  тієї  чи  іншої  конфесії,  традиційністю
(відповідність культурним традиціям нації), чисельністю релігійної організації, 
її внеском в розвиток культури тощо. Обмеження стосуються лише тих випадків, 
коли релігійна активність вступає у протиріччя з діючим законодавством і несе 
загрозу  суспільній  безпеці,  порядку,  фізичному  або  психічному  здоров’ю 
громадян, моралі, тобто головним правам і свободам інших осіб104.

                                                 
 

 

104 Див.: Международный пакт о гражданских и политических правах. Декларация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений // Свобода совести, вероисповеданий и
религиозных организаций. Сборник документов. - С.73, 77.
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  Більшість  проблем,  що  виникають  в  Україні  щодо  релігійних меншин, 
лежать  не  в  царині  права  і  навіть  не  в  сфері  практичної  його  реалізації,  хоч 
остання  потребує  особливої  уваги  і  значного  покращання.  Найчастіше,  це 
проблеми  посттоталітарної  свідомості,  суспільної  та  індивідуальної,  коли 
кожний інший, не такий як “я”, сприймається як ворог. Сьогоднішній характер 
взаємин між релігійними меншинами та українським суспільством залежить від 
здатності  суспільства,  кожного  громадянина  подолати  ідеологічну спадщину 
комунізму, сприйняти ідеї демократії та плюралізму, зокрема релігійного, не як 
абстрактні концепти, а як життєві принципи і надцінності.

  Треба рахуватися з тим, що в Україні втрачено притаманне самій природі 
українців (на території України здавна проживали люди різних національностей 
і  відповідно  різних  віросповідань)  толерантне  ставлення  до  інаковіруючих.  В 
минулому  цей  неписаний  плюралізм  не  знаходив  відповідного  закріплення  на 
державному  рівні  у  спеціальних  законах  чи  вердиктах,  оскільки  Україна  була 
частиною  інших  етнічних  держав,  де  панували  інші  етнічні  архетипи  і  форми 
ставлення  до  іновірців.  І  в  Росії,  і  в  Польщі  до  українців  (православних  і 
неправославних),  інших  народів  ставилися  як  до  другосортних.  Тому  давню 
традицію  природної  толерантності  українців,  яка  закріплена  в  українському 
законодавстві,  необхідно  зробити  діючою  нормою  як  самого  Закону,  так  і 
реального життя.

  Завдяки  входженню  України  в  світ  відбувається  її  знайомство  з  різними 
моделями державно-церковних відносин. Великою спокусою є автоматично (у 
формі простого копіювання) одну з них перенести на український ґрунт. Але такі 
спроби приречені на невдачу, оскільки будь-яка модель - це результат взаємодії 
як  загальних,  так  і  специфічних  особливостей  національного  розвитку  кожної 
країни,  що  зумовлене  історією,  ментальністю  її  народу.  Жодна  з існуючих 
моделей - ні  так  звана  "американська",  а  ні  "європейська"  (хоч  і  тут  не  існує 
якоїсь спільної для всіх країн) - не може вповні задовольнити Україну, як і решту 
колишніх  республік  СРСР,  бо  не  забуваймо,  що  всі  ми  з  простору, який  не 
визнавав цінності ні релігії, ні держави. Тому кожна країна має виробити свою 
власну  модель  таких  відносин із  врахуванням  традицій,  специфіки  свого 
розвитку і потреб.

  Формування відносин між релігією і новою Україною ускладнюються ще 
й  тим,  що  не  завжди  національний  інтерес  збігається,  а  іноді  й суперечить, 
деяким міжнародним правовим нормам. Як їх узгодити, якщо країна прагне бути 
цивілізованою  державою,  дотримуватися  основних  міжнародних  принципів 
свободи совісті, а конкретний випадок суперечить національним інтересам, які 
завжди  є  пріоритетними  для  тієї  чи  іншої  країни.  Чи  рішення  американського 
суду  про  депортацію  Махаріши  Махеш  Йоги  із  Америки  не  означало 
дискримінацію  його  права  на  свободу  совісті?  Чи  заборона  на  в’їзд  до 
Великобританії  або  ж  України  Сан  Мен  Муна?  В  таких  випадках  необхідно, 
враховуючи  міжнародну  реакцію  на  свої  закони,  постанови,  дії  тощо, 
відстоювати  свій  національний  інтерес  шляхом  грамотного  і  професійного 
узгодження  рішень  влади  із  міжнародними  документами  і  практикою в  сфері
свободи совісті.
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  Зрозуміло, що тут існує багато проблем, але шляхів їх розв’язання лише 
два:  або  демократичний,  або  тоталітарний.  Тому  Україна  із  застереженнями 
віднеслася до досвіду Росії із прийняттям нового Закону, який значною мірою 
обмежує  діяльність  релігійних  меншин,  ввівши  дискримінаційні  щодо  них 
умови.

  Прийняті  в  Україні  законодавчі  акти  щодо  свободи  совісті,  релігій  і 
віросповідань, які вважаються одними із найдемократичніших у Європі, мали б 
створити  ідеальні  умови  для  функціонування  всіх  релігій,  в  т.ч. і  релігійних 
меншин.  Але  реальність  подеколи  інша.  Не  кажучи  про  окремі  випадки 
неприязні  до  релігійних  меншин  на  побутовому  рівні,  занепокоєння  викликає 
дискримінаційна  позиція  місцевих  органів  влади,  громадської  думки  та 
традиційних  церков.  В  цілому  ж  в  українському  суспільстві  щодо релігійних 
меншин  панують  нейтрально-негативні  або  негативно-ворожі  настрої,  що 
проявляється  в  однобічному  інформуванні  населення  про  “шкідливість  сект  і 
культів”  (так  називають  у  нас  більшість  релігійних  меншин),  у  появі 
антикультових  рухів  і поширенні  їх  діяльності,  у  неоднозначній  політиці 
держави.  Незважаючи  на  декларовану  Президентом,  Кабінетом  Міністрів, 
Верховною Радою України прихильність до міжнародних норм з прав людини та 
її  основних  свобод,  до  зафіксованого  в  Конституції  України  права  на  свободу 
світогляду і віросповідання, державні органи влади, особливо на місцях, часто 
порушують  міжнародне  та  українське  законодавство,  поділяючи  всі релігійні 
організації країни на традиційні (більшість) і нетрадиційні (меншість), надаючи 
переваги першим й обмежуючи або забороняючи офіційну діяльність останніх. 
Так, зокрема, в 1997 році адміністрація Києва - столиці України, де в останні роки 
зареєстровано  300  нових  протестантських  громад,  заборонила  здавати  зали  в 
оренду  протестантам,  які,  зрозуміло,  відчувають  брак  молитовних будинків. 
Директори  місцевих  кінотеатрів  та  клубів  вимушені  були  розірвати  угоди  з 
протестантами.  Інший  приклад:  за  поданням  обласних  управлінь  у справах 
релігій  відмовлено  у  в’їзді  представникам  багатьох  релігійних  організацій та 
закордонним місіонерам. Так, на Буковині серед заборонених тоталітарних сект, 
які завдають шкоди психіці людини, числяться громади Шрі-Чінмоя, Махаріши, 
мормонів,  Білого  Братства.  Були  випадки  заборони  місіонерської діяльності 
американцям в Рівненській області105.

  В Україні держава не байдужа до діяльності релігійних меншин. З метою 
упередження  міжконфесійних  і  міжрелігійних  конфліктів,  які  ще  доволі  часто 
виникають, вона вимушена контролювати ситуацію в релігійній сфері. На жаль, 
наявність демократичного Закону “Про свободу совісті та релігійні організації” 
не  завжди  забезпечується  відповідним  механізмом  його  реалізації,  що 
призводить до зволікань у реєстрації громад, у дозволі на будівництво культових 
споруд  або  поверненні  тих,  що  колись  належали  релігійним  меншинам,  до 
свавілля  місцевих  владних  структур,  які  не  завжди  дотримуються існуючого 
законодавства,  інколи  демонструють  правову  неосвіченість  в  сфері  державно-
церковних відносин, релігійної свободи тощо.  

                                                 
 105 Агенція Релігійної інформації. – 1997. - №16. 
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  Частково  означені  недоліки  в  діяльності  владних  структур  знімаються 
науково-практичними конференціями, семінарами, які щороку організовуються 
в  Україні  з  ініціативи  Міжнародної  Академії  свободи  релігії  і  віровизнань  за 
участю  Української  Асоціації  релігієзнавців,  Відділення  релігієзнавства ІФ 
НАНУ  та  Держкомітету/держдепартаменту у  справах  релігій.  Набутий  під  час 
таких спілкувань досвід дає можливість об’єктивно інформувати суспільство про 
новітні процеси в релігійній сфері, про статус релігійних меншин, вести діалог з 
інаковіруючими  з  питань  їх  соціалізації,  попередження  небажаних соціально 
негативних наслідків, міжрелігійних конфліктів.

Видрукувано в книзі «Релігійні меншини України» (К., 2001).  
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Розділ третій. РЕЛІГІЯ В ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОМУ ЖИТТІ

1. РЕЛІГІЯ І НАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТИ  НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Релігія  і  етнос  постають  об’єктом  уваги  різних  галузей  науки -
релігієзнавства, етнології, антропології, етнографії, культурології, історії та ін. 
Кожна з них в своєму контексті аналізує їх сутність, функціональність, історію, 
навіть якийсь специфічний аспект їх взаємодії. Етнологія релігії – це порівняно 
молода  сфера  релігієзнавства,  що  виникла  як  наслідок  міждисциплінарного 
дослідження етносу і релігії. Саме вона вивчає велику багатоманітність аспектів 
взаємодії  і  поєднання  цих  суспільних  феноменів.  Поява  ж  етнології  релігії  як 
окремої сфери релігієзнавчої науки зумовлена необхідністю цілісного підходу до 
вивчення  складної  системи  відносин  “релігія-етнос”  у  всьому  їх  різноманітті 
форм, видів, типів. Синтетичність суспільних феноменів, які виникли внаслідок 
взаємодії етносів і релігій, покликали до життя спочатку комплексні дослідження 
таких  явищ,  а пізніше - й  синтез  наук,  які  їх  вивчали.  Останнє  – це  свідчення 
подальшого  розвитку  людського  пізнання,  необхідний  етап  на  шляху 
поглибленого  розуміння  взаємин  етнічного  і  релігійного.  Ці  суспільні  явища 
впродовж  історії  настільки  тісно переплелись  між  собою,  що  в  певні  періоди 
істотно  впливали  на  тенденції  і  напрямки  всесвітнього  історичного  процесу, 
визначали характер формування його закономірностей.

  Складні  сучасні  проблеми,  елементом  яких  виступають  релігія  та нація, 
можна  розв’язати  лише  комплексно,  використовуючи  методи  і  методологію 
різних наук. Саме на стику або перетині різних підходів постають конструктивні 
рішення, з’являються реальні можливості для набуття людством нових знань про 
себе, про свою цілісність.

  Сучасний  академічний  інтерес  української  науки  до  етносу  і  релігії 
пов’язаний з тим, що донедавна у нас вони не були визначені як актуальні для 
наукового вивчення, оскільки пануюча ідеологія віднесла їх до таких продуктів 
експлуататорського суспільства, які в майбутньому мають бути подоланими. В 
епоху  творення  безетнічного  і  безрелігійного  комуністичного  суспільства 
особлива  зацікавленість  науковців  цими  “пережитками  минулого”  вважалась 
взагалі  небезпечною,  бо  це  підкреслювало  нібито  їх  вагомість  в суспільному 
житті, чого вони не мали. Адже очікувалося, що всі нації і народності зникнуть 
шляхом  злиття  їх  у  єдину  загальнолюдську  спільноту  – радянський  народ,  а 
релігія відімре сама по собі як фантастичний світогляд, оскільки буде замінена 
науковим поглядом на світ, у формі якого тоді поставав лише марксизм-ленінізм. 
Тогочасне  осмислення  етносу  і  релігії,  взаємозв’язку  цих  двох  феноменів 
суспільного  життя  в  минулому  і  сьогоденні  було  підпорядковане  створенню 
теорії  наступного  безетнічного  і  безрелігійного  суспільства,  утвердженню 
перспективного бачення комуністичної ідеології.

  Тому  так  важливо  сьогодні  в  Україні  повернути  етнологію  релігії з 
ідеологічних  та  політизованих  позицій  в  наукове  русло  з  тим,  щоб  вона, 
досліджуючи етнорелігійні взаємини в їх історичному розрізі, змогла з’ясувати
багато дійсно наукових проблем. Перш за все, науковці і досі дискутують щодо
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походження і початків таких двох феноменів, як етнос і релігія, їхньої одно- чи 
різночасовості. Етнологія релігії вивчає насамперед етнічні корені релігії. В поле 
її  уваги  потрапляють  різні  богословькі  теорії  походження  етносів.  Цю  науку 
цікавить  етнічний  аспект  еволюції  релігії,  зокрема  етноконфесійна  історія 
народів, пізнання якої дає можливість виділити етапи етнорелігієгенезу людства.

  В рамках етнології релігії з’ясовується вплив релігії на формування етносу 
і  навпаки  – те,  як  етнос  формує  свою  релігію  і  які  зміни  вносить  в  чужі, 
приймаючи останні як свої. Виявляється також те, що надає релігії етнічність і 
чому  на  зміну  етнізму  в  релігії  може  прийти  релігійний  космополітизм;  яким 
чином  під  впливом  різних  факторів  розвитку  етносу  змінюються  релігійні 
переконання  і  релігійна  практика;  що  відбувається  з  релігією,  коли  етнічна 
спільнота,  яка  сповідує  її,  втрачає  свою  національну  ідентифікацію, 
розчиняється  серед  інших  етносів  або  переростає  кордони  попереднього, 
перетворюючись на більш або на менш досконалу (народність - нація, народність
- плем’я).

  Етнологи  релігії  мали  б  дослідити  й  те,  яким  чином  релігійні  символи, 
ритуали,  догмати  і  святі  місця  об’єднують  соціальні  системи,  постаючи  їх 
інтегральною  частиною.  Адже  у  кожного  народу  є  ціла  система  містичних 
цінностей, які діють значно сильніше, ніж вимоги простого виконання світських 
обрядів, санкцій. Так, навіть в соціалістичні часи, коли дотримання релігійних 
обрядів  загрожувало  суспільному  статусу  особи,  насамперед  представникам 
інтелігенції, вони все ж віднаходили шляхи і форми потаємного здійснення їх, бо 
ж вважали, що без містичного прилучення до таємниць земного і божественного 
буття людська доля невиповнена. Зокрема, хрещення людини, яке мало перш за 
все релігійно-церковний зміст, розглядалося і як містичний акт єднання із своїм 
народом,  з  його  традиціями,  і  як  гарантування  нехворобливого  й тривалого 
життєвого шляху.

  Етнологія релігії виявляє ті закономірності, за якими розвиваються етнос і 
релігія у своїй взаємодії, розкриває зв’язки між певним типом етнічної спільноти 
та  видом  релігії,  характер  залежності  типу  релігії  (світозречений, 
життєстверджувальний, очікувальний) від різновидів народів (південні-північні, 
західні-східні).

  Розглядаючи  функції  релігії  в  етнічних  процесах  окремих  народів, 
етнологія  релігії  загалом  об’єктивно  оцінює  роль  релігії  в  світовій  етнічній 
історії. Нею вивчаються також процеси актуального етнічного функціонування 
релігій, сучасне буття релігій серед тих чи інших народів. Об’єктом зацікавлення 
етнології релігії є, зокрема, релігійні групи, що функціонують у складі етносів, 
етнічні  носії  тих  чи  інших  релігій.  Вона  виявляє  водночас  особливі  етнічні 
ознаки  релігії,  які  часто  є  тими  деталями  зовнішності,  які  вирізняють  якусь 
конкретну  релігію  від  інших  релігій.  Одним  із  завдань  етнології релігії  є 
порівняння тих чи інших видів релігії в їх функціонуванні в етнічних спільнотах 
різного типу.

  Особливою  зацікавленістю  цієї  науки  є  етнорелігійна  свідомість, її 
структура, механізми вияву етнорелігійної належності, ті зміни, що відбуваються
в  ній,  з’ясування  того,  як  впливає  ступінь  самоусвідомлення  особою  своєї
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релігійності  на  визнання  нею  своєї  національної  належності.  Етнологія релігії 
досліджує й те, чи завжди збігається етнічна і релігійна ідентичність, а якщо не 
збігається, то чому не відбувається їх повне ототожнення. Важливою проблемою 
для неї є синкретизм етнічної та релігійної самоідентифікації.

  Серед  проблем,  які  мали  б  розглядатися  етнологією  релігії,  вагома  роль 
належить  проблемі  етнорелігійної  ідентифікації  як  окремої  особи,  так  і 
суспільної  спільноти,  характер  вираження  ними  своєї  національної 
самосвідомості  і  релігійності.  Виходячи  на  індивідуальний  рівень,  важливо 
з’ясувати відносини особи та етносу в релігійному полі, що особливо важливо з 
точки зору свободи совісті. Для етнології релігії важливим є також визначення 
того, чиї інтереси – особи чи етносу – мають бути пріоритетними при виборі віри, 
при її сповіданні. Так, скажімо, в Україні, якщо виходити із пріоритетів етносу, 
тоді всяк необхідно підтримувати православ’я, яке вважається “вірою батьків”. 
Якщо  ж  домінуючими  визнати  права  та  інтереси  особи,  то  слід  прагнути  до 
підтримки  свободи  в  релігійній  сфері  з  тим,  щоб  особа  мала  можливість 
задовольнити  свої  релігійні  потреби  без  всяких  обмежень  і  дискримінацій. 
Оскільки  релігія  і  нація  тісно  пов’язані  між  собою,  то  релігійна  визначеність 
особи часто виступає елементом її етнічної самоідентифікації.

  І  останнє,  етнологія  релігії  розглядає  перспективи  етнорелігійного 
розвитку,  зокрема  характер  і  форми  взаємозв’язків  і  взаємовпливів  етносу  і 
релігії  в  найближчі  часи,  а  також  майбуття  релігій  у  світлі  консолідації  та 
глобалізації  проблем  етнічності  населення  планети,  проблему  появи  за  умов 
формування  суперетносу  (наприклад,  американського)  якоїсь  модерної 
суперрелігії, закони творення нового в етнічній і релігійній сферах.

  Як  бачимо,  предметне  поле  етнології  релігії  є надто  широким.  Воно, 
власне,  включає  в  себе  весь  сукупний  релігійний  досвід  певних  етнічних 
спільнот, тобто їх релігійні уявлення та релігійну практику, зафіксовані в історії 
етносу  та  в  його  релігії  пам’ятки  матеріальної  й  духовної  культури,  які 
відображають  появу  і  розвиток,  природу  і  характер  етнорелігійного зв’язку. 
Коротше  кажучи,  етнологія  релігії  вивчає  релігійні  аспекти  життєдіяльності 
етносів та етнічні особливості релігійного буття як окремої особи-носія певної 
етнічності, так і всієї етнічної спільноти.

  Отже,  етнологія  релігії  покликана  виявляти  і  вивчати  взаємозумовлені, 
складні і суперечливі зв’язки етнічного і релігійного життя. Саме ця наука має 
розглядати онтологічний статус етносу і релігії, можливості існування релігії та 
етносу в їх взаємозв’язку та взаємодії.

  Етнологія релігії ставить і вирішує питання того, чи є релігія неодмінною, 
обов’язковою, органічною і нерозривною ознакою етносу і чим є релігія щодо 
етносу і етнос щодо релігії в структурно-функціональному відношенні.

  Підсумовуючи вище сказане щодо важливості самостійної інституалізації 
та розвитку етнорелігійних досліджень, зауважимо, що всю сукупність проблем, 
які  визначають  їх  своєчасність  і  необхідність,  умовно  можна  поділити  на  два 
аспекти  – історичний  та  актуальний.  Потреба  в  історичній  ретроспекції 
ґрунтується  на  завданні  творчого  осмислення  взаємодії  релігії  та  етносу  в
минулому, що розкриває природу і генезис етнорелігійних явищ, дає можливість
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зробити  висновки  щодо  закономірностей  їх  взаємин.  Саме  в  цьому можна 
віднайти  ключ  для  вирішення  сучасних  національних  і  релігійних проблем  в 
світі, шляхи моделювання відносин між етносом і релігією на майбутнє. Від того,
наскільки  вірно  буде  враховано  в  моделі  майбутнього  суспільства етнічний  і 
релігійний  чинник,  залежить  реальна  практика,  її  успіх.  Актуальний  аспект 
етнорелігійних  взаємин  розгортається  в  міжнародному  та  українському 
контекстах, причому їх взаємодія розглядається на універсальному, суспільному 
та індивідуальному рівнях.

  Зрештою,  етнологія  релігії  досліджує  ще  й  теоретичні,  зокрема 
методологічні, проблеми (принципи поєднання релігії та етносу, закономірності 
їх взаємозв’язку, роль в цьому об’єктивних і суб’єктивних факторів). Так, для 
сучасної  науки  актуальними  є  феноменологічні  і  термінологічно-семантичні 
аспекти, наприклад, як визначати і який смисл вкладати в поняття етносу і релігії, 
етнічної  або  національної  релігії,  національної  церкви,  релігійно-національної 
культури  та  відродження  тощо,  те,  яким  є  змістовне  наповнення  цих  явищ  і 
процесів.

  Релігія і етнос, релігія і нація - це феномени, щодо яких в науці ще й досі 
існує  багато  неоднозначних  суджень,  відмінних  визначень,  витлумачень  їх 
природи і змісту. Останнє спричинене тим, що дослідники цих явищ належать до 
різних  наукових  шкіл,  орієнтуються  часто  на протилежні світоглядні  системи, 
користуються відмінними підходами при визначенні й вивченні цих суспільних 
структур. Існуючий в релігієзнавстві та етнології термінологічні непорозуміння 
щодо  окремих  понять  навряд  чи  вдасться  остаточно  зняти  в  цій  праці,  тим 
більше, що її метою є не стільки дослідження природи і структури нації та релігії 
як  таких, скільки розгляд останніх у їх взаємозв’язку й взаємодії.  Проте може 
виникнути питання: чи допустимо досліджувати зв’язок якихось двох явищ, не 
вивчивши  природу  цих  явищ?  чи  успішним  буде  функціональний  підхід  поза 
феноменологічним?

  Етнологія релігії, як і більшість новітніх наук, досліджує не самі по собі 
феномени, в даному разі - етнічні чи релігійні, а їх відносини як між собою, так і 
з іншими суспільними феноменами. Відтак вона прагне з’ясувати сутність явища 
через  його  функціональність,  цікавлячись  механікою  і  динамікою суспільного 
процесу  взаємодії  етносу  і  релігії.  Проте  нам  відома  обмеженість 
функціонального  підходу  до  дослідження  релігійних  феноменів,  про  що 
неодноразово  говорилося  в  методологічних  релігієзнавчих  працях106. На  нашу 
думку, частково цей недолік долається при розгляді релігії як елементу (ознаки, 
риси) етносу або нації. Крім того, і етнос, і релігія не явлені нам безпосередньо 
як  феномени.  Ми  пізнаємо  останні  скоріше  за  їх  дією,  зовнішньою 
маніфестацією, візуальною формою вияву, у їх взаємних відносинах. Але будь-
який феномен, будучи суб’єктом функціонування, дії, постає ще й результатом 
останньої. Тому і нація, і релігія є водночас і причиною (суб’єктом), і наслідком
(об’єктом) взаємодії. Цю взаємодію можна розглядати і як суб’єкт-суб’єктні, і як

                                                 
 

  
   

106 Див., зокрема: Гараджа В.И. Социология религии. –М., 1996; Самыгин С.И., Нечипуренко В.Н., Полонская И.И. 
Религиоведение: социология и психология. – Р-н-Д, 1996; Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. – К.,
1996; Академічне релігієзнавство.За ред.. А.Колодного. – К., 2000; Дисциплінарне релігієзнавство. – К., 2010 та ін..
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суб’єкт-об’єктні  відносини.  Власне,  це  й  залишається  недослідженим  в  науці. 
Так,  скажімо,  в  українській  дохристиянській  історії  відносини  між  етносом  і 
релігією  поставали  як  суб’єкт-суб’єктні,  де  релігія  виступала  внутрішньою 
складовою етносу і разом  з тим відносно самостійним елементом щодо інших 
етнічних маркерів.

  Християнство  на  перших  етапах  свого  поширення  в  Київській  Русі 
знаходилося у суб’єкт-об’єктних відносинах з етносом, оскільки воно виступало 
чимось  зовнішнім  щодо  етнічного буття  русичів,  навіть  щодо  їх  язичницьких 
вірувань. І лише з часом ці відносини набувають суб’єкт-суб’єктного статусу.

  Релігія,  з  огляду  на  це,  постає  причиною  і  результатом  пізнавального 
процесу,  соціальних  відносин,  психологічних  станів,  нація  ж  – виявом  і 
результатом культурно-історичного, природного розвитку людських спільнот, їх 
способу життя, свідомості тощо.

  Проблему  визначення  і  вживання  наукових  термінів,  якими  описуються 
явища, що вивчаються автором, можна вважати багаторівневою. По-перше, це є 
методологічна  проблема  виокремлення  головних,  суміжних  і  допоміжних  для 
даної науки понять, якими планується описати всю гаму взаємозв’язків етнічного 
і релігійного.

  По-друге,  ця  проблема  має  оперативне значення,  оскільки  необхідно 
привести поняття і терміни, якими ми користуємося, у відповідність до світового 
наукового їх розуміння, зняти з них те ідеологічне нашарування радянських часів 
і  часів  холодної  війни,  яке  вихолостило  їх  наукову  сутність.  Нам  потрібно 
зробити ці поняття конвертованими у світову науку, але при цьому обов’язково 
враховувати  український  контекст  їх  вжитку.  Підтримуючи  конструктивізм,  з 
яким  до  цієї  справи  підійшли  укладачі  довідникового  посібника  “Абетка 
етнополітолога”107,  визнаємо  необхідність  продовжити  їх  зусилля  у  сфері,  яка 
залишилася недослідженою.

  По-третє,  сьогодні  нашому  суспільству  бракує  чіткого  визначення 
багатьох  понять,  якими  можна  описати  чи  проаналізувати  різні  явища 
суспільного  життя.  Особливо  відчутно  це  за  умов  зростаючої  політизації  всіх 
його сфер, зокрема етнічної та релігійної. Враховуючи особливий вплив останніх 
на масову свідомість, релігію у поєднанні з етнічним прагнуть експлуатувати у 
своїх політичних або вузькокорпоративних інтересах різні суспільні сили, групи, 
об’єднання.

  Крім  суто  практичної потреби  в  розробці  термінології,  що 
використовується,  наприклад,  при  формуванні  державної  концепції 
етнорелігійної й державно-церковної політики, є ще й власне наукові потреби -
необхідність структурування такої нової науки, як етнологія релігії.

  Етнологія  релігії  тільки  тоді  постане  окремою  наукою,  коли  матиме 
відповідний  понятійно-категоріальний  апарат,  який  у  всій  своїй  сукупності 
зможе  забезпечити  її  повнокровне  існування.  Проте  приходиться  визнати,  що 
особливих  успіхів  у  розробці  етнорелігійних  понять вітчизняні  дослідники  не 
мають.  З  усіх  трьох  типів  категорій  – загальнонаукових,  запозичених  та 
специфічних  – найкраще  розроблений  саме  другий.  Загальнонаукові  ж,  тобто
                                                 

 107 Абетка етнополітолога. - К., 1996. 
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філософсько-методологічні,  а  це  поняття  суб’єкту  і  об’єкту,  історичного 
процесу,  суспільних  відносин  та  ін.  З  їх  зорієнтованістю  на  етнорелігійні 
процеси,  залишаються  все  ще  неосмисленими  і  незастосованими  в  етнології 
релігії.  Запозичені  терміни  і  поняття  із  суміжних  галузей  наукового  знання, 
якими для етнології релігії виступають насамперед етнологія й релігієзнавство, 
а  також  соціологія,  антропологія,  демографія,  історія,  богослов’я  тощо, 
одержали відносно задовільне розкриття і пояснення як у нас, так і за кордоном. 
Світова, в т.ч. й вітчизняна, наука загалом визначилася щодо таких категорій, як 
етнос,  нація,  етнічність,  етнічна  спільність,  етнічна  ідентифікація,  етнізація, 
етногенез, етнічна та національна свідомість, етнічна та національна психологія, 
націоналізм,  національна  ідея,  релігія,  релігійність  та  інші108. Хоч,  визнаємо, 
вчені ще і тут не дійшли остаточної згоди у витлумаченні зазначених понять і 
однозначному  за  змістом  їх  використанні.  Проте  наявні  теорії  і концепції 
розуміння цих феноменів достатньо аргументовані й можуть бути використані 
при опрацюванні третьої групи понять, які є специфічними саме для етнології 
релігії.

  Дослідники,  які  дотичні  до  вивчення  етнорелігійних  процесів,  прагнуть 
визначитися з тими категоріями і поняттями, які їх описують. Вони вживаються 
ними  для  описання  означених  явищ.  Першими  серед  них  можна  назвати такі 
категорії:  етнічні  та  національні  релігії,  етнорелігійність,  етноконфесійність, 
національна  Церква,  етнізація  та  космополітизація  релігії,  етнорелігієгенез, 
етнорелігійна  ідентифікація  та  етнорелігійна  ідентичність,  релігійний 
націоналізм, етнорелігійні та етноконфесійні конфлікти.

  Зрозуміло, що понятійно-категоріальна ясність сприятиме розвитку теорії 
і методології етнології релігії, причому домінуюча роль тут належатиме розробці 
визначень  власне  етнорелігійних  явищ  і  процесів,  тобто  тих,  які виникають  в 
результаті взаємозв’язку етносу і релігії.

  Слід також врахувати, що більшість вживаних в етнології релігії термінів 
є  багатосемантичними.  Загальна  етнологія  вже  визначила  зміст  цієї 
багатосемантичності, як це має місце, наприклад, із поняттям  “етнічність”109, і 
виділила  специфічність  цих  підходів.  Етнологія  ж  релігії  тільки до  цього 
приступає.

  Ми  тут  не  прагнутимемо  дати  термінологічні  означення  всіх  явищ, 
пов’язаних  із  взаємодією  етносу  і  релігії,  оскільки  вважаємо,  що  це  доцільно 
робити в рамках довідникового видання, наприклад видрукуваного в 1996 році
“Релігієзнавчого  словника”  та  запланованої  до  видруку  на  2016-2017   роки
“Української Релігієзнавчої Енциклопедії”. Але ми будемо прагнути врахувати 
реальність, коли за однією назвою стоять різні явища і коли одне й те ж явище 
часто позначають безліччю термінів.

  Логічно  було  б  перш  за  все  визначитися  з  центральними  поняттями 
етнології  релігії - етнос  і  релігія.  Але  останні  є  водночас  головними  і  для 
етнології  та  релігієзнавства.  Чи  є  якась  специфіка,  відмінність в  підходах  до 
етносу  і  релігії  та  їх  визначень  у  етнології  релігії  й  окремо  в етнології  та
                                                 

    
   

108 Див.: Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996; Релігієзнавчий словник. – К., 1996.
109 Див.: Абетка етнополітолога. – К., 1996. – С.129-136.
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релігієзнавстві? З точки зору останніх, сутність етносу і релігії достатньо повно 
представлена  у  нещодавно  надрукованих  словниках,  енциклопедіях, 
теоретичних монографіях. Тому ми не бачимо потреби докладно зупинятися на 
них. Хоча варто зауважити тут, що коли йдеться про етнос і релігію, то етнос ми 
сприймаємо  в  широкому  сенсі  цього  слова,  тобто  як  всі  історичні спільноти 
людей,  що  об’єднані  одним  етнічним  походженням,  пройшовши  різні стадії 
свого  розвитку.  Так  само  і  під  релігією  ми  розуміємо  альтернативні 
раціональному  історичні  форми  освоєння  світу,  що  ґрунтуються  на визнанні 
наявності  трансцендентного,  яке  виявляється  як  у  найпримітивніших,  так  і  у 
найдосконаліших варіантах осягнення світу надприродного.

  Якщо  в  етнології  чи  релігієзнавстві  нація  і  релігія  постають 
самодостатніми явищами для вивчення, то в етнології релігії етнос і релігія не 
існують у відриві один від одного, не є незалежними. Попередньо можна сказати, 
що релігія є предметом етнології релігії як її складова, як одна з етнічних ознак 
народу, а етнос – це грунт і середовище, творець і носій певної релігії.

  Підхід до релігії як однієї із етнічних ознак народу з необхідністю вимагає 
аналізу  взаємозв’язку  між  нею  та  етносом.  Останні  належать  до  явищ,  які, 
незважаючи  на  відмінність  своєї  природи,  тісно  пов’язані  між  собою 
онтологічно,  історично  й  функціонально.  Цей  зв’язок  настільки  глибокий  і 
довголітній,  що  постає  питання  про  релігію  як  елемент  структури етнічних 
спільнот.  Прагнучи  відповісти  на  нього,  сучасна  наука  в  своїх  аргументах  і 
висновках  виходить  із  існування  двох  крайніх  позицій.  Одна  з  них  відстоює 
надприродну,  вічну,  незмінну  залежність  етносу  та  релігії,  оскільки  остання 
постає причиною  появи  всіх  етносів.  Найбільш  виразно  ця  точка  зору 
представлена біблійною традицією, за якою поділ людства на “язики” (народи)
під  час  будівництва  Вавилонської вежі  став  результатом  непослуху  Богові  та 
його законам. Релігія дарується тому чи іншому етносу самим Богом, а відтак є 
обов’язковою,  неодмінною  складовою  етносу,  його  основним  критерієм, 
визначальним компонентом.

  Альтернативний  (марксистський)  підхід  базується  на  тому,  що  релігія  і 
етнос - це продукти експлуататорських суспільств, а тому в майбутньому мають 
зникнути.  Згідно  з  цією  концепцією,  етнос  і  релігія  завжди  знаходилися  в 
антагоністичних  взаєминах:  релігія  в  силу  своєї  опійності  лише заважала 
історичному  розвиткові  людства,  була  гальмом  в  процесі  злиття  всіх  націй  і 
народностей  в  єдину  спільність.  Саме  тому,  вважається,  релігію не  можна 
включати до структурних ознак етносу.

  Ні  абсолютизація  чи  гіперболізація,  ні  ігнорування  ролі  релігії в  житті 
людства не сприяє об’єктивному визначенню її місця в структурі етносу. Сучасні 
теорії  нації,  відносячи  релігію  до  одного  із  найдавніших  проявів  людської 
культури, твердять, що релігія взагалі є ознакою етносу. І це дійсно так, адже, 
поглянувши  на  генезис  окремих  народів  або  цілого  людства,  важко віднайти 
абсолютно  безрелігійну  етнічну  спільноту. Протягом  більшого  відрізку  своєї 
усвідомленої  історії  людина  поклоняється  трансцендентним  (позаземним)
силам,  є  релігійно віруючою,  членом  якоїсь  церкви,  секти,  громади.  Водночас
релігійна  належність  особи  або  народу  тісно  пов’язана  з  їх  етнічним
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походженням.  Релігійне  й  етнічне  здавна  взаємодіють.  В  результаті  цього 
з’являються багато варіантів їх синтезу, зокрема етнічні та національні релігії, 
етноконфесійність, національні церкви, релігійний націоналізм тощо.

Видрукувано в монографії «Релігія і нація в суспільному житті України й
світу» ( К.,2006).

2. РЕЛІГІЯ ЯК ЕТНІЧНА ОЗНАКА НАРОДІВ.

  Розглядаючи  релігію  як  складову  етносу,  їх  взаємозв’язок  і 
взаємозалежність, навіть детермінованість чи генетичність, ми свідомі того, що 
це явища різні. Релігія, на відміну від усіх інших суспільних феноменів, які є суто 
природними  вимірами  людської  дійсності,  відображає  трансцендентні  сфери 
буття  людини,  відноситься  до  сфери  духовного  в  ній.  Вона  є  ірраціональним 
вираженням вищого щодо людини буття. Етнос же за своєю природою належить 
не до трансцендентних явищ, а виступає результатом взаємодії різних складових 
у процесі природного творення певних спільнот людей, які пов’язані між собою 
різними  нитками  в  соціально-економічній,  культурній,  географічній  та  інших 
сферах.  Якщо  релігія  покликана  наблизити,  пов’язати  людину  з  Богом,  то  в 
рамках етносу людина вступає у зв’язки з подібними собі людьми свого племені, 
народності, нації.

  Як  бачимо,  онтологічні  основи  буття  людини  в  релігії  та  етносі - різні. 
Тому беззастережне ототожнення етносу і релігії, цих таких відмінних за своєю 
природою  явищ,  є  фактичною  і  методологічною  помилкою.  Вони не  то  що  не 
можуть заміщувати одне одного, а навіть не є рівнопокладеними. Етнос і релігія
– це різноплощинні суспільні феномени: якщо етнос – це природна, соціальна, 
культурна,  навіть  економічна  одиниця,  то  релігія  за  своєю  суттю є  виявом 
трансцендентного. Саме останнє вважається внутрішньою сутністю релігії, яка 
розкривається  в  межах  відносин  “людина-Бог-людина”.  Виходячи  з 
персонального  виміру  зв’язку  людини  з  Богом,  послідовники  світових  релігій 
переконані  у  загальнолюдській  спрямованості,  позаетнічності  своїх 
віросповідань, бо ж їх месійне призначення не обмежується рамками якоїсь нації, 
оскільки метою таких релігій є будь-яка людина – без статі, віку, національності, 
визначеного освітянського і культурного рівня тощо.

  І з цим можна погодитися. На рівні індивідуального (внутрішнього) вияву 
релігійності,  зокрема  релігійного  досвіду,  релігія  не  має  ніяких  інших
(національних,  соціальних  чи  культурних)  вимірів,  крім  трансцендентного, 
оскільки  механізм  і  функціонування  віри  у  наявність  надприродного  Начала  і 
можливе спілкування людини з ним, входження в його світ загалом не залежить 
від  конкретних  обставин,  від  форми  цивілізації  чи  типу  ментальності. 
Самовизначаючись у світі, людина навколишній світ сприймає як всесвіт, який 
лише з часом стає для неї етнічно визначеним, з певними етнічними символами, 
способами і формами існування. І хоч людина “здобуває” себе саму в цьому світі
– конкретному,  економічно,  соціально,  політично,  етнічно  й  духовно 
означеному,  але  цей  світ  сприймається  нею  як  даність,  яку  не  потрібно
усвідомлювати, порівнюючи з іншими світами. Відчуваючи в собі присутність
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чогось надприродного, віруюча людина аж ніяк не визначає те, якого воно роду, 
національності,  віку,  бо  ж  надприродне  є  вічним,  всесвітнім.  Воно  є 
позанаціональним в тому розумінні, що для носія етнічності національний Бог –
просто свій, а не український чи китайський. Навіть в етнічних релігіях Бог не 
має національності, хоч і діє в рамках якогось етносу, з’являється цьому етносу 
під етнічною назвою.

  Етнологи вважають, що всі релігії є етногенетичними, оскільки їх поява і 
розвиток відбувався в рамках певного соціального, в т.ч. етнічного, організму, 
який витворював водночас свою релігію, культ, специфічну форму колективного 
чи  індивідуального  усвідомлення,  переживання  трансцендентного, форму 
вшанування  та  поклоніння  йому.  Відтак  на  перших  порах,  найвірогідніше  в 
рамках  роду  або  племені,  поява  тієї  чи  іншої  релігії  залежала  не  стільки  від 
географічних чи соціально-економічних умов, скільки від етнічного середовища. 
В первісних суспільствах релігія стала єдиною зримою формою вияву етнічного. 
Саме в релігії фіксуються конкретні культурні досягнення етнічної спільноти, а 
отже - й рівень її розвитку.

  Численні етнографічні, археологічні та лінгвістичні знахідки свідчать про 
те, що кожне плем’я мало своїх богів. Відношення до богів (як своїх, так і чужих)
вирізнялося  шанобливістю,  але  свої  боги  як  покровителі  етносу, звісно, 
отримували  жертви,  молитви, поклоніння,  увагу.  Уявлення  про богів-опікунів, 
сакральних родоначальників племені зафіксувалися у вірі в тотема - священного 
предка  певного  роду  або  племені,  який  зацікавлений  лише  ними,  своїми 
нащадками110. Влада  рідних  богів  поширювалася  лише  на  свій  етнос.  Серед 
інших  же  етносів  панували  вже  інші  боги,  боги  іншого  племені.  Вони  ніяк  не 
впливали  на  життя  сусідського  племені,  оскільки  плем’яна  уява  про  світ  та 
людину  формувалася  лише  в  рамках  даного  племені,  уособлюючись  в своїх 
богах, зрозумілих і рідних даному племені.

  Як бачимо, в первісну епоху існували тісні зв’язки між релігією та етносом, 
між плем’яними культами та племенем, серед якого вони були поширені. Тому є 
всі підстави говорити про майже повний збіг тут релігійного та етнічного, про їх 
тотожність за умов  родоплем’яних відносин. Власне, лише релігія виступає за 
цих умов засобом вираження плем’яної (протоетнічної) належності.

  Релігійні уявлення у кожного народу своєрідні, тісно пов’язані саме з його 
етнічною картиною світу, значною мірою відмінні від уявлень інших народів. А 
це тому, що релігія фіксує в понятті Бог результати пізнання світу, самої людини, 
увесь (на перших порах) духовний (і не тільки) досвід етносу. Відтак релігія дає 
не  тільки  універсальні,  а  насамперед  етнічні  форми  осмислення  людиною 
глибинних  основ  буття.  Кожному  народові  характерна  своєрідна  форма 
розуміння трансцендентного, через призму якого етнос сприймає, організовує та 
відтворює світ.

  Зростаючи  разом  з  етносом  і  обростаючи  при  цьому  етноспецифічними 
формами,  його  релігія  сприяє  формуванню  народу,  інтегрує  його  завдяки 
єдиному віровченню, спільній відправі культу тощо. Така релігія зберігає народ, 
його  традиції,  транслюючи  їх  з  покоління  в  покоління.  Як  наслідок  взаємодії
                                                 

   110 Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. – С. 323-324.
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релігійного  і  етнічного,  формується  етнорелігійність,  яка  відрізняє  не  тільки 
релігію від релігії, а насамперед народ від народу. Тому належність індивіда до 
певної релігії виступає водночас і як його етнічна належність.

  З  часом,  в  результаті  контактів  між  окремими  етнічними  спільнотами, 
зростали знання про інші племена, їх богів. Політеїзм із внутрішньоплем’яного 
переріс у міжплем’яний. Він формував певну повагу, пієтизм перед божествами 
інших  народів.  Останніх  навіть  боялися  знищувати  при  захоплені чужих 
територій,  їх  лише  замінювали  своїми  богами.  Відбувалося  не  тільки  власне 
етнорелігійне визначення, а й етнорелігійне вирізнення інших.

  На думку деяких вчених, які осмислювали роль релігії і етносів в історії 
людства, внаслідок поєднання цих двох явищ творяться всі матеріальні і духовні 
цінності. Тому релігію часто називають навіть мовою предків, мовою культури, 
зокрема національної111.

  З  розвитком  людства  як  множини  етноспільнот  зафіксований  на 
початковому  етапі  його  історії  збіг  етнічного  та  релігійного  поступово 
втрачається.  Релігія,  етнос,  як  й  інші  суспільні  феномени,  дещо 
відокремлюються,  усамостійнюються  одне  від  одного,  хоч  і  продовжують 
залишатися у тісному взаємозв’язку між собою.

  В  етнорелігієгенезі  різних  народів  етнічне,  порівнюючи  з  релігійним, 
тривалий  час  є  визначальним  фактором.  З  появою  ранніх  етнічних держав
(Шумер,  Єгипет,  Ізраїльське  царство,  Греція  тощо)  релігія  в  житті  етносу 
починає  виконувати  вже  не  лише  світоглядну,  комунікативну  чи  регулятивну 
функції.

  В  епоху  первісних  імперій  релігія  титульного  етносу  набирає  статусу 
ідеології,  виражаючи  в  такий  спосіб  не  стільки  етнічні,  скільки соціальні  й 
політичні цілі. Криза і крах імперій збігаються в часі з появою світових релігій, 
які  постають  вже  як  позанаціональні  і  навіть  антинаціональні  явища.  По 
відношенню до етнічного, нібито вторинного й несуттєвого, релігійне в людській 
історії  починає  домінувати.  В  ранньофеодальних  європейських  та азіатських 
державах релігійна належність стає більш важливою, ніж етнічна. Так, зокрема в 
середньовічній  християнській  Європі  цінність  індивіда  визначалася  його 
християнськістю,  а  сама  релігійна  ідентифікація  виявилася  актуальнішою  від 
етнічної.  Етнічне  начало  в  людині  поступово  нівелювалося  і  зрештою  було 
замінене  релігійним.  Етнічне  в  порівнянні  із  релігійним  виявилося  більш 
слабким, таким, що відставало у своєму розвитку.

  Але  вже  у  нові,  а  особливо  у  новітні  часи  етнічне  взяло  реванш:
відзначається сплеск національних рухів із одночасним послабленням релігійної 
ідентифікації,  що  свідчить  про  пробудження  колективного  етнічного. 
Характерною особливістю співвідношення національного і релігійного є те, що 
за  умов  панування  релігії  у  всіх  сферах  людського  життя  етнічне заступалося 
релігійним,  релігійний  вияв  національного  життя  ставав  самодостатнім.  В 
секулярних суспільствах етнічне у взаєминах із релігійним набуває домінантного 
значення, відсуваючи його на окраїни функціональних виявів етнічних спільнот. 

                                                 
    111 Ипатов А.Н. Национальная культура и религия. – М., 1985. – С. 16.
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  Цей короткий історичний екскурс дає підставу для висновку, що лише на 
певних  етапах  історичного  розвитку  етнічність  збігається  із  релігійністю. 
Найчастіше це спостерігається в донаціональну епоху. Але поступово, з появою 
і  розвитком  вже  власне  націй,  релігія  втрачає  свій  статус  неодмінної  та 
обов’язкової ознаки етносу. Якщо для етносу релігія безумовно є характерною 
ознакою,  оскільки,  як  правило,  кордони  етнічного  і  релігійного збігаються
(згадаємо  тут  первісні  чи  етнічні  релігії),  то  для  нації  наявність  якоїсь  однієї 
релігії як її невід’ємної і єдиної ознаки вже не є обов’язковою.

Це стосується особливо сучасних націй, скажімо, американської, де релігія
(якась конкретна) взагалі не виступає національним критерієм. Навіть українців, 
які  більш  етнічно  і  релігійно  гомогенні,  ніж  американці,  не  можна  сьогодні 
ототожнити  з  якоюсь  однією  релігією,  тобто  етнорелігійна  ідентифікація  тут 
надто  ускладнена.  До  того  ж,  подібна  ідентифікація  нині  є  шкідливою  для 
етнорелігійного  розвитку,  бо  тим  самим  ми  повертаємося  до  тих  часів,  коли 
поляка ототожнювали з католиком, росіянина - з православним, єврея - з іудеєм, 
німця - з протестантом, японця - з синтоїстом і т.п. Проте таке ототожнення є 
дещо  спрощеним,  бо  ж,  скажімо,  не  всі  японці  – синтоїсти.  Серед  них  є  ще  й 
буддисти  чи  християни,  а  дехто  тут  взагалі  відносить  себе  одночасно  до  двох 
релігій.  Але  будь-яка  релігія  виникає  в  рамках  певного  етнічного  утворення, 
еволюціонізує разом з ним, набуває певних етнічних, а пізніше - національних 
ознак.  Навіть  переростаючи  ареал свого  народження  й  перетворюючись  на 
світову,  певна  релігія  все  одно,  поширюючись  серед  інших  народів,  зазнає 
етнізації вже як світове явище. Як бачимо, релігія й етнос в історії людства, та й 
за сучасних умов його існування, пов’язані між собою.

  В  історії  часто  етноси  змінювали  свої  релігії.  Так,  греки  із  язичників 
перетворилися на православних, араби - на мусульман. Нині ж вже не етноси в 
цілому,  а  лише  окремі  їх  представники  переходять  до  інших  релігій.  Тому  на 
питання про те, чи є релігія взагалі ознакою етносу, треба відповісти ствердно. 
Проте якась конкретна конфесійна форма релігії ознакою етносу може бути лише 
історично.

  Чим  же  є  релігія  щодо  етносу  і  етнос  щодо  релігії  в  структурному 
відношенні?

  Кожний  народ  характеризує  своя  територія,  єдність  економічного, 
політичного,  соціального  життя,  своя  мова,  культура,  історична пам’ять, 
самосвідомість,  духовність.  Релігія  специфічно  відтворює  зв’язок  його  із 
кожною  з  цих  складових.  Так,  поширена  серед  певного  етносу  релігія,  як 
правило, визначає кордони розселення того чи іншого народу, через систему свят 
і  культову  обрядовість  регламентує  господарчу  діяльність  етносу.  Релігія 
всередині  самого  етносу  може  поставати  в  ролі  показника  його  соціальної 
неоднорідності, навіть поділу на різні соціальні прошарки. Згадуючи вітчизняну 
історію,  відзначимо,  що  останнє  найбільш  показово  відбилося  в  тому,  що 
соціальна  ієрархієзація  українського  суспільства  на  верхи  і  низи  завжди 
доповнювалася  релігійною:  народ-язичники  протистояли  князям-християнам, 
народ-православні  – князям-католикам  або  протестантам,  народ-віруючі  –
партійній еліті-атеїстам. Немає сумніву в тому, що релігія на певних історичних
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етапах  виступала  взагалі  невід’ємним  складником  етнічної  культури,  засобом 
самовираження, самопізнання, самоусвідомлення, самоідентифікації нації.

  Таким чином, онтологічний та історичний зв’язок між релігією та етносом, 
в  результаті  якого  буття будь-якої  релігії  можливе  й  реальне  лише  в  рамках 
певного  етносу,  де  вона  виникає,  функціонує  і  трансформується, дає  підставу 
вважати  її  певним  етнічним  індикатором  народу.  Однак  в  цьому  випадку  в 
структурі етносу релігія не є домінуючою, а лише доповнюючою складовою. Як 
правило,  тут  йдеться  не  про  релігію  взагалі,  а  про  конкретні  її конфесійні 
визначеності.

  Етнос  щодо  релігії  виступає  необхідним  грунтом  (основою)  для 
виникнення  останньої.  Саме  тому  всі  релігії  у  своїх  витоках  мають  виразно 
етноцентричний характер. Етнос – це поле реального буття релігії, в якому вона 
розгортає свої трансцендентні смисли.

  Релігія  щодо  етносу  постає  суперечливим,  поліваріантним  за  своїм 
характером духовним важелем впливу, який виконує щодо нього різні функції. 
Проте  частіше  всього  релігія  виступала  додатковим  компонентом  в процесі 
ідентифікації  етносу,  взагалі  в  цілісному  уявленні  про  нього.  Але  за  сучасних 
умов  етнорелігійної  глобалізації  та  плюралізації  суспільства,  всіх  сфер  і 
спільнотних  виявів  його  життя,  традиційні  зв’язки  між  етносом  і релігією 
помітно втрачаються.

  Проведений  вище  аналіз  дає  підстави  для  висновку,  що  релігія  і нація, 
релігія і етнос – відносно самостійні величини, які мають свою, притаманну лише 
їм  сутність.  Втрачаючи  її,  вони  перестають  бути  тим,  чим  є.  Складне 
співвідношення  між  ними  визначається,  як  правило,  силою  або  релігії,  або 
етносу. В певні історичні періоди релігія і церква домінують над етносом, з часом 
їх вплив зменшується і врешті-решт етнос починає домінувати над релігією. Як 
суспільні  феномени,  релігія  і  етнос  взаємодіють  між  собою  аж  до злиття  і 
тотожності на певних етапах, що спостерігається доволі часто в минулому.

  Хоч  релігія  й  не  відіграє  визначальну  роль  в  процесі  виникнення та 
розвитку етнічних спільнот, національної самосвідомості, етнічної ідентифікації, 
проте  вона  виступає  важливою  ознакою  нації,  яка,  залежно  від  конкретно-
історичних умов свого функціонування в суспільному організмі, може виступати 
в ролі вагомого, а часом і вирішального модусу етноутворення та етноінтеграції.

  Природний  зв’язок  між релігією  та  етносом  означає,  що  між  ними існує 
певне відношення, при якому наявність або зміни одного компоненту є умовою 
наявності  або  зміни  іншого.  Відтак  взаємозв’язок  етносу  й  релігії  – це  така 
складна система взаємин, при якій етнос виступає вихідним для релігії, умовою, 
середовищем  для  її  появи  та  функціонування,  біологічним,  ментальним, 
звичаєвим  підґрунтям.  Релігія  ж,  взаємодіючи  з  етносом,  сакралізує  етнічне 
буття, надає йому вищих змістів, зберігає і ретранслює традиції, звичаї народів. 
Релігія в своїх конфесійних визначеностях може поставати як зовнішній чинник 
щодо певного етносу (тоді вона привноситься в його буття), але може бути і його 
власною складовою (виявом і показником іманентності духовного, піднесеного).

Відносини  етнос-релігія  і  релігія-етнос  мають  горизонтальний  і
вертикальний  зріз.  У  горизонтальному  вимірі  вони  постають  як  “партнерські”
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(найчастіше  у  вигляді  народ-церква),  у  вертикальному  – як  ієрархієзовані,  де 
релігія, без сумніву, щодо етносу має надціннісне значення. В більшості випадків 
відношення етносу та релігії, зокрема в момент виникнення останньої, виглядає 
як причинно-наслідкове, де етнос – причина, а релігія - наслідок, хоч є поодинокі 
факти  етнотворчої  ролі  релігії  й  тут.  Як  приклад,  можна  згадати процес 
ісламізації персів, більшість з яких перейшли до нової релігії. Єдиний до того 
часу етнос – перси, власне, завершив своє існування, розколовшись на дві гілки:
ті,  що  прийняли  іслам - стали  іранцями,  а  ті,  які  залишилися  вірними  давній 
національній вірі – зороастризму, утворили нову етнічну групу, відому як гебри 
в Ірані та парси в Індії. Так само християнізація деяких африканських племен чи 
латиноамериканських  індіанських  народів  не  призвела  до  творення нових 
етносів внаслідок збереження ними своїх плем’яних культів чи етнічних релігій. 
Відтак  історичний  досвід  виявляє,  що  етнос  завжди  творить  єдину релігію,  а 
релігія,  як  правило,  не  творить  єдиний  етнос,  хоч  заперечувати роль  релігії  в 
консолідації  етносів  безпідставно.  При  поширенні  й  актуальному існуванні 
релігії  відносини  між  ними  ускладнюються.  Тому  важко  інколи  навіть 
визначитися  в  тому,  чи  релігія  інтегрує  націю,  а  чи  ж  нація  робить  релігію 
інтегратором.

  Зазначений  зв’язок  релігійного  та  етнічного  виглядає  дещо  схематично, 
оскільки  історія  їх  взаємин  подана  в  надто  стислій  формі,  не  враховує  всього 
різноманіття  типів  і  форм.  Використання  структурного  підходу  при  аналізі 
етнорелігійних артефактів негативно впливає на формування цілісного погляду 
на  них  як  живі  і  реальні  явища.  Проти  цього  в  свій  час  застерігали  окремі 
дослідники, зокрема К.Шудря, яка писала про наукову неправомірність уявлення 
про, скажімо, національне як про форму чи набір етнічних ознак. Для вченого 
національне  поставало  одним  із  модусів  взагалі  людського,  що  глибоко 
вкорінене  в  спосіб  буття  народу  і  зміст  культури.  Дійсно,  і  релігійне,  і 
національне  проявляються,  функціонують  в  реальному  бутті  народу,  в  його 
культурі.

  Кожну  з  національних  культур  “вирізняє  певне  ставлення  до  природи, 
характер  модальності  людської  життєдіяльності,  світоглядні  детермінанти,  а 
також  ті  субстанційні  структури (типу  універсалій  чи  архетипів),  що 
зумовлюють смислопокладання і власний ейдос культури”112. Саме культура є 
тим  універсальним  полем,  де  виникають,  формуються,  утверджуються, 
борються,  перемагають  різні  світогляди,  відношення,  дії  людини. Недарма 
етнологія  на  заході  тотожна  культурній  антропології,  оскільки  має  справу  з 
людськими  мікро- і  макросвітами,  тобто  антропосферою  та  антропокосмосом. 
Така  взаємозалежність  між  власне  етнічною  і  культурної  історією певних 
народів, через яку постає їх схожість і відмінність, дає підстави деяким вченим 
ставити знак рівності між етно- і культурогенезом. Але для етнології релігії не 
культура є предметом дослідження, вона виступає скоріше її інструментом.

  Наступним центральним поняттям для етнології релігії, яким позначають 
історичний  аспект  взаємодії  етносу  і  релігії,  є  етнорелігієгенез.  Зрозуміло,  що 
при  визначенні  його  треба  виходити  із  традиції,  що  склалася  в  розумінні
                                                 

    112 Шудря К. Національна культура як філософська проблема //Національна культура в сучасній Україні. – К., 1998. – С.14.
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етногенезу. На сьогодні в науці існує декілька теорій етногенезу, а, відповідно, й 
не  одне  визначення  останнього.  Якщо  під  етногенезом  розуміти  процес 
утворення  етнічної  спільноти  з  різних  етнічних  природних  компонентів,  а 
останні розглядати лише як носіїв біологічних та антропологічних ознак, то він 
постає  як  антропогенез  (формування  спільних  фізичних  рис)  та  біогенез
(з’єднання по крові).

  Започаткована  у  20-х  роках  минулого  століття  відомим  етнографом 
С.М.Широкогоровим  така  теорія  отримала  продовження  у  вченні 
Л.М.Гумільова, який етногенез подавав у вигляді пасіонарного сплеску енергій 
із навколишнього середовища, які здатні поглинати і віддавати різні етноси113.

  Інша точка зору представлена працями Ю.Бромлея та його послідовників. 
Стрижневою ідеєю її є соціально детермінована природа етносу. Етногенез вона 
подає як біосоціальний процес появи і розвитку етносів, що тісно пов’язаний з 
іншими  процесами  економічного,  соціального,  культурного,  духовного  буття 
народу114.  Виходячи  з  цього,  етнорелігієгенез  визначається  як  складний  і 
неоднолінійний історичний процес взаємозв’язку етносу й релігії, внаслідок чого 
утворюється (або не утворюється) етнорелігійна чи етноконфесійна спільність, 
яка при цьому може бути як етномоноконфесійною, так і етнополіконфесійною. 
Взагалі  етноконфесійну  спільність  можна  визначити  як  єдність  певної  групи 
людей на основі їх належності до одного етносу, що сповідує одну релігію.

  Така єдність формується в процесі етнорелігієгенезу як результат тривалої 
взаємодії  етнічного  і  релігійного,  коли  релігійне  стає  маркером етнічності,  а 
етнічне – ознакою  релігійного,  коли  за  релігійною  належністю  можна  етнічно 
ідентифікувати  людину,  спільноту  і  навпаки.  Етноконфесійна  характеристика 
окремих груп сприяє виділенню етнорелігійних організмів, які перетворюються 
на  відносно  самостійні  утворення  суспільного  життя.  Етнорелігійність  або 
етноконфесійність стають суттєвою ознакою такої групи.

  Сам  термін  “етноконфесійний”  – відносно  пізній  в  науці,  особливо 
вітчизняній,  оскільки  етноконфесійність,  етноконфесійні  структури  і 
етноконфесійні  відносини  не  вписувалися  в  жорстку  марксистсько-ленінську 
схему поглядів на суспільство, на розчленування суспільних відносин на базис і 
надбудову, економіку і політику. Включення етнічного в релігійне і релігійного 
в  етнічне,  що  спостерігається  в  етноконфесійності,  суперечить  прийнятій 
дихотомізації  всіх  суспільних  процесів  на  суб’єкт  і  об’єкт,  на соціальне  та 
духовне і т.п. Тому поява цього терміну, що викликана потребами самого життя, 
свідчить  про  визнання  важливої  ролі  конкретної  релігії  в  національному 
розвитку  і  про  необхідність  міждисциплінарності  в  підходах  до  національної 
проблематики115.

  Етноконфесійність  у  вітчизняній  науці  визначається  як  специфічні 
характеристики  реального  функціонування  релігійних  феноменів  за ознакою 
етнічної  (національної)  та  віросповідної  приналежності  індивідів,  що  з

                                                 
    
   
 

   

113 Див.: Широкогоров М. Этнос. – Шанхай, 1923; Гумилев Л.И. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989 и др.
114 Див.: Бромлей Ю. Этнос и этнография. – М., 1973; Бромлей Ю. Современные проблемы этнографии. – М., 1981.
115 Следзевский И.В.Этноконфессиональные исследования: проблема междисциплинарности//
Этноконфессиональные проблемы в современном мире. – Баку, 1989. – С. 20.
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необхідністю тягне за собою їх консолідацію у певних організаційних формах116.
О.Саган  визначає  етноконфесійність  як  специфічну  ознаку  культури  “етнічно 
споріднених груп людей, які мають свій особливий, релігійно оформлений спосіб 
життя  й  етнічна  самосвідомість  яких  є  конфесійно  зорієнтованою”117.  Відтак 
етноконфесійність,  на  нашу  думку,  постає  як  певна  якість  суб’єкта,  що 
складається  із  специфічних  характеристик,  за  якими  можна  визначити 
походження  етнорелігійної  спільноти,  належність  суб’єкту  до  відповідної 
суспільної  групи,  а  отже  – й  типу  етноконфесійного  організму,  його 
етнорелігійні  орієнтації  – внутрішні  і  зовнішні,  які  виражаються  в  думках, 
поведінці, що є адекватними нормам цього віросповідання118.

  Оскільки  етноконфесійність  – результат  етнорелігієгенезу,  то  нас 
цікавлять  не  лише  наслідки,  а  й  саме  формування  цих  якостей,  і не  просто  як 
взаємодія власне етнічного і релігійного факторів, не просто як проекція їх на 
політичну  чи  культурну  ситуацію  в  певній  країні,  а  як  обумовлений  і 
закономірний процес.

  Найбільш  яскраво  етнорелігійність  (етноконфесійність)  виявлена в 
етнічних релігіях.

  Етнічними  релігіями  традиційно  вважаються  так  звані  природні  релігії, 
тобто  ті,  які  виникають  природним шляхом  в  результаті  поступового  і 
довготривалого розвитку світоглядних уявлень тієї чи іншої етнічної спільноти 
на  світ  природний  і  надприродний, представлена  у  вигляді  міфів, традицій, 
звичаїв,  обрядів,  культів.  Певна  етнічна  спільність  виникає  й  підтримується 
завдяки  єдиному  генетичному  (кровноспорідненому)  походженню,  спільній 
території  проживання  та  мові  спілкування,  спільній  історичній  пам’яті, 
зафіксованій  у  родових  легендах  про  походження  народу  і  постійно 
відтворюваній  у  здійсненні  колективних  обрядів.  Деякі  дослідники  навіть 
ототожнюють  етнос  і  етнічну  релігію,  вважаючи  складові  етносу  тим,  що
“становить його етнічну релігію”119.

  Сам  термін  “етнічна  релігія”  використовується  давно і прикладається до 
певної групи конкретних релігій, чия поява і функціонування, межі поширення 
та  основні символи  пов’язані  з  якимсь  певним  етнічним  утворенням.  Так, 
етнічними  релігіями  вважаються  ті  релігійні  комплекси,  які  виникли  в 
середовищі  ранніх  етносів  (давньоєгипетського,  давньокитайського, 
давньоєврейського,  давньоримського  тощо)  і  відповідали  духовним, 
ідеологічним, культурним потребам останніх.

  Виходячи  із  етимології  грецького  слова  “етнос”  (etnikos)  – родовий, 
народний, язичницький, до етнічних релігій можна віднести насамперед родові і 
плем’яні культи, вважаючи їх ранньоетнічними, а також давньоетнічні релігійні 
комплекси  (давньоіранські,  давньоєгипетські,  давньоіндійські,  давньогрецькі, 
давньослов’янські  тощо),  які  передували  відносно  розвинутим  релігіям 
державних  етносів-народів,  зокрема  таким,  як  зороастризм,  грецький  чи 
римський політеїзм, релігія ацтеків чи інків, релігія східнослов’янських племен
                                                 

   
   
  
    

116 Релігієзнавчий словник. – С. 111.
117 Саган О.Н. Специфіка релігійності в Україні // Українське релігієзнавство. – 1999.- №12. – С. 94.
118 Релігієзнавчий словник. - С. 166.
119 Див.: Лозко Г. Етнічна релігія як наукове поняття // Етнос і релігія. – К., 1998. – С.4.
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Київської Русі тощо. Етнічні релігії – це вияви автохтонних традицій, які не лише 
зберігають їх, а й розвивають, вдосконалюють. Етнічні релігії є обов’язковими 
для  сповідання  представниками  певних  етнічних  спільнот,  їх,  як правило,  не 
вибирають, в них - народжуються.

  Подальша  доля  етнічних  релігій  залежить  від  майбуття  народу,  його 
історичної  долі.  Якщо  народ  під  впливом  зовнішніх  обставин  – природні  чи 
соціальні катаклізми (наприклад, зміна клімату, війни, поневолення і поглинення 
під час міграцій тощо)  – зникає чи асимілюється, то зникає і його релігія (або 
повністю, стаючи реліктом, або через органічне включення до інших комплексів, 
які виявити надто складно). При конструктивній еволюції народу до рівня нації, 
етнічна релігія переростає рамки вузької етнічності і стає загальнонаціональним 
явищем,  як,  скажімо,  індуїзм  чи  синтоїзм,  тобто  національною  релігією. 
Національна релігія – це вже вищий ступінь розвитку етнічної релігії в широкому 
смислі цього слова.

  Існуючий у релігієзнавстві поділ всіх релігій на родоплем’яні, національні 
та світові базується на поширених донедавна уявленнях про формаційні етапи 
етноісторії.  Але  уточнення,  які  відбулися  останнім  часом  щодо  загальних 
етнологічних  термінів,  зокрема  етносу  і  нації,  виявляють  недосконалість 
запропонованого  поділу.  Є  велика  кількість  релігій,  які  за  своїми 
характеристиками переросли рамки родів і племен, але не стали ще ознакою нації 
в політичному значенні. Взагалі, на момент, коли постає нація як етносоціальний 
і етнополітичний організм в межах державних чи територіальних кордонів, де 
люди  об’єднуються  за  історичним  етнічним  походження,  мовою,  територією, 
економічним  життям,  психологічним  складом,  що  виявляється  у  спільній 
культурі,  певній  соціальній  структурі,  розвиненості  економічних зв’язків  та 
самосвідомості, етнічні релігії, як правило, самі еволюціонізують у позаетнічні, 
тобто  світові,  або  замінюються  останніми.  Тому  доречно,  на  нашу думку,  всі 
релігії  поділити  на  етнічні  і  надетнічні  (вселенські),  виходячи із  їхньої  суті, 
кордонів поширення тощо. Відповідно етнічні релігії поділяються на доетнічні
(родоплем’яні і передетнічні), етнічні (народні), післяетнічні (національні).

  Поняття “національна релігія” є широковживаним як в релігієзнавстві, так 
і в етнології, політології, історії. Вище вже йшлося про його використання, але 
необхідність  додаткового  повернення  до  нього  зумовлене  українською 
актуалізацією  терміну  на  хвилі  національного  відродження,  коли постали 
питання,  що  вважати  релігією  українців,  чи  достатньо  у  назву  вписати
“українська” і Церква автоматично стає етнічною, а зрештою, який зміст взагалі 
вкладати  в  поняття  “український”?  Отже,  питання  полягає  в  тому, які  ознаки 
дають  змогу  ідентифікувати  релігію  як  національну,  чи  достатньо для  цього 
просто факту існування та дії в Україні якоїсь Церкви, тобто функціонування її 
в нашому етнічному середовищі, а чи ж для того, щоб вважатися національною, 
релігія має набувати якихось національних (етнічних) рис?

  Дехто  з  дослідників  взагалі  заперечує  право  на  існування  якихось 
феноменів, що поєднується із словом “національний” (економіка, ринок, мова, 
держава),  оскільки  вони  нібито  звучать  неадекватно  етнополітичному  духові
епохи.  Але  будь-який  термін  – це  не  плід  нашої  фантазії  чи  бажань.  Його
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існування  – результат  наявності  самого  явища120. Виходячи  із  раціональної 
методології  концептуалізації  термінів  та  понять,  запропонованої американцем 
Ф.Ріггсом (Riggs), треба йти не від слова-поняття, тобто, віднайшовши якийсь 
термін,  прагнути  втиснути  в  нього якесь  явище,  а  навпаки,  вивчивши  і 
зрозумівши  невідоме  досі  явище, - віднайти  відповідне  його  словесне 
оформлення, цебто термін121.

  Сьогодні терміном “національна релігія” послуговуються при визначенні 
національної спрямованості тієї чи іншої релігії. Для  українців, що абсолютно 
очевидно, національною релігією в такому випадку постає понаднаціональне за 
своєю природою християнство.

  Якщо  виходити  із формальної  точки  зору,  то  ми  тут  зустрічаємо  певний 
парадокс  – “війну”  термінів:  як  це  понаднаціональне  християнство  може  бути 
національним? Але реальне функціонування християнства в Україні відбувалося 
серед  українського  народу,  зрослося  з  його  культурою,  стало  її складовою, 
набуло  українських  рис  в  обряді,  культах,  навіть  у  витлумаченні деяких 
віросповідних положень. Ще більш правомірним можна вважати використання 
поняття  “національна  Церква”,  враховуючи  те,  що  конфесійно  означене 
християнство до того ж ще й інституалізоване в певних церквах.

  Широке  використання  поняття  “національна  релігія”,  а  отже  й  увага 
суспільства до цієї проблеми, зумовлені декількома причинами. Першою серед 
них  є  піднесення  національно-релігійних  рухів,  які  прагнули  відродити 
національну  Церкву,  що  вимагало  чіткого визначення  щодо  того,  яку  релігію 
можна  вважати  національною  для  українців,  а  отже  й  що  вкладати в  поняття
“національна Церква”, “національна віра”, “віра батьків”. Крім того, необхідно 
було  відреагувати  на  спробу  деяких  зацікавлених  сил  в  Україні  ввести  і 
утвердити  державну  релігію  та  державну  Церкву.  В  результаті  наукових 
досліджень,  широких  дискусій  вчених  та  богословів,  державних  діячів
(А.Колодного,  П.Яроцького,  О.Сагана,  С.Здіорука,  В.Бондаренка, Д.Степовика 
та ін.) вдалося відродити втрачену традицію використання поняття “національна 
Церква”, що виглядає абсолютно природним, оскільки окрема нація може і має 
мати  окрему Церкву. Науковці з’ясували, що, по-перше, поняття “національна 
Церква”  не  тотожне  поняттю  “державна  церква”,  оскільки  перша  постає 
складовою духовно-культурного розвитку нації, а друга – складовою соціально-
політичного  процесу122.  А  по-друге - в  одній  державі  може  бути  декілька 
національних Церков, а державною постає тільки одна.

  Для  ефективності  аналізу  конфесійно-церковного  життя  в  Україні 
запропоновано прийняти дефініцію “національна Церква”. Остання має охопити 
такі  визначальні  параметри  – історичний,  географічний,  етнокультурний, 
політичний, лінгвістичний та демографічний. Виходячи з цього, національною 
Церквою  є  Церква  будь-якої  конфесії,  яка  функціонує  в  певний  історичний 
період й, опираючись на свою традицію і набувши етноконфесійної специфіки, 
сприяє  поступові  етнокультури,  самосвідомості  і  державницького менталітету

                                                 
  
    
   

120 Абетка етнополітолога. - С. 54.
121 Етнополітична ситуація в Україні. Спроби наукової інтерпретації. – К., 1993. – С. 14.
122 Абетка етнополітолога. – С.54.
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визначеної  нації, користується  національною  мовою  як  богослужбовою  та  має 
значний рівень поширення серед населення певної країни чи території123. Вчені 
пропонують  відрізняти  поняття  “національна  Церква”  і  “Церкви  національної 
зорієнтованості”.  Останні  можуть  об’єктивно  сприяти  збереженню і  поступу 
нації, але при цьому не бути національними.

  На  хвилі  чергового  етнічного  пробудження  Європи  надзвичайно 
актуалізувалися проблеми етнорелігійної ідентифікації та ідентичності.

  Під етнічною ідентифікацією перш за все ми розуміємо сам процес набуття 
якоюсь  етнічною  спільнотою  або  індивідом  специфічних  рис  у  побуті, 
господарстві,  мові,  культурі,  звичаях,  релігії,  свідомості.  В  цьому  випадку 
етнічна  ідентифікація  – це  частина  природного  розвитку  людства  як 
етнонаціональної спільноти, в ході якого формується народна традиція, світові 
цивілізації, вселюдська культура.

  Крім  цього,  етнічна  ідентифікація - це  віднесення  людиною  або  групою 
людей себе або інших до певної етнонаціональної спільноти на підставі уявлення 
про типові її риси як етнічних суб’єктів, як носіїв єдиної мови, що мають спільні 
історичні  й  духовні  цінності,  релігійні  погляди,  легенди  тощо124.  Тут 
етноідентифікація  є  складником  загального  процесу  визначення  людини  або 
групи людей в світі, вирізнення себе з-поміж інших й ототожнення себе з ними. 
У випадку із етнічною ідентифікацією це вирізнення відбувається за етнічними 
ознаками,  куди,  як  складові,  можуть  входити  територія  проживання,  мова, 
культура, релігія тощо.

  Виходячи з того, що етнічна ідентифікація постає складним явищем, яке 
має  декілька  аспектів  і  рівнів  (внутрішній  і  зовнішній,  суб’єктивний  і 
об’єктивний,  активний  і  пасивний,  свідомий і  несвідомий),  етнічна 
самоідентифікація  – це  завжди  процес  внутрішній  і  суб’єктивний,  активний  і 
свідомий,  в  результаті  якого  в  кінцевому  підсумку  відбувається визначення 
суб’єкта  (індивіда  чи  спільноти),  який  усвідомлює  і  оцінює  себе як  себе,  а  не 
когось  іншого.  Конкретно,  етнічна  самоідентифікація  – це  ототожнення
(уподібнення)  особою  або  групою  себе  з  певним  етносом,  порівняння  себе  з 
іншими членами або спільнотами суспільства, в результаті чого людина чи група 
людей усвідомлюють свою спільність або відмінність з іншими. Виявити в собі 
риси  певної  національності,  жити за  законами  життя  якогось  етнічного 
колективу,  усвідомлювати  належність  до  якоїсь  нації,  сприймати як  своє  її 
самобутність  та  відмінність  від  інших  – це  означає  етнічно 
самоідентифікуватися. В цьому процесі виділяють раціонально-пізнавальний та 
життєво-практичний рівень, розуміючи під першим усвідомлення людиною себе 
членом  етнічної  спільноти,  з’ясування  свого  місця  серед  етнічної  групи, 
виокремлення характерних для певної групи рис, властивостей, якостей (мова, 
поведінка,  традиції,  релігійні  вірування  тощо),  а  під  другим  – співвідношення 
себе,  своєї  поведінки  з  нормами,  прийнятими  даною  етнічною  спільнотою, 
відчуття  етнічної  єдності.  Відтак  етнонаціональна  самоідентифікація - це 
усвідомлення  певним  народом  своєї  етнічної  самості,  специфіки
                                                 

   
 

123 Там само. – С. 69.
124 Абетка етнополітолога. - С. 86. 
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самодостатнього  етнічного  організму,  це  переживання  суб’єктом  своєї 
вкоріненості в певну спільність, відчуття себе її частиною.

  Метою етноідентифікації є етнічна ідентичність, а самоідентифікації  – її 
відчуття  і  усвідомлення.  Існує  багато  визначень  етнічної  ідентичності. 
Найповніше  вони  представлені  в  спеціальній  етнологічній  літературі125.
Виходячи  з  того,  що  під  ідентичністю  взагалі  розуміється  “виділення  і 
віднесення людиною чи/та групою людей себе, інших  за певними ознаками до 
тих чи інших спільностей”, що, з нашої точки зору, не зовсім є вірним126, етнічну 
ідентичність визначають (за деякими західними вченими, зокрема Вс. Ісаєвим, 
Дж.  Рейтцом,  Дж.  Едвардсом,  Дж.  Хаасом,  В.Шаффіром)  як  “відданість 
соціальній групі спільного походження”, близьке до попереднього – “відданість 
групі,  …з  якою  особа  має  успадковані  зв’язки”,  “почуття  належності  до 
національної  групи,  базованій  на  етнічному  походженні”  тощо.  Близьким  до 
авторського розуміння етнічної ідентичності є визначення, яке дав Ентоні Сміт у 
своїй  розвідці  “Національна  ідентичність”127.  На  нашу  думку,  етнічна 
ідентичність – це такий якісний стан суб’єкту, що виникає в результаті набуття 
ним етнічних ознак, які формують у соціального організму відчуття і свідомість 
етнічної  самодостатності.  За  аналогією  визначена  етнорелігійна чи 
етноконфесійна  ідентичність  як  певний  якісний  стан,  в  якому  людина  чи 
спільнота  відчувають  й  усвідомлюють  свою  приналежність  до  окремішного 
етнорелігійного  організму,  своє  представництво як  носіїв  певної 
етнорелігійності.

  Серед етнорелігійних термінів є такі, що викликають неоднозначні реакції, 
зокрема  це  стосується  “релігійного  націоналізму”  або,  як  його  ще  йменують,
“релігійного  фундаменталізму”.  В  наш  час  саме  слово  “націоналізм” 
реабілітоване. Під ним розуміється активна національна свідомість, патріотизм, 
рух  за  самостійність  і  незалежність  нації,  її  державність128,  тобто,  за  словами 
Е.Сміта  “увесь  процес  формування та  утвердження  націй  або  національних 
держав”, а не лише “свідомість належності до нації”, спільність мови, психе чи 
символів,  певну  ідеологію  чи  “соціальний  і  політичний  рух  задля досягнення 
цілей  нації”129.  В  поєднанні  з  релігією  “націоналізм”  стає  тим  явищем,  з  яким 
сьогодні прагнуть активно боротися, бо ж, власне, саме з проявами релігійного 
націоналізму пов’язуються дискримінації, знущання, рабство, конфлікти і навіть 
знищення  цілих  народів.  Релігійний  націоналізм,  окрім  спричиненого  ним 
голокосту, з іншого боку водночас утверджував і зберігав багато народів. Так, 
іспанці  відстояли  себе  як  народ  перед  арабськими  завойовниками маврами-
мусульманами  під  прапором  католицизму,  голландці  відвоювали  свою 
національну  незалежність  від  Іспанії  під  прапором  протестантизму,  українці 
відвернули  можливість  ополячення  завдяки  православ’ю  тощо.  Відомо,  що  й 
естонці,  і  фіни  стали  націями  не  без  вирішального  впливу  протестантизму. 
Своєрідні  варіанти  релігійного  націоналізму  подали  поляки,  росіяни  та  інші
                                                 

   
  
  
    
   

125 Див.: Сміт Е. Національна ідентичність. - К., 1994; Обушний М.І. Етнос і нація. – К., 1998 та ін.
126 Див.: Сміт Е. Національна ідентичність.- С.75.
127 Там само. - С.23.
128 Енциклопедія українознавства. –Львів, 1996. – Т.5. – С.1723.
129 Сміт Е. Національна ідентичність. – С.80.
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народи, які утримали їх від повного винародовлення. Але найбільш показовим 
прикладом, який вважається класичним, у етнорелігійному симбіозі є євреї, які 
завдяки релігійному націоналізму (сіонізму) відродили і свою державу, і свою 
мову, і свою релігію, а зрештою – і свій народ. Для фізичної і духовної цілісності 
нації важливо, писав один із єврейських ідеологів раббі Кук, щоб думки про її 
існування та визволення зайняли домінуючий стан. Тоді зміст буття нації буде 
виразним і непохитним. Частіше всього єврей знаходить його в релігії, оскільки 
релігія – це “світло Господа в душі народу, яскраве вираження його самостійного 
внутрішнього  життя:  те,  що  давало  і  дає  йому  все;  те,  що  підносить  його  на 
найвищу  із  висот  землі…”130.  “Дух  Ізраїлю  так  тісно  переплетений  з  духом 
Божим,  що  навіть  якщо  людина  говорить,  що  не  звертається  до  духу 
Господнього, але їй  дорогий дух Ізраїлю, то дух Бога перебуває в центральній 
точці її прагнень, навіть проти її волі”, бо ж “дух Господа і дух Ізраїлю  – одне 
ціле”131.

  Український  народ  не  так  часто  витворював  такі  яскраві  приклади 
релігійного  націоналізму,  більшість  з  яких  хибували  на  природні при  цьому 
недоліки. В цілому релігійний націоналізм не мав глобального поширення й не 
вкорінився  серед  українців.  Загалом  він  є  непопулярним  в  Україні,  хіба  що 
відроджених язичників можна віднести до релігійних націоналістів, чия віра та 
ідеологія  служить  яскравим  прикладом  релігійного  націоналізму, адже  через 
самоцінність  релігійних  вірувань  ними  утверджується  самоцінність  етносу  і 
навпаки.  З-поміж  усіх  існуючих  релігій  в  Україні  неоязичники  найбільш 
послідовно  підтримують  ідею  національного  розвитку,  беззастережно 
приймаючи ідею необхідності самостійної держави, збереження єдності України, 
її  територіальної,  державної,  народної,  духовної  цілісності.  Вони  прагнуть 
відродити  віру  батьків  і  вважають,  що  дохристиянські  вірування є  найбільш 
адекватними архетипові, традиціям і душі українців духовними феноменами. На 
їх  думку,  лише  на  основі  язичництва  – цієї  прадавньої  історичної  традиційної 
віри предків – в Україні можливе реальне національне відродження. Крім деяких 
негативних  виявів  релігійного  націоналізму,  який  набуває  в  такий  спосіб 
екстремістських  форм,  останній  конструктивно  прислуговується  меті 
відродження етнічної свідомості.

  Як  бачимо,  релігійний  і  етнічний  чинники  активно  повертаються  в 
конкретне  життя  України.  Виступаючи  дієвими  факторами  її  подальшого 
розвитку,  вони  постають  як  складові  стратегічної  політики  держави, 
включаються  в  планування  майбутньої  долі  нації.  При  цьому  виникають  і 
формулюються  нові  пробл еми,  що  потребують  теоретичного,  зокрема 
термінологічного, розв’язання, конструктивного вирішення з метою врахування 
реального  співіснування  релігії  та  етносу  у  визначеному  історичному  часі  і 
певному просторовому середовищі. 

 
        
 

                                                 
   
  

130 Страна Израиля…- Б/м, б/г. – С. 36.
131 Там само. – С. 48. 
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3. КОСМОПОЛІТИЗМ ТА ЕТНІЧНІСТЬ РЕЛІГІЇ

  Космополітизм та етнічність (етнізм) – це такі ознаки релігії, які виявляють 
відповідно її всесвітнє або локальне (в межах одного народу чи етнічної держави)
значення.

  Етнізм релігії фіксує безпосередній зв’язок між релігійними віруваннями 
та етнічним середовищем, в якому вони виникають і функціонують, природність 
процесів їх еволюції. В етнічності тієї чи іншої релігії відображається специфіка 
походження,  історії  та  розвитку  певного  народу,  особливості  його 
сакралізованого  світовідчуття,  світосприймання  та  світоставлення.  Етнічна 
релігія  фіксує  результати  пізнання  певним  етносом  світу,  природного  і 
надприродного, своєрідно акумулює увесь його духовний досвід. Кожний народ 
має свої специфічні уявлення трансцендентного. Саме через своєрідні форми і 
характер  його  сприймання  він  організовує  та  відтворює  самого  себе,  своє 
середовище.  Етнізм  релігії  дає  можливість  пізнати  через  нього  сам  народ, 
потаємні сфери і приховані грані його життя, специфіку ментальності.

  Етнічність релігії зорієнтована на збереження і відтворення етносу, його 
культури,  традицій.  Звичайно,  при  цьому  вона,  маючи  свої  конкретні  етнічні 
вияви, замикає певний народ в рамках однієї людської спільноти, сепарує його 
за етнорелігійною ознакою від інших людей, підтримує й культивує його етнічну 
та релігійну самість. Етнічність релігії формує в її носіїв відчуття якоїсь своєї 
етнічної і релігійної визначеності, навіть особливості, обраності, вищості. Саме 
це  вирізняє,  відособлює  певний  народ  з-поміж  інших.  На  таких  ознаках 
ґрунтується характерне для багатьох етнічних релігій національне месіанство. У 
них своя релігія і свій етнос набувають значення абсолютної цінності.

  Сама  по  собі  етнічність  релігії  не  має  ні  негативного,  ні  позитивного 
значення.  Все  залежить  від  того,  в  якому  контексті  вона  проявляється і  як 
використовується. На рівні усвідомлення своєї іншості – етнічної чи релігійної –
релігійний  етнізм  щодо  їх  носіїв  є явищем  позитивним,  а  щодо  носіїв  іншої 
етнорелігійності – нейтральним. Але в момент переростання його в усвідомлене 
визнання  своєї обраності  за  ознакою  кращості,  особливої  місії,  що передбачає 
нав’язування своєї віри іншим народам, етнізм набирає ознак шовінізму і набуває 
негативного значення.

  Космополітизм (від грецького kosmopolitus – громадянин світу, всесвіту)
виник  як  ідеологічний  і  політичний  рух  у  Стародавній  Греції  в  період  кризи 
античного полісу. Саме тоді з’явився і сам термін, яким позначали таку систему 
поглядів,  що  прагнула  замінити  етнічність  на  безетнічність,  позаетнічність, 
всесвітність у політичному (громадянському) значенні.

  Релігійний  космополітизм  – більш  пізнє  явище,  яке  постає  внаслідок 
свідомого  чи  несвідомого  зняття,  а  то  й  подолання  етнічності  релігії  або  ж 
відтворення  нейтральної  (індиферентної)  орієнтації  на  етнічні  чинники.  Він,  з 
одного боку, ґрунтується на визнанні можливості існування етнічності в релігії, 
а  з  іншого  – відмежовується  від  неї,  що  виявляється  в  нехтуванні  наявності  у 
віровченні  й  культі  релігій  етнічних  рис,  країни  походження  їх засновників,
особливостей етногеографічного регіону та етнічного середовища, в якому та чи
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інша  релігія  виникла.  Етнічні  чинники  віровчення  при  цьому  стають 
несуттєвими, на них не акцентують увагу, їх не помічають і навіть замінюють на 
якісь  позанаціональні  або  ж  наднаціональні.  Доведений  до  свого логічного 
завершення релігійний  космополітизм  призводить  до  нівелювання  (навіть 
відкидання)  етнічної  специфіки  віровчення,  обрядів,  організації релігійного 
життя,  архітектури  культових  споруд,  взагалі  до  заперечення  свого  особливо-
виняткового в ментальності і духовності того чи іншого народу.

  Космополітизм  є  неодмінною  ознакою  світових  релігій,  але  його 
формування  – це  поступовий  історичний  процес,  який  розпочинається  ще  в 
рамках  етнічних  релігій.  Разом  із  укрупненням  етнічних  спільнот – від  роду  і 
племені  до  народності,  а  зрештою  – й  до  етнічної  або  політичної  нації  –
відбувається  також  укрупнення,  якщо  так  можна  сказати,  розуміння  Бога.  Це 
виявляється в переході від уяви про множинність богів у первісних вірувань до 
пантеону богів союзу племен, від богів окремого народу до єдиного Бога нації, а 
потім – і всього людства. Світові релігії, на відміну від етнічних, які зберігають 
або  відтворюють  незмінні  етнічні  норми  та  цінності,  саме  завдяки  своїй 
космополітичності  сприяють  появі  нових  синкретичних  форм  прочитання 
загальнорелігійних значень. Це призводить до того, що утворюються національні 
буддизми  (чань,  дзен,  сон),  іслами  (турецький,  іранський),  християнства
(українське, болгарське, російське, грецьке).

  Саме  космополітизм  утверджує  в  релігії  загальнолюдські  цінності 
справедливості,  братерства,  свободи,  рівності,  цінність  самої  людської 
особистості,  її  життєвого  оптимізму,  самовідданого  служіння,  безкорисливої 
допомоги нужденним тощо.

Космополітизм  релігії  є  водночас  і  фактором-причиною  і  результатом-
наслідком нівеляції якоїсь етнічної специфіки віровчень, культу, організації. Він 
універсалізує релігійну сферу і віддає перевагу релігійним та загальнолюдським 
цінностям  над  етнічними.  Космополітизм  світових  релігій  – результат 
поступової універсалізації складових всього релігійного комплексу.

  Космополітизм  та  етнічність  релігії  розкриваються  через  певні  поняття, 
специфічні  для  кожної  релігійної традиції.  Так,  у  християнстві космополітизм 
постає як вселенськість, кафолічність, соборність, а етнічність – як помісність. 
Ці  поняття  застосовуються  при  формуванні  організаційного  устрою конфесії. 
Надаючи  Церкві  ознаки  вселенської,  віруючі  вселенським  вважають 
християнство у всій повноті його вчення, а не лише у формі організації. Саме у 
віровченні,  особливо  в  догматиці,  етнічні  корені  якої  віднайти найважче, 
космополітизм представлений найпослідовніше. Уся християнська догматика за 
своїми  змістом  і  суттю  є  космополітичною.  Насамперед,  такою  є  сама  ідея 
єдиного  Бога.  Крім  монотеїзму  як  вищого  вияву  релігійної  свідомості, 
космополітизм християнства виражають також інші його віросповідні принципи, 
зокрема теоцентризм (Бог присутній у житті не лише даного етносу, а й усього 
людства),  креаціонізм  (світ  створений  не  лише  для  певного  етносу  в  етнічних 
формах і образах, а для всіх людей, тому має загальнолюдську значущість, що 
розкривається  через  вселюдські  символи),  антропоцентризм  (створений  Богом
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Адам  – предок  не  лише  однієї  етнічної  спільноти,  а  й  усього  людства), 
божественній природі Ісуса Христа тощо.

  Але  найкраще  подолання  етнічного  тла  зафіксоване  у  християнських 
книгах Святого Письма, які демонструють, як у рамках однієї релігійної традиції 
можна зняти етнізм Старого й утвердити космополітизм Нового Завітів. На зміну 
старозавітному  етноцентризму  приходить  антропоцентризм  Євангелій  і 
Послань,  оскільки  Дух  Божий  “виділяє  кожному  особливо,  як  Він  хоче”.  Так, 
якщо в центрі уваги Старого Завіту постає окремий, обраний Богом народ, з яким 
він  укладає  союз  (завіт),  то  в  Новому  Завіті  Бог  піклується  вже про  кожну 
людину,  а  через  неї  – про  все  людство,  всі  народи,  адже  спасіння  йде  до  всіх 
людей і всі вони стають єдиним народом Божим.

  Якщо  змістовна  універсальність  (космополітичність)  християнства 
виявляється  в  його  теологічних  конструкціях,  то  християнський  обряд,  при 
всьому його спрощенні, відмові від суто етнічної старозавітної обрядовості, від 
деталізації норм співжиття віруючих, від орієнтації на офірність (жертовність)
тощо,  існує  в  етнізованих  формах.  Саме  за  обрядом  можна  ідентифікувати 
християнські  церкви,  відрізняти  їх  одну  від  одної.  Навіть універсалізовані 
католицькі  церкви  визнають,  що  серед  Східних  обрядів  християнської  церкви 
немає  однаковості  (одностайності).  Вони  засвідчують  також  існування 
антіохійського, олександрійського, константинопольського (або візантійського), 
східно-сирійського, вірменського обрядових стилів. Немає єдності і в Західному 
обряді, де найбільш поширеним, звичайно, є римський, але, крім нього, тут є ще 
амброзіанський, галліканський, мосарабський, домініканський та картузіанський 
обряди,  які  практикуються  в  різних  місцевостях  і  серед  різних  народів,  що 
сповідують християнство і належать до Католицької Церкви.

  Універсалізацію культової сфери зазнають також інші світові релігії. Так, 
щоб стати мусульманином, достатньо в присутності єдиновірців виголосити по-
арабськи  формулу  сповідання  віри:  “Немає  Бога,  крім  Аллаха,  і  Мухаммед  –
посланець  Його”.  Так  само  і  буддистом  можна  стати,  прийнявши,  тобто 
проголосивши,  три  найдорожчі  цінності  – Будду,  дгарму  (істину),  сангху
(громаду) і шукаючи притулку в них.

  Таким  чином,  релігія  як  живий  елемент  процесу,  в  якому  діють  етнічні 
спільноти  і  який  спрямований  на  конкретну  людину,  містить  у  собі  ознаки  як 
космополітизму,  так  і  етнічності.  Етнічними  елементами  релігії виступають 
переважно міфологія, ритуал, тип психічного сприйняття світу. Вселюдським є 
сам  феномен  та  механізм  віри  в  надприродне,  світоглядна  та  компенсаційна 
функції релігії. В релігії етнічне і вселенське, перебуваючи на початковій стадії 
своїх  взаємин  з  антагоністичними,  взаємовиключаючими  явищами,  в процесі 
свого контактування та історичного розгортання обопільно доповнюються, а з 
часом і органічно довершуються. Отже, космополітичне універсалізує етнічне, а 
етнічне реалізує космополітичне.

  Практичний  конфлікт  між  вселенським  та  національним  у  будь-якій 
світовій релігії існував завжди. Ця суперечність – історична, але в сучасну епоху, 
епоху  діалогів  і  компромісів,  Церква  має  не  протиставляти,  а  шукати  форми
співіснування  універсального  і  національного,  долаючи  – теоретично  і
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практично  – цей  конфлікт  шляхом  компромісу  між  його  внутрішнім 
космополітизмом і зовнішньою етнічністю.

Видрукувано в монографії Л.Филипович «Етнологія релігії: теоретичні
проблеми й вітчизняне осмислення» (К., 2000).

4. ЕТНОРЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВИЗНАЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ

  Ідентичність, ідентифікація – поняття, які останніми роками є чи не 
найбільш  актуальними  і  поширеними  у  нашому  вжитку. Ідентифікація – це 
процес,  що  грунтується  на  потребі  суб’єкта  (людини  або  людської спільноти)
самовизначитися в цьому світі, ототожнити себе з якоюсь громадою, віднайти 
своє місце як індивіда і як представника якоїсь спільноти серед інших людей. У 
різних  людей  і  народів  він  відбувається  за  унікальними  сценаріями,  з  різною 
тривалістю,  складністю,  глибиною.  Але  мета  таких  ідентифікаційних  пошуків 
одна: з’ясувати «Хто я?» або «Хто ми?».

  Складні  і  неоднозначні  процеси  в  сфері  самовизначення  особи  та 
спільноти, народів і держав ініціюють потребу переосмислити здійснений у свій 
час  інтелектуальний  штурм  проблеми.  Література,  що  з’явилася  на хвилі  так 
званої «Весни народів» або національних трагедій після Першої і Другої світових 
воєн чи в контексті масового звільнення народів світу від. колоніального рабства, 
залишається  міцним  теоретичним  фундаментом  для   сучасних  рефлексій,  які 
актуалізовані багатьма обставинами. Найочевиднішою є вибух наприкінці ХХ –
початку ХХІ ст. етнорелігійних маніфестацій, що пов’язані із ідентифікаційними 
процесами,  яких  зазнала  Югославія  і  Радянський  Союз.  Розвал  цих імперій  і 
руйнування  десятиліттями  формованої на  її  теренах  інтернаціональної  і 
безрелігійної спільності народів з необхідністю поставило завдання зрозуміти, 
що  лежить  в  основі  ідеологізованої  й  альтернативної  культурної моделі 
ідентичності.  Не  менш  важливими  для  осмислення  проблем  ідентичностей 
виявилися  загальноєвропейські  об’єднавчі  процеси,  коли  виникла практична 
потреба визначити, хто належить, хто може належати і хто буде належати до ЄС.

  Ось  чому  таким  своєчасним  бачиться  завдання  розібратися  в  наявних 
дефініціях  ідентичності,  зокрема  етнорелігійної,  з  тим,  щоб  помислити 
можливість або необхідність її збереження.

  Термін етнорелігійний впевнено  існує  в  етнології  і  релігієзнавстві  вже 
декілька десятків років. Він використовується, коли мовиться про якусь етнічну 
групу,  члени  якої  об’єднані  спільним  релігійним  підгрунтям  чи  походженням. 
Етнорелігійні  спільноти  визначають  свою  етнічну  ідентичність,  базуючись  не 
тільки на генетичній спадкоємності або релігійній належності, але частіше через 
комбінування обох підстав. До сьогодні збереглося чимало таких етнорелігійних 
спільнот  в  світі.  Відомі,  зокрема,  православні  гагаузи  в  Туреччині,  Україні та 
Молдові,  іранці-багаї  в  багатьох  країнах  світу,  парси-зороастрійці  в  Індії, 
мусульмани-палестинці в Ізраїлі, сикхи в Індії та діаспорі. Класичним прикладом 
етнорелігійності  можна  вважати  єврейський  народ,  який  є  найбільш  відомою 
етнорелігійною  спільнотою,  за  етнічним  або  релігійним  кодом  якої  пізнається
конкретна група людей.
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  Крім етнорелігійних меншин, де базовим все таки постає етнічний чинник, 
існують  релігійні,  зокрема  католицькі  громади,  які  вважають  свою 
віросповідність  однією  із  ознак  своєї  етнічності.  Пригадаємо  тут  гоанських 
католиків  в  Індії,  які  є  своєрідною  сумішшю-змішанням  місцевого  населення 
західного  узбережжя  Індії  конкані і  португальських  колоністів, що  прибули  в 
Індію на початку XVI століття.

  Можна навести приклади й інших більш чи менш відомих етнорелігійних 
спільнот,  які  включають  релігійну  належність  до  комбінованої  етнічної 
ідентичності:  самарітяни,  парси,  ассирійці,  курди,  мароніти,  боснійці,  копти, 
аміші та інші. Оригінальним етнорелігійним утворення в Україні можна вважати 
караїмів  і  кримчаків.  Останній  всеукраїнський  перепис  населення 2001  року 
виявив ще скифів, сарматів, хазарів, слов’ян, чия етнічна ідентичність, виражена 
в такий спосіб, мала б утримувати й релігійну складову.

  Поняття ідентичності достатньо  повно  відрефлексоване  в  науці,  яка 
виділяє різні її види, зокрема культурну, етнічну, релігійну тощо. Однак і досі не 
існує єдиної дефініції, якою б покривалося явище тожсамості, що пов’язане не 
тільки  із  багатозначністю  базових  понять,  але  й  із  різними  дисциплінарними 
підходами до нього. Можна дискутувати, які ознаки маркують ідентичність, але 
вона неодмінно пов’язана, з одного боку, із відчуттям належності, подібності, а 
з  іншого - з  віжчуттям  окремішності,  інакшості  щодо  інших  етносів,  релігій, 
культур. 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 О. Прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. –К., 2009. - С.39-65].

  Статична  концепція  ідентичності,  де  остання  постає  незмінною 
сукупністю  певних  елементів,  символів,  втрачає  свою  привабливість,  адже  не 
враховує ситуацій криз, травмування, змін ідентичностей. В свідомості сучасної 
людини утвердилася думка, що ідентифікація – це відчуття належності до якоїсь 
спільноти [Мала  енциклопедія  етнодержавотворення.- К.,  1998.- С.78]. В  такому 
визначенні  закладений  результативний,  а  не  процесуальний  аспект 
самовизначення. Запровадження Й.Г.Гердером у XVIII ст. поняття належності, 
що  з  часом  переросло  у  поняття-концепцію  ідентифікації,  сформувало  таку 
пасивність терміну. На нашу думку, ідентифікація, етнічна чи етнорелігійна, не 
обмежується  лише  відчуттям  або  усвідомленням  належності  до  етнічної  чи 
етнорелігійної  спільноти.  В  ідентифікації  треба  бачити  і  сам  процес  набуття 
етнічності, віднайдення себе як носія певної етнічності серед інших носіїв інших 
етнічностей.

  Суть ідентичності розкривається не стільки через аналіз її складників та 
зовнішніх ознак, скільки через динаміку та діалог. Ідентичність - це боротьба і 
перемога певних сутностей, які примхливо поєднуються в процесі ідентифікації. 
Таємниця тожсамості в тому, що для різних суб’єктів діють різні критерії при їх 
самовизначенні: комусь це кров, комусь місце, іншому мова або звичаї, а комусь 
свідоме ототожнення себе з певною етнорелігійною спільнотою. «Стабільною і 
єдиною ідентичність людини не буває», - зазначає О.Гнатюк [ Гнатюк О. Прощання
з  імперією…- С.51], оскільки  сучасна  людина  постійно  опиняється  перед
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викликами формування нових ідентичностей, конструювання нових спільнотних 
ознак,  які  дають  можливість  класифікувати  дану  спільноту  як  окремішню 
сукупність індивідів і не тільки за національністю чи релігійною належністю, але 
й за професією, за місцем народження, за регіоном проживання тощо.

  Зацікавлення  проблемою  української  ідентичності  спричинене 
необхідністю  спільнотного  та  індивідуального  самовизначення  України  після 
здобуття  нею  незалежності.  Питання  тожсамості  виникають  кожного разу  в 
історії  країни,  коли  змінюється  її  статус  і  місце  в  геополітичному  просторі.  З 
Україною  таке  вже  відбувалося.  “Забута”  (особливо  в  радянські  часи)
етнорелігійна тема після багаторічного замовчування починає артикулюватися, 
хоча  до  рівня  сучасного  зарубіжного  теоретизування  українські  вчені  тільки 
підходять.

  Зініційована  книгою  Е.Сміта  “Національна  ідентичність”  дискусія в 
українському  суспільству  триває.  Англійський  етнолог  виявив  цікаві 
закономірності  в  етнічних  процесах  Європи,  Америки,  інших  континентів. 
Вивчаючи  Європу,  він побачив,  що етнічне  начало  наростає  з  Заходу  на Схід, 
тобто  посилюється  при  цьому  ступінь  “етнізації”  населення,  його культурно-
мовна  своєрідність,  етнічна  відособленість,  збільшується  роль 
етнонаціонального елементу в суспільному житті і державно-політичному устрої
[ Сміт  Е.  Національна  ідентичність.  – К.,  1994. - С.38-50].  Спираючись  на  висновки 
західних  авторитетів,  вітчизняні  дослідники  прагнуть  переосмислити  й  власні 
реалії.  Так,  ними  відзначено,  що  трансформація  етнічності  (зміна  її  фаз) дещо 
відстає  від  світових  стандартів.  Відповідаючи  на  ідентифікаційні  питання, 
європеєць  частіше  всього  назве  свою  громадянську  належність  – країну 
проживання.  Українці  все  ще  під «українцем»  розуміють  своє  етнічне 
походження, що не можна не вважати кроком уперед, адже донедавна мовилося 
про місце проживання (“ми  – чернігівські”) або конфесійну належність (“ми –
православні”).  Зафіксована  відмова  від  національного  зумовлена свідомим 
витісненням  або  заміщенням  етнічного  релігійним  і  територіальним.  1917  рік 
національне  і  релігійне  подавив  класовим,  витіснивши  і  перше  і друге  на 
периферію  суспільної  та  індивідуальної  свідомості.  Пізніше,  в  умовах 
формування  метаетнічної  спільноти,  якою  мав  постати  радянський народ, 
передбачалося,  що  останній  характеризуватиметься  і  наднаціональною 
свідомістю, і безрелігійністю.

  Епоха перебудови, яка призвела до розпаду багатонаціональної держави, 
зняла табу на відкриті маніфестації своєї етнічності та релігійності. Етнічність, 
ставши елементом політичної боротьби, фундаментом для побудови національнх 
держав,  складовою  релігійного  відродження,  культурного  піднесення,  почала 
активно  культивуватися,  а  відтак  й  вивчатися.  Вітчизняні  вчені зацікавилися 
суттю  феномена,  формами  його  вияву,  історією  формування,  умовами,  які 
сприяють або зміцненню, або розмиванню ідентичності, а особливо – сучасним 
її  станом.  Плідними  на  цьому  полі  виявилися  праці  етнологів  і  політологів, 
філософів і культурологів (В.Євтух, В.Ігнатов, Л.Кресіна, В.Лісовий, О.Нельга, 
М.Обушний,  В.Пазенок,  Б.Попов,  Ю.Римаренко,  М.Степіко,  С.Суглобін,
В.Філонов,  Л.Шкляр,  О.Штоквіш,  М.Шульга  та  ін.).  Визначивши,  що таке
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ідентичність, зокрема особистісна і спільнотна, науковці зводили її до подібності 
або  тотожності  чи  самості.  Німецький  філософ  Ю.Хабермас  визначав 
ідентичність  як  «своєрідну  здатність  дієздатних  суб’єктів,  що  користуються 
мовою,  залишатися  тотожними  самим  до  себе  навіть  при  глибоких  змінах 
структури  особистості,  якими  вони  відповідають  на  суперечливі  ситуації»
[Хабермас Ю. В поисках национальной идентичности // Философские и политичские статьи.
– Донецк, 1998 - С.10].

  З  часом  виникла  потреба  удосконалити   і  розвинути  розуміння 
ідентичності.  В  ній  почали  бачити  інтегрованість  людини  і  суспільства,  їх 
здатність  до  усвідомлення  своєї  самототожності.  Під  ідентичністю  бачили  і 
«цінності, категорії, символи, знаки і світогляди, конструйовані людьми з метою 
усвідомлення  і  визначення  ними  свого  місця  у  світі».  Серед  різних  видів 
ідентичності виокремлювалися культурна, етнічна та національна, релігійна або 
етнорелгійна ідентичність.

  Повертаючись  до  самовизначення  українців,  треба  зазначити,  що 
релігійний фактор в історії нашої країни, як  аргументовано продемонстрували 
українські  релігієзнавці  (С.Здіорук,  М.Кашуба,  М.Кирюшко, А.Колодний, 
В.Климов,   О.Недавня, О.Саган,  Н.Стоколос, О.Уткін,  Л.Филипович, 
В.Шевченко,  П.Яроцький  та  ін),  мав  неабияке  значення  в  формуванні 
національної  культури  й  етносвідомості.  Так,  на  думку  Л.Нагорної,  поява 
уніатства і наступна “церковна полеміка між православними та уніатами сприяла 
усвідомленню давнього походження й ідентичності “руського народу”… Саме 
під  впливом  цієї  полеміки  з’являється  відчуття  єдності  Руси  як особливої 
спільноти” [Нагорна  Л.  Національна  ідентичність:  український  феномен   в  історичній  ретроспективі  // 
Розбудова держави. -1997.- №7-8.- С.48].

  Процес  ідентифікації  українців  надзвичайно  ускладнений  внаслідок 
історичного  розділення  етносу  кордонами  декількох  держав  (польсько-
литовської,  московської,  угорської,  румуно-волоської,  польської,  австро-
угорської  тощо).  Це  породжує  деякий  песимізм  щодо  можливості  такого 
самовизначення,  оскільки  етнічна  самосвідомість  українців  суперечлива.  З 
одного боку, українці нібито й відчувають свою єдність, а з іншого – включення 
до  різних  культур  заважає  їм  завершити  етнічну  консолідацію,  а відтак  й 
усвідомити її.

  Однак, незважаючи на всі труднощі і завдяки живій і постійній взаємодії 
релігії  і  нації,  в  результаті  якої  формується  історично  і  функціонує 
багатовекторно  етноконфесійна  свідомість,  етноконфесійні  інституції  та 
відносини,  кристалізується  специфічна  культурна  ідентичність  українського 
народу,  кожний  представник  якого  через  свій  релігієвибір  і  свідомо  обрану 
належність  до  певного  етносу  вписується  або  не  вписується  в  соціальну 
реальність  багатоетнічного  і  полірелігійного  світу,  як  це  вважають  автори 
колективної монографії “Релігія і нація в суспільному житті України і світу” [К.,
2006. - С.248].

  Україна ніколи не мала цілісного уявлення про себе. Поділена між різними 
державами,  існуючи  в  чужих  політичних  контекстах  і  геостратегічних 
очікуваннях,  українці  так  і  не  усвідомили  себе  як  якась  єдина  етнорелігійна
спільнота. Етнорелігійна максима у вигляді формули «православний українець»
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існувала не як реальність, а скоріше як бажаний ідеал: коли наші пращури були 
право-славними (період Київської Русі), то тоді ще не були українцями, а коли 
постали  українцями,  то  православна  гомогенність  була  втрачена, а та,  що 
претендувала  на  православність  була  не  нашою,  українською,  а  візантійсько-
московською.  Тим  більше  це  нині,  після  70  років  цілеспрямованого  знищення 
ідентичності,  і  не  тільки  українсько-православної,  а  будь-якої  етнічно  чи 
релігійної.  В  радянський  час  однаково  знищувалася  католицька  належність 
поляків, греко-католицькість українців, іудейськість євреїв чи мусульманськість 
татар.

  З  1991  року  постала  потреба  все  це  відновити  або  сформувати  заново, 
оскільки,  втративши  старі  ідентичності,  народ  перебував в  активному  пошуку 
альтернативних.  Тут  всі  згадали  про  своє  етнічне  походження  і  релігійні 
традиції.

  Нині не тільки Україна, але й весь світ у питаннях своєї ідентичності стоять 
перед певними небезпеками її втрати або зміни. Постає питання: як зберегти ті 
ідентичності,  які  складають  багатоманітний  світ  культурних,  в  т.ч.  й 
етнорелігійних,  спільнот?  Ця  тема  є  дуже  актуальною  не  тільки  для  недавно 
посталої  незалежної  держави,  а  й  для  країн  єдиної  Європи,  яка  занепокоєна 
збереженням культурної ідентичності, своєрідності кожного народу, що увійшов 
до Європейського союзу, бо жодний з них не збирається втрачати національну 
самобутність.

  Є  необхідність  тверезо  подивитися  на  процеси  глобалізації,  які 
наполеглево  демонізуються  і  зводяться  лише  до  неминучих  загроз існуючому 
світові, його сформованій конфігурації, полюсів впливу і влади. Вважається, що 
цей процес зведе на ніщо культурну самобутність народів, що зрештою призведе 
до  втрати  своєї  унікальності,  оригінальності,  неповторності,  а весь  світ 
перетвориться  на  уніфіковану  масу  людей  без  специфічних  і  відмінних  мов, 
культур,  традицій  тощо.  Зникне  культурне  розмаїття  світу,  він  стане 
одноманітним, сірим, малопривабливим.

  Відомо, що існуючі етнорелігійні спільноти, які склалися в стійкі культурні 
системи  у XVIII-ХІХ ст.ст.   у  формі  націй  та  їх  держав,  з  чіткою  етнічною  і 
релігійною визначеністю, в процесі глобалізації світу і міграції його населення 
зазнають впливу іноетнорелігійних груп (французи-католики в Китаї чи індуси-
індійці у Великобританії), які не бажають адаптуватися до автохтонної більшості 
і  прагнуть  зберегти  себе  як  етнорелігійна  меншина  в  полікультурному 
середовищі,  яке,  власне,  й  формується  завдяки  існуванню  таких  меншин.  Такі 
меншини,  навіть  не  будучи  об’єднаними  у  якісь  товариства  чи  партії,  а 
виступаючи переважно сумою окремих індивідів, не можуть розчинитися серед 
расово- чи етнічно іншої спільноти. Вони зовнішньо виділяються на фоні всіх 
інших  людей,  несучи  собою  інформацію  не  тільки  про  своє  інорасове  чи 
іноетнічне  походження,  але  й  про  іншу  релігію  і  культуру.  Все  це  збільшує 
вірогідність міжкультурних комунікацій сучасних етнорелігійних комплексів.

  Візьмемо  до  уваги,  що  людство  активно  повертає  собі  пам’ять  про 
історичні взаємозв’язки різних народів та їх релігій, які стали основою багатьох
сучасних націй та держав. Знайомство із своїм походженням і віднаходження там
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багатоетнічної, а відтак й в багаторелігійної кореневої системи, формує терпиме 
ставлення до інших релігійних систем, до інших народів, бо велика вірогідність 
того, що в тобі тече не тільки кров твоїх усвідомлених етнічних предків, а й тих, 
хто випадає з неї. У багатьох європейців, не кажучи вже про українців, наявні 
ознаки  монголоїдної  раси,  а  аборигени  Австралії  тепер  все  більше  нагадують 
класичний британський тип.

  Більш зрозумілим для нас є  ХХ століття, яке стало революційним у зміні 
етнорелігійного  типу  окремих  країн,  регіонів,  частин  світу.  Великобританія, 
колись  англосаксонський  острів,  сьогодні  нагадує  лоскутну  ковдру,  яка 
відрізняється  не  тільки  кольорами,  але  й  формами  та  малюнком.  Вулицями 
Парижу  не  часто  зустрінеш  коріного  француза.  Зате  тут  багато  американців, 
алжирців чи марокканців. Іспанська Барселона нагадує Вавилон, куди з’їхалися 
не тільки гонимі бідою пакистанці чи афганці, але й євреї, палестинці, китайці
(гонконгці), тайландці. Сьогодні «європеєць» звучить вже не визначено, як ще 
чверть  століття  тому.  На  ідентифікаційний  статус  європейця  претендує  не  так 
культурний  тип  людини,  яка  народжена  в  Європі,  вихована  на  європейцській 
культурі,  володіє  однією  з  європейських  мов,  знаходиться  в  полі тяжіння 
християнської  традиції,  скільки  той,  хто  живе  – постійно  чи  тимчасово  – в 
Європі. Отже, нині не сутнісні характеристики впливають на статус європейця, а 
зовнішні,  географічні  – місце  проживання.  Крім  того,  європейцями  себе 
вважають  новоєвропейці - і  чехи,  і  поляки,  і  румуни,  а  претендують  ще  й 
українці,  білоруси,  молдовани,  населення  європейської  частини  РФ  та  інші. 
Виникає питання: європеєць – це етнорелігійна чи географічна спільнота? що є 
обов’язковим  для  того,  щоб  бути  віднесеним  до  європейця?  чи  самодостатнім 
для цього є самовизначення, місце проживання?

  Не  стало  новиною  для  сучасників  і  те,  що  традиційні  етнорелігійні 
спільноти  контактують,  з  одного  боку,  з  такими  ж  традиційними, але  іншими 
етногрупами, які  знаходяться  в  меншості,  тим не  менш  мають  таку ж  тривалу 
історію, традиції і силу. Результатом цієї взаємодії є розмивання вже існуючих 
спільнот за рахунок переходу певної частини представників однієї з них в іншу. 
Так  буває:  людина  була  німцем і  протестантом,  а  з  прийняттям  ісламу  почала 
себе ідентифікувати вже з турком-мусульманином. Хоча зрозуміло, що релігійну 
належність  змінити  легше,  ніж  етнічну.  Зберігаються  ще  достатьно  поєднані 
ідентичності (наприклад, сикхи), відокремити віру від етнічного походження в 
яких  неможливо.  Яку  стратегію  треба  обрати  в  цій  ситуації?  Зберігати  і 
сегрегазувати  традиційні  спільноти,  забороняючи  іновпливи,  обмежуючи 
мігрантські потоки, міжетнічні шлюби чи навпаки – гартувати ці етнорелігійні 
більшини  постійними  провакаціями  з  боку  меншин, урівнюючи  їх  в  правах, 
надаючи останнім додатковий державний захист, фінансові та інші преференції.

  Крім  того,  стабільні  анклави  постають  перед  необхідністю  адекватної 
відповіді  на  виклики  безетнічного  (космополітичного)  і  безрелігійного  або 
невнятнорелігійного  середовища  (просто  християнин),  яке  заявляє,  що  ні 
етнічна, ні релігійна належність не мають ніякого сенсу: всі ми - люди Планети, 
космічні істоти, Бог у нас один. Як бути із співітчизниками, які не виховуються
в патріотичному дусі, орієнтовані не на українські цінності, яким байдуже, якими
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є  шляхи  матеріального  благополуччя?  Від  цього  залежать  освітні технології, 
виховні програми, майбутнє держави, яка не може прогнозувати своє існування, 
виходячи з інтересів мігрантів, а не корінного народу.

  Нарешті,  міксованість  культур,  релігій,  традицій,  світоглядів, змішані 
шлюби,  які  стають  наслідком  вільного  вибору  людини  або  ж  проявом 
неконтрольованості  її  свободи,  можуть  привести  до  втрати  самого поняття 
культури, яка, при всій її поліфонічності і багатовимірності, повинна була б  мати 
монолітне ядро. Без такого ядра культура втрачає свою цілісність, і людина такої 
культури  також  не  може  в  собі  збалансовано  утримувати  характеристики  всіх 
генетичних складових. Вона завжди постає перед вибором, що покласти в основу 
свої  ідентичності,  а  вже  потім - за  рахунок  яких  складових  доповнювати  її  в 
процесі  творення  останньої.  Сьогодні  важко  народитися  і  прожити в  одній 
етнорелігійній  визначеності.  Багато  спокус,  безліч  пропозицій, множинність 
виборів.  У  людини є  можливість  мандрувати  від  однієї  до іншої  ідентичності, 
вона весь час в дорозі, в мандрах, з бажанням якимога більше побачити, пізнати. 
І не завжди на момент зупинки від втоми від таких подорожей вона збагне, а де 
її дім, де її пристанище, де їй найзатишніше. Виходить так: і нового не набув, і 
старе втратив.

  Більшість  європейських  народів,  національна  ідентифікація  яких 
завершилася  ще  в  епоху  буржуазних  революцій,  нині,  у  зв’язку  із могутніми 
міграційними  потоками  та  євроінтеграційними  процесами,  намагається  по-
новому визначити свою тотожність. З одного боку, відбувається  усвідомлення 
себе як спільноти, яка давно означена в певному етно-культурному просторі, але 
зазнає  активних  втручань,  інокультурних  впливів  різноманітних  елементів
(расових,  етнічних,  мовних  і  релігійних),  а  тому  вимушена  враховувати  і 
включати нові складники до усталених ознак національних спільнот. З іншого -
державні  нації  постали  перед  викликом  міжнародної  спільнотності,  в  межах 
якого  потрібно  визначити  свою  зовнішню  належність  як  загальноєвропейску. 
Але  навіть  ті  з  них,  що  проголосували  за  членство  в  Європейському  Союзі, 
досить неоднозначно сприймають нову ідентичність, протестуючи проти спроб 
знищити  або  послабити  статус  своєї  унікальності.  Не  тільки  суспільство  й 
суспільні  групи,  але  й  людина як  особистість,  як  носій  певного  світогляду,  як 
представник  якогось  етносу,  як  віруюча  тієї  або  іншої  конфесії, не  бажає 
приносити  свою  специфіку  в  жертву  уявним  (міфічним)  спільнотам. Грецький 
архієпископ Христодоулос в одній зі своїх мов підкреслював: "Ми насамперед є 
греками й православними, і лише потім - європейцями".

  На відміну від більшості європейців, які намагаються знайти гармонію між 
своєю мікро- і макроідентичністю, народи колишніх радянських республік, у т.ч. 
й українці, розриваються між втраченою макро- (радянською) і ненабутою мікро-
(національною)  тотожностями.  Самовизначення  більшості  пострадянських 
народів,  внаслідок  свідомо  зруйнованого,  а  тому  ослабленого  почуття 
національного,  збіглося  за  часом  з  орієнтаційними  пошуками  у  світі 
макропріоритетів.  Для  українців  це  озвучено  як  проєвропейський або 
проросійський  дискурс  розвитку.  Проголошена  багатовекторність  зовнішньої
політики болісно відбивається на економічному й соціальному статусі України.
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Ще більш складною є сфера культури та духовності, що переживає такі трагедії 
й кризи, що невідомо, чи будуть коли-небудь ці цивілізаційні розлами подолані.

  Останні  парламентські  (2006)  і  президентські  (2009)  вибори  в  Україні, 
вибори  до  місцевих  органів  влади (2010)  продемонстрували,  що  українське 
суспільство не є однорідним у своєму цивілізаційному виборі. Досить живучою
(особливо  серед  мешканців  Східної  й  Південної  частини  України) виявилася 
пам'ять  про  братерство  слов'янських  народів,  про  їхнє  історичне минуле.  За 
результатами соцопитування, проведеного Українським центром економічних і 
політичних досліджень ім. О.Разумкова 22-29 вересня 2006 р., 45,6% українців 
підтримують  пріоритетність  розвитку  відносин  з  Росією,  30%  – із  країнами 
Європейського  Союзу.  Майже  половина  опитаних  вважає,  що  Україні варто 
приєднатися  до  ЄС,  а  31,9%  дотримуються  протилежної  точки  зору. Ці  дані 
підтверджуються опитуваннями 2006 року центру "Демократичні ініціативи": за 
вступ  у  ЄС  проголосувало  б  54%  громадян  України.  Але  часто  українське 
розуміння своєї ідентичності - європейської або східнослов'янської - обмежене 
земним  бажанням  позбутися  життєвих  проблем,  бідності,  невпорядкованості, 
непевності за рахунок чужих, а не своїх власних ресурсів.

  Характерним  для  нинішнього  світу  є  те,  що  збіг  (тотожність)
національносності  й  релігійності  в  ньому  все  більше  втрачається під  впливом 
самого процесу розмивання національного та релігійного. Історичні нації епохи 
модерну,  які  базувалися  на  сильному  етнічному  началі,  перетворюються  в 
постмодерні  багатоетнічні  сукупності  людей,  будучи  лише  політично 
об'єднаними  рамками  сучасної  держави  й  існуючими  в  основному  у нашій 
свідомості (уявними, по Б.Андерсону). Те ж стосується й релігійності, що стає 
все менш конфесійно означеною і воцерковленою та все більше синкретичною й 
неінституалізованою. Але процесів етнорелігійної ідентифікації ніхто не в змозі 
відмінити. З кожним наступним поколінням життя формулюватиме свої запити і
виклики, які мають бути гідно осмислені.

5. ІСТОРИЧНІ ВІХИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕТНОРЕЛІГІЄГЕНЕЗУ

  В  історії  людства  етнорелігійні відносини  виявляються  у  формі 
етнорелігієгенезу. Визначаючи останній, звернемося до загально-філософського 
розуміння генезу (генезису). У вузькому сенсі слово “генез” та “генезис” тотожне
“походженню”,  “виникненню”.  У  більш  широкому  розумінні  це  поняття 
позначає  вже  зародження  чогось  і  наступний  процес  його  розвитку,  який 
приводить до формування певного стану, виду, появи якогось нового предмету, 
явища, процесу тощо. На відміну від етнорелігієгенезу - терміну, яким науковці 
поки  що  користуються  рідко,  поняття  “етногенезу”  є  широковживаним. 
Більшість вчених розглядають етногенез як процес розвитку етнічної системи. 
Залежно  від  тих  методологічних  засад  загальної  теорії  етносу,  які  поділяє 
дослідник,  формулюється  специфічний  погляд  на  процес  появи  і  розвитку 
народів.  Він  може  розглядатися  як  детермінований  соціально-економічними
умовами розвитку суспільства еволюційний рух від примітивних форм етнічного
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до  більш  розвинутих;  як  природний,  стихійний  процес  пасіонарного  вияву 
етнічної  активності  — від  спалахів  до  реліктових  станів;  як  зумовлене 
втручанням трансцендентних сил розгортання вищого плану щодо кінцевої мети 
людського  розвитку - від  гріховних  станів  до  абсолютних  та  істинних.  Деякі 
вітчизняні дослідники,  розуміючи  під  етногенезом  походження  народу, 
тлумачать його як сукупність історичних, соціально-культурних явищ і процесів, 
які спричинилися до утворення етносу132. Частіше всього при цьому ігнорується 
релігія як фактор етногенезу.

  Етноси  розвиваються  більш-менш  еволюційним  шляхом,  хоч  внаслідок 
деяких зовнішніх обставин - переселення народів, навали чужих етносів, війни з 
народами-сусідами, іноетнічна експансія — вони зазнають активного втручання 
в  їх  життя  зовнішніх  щодо  них  чинників.  Проте  ці  процеси  аж  ніяк  не  можна 
сприймати як результат дії якихось суб’єктивних намірів, якщо за цим не стоїть 
запланована  програма  знищення  або  асиміляції  якогось  народу.  Етногенез -
явище  природне,  однак  природність  не  виключає  його  складність, 
багаторівневість, різнолінійність і різноаспектність.

  Етнічна  спільнота  твориться  з  різних  етнічних  компонентів.  Проте 
відсутність  історичних  джерел  про  початкові  етапи  того  чи  іншого  процесу 
етнотворення  не  дає  можливість  виявити  і  визначити,  який  відсоток  і  якої 
етнічної спільноти прислужився до етногенезу конкретного народу. Очевидним 
є те, що в цьому процесі бере участь багато народів. Так, навіть такий біблійний 
народ  як  євреї,  незважаючи  на  вкорінену  традицію  бачення  їх  одноактного 
постання  за  завітом  Бога  з  Авраамом,  насправді  є  результатом  довготривалої 
взаємодії  різних  етнічних  елементів.  Вивчаючи  етногенези  багатьох  народів, 
можна  зробити  висновок,  що  етногенез - це  не  тільки  процес  зародження  і 
становлення, а й процес нескінченного розвитку, різноманітних змін етносу, і не 
зникаючого чи зниклого, а живого, існуючого, діючого в історії організму. Карл 
Поппер, відзначаючи нескінченність етногенезу, писав, що люди безперестанно 
змішувалися, об’єднувалися, розходилися і знову перемішувалися.

  Проте етногенез - це не просте з’єднання по крові. Він виходить за межі 
суто  етнічних  (біологічних,  власне  антропологічних)  вимірів.  Тому  не  можна 
ігнорувати  роль  в  ньому  економічних,  господарчих,  соціальних,  політичних, 
звичаєвих,  а  також  духовних  чинників,  серед  яких,  зокрема,  помітну  роль 
відіграють віросповідання, релігійний культ тощо. Етногенез тісно пов’язаний із 
всіма  іншими  суспільними  процесами,  які  супроводжують  розвиток людських 
спільнот. Людина, як і її світ, не одномірна. Вона не може бути обмеженою лише 
її  етнічністю,  бо  ж  це  збіднить  повноту  її  життя.  Відтак  реально  етногенез  не 
існує  сам  по  собі,  без  одночасних  змін  в  соціальній  чи  релігійній  сферах 
суспільного життя. Тому, за нашим розумінням, етногенез - це все буття нації в 
її історичній та актуальній перспективі.

  Описуючи релігієгенез, вчені частіше всього використовують такі поняття, 
як “виникнення”, “поява” та “розвиток” релігії, що, власне, й складало предметне 
поле  історії  релігій.  В  рамках  останньої  дослідники  прагнули  з’ясувати  етапи 
релігієгенезу,  з  якими  пов’язані  певні  форми  вияву  релігійності,  а  також
                                                 

   132 Павлюк С. та ін. Українське народознавство.- Львів, 1994. – С.28.
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функціонування  конкретних  типів  релігій.  Але  при  цьому  вони  неодмінно 
виходили на виявлення тісного зв’язку релігієгенезу з етногенезом, їх поєднання 
в контексті як світової історії, так й історії окремих народів.

  Вище проведений нами аналіз взаємозв’язку релігії та етносу як суспільних 
явищ дає підставу говорити про етнорелігієгенез як один із важливих напрямів 
світового  суспільного  розвитку.  Під  етнорелігієгенезом  ми  насамперед 
розуміємо  розвиток  етнорелігійних  систем,  внаслідок  якого  утворюються  нові 
специфічні  етнорелігійні  спільноти  або  їх  сукупність,  що  мають відносну 
самостійність  в  своїй  суспільній  функціональності  й  сталі  ознаки.  Останні 
знаходять свій вияв в особливостях життєдіяльності та культури того чи іншого 
етносу, його уявлень, в т.ч. релігійних, про світ, самих себе, своє місце в світі.

  Як  своєрідний  синтез,  поєднання  етнічного  і  релігійного  розвитку,  які 
накладалися  один  на  одного,  виступаючи  чи  то  причиною,  а  чи  ж  наслідком 
еволюції  етносів  та  їх  релігій,  етнорелігієгенез  увібрав  в  себе тенденції  і 
характерні  риси  обох  процесів,  створивши  при  цьому  свої  власні. Етнічна  і 
релігійна історія мають багато спільного, навіть тотожного, зокрема в механізмі 
формування  нового  етносу  чи  нової релігії.  Поява  останніх  обов’язково 
відбувається на основі місцевого населення чи передуючих релігійних вірувань. 
Привнесення нових елементів (етнічних чи світоглядних) супроводжується або 
творчою переробкою їх, або ж механічним включенням до старої системи. Під 
впливом нових елементів старе або зникає, або ж асимілюється новим.

  Так, зокрема, сталося в стародавній Індії, коли на її землі, здавна заселені 
землеробськими  народами  Мохеджодарсько-Харапської  культури  (цивілізація 
долини  річки  Інд),  у  середині II тисячоліття  до  н.е.  вдерлися  кочові  племена 
скотарів-аріїв, які вплинули не тільки на формування індійського протоетносу, а 
й  призвели  до  змін  у  його  релігійній  сфері:  місцеві  культи  злилися  з  індо-
арійською  релігією,  витворивши  таку  першу  синкретичну  релігію  Індії  як 
ведизм.  Те  ж  саме  виявилося  і  при  завоюванні  давніми  євреями  Палестини  й 
поєднанні  релігійних  вірувань  їх  колін.  Врешті-решт  утворилася  єврейська 
держава Іудея і оформилася національна релігія - іудаїзм.

  Етнорелігієгенез - непросте і суперечливе явище. Його можна розглядати 
як на рівні історії окремих народів, так і на рівні світової історії. В останньому 
аспекті  його  прагнули  осмисли  представники  різних  ідейних  течій і 
філософських шкіл. Так, аналіз розвитку релігій на основі зв’язку цього процесу 
з конкретними релігійними віровченнями певних народів та епох започаткував 
французький  просвітитель  Карл  Вольней.  Ранні  вірування  він  визначив  як 
затуманені розмірковування людини щодо змін в своєму способі життя, на зміну 
яким приходять такі пізні релігійні віровчення різних народів, зокрема “релігія 
Мойсея”,  “релігія  Зороастра”,  брахманізм,  буддизм,  християнство133.
Задумуючись  над  тим,  як  впливала  релігія  на  формування  народів і  як 
змінювались їх релігійні погляди, відомий німецький філософ Ф.Шеллінг вважав
(розглядаючи конкретний приклад – об’єднання давніх греків), що саме релігія,

                                                 
   133 Вольней К.Ф. Руины // Вольней К.Ф. Избранные  произведения. – М., 1962.
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зокрема віра в бога Зевса, стала тим чинником, який підготував народ до того, 
щоб стати народом, “замкнутися в собі”134.

  Виявити зв’язок етнічного і релігійного розвитку прагнув також Г.-В.-Ф. 
Гегель.  Розглядаючи  релігію  як  лише  один  із  ступенів  розвитку  свідомості  в 
божественному розумінні, він подає її історію як єдиний, закономірний процес 
зміни трьох стадій  – “природної релігії”,  “релігії духовної індивідуальності” й
“абсолютної  релігії”.  Виходячи  з  того,  що дух  народу,  його  історія,  релігія, 
політика пов’язані одним вузлом, Гегель розглядав конкретні релігії як необхідні 
сходинки в ідеальному подвоєнні світу. Відтак релігії окремих етносів - “релігія 
міри” китайців, “релігія фантазії” індійців, “релігія страждань” сирійців, “релігія 
краси” греків, “релігія піднесеного” іудеїв, “релігія доцільності” римлян та ін. –
у  нього  поставали  в  ролі  ілюстрацій  до  його  умоглядної  схеми135.  Хоча 
гегелівський  релігієгенез  виглядає  дещо  штучним,  виявляє  довільність  у 
віднесенні релігій того чи іншого народу до певних стадій її розвитку, важливим 
в ній є те, що мислитель підмітив не тільки тісний зв’язок етнічного і релігійного, 
а й факт історичності цього зв’язку.

  Оригінальний  метод  аналізу  проблем  етнорелігієгенезу  запропонував 
німецький  вчений  М.Мюллер,  використавши  при  цьому  засоби  порівняльної 
філології.  На  його  думку,  лише  глибокі  знання  мов  різних  народів  дає 
можливість  з’ясувати  природу  й  дійсний  зміст  їх  релігій.  Звернувшись  до 
дослідження  найбільш  раннього  періоду  в  історії  релігійної  думки,  вчений 
називає його передісторичним або чисто етнічним, оскільки головним змістом 
його було переміщення, а не функціонування народів, постання їхніх держав. В 
цей час назва народів, згідно з Мюллером, ще відповідала назві мов, а скоріше –
назві  релігій,  “оскільки  в  той  час  зв’язок  між  релігією  і  народністю  був  не 
меншим, а часто й більш тісним, ніж зв’язок між мовою і народністю”136. Вчений 
поділив  відомі  йому  релігії  на  три  групи  за  етнічною  їх  ознакою:  релігії 
арійських,  семітських  та  туранських  народів.  Серед  арійців  у  нього  постали 
індуси і перси, серед семітів – євреї та араби. “В арійському сімействі індуси, а в 
семітському  сімействі  євреї  утвердили  по  дві  релігії,  що  грунтується  на 
священних книгах, - пише М.Мюллер. – Індуси дали світу брахманізм і буддизм, 
євреї – мозаїзм і християнство”137. Цікаву закономірність виявив дослідник при 
аналізі світових релігій – вони не вживаються на тому національному ґрунті, на 
якому  виникають,  бо  ж  відпорність  релігії  етносу  є  сильнішою  від 
космополітизму  світових.  “Буддизм,  будучи,  з  одного  боку,  породженням 
брахманізму, а з іншого – реакцією проти нього, через деякий час закис на тому 
ґрунті,  який  його  породив,  і  здобув  дійсне  значення  тільки  після  того,  як  був 
перенесений  з  Індії  і  вкоренився  серед  туранських  народів,  в  самому  центрі 
Азіатського континенту. Буддизм, який виник як арійська релігія, закінчив тим, 
що став основною релігією туранського світу”138.

                                                 
    
  
   
  
   

134 Шеллинг Ф. Сочинения. В 2-х т. – М., 1989.- Т.2. – С. 250-251.
135 Гегель Г. Лекции по философии религии// Гегель Г.Ф.Философия религии. В 2-х т. –Т.1 - М., 1976. - С.13.
136 Мюллер М. Введение в науку о религии// Классики мирового религиоведения. – М., 1996.- С.95.
137 Там само. - С.72.
138 Там само. – С.73.
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  Аналогічні зміни зазнало й християнство, яке, виникнувши з іудаїзму, було 
відкинуте  євреями.  “Християнству  не  вдалося  досягти  своєї  мети – здійснити 
просту  реформу  давньої  єврейської  віри,  і  тільки  після  того,  як воно  було 
перенесене  із  семітського  на  арійський  ґрунт,  від  євреїв  – до  язичників,  воно 
розвинуло свою дійсну природу і здобуло всесвітнє значення.  Виникнувши як 
семітська релігія, воно стало основною релігією арійського світу”139.

  Збіг в сфері релігійного життя виявив голландський релігієзнавець К.Тіле 
у тих народів, які пішли від одного кореня мови. “Звідси ми вимушені зробити 
висновок,  - пише  дослідник, - що  в  минулому  вони  мали  також  одну  спільну 
релігію,  щодо якої їх історичні релігії  є  лиш  варіаціями”140.  І  далі:  “Сімейства 
релігій виникають таким чином при поділенні первісного народу на різні нації”. 
Прикладом  цього  можуть  бути  сім’ї народів  і  сім’ї  релігій,  які  названі 
семітськими  та  арійськими.  Семітські  релігії,  які  досягли  своєї кульмінації  в 
ісламі, можна охарактеризувати як  теократичні, бо в них домінує ідея переваг 
Бога над людиною і світом. Арійські або індоєвропейські релігії, кульмінацією 
яких  є  буддизм,  можна  розглядати  як  теантропічні,  бо  ж  вони  визнають 
Божественну  присутність  в  світі  явищ  й  спорідненість  людини  і  Бога.  К.Тіле 
визнає,  що  саме  етнічний  фактор  відіграв  важливу  роль  в  формуванні  різних 
напрямків в ісламі і християнстві.

  Розглядаючи  загальнолюдський  етнорелігієгенез,  мислителі  минулого 
відзначають самобутність й унікальність національних вірувань і культур. Так, 
започаткований в науці Й.-Г.Гердером й Дж.Віко підхід до національних культур 
як  показників  багатовимірності  людського  світу,  які  потрібно  зберігати,  був 
плідно  продовжений  у  творчості  Й.Фіхте,  М.Данилевського,  О.Шпенглера, 
А.Тойнбі  та  інших.  Так,  Шпенглер  відмовився  розглядати  світову історію  як 
загальну  картину  розвитку  людства  у  вигляді  єдиного  процесу.  На основі 
визнання відмінності культур він заперечував концепцію єдиного всесвітнього 
культурного  процесу,  тривіального однолінійного  поступу141.  На  його  глибоке 
переконання,  неможливо  уніфікувати  локальні  культурні  явища,  світоглядні 
орієнтації та традиції. Такі ідеї філософа вже сучасні йому дослідники називали
“своєрідним  викликом  універсалістським  позиціям”,  відстоюваним Гегелем, 
Тейлором,  Юнгом,  які  шукали  стійкі  фундаментальні  константи  культури  і 
виявляли загальні закони її історичного розвитку.

  Давня  дискусія  щодо  унікальності  та  універсальності  національних 
культур в останні роки знову актуалізувалася. Вона має пряме відношення й до 
нашої  теми,  оскільки,  постаючи  органічною  складовою  культури  кожного 
етносу, цю унікальність часто виявляє саме її релігійна складова. Але водночас, 
утримуючи в собі загальнолюдський контекст, вона також виводить цю культуру 
в  світовий  простір.  У  зв’язку  із  цим  доречним  є  питання  про  існування 
загальнолюдського етнорелігієгенезу та якоїсь єдиної його моделі.

  Якщо розглядати людство як поліетнічну спільноту, а його релігійність –
як сукупну множинність різних віросповідних систем, то, враховуючи загальні
                                                 

   
   
    

139 Мюллер М. Введение в науку о религии// Классики мирового религиоведения. – М., 1996. - С. 74.
140 Тиле К. Осовные принципы науки о религии.// Там само. – С. 157.
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етнорелігійні  трансформації  в  світі,  є  підстави  говорити  про  світовий 
етнорелігієгенез і прагнути при цьому вибудувати його логічну модель. Остання 
постає насамперед як  поєднання (сума) загальних тенденцій, закономірностей, 
рис всіх одиничних (локальних) етнорелігієгенезів.

  Найбільш  поширеною  характеристикою  етнорелігієгенезу  буде  його 
гетерогенність  (неоднорідність). В  ньому  постійно  взаємодіють  різні  етнічні 
компоненти,  віросповідні  системи,  культури,  причому  більш  розвинуті  з  них 
впливають  на  менш  розвинуті,  задаючи  тим  самим  напрямок  (дискурс)
етнорелігійних змін. Так, скажімо, православні греки-візантійці підтягували до 
свого  економічного  й  культурного  рівня  інші  народи,  засилаючи  їм  греків-
єпископів  та  митрополитів.  Так  само  й  німці-протестанти,  несучи  з  собою 
передові  виробничі  технології,  впливали  на  католицькі  чи  православні 
слов’янські спільноти. Саме вони в другій половині ХІХ ст. сприяли, зокрема, 
утвердженню на півдні України нових відносин і зародженню тут євангельського 
руху.

  Етнорелігієгенез - це динамічний, постійний рух від старої форми до нової 
у сфері етнічній та релігійній, який продовжується і в наш час завдяки постійній 
міграції  населення,  появі  міжетнічних  шлюбів  і  наявності  бінарних  дітей.  Він 
знаходиться  у  постійному  переплетенні  з  різними  іншими  процесами 
економічного, соціального і політичного життя. Саме тому етнорелігієгенез не 
може  бути  однолінійним  і  одномірним.  Якщо  полілінійність  етногенезу 
визначається  впливом  найближчих  народів,  то  полілінійність  релігієгенезу -
впливом віроповчальних і обрядових комплексів найближчих релігій. Етнологи, 
вивчаючи генезис різних народів, прийшли до висновку, що життєва сила етносу 
залежить  від  кількості  етнічних  інозапліднень:  чим  їх  більше,  тим  етнос 
сильніший в біологічному плані. Проводячи паралель, можна допустити, що чим 
більше  іноелементів  було  включено  до  формування  віросповідної  системи, 
світогляду певного етносу, тим більш цілісним в духовному плані він є, а відтак 
на стадії свого функціонування - більш відпорним щодо різних релігійних або ж 
ідейних іновпливів.

  Висновок  про  багатолінійність  етнорелігієгенезу  підтверджується 
історично, зокрема успішною заміною язичницького світогляду певних етносів 
національною чи світової релігією. Правда, в переході від родоплем’яних релігій 
до етнічних, а опісля й до світових так само можна вбачати певну закономірність. 
Але  зауважимо,  що  не  всі  народи  з  однаковою  послідовністю  проходять  всі 
зазначені тут етапи. Деякі ланки цього процесу можуть пропускатися, зокрема 
певні  народи  на  свій  язичницький  ґрунт  прийняли  світові  релігії й  успішно 
онаціональнили їх вже в новому етнічному середовищі. Так, зокрема, українці в 
своєму етнорелігієгенезі не мали стадію завершеної етнічної релігії, як, скажімо, 
євреї  чи  японці.  Прийнявши  християнство,  вони  активно  його  етнізували.  В 
більш пізню епоху процес етнізації християнства пережили й інші європейські 
народи,  які  не  пройшли  в  своєму  релігієгенезі  етап  національно-державних 
утворень.  Ті  з  них,  які  прийняли  християнство  православного  зразка, 
використали  ідею  помiсності  його  церков  для  витворення  національних
православних  утворень  – македонської,  елладської,  болгарської,  румунської,
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київської,  грузинської  та  ін.  Церков.  Деякі  західноєвропейські народи,  які 
спочатку  засвоїли  християнство  в  його  космополітизованому  католицькому 
варіанті,  з  часом  витворили  на  його  основі  різні  протестантські течії 
національного  орієнтування  (гусизм,  лютеранство,  англіканство  та  ін.). 
Вселенський  католицизм  не  влаштував  народи,  які  шукали  свій  релігійний 
еквівалент  в  певним  чином  етнізованому  християнстві.  Дехто  з  українських 
дослідників  вважає,  що  й  греко-католицька  церква  сформувалась  в  період 
українського  культурно-національного  пробудження  (XVI-XVII  ст.)  і  своєю 
появою  відобразила  такий  аспект  культурно-історичного  процесу  епохи 
Відродження та Реформації, до якого була причетна й Україна, як формування 
національних церков.

  В  процесі  етнорелігієгенезу  можна  виділити  дію  одночасно  двох 
тенденцій. Одна з них виявляється в етнізації (обетнічненні або онаціональненні)
людського  суспільства  та  релігій,  які  в  ньому  з’являються,  друга - в 
універсалізації  етнічного  й  релігійного  життя  людей,  тобто  певною  мірою  в 
денаціоналізації всіх сфер, в т.ч. й релігійної, людської діяльності.

  Загальною  рисою  етнорелігієгенезу  можна  вважати  його 
різнонаправленість. Зміни, які відбувалися в релігіях та етносах, не завжди мали 
позитивну значимість і поступальний характер. Багато релігій та етносів в ході 
етнорелігієгенезу зникли. Незважаючи на різні причини цього явища - природні 
чи насильницькі, в результаті яких етноси й релігії асимілюються, укрупнюються 
та  ін.,  слід  визнати,  що  втрата  будь-якої  етнорелігійної  спільноти  збіднює 
людську  культуру,  історичний  досвід  освоєння  і  пізнання  світу. Будучи 
уособленням культурно-соціального обличчя часу, всі ці різновиди та конкретні 
вираження  етнорелігійності  були виявом  певної  епохи,  неодмінною ланкою 
ланцюга історичних перетворень.

  Час і  місце,  механізм  виникнення  різних  народів  – відмінні.  Тому  всі 
народи  своєрідні,  хоч  і  мають  спільну  етнокультурну  основу.  Несхожість
(неподібність) - головна  ознака  будь-якого  етносу.  Етнос  існує  доти,  доки  він 
відзначається своєю оригінальністю й неповторністю, але останнє зумовлюється 
не  стільки  генетичними,  скільки  культурними,  ментальними  та  релігійними 
особливостями. В результаті етнорелігієгенезу відбуваються не тільки етнічні чи 
релігійні трансформації. Останні впливають на характер культури, навіть форми 
господарювання.

  Світовий  етнорелігієгенез  сьогодні  характеризується  мультиетнічністю  і 
полірелігійністю  світу.  В  порівнянні  з  попередніми  періодами  історії  нині  всі 
етнорелігійні  процеси  істотно  інтенсифікувалися,  що  зумовлене  зростанням 
міжетнічних контактів, міжрелігійних діалогів. Не задумуючись над наслідками 
впливу  новоприбулих  народів  неєвропейського  світу - арабів,  іранців,  турків, 
в’єтнамців,  китайців,  чеченців  та  інших - на  українців,  гіпотетично  можна 
очікувати (якщо кількість інородців з часом складатиме десь третину населення)
певні  зміни  в  майбутньому  українського  генотипу,  не  говорячи  вже  про 
ментальний, культурний чи релігійний вияв самобутності українців. Ця руйнація 
відбудеться через руйнацію поки що наявних носіїв самобутності українців, як
сім’я,  село,  інтелігенція.  Тому  перед  Україною  нині  стоїть  проблема  обрання
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шляху  подальшого  розвитку  етнорелігійних  відносин.  Він  може  бути 
європейським, коли зберігаються більш-менш етнічна і релігійна гомогенність 
народів. Навіть тісно інтегровані в європейське суспільство меншини прагнуть 
не  втратити  своє  етнічне  і  релігійне  обличчя,  не  асимілюватися з  титульними 
етносами  (турки - в  Німеччині,  індійці  – у  Великобританії,  албанці - в  Італії 
тощо). Другий шлях розвитку етнорелігійних відносин – американський. Довгі 
роки  тут  “плавилася”  в  єдиному  “котлі”  безліч  народів  та  релігій.  Але,  не 
досягнувши успіху, бо ж не витворилася етнічно і релігійно єдина нація, Америка 
перейшла  до  політики  збереження  етнічної  і  релігійної  ідентичності.  Врешті-
решт, і  Європа,  і  Америка,  різними  шляхами,  але  прийшли  до  єдиної  мети  –
зберегти  багатство  релігій  та  національних  культур,  унікальність  одиничних 
етнорелігієгенезів.

Схематично  генезис  будь-якого  етносу  можна  уявити  як  послідовну
(інколи - не завжди) зміну певних станів і процесів в етнічній і релігійній сферах:
наявність вихідного матеріалу, чогось цілісного, яке дробиться і розпадається в 
результаті  впливу  зовнішніх  чинників  (міграція,  загарбання  чужинців  тощо), 
асиміляції,  формування,  ділення, відокремлення,  творення,  поширення.  При 
моделюванні етнорелігієгенезу, який складається з певних етапів, можливі різні 
підходи.  Всі  вони  переважно  ґрунтуються  на  лінійній  парадигмі  сприйняття 
часу.  Як  західноєвропейська  традиція  осмислення,  яка  представлена 
французькими  просвітителями,  німецькими  романтиками,  англійськими 
соціологами  та  ін.,  так  і  російські  й  українські  демократи,  соціалісти  і  навіть 
релігійні  філософи  свої  концепції  виводили  з  ідеї  стадіальності історичного 
процесу,  яка  своїм  корінням  сягає  біблійного  розуміння  історії як  лінійного 
процесу, що має початок і кінець. Якщо ж при цьому замість лінійного принципу 
стати на точку зору спіралевидного розвитку, то спіраль все одно постає сумою 
лінійних  відрізків.  Стадіальний  підхід  в  розумінні  історичного процесу 
продовжував своє панування і в ХХ столітті. Прихильниками його виявилися не 
лише марксисти чи постмарксисти, а й неоеволюціоністи.

  Не  зупиняючись  на  продуктивних  наробках  попередників  та 
недосконалостях  їх  періодизаційних  схем  історії,  що  вже  було  зроблено 
дослідниками  до  нас,  зауважимо,  що  при  розгляді  стадіальності 
етнорелігієгенезу необхідно поєднувати, за слушною пропозицією Ю.Павленка, 
стадіальне  розуміння  соціокультурного  руху  людства  з  його  полілінійним 
розвитком  (наявність  альтернативних  шляхів)  і осмисленням  цивілізаційної 
дискретності історичного процесу (як системи взаємодії окремих автономних і 
до останнього часу переважно самодостатніх цивілізаційних світів)142.

  Пануюча донедавна формаційна (марксистська) теорія розвитку людства 
визнавала,  що  воно  у  своїй  історії  пройшло  п’ять  суспільно-економічних 
формацій:  первіснообщинну,  рабовласницьку,  феодальну,  капіталістичну  та 
комуністичну.  В  цій  теорії  закладена  ідея  еволюційного  руху  суспільства  при 
наявності  в  ньому  закономірної  зміни  більш  прогресивних  економічних 
суспільних формацій. В реальній же історії, яка не завжди постає прогресуючою 
з обов’язковою почерговою зміною епох, бувають відкати і стрибки, бо ж вона
                                                 

  142 Павленко Ю. Історія світової цивілізації. –К., 1996. – С. 181 – 197.
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не  є  сліпою  підпорядкованістю  якійсь  об’єктивній  закономірності.  Люди, 
людські  спільноти  можуть  бути  і  є  активними,  діяльнісними  суб’єктами, 
здатними втручатися в історичні процеси, змінювати їх.

  Розглядаючи етнорелігієгенез через формаційну теорію марксизму, процес 
етнорелігієтворення і етнорелігійного розвитку можна поділити на чотири етапи. 
Первіснообщинній формації, яка ще не знала класово-антагоністичного поділу 
суспільства, були притаманні такі етнічні одиниці, як рід і плем’я. Їм відповідали 
родові  й  плем’яні  релігійні  погляди  і  культи.  В  епоху  рабовласницької  і 
феодальної  формації з’являється  нова  етнічна  спільність  — народність,  яка 
виробляє більш розвинуті форми релігійних вірувань, відомі як етнічні релігії. 
Капіталізм  в  силу  своєї  інтегративної  природи  прискорив  асиміляцію  малих 
народів  та  народностей,  витворюючи  вищий  тип  етнічної  спільності - націю, 
разом  з  якою  етнічні  релігії  виростають  до  національних  і  навіть  світових.  І 
остання - безкласова  формація  знімає  консервативність  і  реакційність  націй, 
проголошуючи  злиття  націй  і  класів  у  єдину  людність.  Відповідно й  релігія 
втрачає  свої  соціальні  корені:  безнаціональному  суспільству  відповідає 
безрелігійність людства.

  Проте  марксистська  схема  виявилася  не  здатною  з’ясувати  наявні 
невідповідності,  зокрема  між  формаційними  епохами  і  часом  та  умовами 
виникнення  світових  релігій  (бо  ж  з’явилися  вони  в  різні  історичні  часи  й  у 
різних  народів  на  різних  стадіях  їх  цивілізаційного  розвитку); одночасне 
існування у одного й того ж народу етнічної та світової релігії та ін. В такій схемі 
з її фаталізмом, певною запрограмованістю розвитку немає місця для дійсного 
суб’єкту  історії - людини,  етносу.  Вся  реальна  історія  з  її  суперечливою 
непередбачливістю втрачає реальність, стає ілюстрацією до голої схеми143.

  Надзвичайно  близько  до  створення  цілісної  теорії  етнорелігієгенезу 
підійшов  український  історик  Микола  Чмихов.  І  хоч  основною  темою  його 
наукових  зацікавлень  була  давня  Україна,  вважаємо,  що  запропонована  ним 
періодизація  українського  етногенезу  відповідає  основним  етапам світової 
історії.  М.Чмихов  виділяє  шість  основних  історичних  епох  (від  мезоліту  до 
сучасної),  датуючи  та  аналізуючи  які  робить  висновок:  основні  переміни  в 
етнічній  історії  пов’язані  з  історичними  епохами,  зміна  яких  залежить  від 
кліматичних  та  природних  умов144.  Вчений  доводить  повну  синхронізацію 
природних,  етнічних  і  духовних  змін.  Але  запропонована  ним  періодизація 
українського етногенезу також не є універсальною, оскільки за її основу беруться 
зміни  археологічних  культур.  Проте  цей  одиничний  критерій  такий же 
обмежений,  як  й  рівень  розвитку  продуктивних  сил  і  виробничих  відносин, 
ступінь  і  якість  технічної  оснащеності,  обсяг  позитивних  знань. Відсутність 
цілісної,  всебічно  обґрунтованої  теорії  етнорелігієгенезу,  яка б  розкрила 
природність  (біологічність)  та  суспільність  (історичність,  соціальність, 
цивілізаційність)  етнорелігійних  змін,  пояснюється  відсутністю єдиної  теорії 
історичного  процесу,  над  якою  працюють  сучасні  дослідники.  Але всі  вони

                                                 
    
   

143 Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність. – Тернопіль, 1995. – С. 139.
144 Чмихoв М. Вісім тисячоліть археологічної космології в Україні // Космос Древньої України. – К.: 1992. –
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солідарні в тому, що “в процесі соціокультурного розвитку спостерігається стала 
кореляція  між  явищами  економічної,  соціальної,  політичної,  культурної, 
релігійної  та  інших  сфер”145.  За  запропонованим  Ю.Павленком  стадіальним 
підходом, який в основу своєї періодизації кладе критерій визначення вузлових 
моментів історії, виділяються такі дві найбільш значні стадії в історії людства, 
як  епоха  розвитку  суспільства  присвоюваного  господарства  та  епоха  розвитку 
суспільства  виробляючого  господарства.  Вузловим  моментом  у  їх  поділі  є  так 
звана  неолітична  революція,  яка  призвела  до  кардинальних  здвигів  у  всьому 
цивілізаційному розвитку людства, в т.ч. і в його етногенезі. Саме з цього часу 
починається еволюція окремих людських спільнот в межах певних географічних 
регіонів, що призводить до виникнення перших цивілізацій, зокрема Єгипетської 
та  Шумеро-Аккадської.  Хоча  Ю.Павленко  й  не  виокремлює  відповідні цим  і 
наступним  за  ними  античній,  індійській,  китайській  та  ін.,  а  згодом  й 
мусульманській,  східнохристиянській  та  західнохристиянській  цивілізаціям 
етноси,  але  стає  очевидним,  що  етнічний  розвиток  суспільства  був  не  менш 
полілінійний і дескриптивний, ніж сама багатофокусна історія.

  Приймаючи  павленківську  періодизацію  другої  епохи  – епохи 
виробляючого  господарства,  коли  можна  говорити  про  початки 
етнорелігієгенезу,  абсолютно  очевидно,  що  першій  ступені  становлення  основ 
цивілізації відповідає родова та плем’яна стадія розвитку етносів. Другій ступені 
розвитку  та  інтеграції  окремих  цивілізацій,  коли  виникають  ранньокласові 
суспільства, а пізніше - зрілі, традиційні регіональні цивілізації та цивілізаційні 
ойкумени, відповідають стадії формування ранніх етносів, державних народів та 
політичних націй. Остання ступінь всесвітньої макроцивілізаційної системи ІІІ 
тисячоліття,  внутрішня  періодизація  якої  в  даний  час  неможлива, передбачає 
відповідні стадії і в розвитку людства як макроетносистеми, гармонійний стан 
якої  забезпечується  рівномірним  балансуванням  системи  між  універсальним  й 
унікальним  в  її  структурі,  між  всесвітнім  та  національним,  специфічні  форми 
якого виявить нам історія в наступному.

  Однією  з  важливих  в  історичному  аспекті  є  проблема  походження  і 
початків  релігії  та  етносу.  Розв’язавши  її,  можна  виявити  те,  одно- чи 
різночасовими  є  вони  феноменами.  Деякі  дослідники  сповнені  скепсису  щодо 
можливості будь-коли відповісти на питання, як і коли зароджувалися етнос та 
його  релігія,  як  вони  формувалися  в  попередні  історичні  епохи, чим 
зумовлювалося  на  початковому  етапі  те,  що  вони  стали  такими,  якими  є146.
Традиційно  вважається,  що  релігія  виникла  раніше  етносу, ще  за  умов 
родоплем’яного  суспільства.  Нації  ж  лише  тільки  наслідують  релігійні  культи 
тих  етнічних  спільнот,  на  основі  яких  вони  формуються147.  Але  існує  й  інша 
точка  зору,  згідно  з  якою  протоетноси  почали  формуватися  ще  на стадії 
архантропа, тобто в часи формування релігії148.

                                                 
   
   
    
   

145 Пахомов Ю., Крымський С., Павленко Ю. Пути и перепутья современнолй цивилизации. - К., 1998. – С. 42.
146 Бочковський О. Вступ до націології. – К., 1998. - С. 37.
147 Минкявичюс Я. Религия в многонациональном мире. – Вильнюс, 1978. – С.10.
148 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса.- М., 1983. – С. 113.
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  На нашу думку, час появи релігії та етносу (якщо під етносом розуміти і 
первісні  соціальні  спільноти  за  кровнородовою  ознакою)  майже  збігається, 
оскільки  виникнення  і  функціонування  будь-яких  релігійних  вірувань  реально 
відбувається в рамках конкретного соціального, в т.ч. й етнічного, організму, а 
носієм релігійності є не абстрактна субстанція, а соціально-конкретна людина, 
яка належить до певного етносу.

  Що  б  не  вважали  вчені  за  першу  форму  етносу,  але  її  поява  настільки 
захована  в  глибину  віків,  що  не  збереглися  для  нас  про  це  якісь історичні 
свідчення.  Залишається  тільки  здогадуватися  й  будувати  гіпотези.  Єдина 
інформація - це археологічні знахідки та міфи про походження кожного народу, 
який  має  нібито  якогось  свого  родоначальника.  Певною  мірою  тут можна  ще 
звернутися  до  виявлення  збігу  етнічного  і  релігійного  в  житті  і мисленні 
історично відсталих племен Океанії, Австралії, Африки.

  Уважно вивчаючи міфи і релігію народів світу, можна реставрувати етапи 
їх етногенезу. Так, аналізуючи грецьку міфологію і подану там історію греків, 
етногенез  яких  поділявся  на  стадії  (золоту,  срібну,  мідну  та  залізну),  можна 
визначити, в яку історичну епоху відбулася та чи інша подія етножиття. Подібні 
періодизації існують у багатьох народів, зокрема індійців, які називають окремі 
періоди  земного  життя  як  сатья-юга,  трета-юга,  двапара-юга  й  калі-юга149.
Залишки такої періодизації знайдемо й у слов’ян, якщо згадаємо зміни золотих 
палаців, садів, яєць, яблук тощо на залізні.

  На ранніх етапах етнорелігієгенезу основною рисою його є асимілятивна 
інтеграція,  коли  відбувається  укрупнення  спільнот  та  їх  поглядів.  Цей  час 
характеризувався  постійним  переміщенням  (велике переселення) народів, із-за 
чого  одні  етноси  накладалися  на  інші,  що  призводило  до  появи  на історичній 
арені цілком нових етносів та нових релігій.

  У  вивченні  етнорелігієгенезу  конкретного  народу,  як  правило,  домінує 
одномірний  підхід,  в  результаті чого  етнорелігійна  історія  постає  як 
внутріетнічний процес. Але ж життєдіяльність будь-якої етнічної спільноти не 
можна уявити в абсолютній ізоляції, бо ж вона постійно контактує із сусідами, а 
відтак  відчуває  вплив  інших  етносів,  які  переживають  подібні  ж процеси.  В 
такому разі етнорелігієгенез набирає міжетнічного значення і стає багатомірним.

  Тривалий час  в  світовій  історії  основним  змістом  спілкування  між 
народами  було  протистояння,  суперечки,  війни.  Відносини  між  ними 
ґрунтувалися  на  принципі:  ми - люди,  інші  народи - нелюди  (зокрема,  арії -
неарії, елліни - неелліни). Але із зародженням державності, стабілізації етносів 
та  територій  заселення,  а  відповідно  й  ареалів  поширення  їх  релігій,  на  зміну 
постійним  завоюванням,  війнам  приходить  відносно  спокійний  період  –
співіснування народів. Була навіть зроблена спроба ідейно урівняти різні народи
(в рамках християнства: “немає ні іудея, ні елліна, ні варвара, ні скіфа”). За цих 
умов  змінюються  і  форми  контактів  між  культурами,  етнорелігійними 
організмами. Замість простого нав’язування чи запозичення (при їх частковому 
збереженні), із-за нерівномірного розвитку людства, впливів більш досконалих 
культур на менш досконалі з’являється форма діалогу різних етносів, їх культур,
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носіїв різних релігійних традицій. Визнаючи нормальність запозичень як шлях 
взаємодії  різних  етносів  і  релігій,  слід  відзначити  пріоритетність  творчого 
осягнення чужого досвіду й вироблення свого власного.

  Проте,  незважаючи  на  інтенсивні  інтеграційні  процеси,  витворення 
цілісного  смислового  образу  людства,  реального  зближення  народів  у  сфері 
виробництва,  обміну,  економіки, трудових  ресурсів  тощо,  в  сфері політики  та 
культури,  світогляду  та  релігії  продовжує  зберігатися  відособлення  різних 
етносів,  які  прагнуть  засвідчити  свою  колективну  ідентичність  й культурну 
самобутність. Це проявилося зокрема в появі обрядово-спрощених національних 
Церков  (протестантизм,  греко-католицизм),  плюралізації  обрядних  практик. 
Ілюзорна  єдність  в  багатонаціональних  країнах  забезпечувалася  переважно 
державними Церквами (наприклад, Російська Православна Церква в Російській 
імперії) або ж державними ідеологіями (марксизм-ленінізм в СРСР чи маоїзм в 
Китаї).

  Визначивши суть і зміст етнорелігієгенезу, його етапи, окреслимо ті риси і 
закономірності, які притаманні як одиничним, так і загальним процесам в сфері 
взаємин  релігій  та  етносів.  Це,  насамперед,  залежність  того  чи іншого  типу 
релігій та етнічних утворень від географічних і кліматичних умов проживання 
народів. Про це ще у XVIII ст. заявили вчені, зокрема Й. Гердер. В своїх відомих
“Ідеях  до  філософії  історії  людства”  вчений  аргументовано  з’ясував  означену 
закономірність  на  прикладі  багатьох  народів  та  їх  вірувань150.  Зовнішні 
обставини життя етносу зумовлюють не тільки його загальний фізичний вигляд, 
а  й  характер  ментальності,  стиль  і  спосіб  мислення,  усталені  форми  реакції
(активний, діяльнісний або пасивний, споглядальний) на навколишній світ. Так, 
враховуючи  спосіб  відношення  етносу  до  світу,  всі  релігії,  за  М.Вебером151,
можна  поділити  на  пристосовницькі  (конфуціанство  і  даосизм),  світовтікальні
(індуїзм,  буддизм)  та  світоопанувальні  (іудаїзм,  християнство). Зрозуміло,  що 
релігія  в  цьому  разі  витлумачується  надто  широко - не  лише  як  якась 
віросповідна  система  поглядів  і  сукупність  обрядів,  а  й  як  ввесь  характер 
життєдіяльності, як тип цивілізації. Саме грунтуючись на цьому, сучасні вчені 
пропонують вирізняти два типи релігій, які відповідають двом типам цивілізації
- західні (активні) і східні (споглядальні).

  Крім того, поява тих чи інших типів релігії залежить від стадії розвитку і 
рівня свідомості людини, її пізнавальних можливостей, від глибини осягнення 
нею  світу  земного  і  світу  трансцендентного,  що,  природно,  закладається 
національною культурою, традицією, особливостями побуту.

  Як  свідчать  чисельні  історичні  факти,  етнорелігієгенез  відбувається  у 
відповідності  до  закону  протидії,  коли  інтенсивність  і  результативність 
етнорелігійного  розвитку  пропорційні  ступеню  протидії  йому.  Чим сильніша 
протидія,  тим  вищий  рівень  розвитку,  напруженість  етнорелігійних  змін.  З 
іншого боку, чим вищий рівень етнорелігійного розвитку, тим сильнішою стає 
протидія  йому.  Згадуючи  початок  етнорелігійного  відродження  в  Україні, 
зазначимо,  що  після  десятиріч  заборон  і  переслідувань  за  національні,
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незалежницькі  та  релігійні  переконання  етнічна  та  релігійна  ідентифікація 
переважала своїми масштабами та інтенсивністю всі відомі до цього моменти в 
історії  українства.  Проте  сьогодні  ми  вже  фіксуємо  спад  темпів зростання 
кількості  зареєстрованих релігійних громад  традиційних  Церков, з  якими  себе 
ідентифікує  переважна  більшість  українців.  Наявність  в  Україні Православної 
Церкви Московського підпорядкування та її політика протидії етноідентифікації 
українців  сприяла  національній  та  релігійній  визначеності  українців  в  рамках 
УПЦ  КП,  УАПЦ  та  УГКЦ.  З  іншого  боку,  чим  активніше  ототожнюють себе 
українці  з  національними  Церквами,  тим  більший  супротив  в  суспільстві 
відчувається  щодо  об’єднавчих  тенденцій,  тим  сильніше  засуджується 
націоналізація  релігійної  сфери, проголошується  необхідність  і корисність  її 
універсалізації.

Як закономірність етнорелігієгенезу, діє закон, який визначений авторами
“Абетки  етнополітолога”  як  “ланцюгова  реакція  етнічного  ренесансу”152.
Етнорелігійне відродження будь-якої спільноти, як домінуючої, так і підлеглої, 
неодмінно веде до етнорелігійного ренесансу інших етнонаціональних об’єднань 
не  лише  своєї,  а  й  інших  країн.  Етнічний  ренесанс,  який  переживав  весь 
американський  континент,  з  кінця  70-х  років  м.ст.  перекинувся  на 
західноєвропейські  країни,  а  з  середини  80-х років  став  фактором  суспільного 
життя  Східної  Європи,  яка  врешті-решт  зруйнувала  найбільшу  імперію -
Радянський  Союз.  Всередині  СРСР  були  свої  зачинателі  національного 
відродження.  Спочатку  ними  були  Прибалтійські  країни,  а  пізніше про  це 
заявили українці, грузини, білоруси, навіть казахи. Та й самі росіяни зазнали і 
пережили  національний  ренесанс.  Зрозуміло,  що  етнічний  ренесанс або 
супроводжувався  релігійним  відродженням,  або  проходив  під  релігійними 
гаслами  чи  у  релігійних  формах.  У  будь-якому  разі,  всі  народи  в  етнорухах 
звертались при цьому до домінуючої серед них релігії, намагалися віднайти свою 
зникаючу ідентичність, що говорить про всезагальність етнорелігійних пошуків 
в сучасному світі.

  Вже закономірністю сучасних етнорелігійних процесів можна вважати той 
факт,  що  на  відміну  від  попередніх  епох,  коли  вони  проходили  відносно 
незалежно  один  від  одного,  як  правило,  в  рамках  окремого,  народу,  сьогодні 
етнорелігієгенези різних народів відбуваються у тісному взаємозв’язку. До того 
ж, вони протікають не тільки в горизонтальному вимірі, а й у вертикальному. Це 
означає, що на етнорелігієгенез якогось одного народу накладаються подібні ж 
процеси інших народів, а відтак етнічний і релігійний розвиток якоїсь спільноти 
все менше стає залежним від внутрішніх, іманентних саме їй причин. Він дійсно 
стає елементом загального, вселюдського етнорелігієгенезу, підпорядковується 
його законам, тенденціям, часовим вимірам.

  Із-за впливу відомих причин (тривале перебування у складі етнічно чужих 
і неоднорідних держав, етнічне і соціальне упослідження українського народу, 
особливе – межове - географічне і природно-кліматичне розташування країни та 
ін.) Україна відстає у своєму національному й релігійному поступу від провідних 
країн світу. Позбавлені можливості природного розвитку свого національного та
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релігійного  егрегора,  українці  в  етнорелігійному  визначенні  зараз  нагадують 
європейські народи середини минулого століття, більшість з яких пережили етап 
формування  національних  держав  і  становлення  національних  церков,  тобто 
набули повної національної та релігійної ідентичності. Але європейський досвід, 
який ми так цінуємо і прагнемо наслідувати, показав історичну закономірність 
зміни  моно- на  поліетнорелігійні  системи,  тобто  засвідчив  недосконалість,  а 
відтак  й  історичну  обмеженість  моноетнічності  й  монорелігійності,  їх  збігу  і 
тотожності.  Існуюче  розмаїття  етносів  і  релігій  вимагає  енергійнішої 
європеїзації,  скорішого  проходження  деяких  етапів  етнорелігійного  розвитку 
європейських націй.

  Сучасний  етнорелігієгенез  має  декілька  фаз.  Спочатку  примусове 
об’єднання етносів в єдину державу, а всіх релігій - в державну церкву; пізніше 
розпад  імперій  на  окремі  держави  за  етнонаціональною  ознакою  і відповідно 
встановлення єдино можливого принципу в релігійному житті — свободи совісті 
і свободи релігії; добровільна інтеграція народів, зближення етносів і релігій не 
для  втрати  самобутності,  а  для  вирішення  спільних  глобальних  проблем. 
Сьогодні умовою здорового етнорелігійного розвитку є збереження і розквіт всіх 
етносів,  а  не  асиміляція  чи  поглинення  великими  націями  малих. Цілісність  і 
цінність людства - саме в його етнічному і релігійному різноманітті.

  Характерною  рисою  сучасності  є  різноманітність  не  тільки  народів  та 
релігій,  а  й  багатоваріантність  самого  етнорелігієгенезу.  Всупереч  колись 
пануючій  думці  про  уніфікацію  всіх  суспільних  процесів,  в  тому числі  й 
етнорелігійного розвитку, сьогодні популярною є думка про унікальність досвіду 
кожного народу, який не можна уніфіковувати, схематизовувати, не збіднюючи 
в такий спосіб багатство й неповторність унікальних форм реалізації глибинного 
потенціалу різних національних культур.

  І  останнє,  етнорелігієгенез  має  незворотній  характер.  Навряд  чи колись 
людство відновить індоєвропейський чи слов’янський протоетноси, так само як 
навряд чи зможе відродити ту національно-релігійну обрядовість, яка виросла на 
старій  основі  побуту  й  господарки.  Ті  зміни,  які  відбулися  в  етнічному  і 
релігійному  образі  світу,  неможливо  відмінити.  Тому  сподівання і  заклики  до 
слов’янської  єдності  (етнічної,  політичної,  релігійної  тощо)  чи повернення 
язичництва в Україні є утопією.

  Таким  чином,  загальними  закономірностями  етнорелігієгенезу, 
незважаючи  на  унікальність  і  своєрідність  культурних,  в  т.ч.  етнорелігійних, 
світів,  можна  вважати:  по-перше,  залежність  того  чи  іншого  типу  релігій  та 
етнічних утворень від географічних і кліматичних умов проживання народів, від 
рівня їх соціально-економічного розвитку, характеру їх господарки і побуту; по-
друге,  різноманітність  і  багатоваріантність  проявів;  по-третє,  незворотність 
процесу  і  наступність  у  розвитку  релігійних  уявлень  етносу;  по-четверте, 
взаємозалежність  окремих  етнорелігієгенезів.  Характерними  рисами  цього 
процесу  виступають  динамічність,  неоднорідність,  полілінійність, 
різнонаправленість, мультиетнічність і полірелігійність, історична стадіальність, 
цивілізаційна  дискретність.  Розвиток  етнічної  та  релігійної  сфер
характеризується тенденціями етнізації й космополітизації, партикуляризації й
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універсалізації,  регіоналізації  й  глобалізації.  Історичний  конфлікт,  який  існує 
між  цими  тенденціями,  має  конструктивний  характер:  в  результаті взаємодії, 
взаємопроникнення  цих  суперечностей  врешті-решт  забезпечується  реальне 
існування і розвиток будь-якої релігії.

  Видрукувано в монографії «Релігія і нація в суспільному житті України і 
світу» ( К., 2006).

6. МІСЦЕ І РОЛЬ РЕЛІГІЇ В ПРОЦЕСАХ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИФІКАЦІЇ

  Здобуття  Україною  в  1991  році  незалежності  актуалізувало  проблему 
національної  ідентифікації  її  народів.  Згідно  з  Конституцією,  одержали 
можливість на повнокровне етнокультурне існування в Україні не лише українці, 
але  й  інші  етноси,  які  проживають  на  її  теренах.  З’ясувалося,  що,  крім  мови, 
освіти, свідомості, звичаєво-обрядових елементів національного життя, важливе 
значення  для  процесів  етновизначення  (особливо  болгарської,  грецької, 
єврейської,  німецької,  польської,  російської,  татарської  та  деяких  інших 
національних меншин України) має релігія.

  В  багатоетнічному  українському  середовищі  відбуваються  суперечливі 
процеси, в яких релігія відіграє неоднозначну роль. Загалом будучи чинником 
національної  консолідації,  релігія  часом  змінює  своє  призначення  і 
перетворюється  на  фактор  роз’єднання  етносу  та  змішування  його з  іншими 
народами.  Крім  того,  й  самі  етноси  подеколи  втрачають  свою  релігійну 
гомогенність.  Сьогодні  в  Україні  майже  немає  народу,  який  би  був  єдиним  за 
релігійною  ознакою.  Самі  українці  поділені  не  лише  між  християнством  і 
нехристиянством,  не  лише  між  православ’ям,  католицизмом  та 
протестантизмом,  а й між окремими  Церквами всередині того ж православ’я -
Автокефальною,  Київським  та  Московським  Патріархатами,  що,  зрозуміло, 
ускладнює  становлення  України  як  незалежної  держави,  формування 
національної свідомості її громадян. Непроста ситуація і в інших етнорелігійних 
групах.  Так,  мусульманські  громади  в  Україні  не  мають  єдиного  духовного 
центру, підпорядковуючись (значною мірою за етнічною ознакою) шести різним 
мусульманським  управлінням.  Неоднорідні  за  організаційно-релігійною 
належністю євреї, маючи також аж п’ять своїх конфесійних центрів. Українські 
греки висловлюють бажання виокремитися з українських православних громад і 
створити свої власні, які б залежали від грецького патріарха. Німецьке населення 
України також шукає свою ідентичність у декількох німецьких протестантських 
Церквах.

  Як бачимо, в сучасних етносоціальних процесах етнічне в його взаєминах 
із релігійним стає визначальним, а інколи навіть й небезпечним для стабільності 
окремих  країн  і  всього  світу  чинником.  У  зв’язку  з  цим  виникає багато 
теоретичних і практичних питань, які потребують глибокого наукового аналізу 
та  оперативного  розв’язання.  Насамперед  важливо  усвідомити  те, чи  завжди 
відносини  між  релігією  та  етносом  відзначалися  такою  складністю,
переростаючи  в  етнорелігійні  конфлікти,  відкриту  збройну  боротьбу  за
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незалежні  національні  держави,  що  так  трагічно  проявляється  на прикладах 
колишньої Югославії, Палестини, Індії та інших регіонів світу. В чому суть цього 
сплеску етнічних та релігійних самовизначень і протистоянь? Чи не загрожують 
вони Україні і як спрямувати етнорелігійні самоідентифікаційні процеси в русло 
демократизації і стабілізації всього суспільства?

  Говорячи  про  роль  і  місце  релігії  у  процесах  національного  визначення, 
вище ми вже наголошували, що під етнічною ідентифікацією розуміємо перш за 
все  сам  процес  набуття  якоюсь  етнічною  одиницею  (індивідом  чи  групою)
специфічних, вирізняльних рис у побуті, господарстві, мові, культурі, звичаях, 
релігії,  свідомості.  В  цьому  випадку  етнічна  ідентифікація  – це  частина 
природного  розвитку  людства  як  етнонаціональної  спільноти,  в  ході  якого 
формується народна традиція, світові цивілізації, вселюдська культура.

  Крім  цього,  етнічна  ідентифікація - це  віднесення  людиною  чи  групою 
людей себе або інших до певної етнонаціональної спільноти на підставі уявлення 
про типові риси конкретних етнічних суб’єктів як носіїв єдиної мови, що мають 
спільні  історичні  і  духовні  цінності,  релігійні  погляди,  легенди  тощо153.  Тут 
етноідентифікація  є  складником  загального  процесу  визначення  людини  або 
групи людей в світі, вирізнення себе з-поміж інших й ототожнення себе з ними 
за певними показниками. У випадку із етнічною ідентифікацією це вирізнення 
відбувається  за  етнічними  ознаками,  куди,  як  складові,  можуть  входити 
територія проживання, мова, культура, релігія тощо.

  Виходячи з того, що етнічна ідентифікація постає явищем, яке має декілька 
аспектів і рівнів (внутрішній і зовнішній, суб’єктивний і об’єктивний, активний 
і  пасивний,  свідомий  і  несвідомий),  етнічна  самоідентифікація  – це  завжди 
процес  внутрішній і  суб’єктивний,  активний  і  свідомий,  в  результаті  якого  в 
кінцевому  рахунку  відбувається  визначення  суб’єкту  (індивіду  чи спільноти), 
який  усвідомлює  і  оцінює  себе  як  себе,  а  не  когось  іншого.  Відтак  етнічна 
самоідентифікація  є  ототожненням  (уподібненням) особою  або  групою  себе  з 
певним  етносом,  порівнянням  себе  з  іншими  членами  або  спільнотами 
суспільства,  в  результаті  чого  людина  чи  група  бачить  і  усвідомлює  свою 
спільність  або  відсутність  такої з  іншими.  Виявити  в  собі  риси певної 
національності,  жити  за  законами  і  звичаями  якогось  етнічної  спільноти, 
розуміти належність до якоїсь нації, її самобутність та відмінність від інших – це 
означає етнічно самоідентифікуватися. В цьому процесі виділяють раціонально-
пізнавальний  та  життєво-практичний  рівень,  розуміючи  під  першим 
усвідомлення людиною себе членом етнічної спільноти, з’ясування свого місця 
серед  етнічної  групи,  виокремлення  характерних  для  певної  групи рис, 
властивостей, якостей (мова, поведінка, традиції, релігійні вірування тощо), а під 
другим  – співвідношення себе, своєї поведінки з нормами, прийнятими даною 
етнічною спільнотою, відчуття етнічної єдності. Таким чином, етнонаціональна 
самоідентифікація - це  усвідомлення  певним  народом  своєї  етнічної  самості, 
специфіки  самодостатнього  етнічного  організму,  це  переживання  суб’єктом 
вкоріненості в певну спільність, відчуття себе її частиною.

Ми вже зазначали, що метою етноідентифікації є етнічна ідентичність, а
                                                 

 153 Абетка етнополітолога.- К., 1996.- С.86. 

162



 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

самоідентифікації – її відчуття і усвідомлення. Існує багато визначень етнічної 
ідентичності,  які  найповніше  представлені  в  спеціальній  етнологічній 
літературі154.

  Виходячи  з  того,  що  під  ідентичністю  взагалі  розуміється  “виділення  і 
віднесення людиною чи/та групою людей себе, інших за певними ознаками до 
тих чи інших спільностей”155, що, з нашої точки зору, не зовсім є правильним, 
етнічну  ідентичність  визначають  (за  деякими  західними  вченими, зокрема 
Вс.Ісаєвим,  Дж.Рейтцом,  Дж.Едвардсом,  Дж.Хаасом,  В.Шаффіром)  як
“відданість соціальній групі спільного походження”, близьке до попереднього –
“відданість групі, …з якою особа має успадковані зв’язки”, “почуття належності 
до національної групи, базованій на етнічному походженні” тощо. Близьким до 
авторського  розуміння  етнічної  ідентичності  є  визначення,  яке  дав  Ентоні 
Сміт156. На нашу думку, етнічна ідентичність означає якісний стан суб’єкту, що 
виникає в результаті набуття ним етнічних ознак, які формують у соціального 
організму відчуття і свідомість етнічної самодостатності.

  В  первісних  суспільствах  релігійна  та  етнічна  ідентичності  збігалися, 
оскільки критерії, на яких вони грунтувалися, були спільними. Сповідники однієї 
віри  належали  до  одного  роду,  проживали  на  спільній  території, займалися 
одним  видом  виробничої  діяльності,  мали  спільне  походження,  міфи,  звичаї, 
мову,  обряди.  Релігійне  та  етнічне  жило  одне  в  одному,  живилося одними 
соками.  Етнічна  ідентифікація  означала  визначення  за  релігійною ознакою  і 
навпаки.

  В  ході  історичного  розвитку  природна  ідентичність  первісних  спільнот 
розпадається,  їх  цілісність  розмивається.  Релігійна  належність хоч  і  збігається 
ще  з  етнічною,  але  набуває  відмінного  підгрунтя.  Вона  все  більше  починає 
виокремлюватися,  але  не  на  основі  територіальної,  виробничої  чи соціальної 
ознаки. Релігійні ідентичності, як справедливо зазначає Е.Сміт, спираються на 
об’єднання культури та її елементів – вартостей, символів, міфів, традицій, часто 
кодифікованих  в  обрядах  та  ритуалах.  Отже,  вони  прагнуть  об’єднати  в  одній 
спільноті  усіх  тих,  що  визнають  певний  символічний  код,  певну  систему 
вартостей і традицій віри та ритуалу, сукупно з посиланням на позаемпіричну 
реальність157.

  Більшу частину людської історії релігійні спільноти пов’язані з етнічними 
ідентичностями, де їх межі збігаються. Довгий час більшість народів світу була 
етно- і релігієгомогенними. За таких умов роль релігії в етновизначенні майже 
абсолютна. Згадаймо єврейську історію як класичний приклад визначальної ролі 
релігії у творенні і збереженні етносу.  Породжений гебрейським середовищем 
іудаїзм довгий час виконував функцію єдиного етноконсолідатора єврейського 
народу, який втратив і свою територію – землю своїх предків, і мову – священну 
мову  Тори.  Замість  давньоівритської  мови  як  мови  щоденного  вжитку,  євреї

                                                 
 

 
  
  
  

154 Див.: Сміт Е.Д. Національна ідентичність (1994); Обушний М.І.Етнос і нація: проблеми ідентичності (1998);
Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности (1996); Абетка етнополітолога (1996);
Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персоналії (1993) тощо.
155 Абетка етнополітолога.- С.75.
156 Сміт Е. Національна ідентичність.- К., 1994.- С. 23.
157 Там само.- С.15.
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Палестини  використовували  арамейську  (сирійську)  мову,  діаспорні  євреї  для 
внутрішнього і зовнішнього спілкування переходили на мову тих народів, серед 
яких були розсіяні: в Африці – на грецьку, в Іспанії – на іспанську, в Німеччині
– на один із діалектів ідіша, в Середній Азії – на таджикську. Від змішування з 
іншими народами євреїв утримувала їх релігія із складною системою обрядів і 
заборон – єдиний ідентифікатор народу.

  Релігія  не  лише  зберігає  етнос:  вона  навіть  творить  його.  Так, відома 
розкольницька  мусульманська  секта  друзів,  заснована  в  Єгипті,  пізніше 
переселившись  до  Лівану,  поступово  перетворилася  на  громаду,  об’єднану 
спільністю походження, єдиною територією. Сьогодні друзи – це етнорелігійна 
спільність з визначеною етнорелігійною ідентичністю.

  Як бачимо, в силу своєї природи та органічного зв’язку між етнічним та 
релігійним етнічні та національні релігії найбільше сприяють етнонаціональній 
ідентифікації і формуванню етнонаціональної ідентичності, бо ж в цих релігіях 
відбивається  походження,  історія, розвиток  народу,  особливості його 
сакралізованого  світовідчуття,  світосприймання,  світовідношення.  Етнічна  або 
національна  релігія  фіксує  результати  пізнання  певним  етносом  світу, 
природного і надприродного, весь духовний досвід народу. Кожний народ по-
своєму уявляє трансцендентне, через своєрідні форми і якості якого сприймає, 
організовує та відтворює себе, своє середовище. Завдяки етнічній релігії можна 
пізнати сам народ, скриті сторони його життя, специфіку ментальності.

  Етнічні  та  національні  релігії  спрямовані  на  збереження  і  відтворення 
етносу,  його  культури,  традицій.  Правда,  при  цьому  вони  замикають  народ  в 
рамках однієї людської спільноти, сепарують його за етнорелігійною ознакою, 
підтримують  і  культивують  етнічну  й  релігійну  самість.  Ця  риса може 
проявитися як в негативному, так і позитивному аспекті. Етнічне в релігії формує 
відчуття  етнічної  і  релігійної  особливості,  навіть  обраності,  вищості,  яке 
вирізняє,  виокремолює  певний  народ  з-поміж  інших.  На  цьому  грунтується 
національне  месіанство,  характерне  для  багатьох  етнічних  релігій.  Там  своя 
релігія і свій етнос набувають значення абсолютної цінності.

  З  появою  світових  релігій,  які  прагнуть  подолати  етнічні  кордони, 
етноідентифікаційні функції релігії трансформуються. З одного боку, постаючи 
всупереч етнічному і живлячись позанаціональною ідеєю вселюдського братства 
і спасіння, вони, з іншого боку, реально функціонували в конкретному етнічному 
середовищі, в рамках певних національних держав, а тому мали враховувати їх 
етнічну специфіку. Так, успішне християнське місіонерство серед різних народів 
засвідчувало  космополітичну  природу  його  витокового  віровчення та 
уніфікованого культу. Проте цей успіх був забезпечений саме здатністю нової 
релігії, що також закладено в її природу, адаптуватися до різних посталих перед 
нею  історичних,  соціальних,  в  т.ч.  й  етнічних,  умов.  В  цьому  плані  найбільш 
показовим  серед  усіх  світових  релігій  є  буддизм,  який  реально  існує  в 
національно  окреслених  формах.  Характерно,  що  в  московському  словнику
“Буддизм”  (1992)  відсутня  загальна  стаття  про  буддизм,  який  подається  як 
специфічне  явище  в  окремих  країнах  (буддизм  у  В’єтнамі,  буддизм в  Європі,
буддизм в Індії, буддизм в Камбоджі і т.п.). При цьому автори згаданого видання
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не  пишуть  про  в’єтнамський  чи  індійський  буддизм,  визнаючи,  очевидно, 
всесвітність  буддизму158.  Ситуація  з  буддизмом  подібна  чимось  до 
функціонування православ’я, яке, як окрема гілка християнства, в країнах свого 
поширення з часом набуває національних ознак, що дає підстави говорити навіть 
про  російське  чи  українське,  грузинське  чи  сербське  православ’я.  Подібні 
тенденції у своєму розвитку демонструє іслам, який на основі спільної арабської 
мови  і  єдиної  держави  фактично  створив  арабський  метаетнос.  Араби  не 
складають  єдиний  етносоціальний  організм,  вони  об’єднані  на  основі  релігії 
ісламу  і  маніфестують  собою  можливість  творення  та  існування  нації,  яка 
спирається  на  релігійне.  Проте  сам  іслам  дає  приклади  й  протилежної 
залежності,  коли  релігійна  ідентичність  грунтується  на  етнічному  вирізненні
(наприклад, шиїти-іранці та сунніти-араби).

  Крім  відомих  прикладів  етноконсолідуючого  значення  релігії  в  житті 
певних  етносів,  треба  згадати і  випадки,  коли  релігія  відігравала  протилежну 
роль – сприяла розколу етносу, як це сталося, зокрема, із швейцарцями, німцями, 
українцями.  Релігійний  розкол  перешкоджає  формуванню  національної 
ідентичності,  самосвідомості  нації.  Деякі  народи  спромоглися  об’єднатися  у 
сильну спільноту на новій, політичній основі, інші знаходяться на шляху до неї.

  Зв’язок  між  релігійними  та  етнічними  ідентичностями  має  не  лише 
історичний  вимір.  І  в  наш  час  багатьом  етносам  притаманні  сильні  релігійні 
кордони  та  символи.  І  не тільки  тим,  які  сповідують  етнічні  або  національні 
релігії. Згадаймо католиків й протестантів в Північній Ірландії, сербів, хорватів і 
боснійців  в  колишній  Югославії, сикхів  в  Індії,  чия  ідентичність  спирається  в 
основному на релігійні критерії в їхній етнічній диференціації. У цих спільнот 
етнічна і релігійна ідентичності часто накладаються одна на одну. Незважаючи 
на універсалізацію і глобалізацію етнічних і релігійних світів, етнічні і релігійні 
ідентичності ще довго будуть якщо не тотожні, то дуже близькі між собою. Міцні 
зв’язки між формами релігійної та етнічної ідентичності збережуться не лише в 
рамках національних релігій, а й в межах світових релігій.

  Отже,  етнічна  та  релігійна  ідентичність  мають  багато  спільних  рис,  що 
можна  пояснити  подібністю  культурних  критеріїв  класифікації,  від  яких  вони 
походять. Ці ідентичності часто збігаються одна з одною, інколи навіть можуть 
заміщуватися. Вони здатні посилювати або послаблювати, творити і зберігати, 
мобілізувати й підтримувати, асимілювати і навіть руйнувати одна одну.

  Зрозуміло,  що  ні  етнічна  ідентифікація,  ні  етнічна  ідентичність як  її 
наслідок  не  є  самоціллю  історії  чи  людського  розвитку.  Бо  ж  етнічна 
ідентифікація,  ототожнюючи  людину,  спільноту  лише  з  етнічним,  що  постає 
частиною природного і суспільного життя, є неповною і не може замінити або 
компенсувати  інші  види  ідентифікації.  Будь-яка  абсолютизація  природних 
релігіє- та  етноідентифікаційних  процесів  призводить  до  дестабілізації  і 
руйнування суспільства, спільноти, людини, оскільки може сприяти появі агресії 
щодо  “не-Я”  і  “не-Ми”,  формування  різних  комплексів,  в  основі  яких -
неприязнь, ворожість до інших. Остання обертається “національним егоїзмом” 

                                                 
 158 Буддизм. Словарь.- М., 1992.- С.51-83.
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(В.Соловйов)159, релігійними  війнами,  релігійним  фундаменталізмом  і 
екстремізмом, фашизмом, расизмом.

  Абсолютизація будь-якої сфери нашого буття, а особливо національної чи 
релігійної,  дуже  небезпечна.  Але  й  відсутність  або  зневажання  етнічності  –
трагедія для суспільства, оскільки втрачається одна з граней багатоаспектного 
людського життя, збіднюється його повнота.

  Актуалізація проблем етнічної ідентифікації та ролі релігії в цьому процесі 
спричинена не тільки зовнішніми, а й внутрішніми чинниками – незадовільним 
станом етнорелігійної ідентичності в суспільстві, зокрема українському. Важко 
пояснювальна  атрофія  національного  почуття  в  умовах  етнічного  ренесансу 
доповнюється релігійною байдужістю або конфесійною невизначеністю народу. 
І  хоч  на  це  були  свої  об’єктивні  причини  – і  антиукраїнська  політика  різних 
держав,  до  складу  яких  входила  Україна,  і  постійні обмеження  в  розвитку 
національної  культури,  і  урбанізація  українського  суспільства, яка  негативно 
вплинула на національну свідомість, заглушивши і нівелювавши національний 
колорит звичного сільського або містечкового життя, - історія не може служити 
виправданням  сучасної  байдужості  українців  до  української  держави,  до 
національного розвитку, до своєї ідентичності, хоч саме в українській історії слід 
шукати зародки такої пасивності українців щодо своєї етнічної ідентифікації та 
самоідентифікації,  які  ніколи не  були  процесом  простим,  постійним,  а  стан 
ідентичності - задовільним.

  Якщо поглянути на український етногенез з історичної точки зору, то він 
постає як детермінований процес сутнісних змін та обумовлених трансформацій 
етнічного і релігійного  в  межах  даної природно-суспільної одиниці.  Найбільш 
гармонійні стосунки між двома цими якостями існують в ранню епоху, в рамках 
етнічних  релігій.  Так,  давньослов’янське  язичництво  абсолютно  задовольняло 
потреби етновизначення тих етнічних утворень, що склали основу майбутнього 
українського  народу.  Але  природне  для  наших  предків  язичництво як  етнічна 
релігія  була  замінена  чужим  космополітичним  християнством  у  візантійській 
його  формі.  Переплавившись  з  власне  українськими  традиціями  і  увібравши 
впливи  інших  релігій,  воно  поступово  набувало  національних  рис, ставало 
українським. Але на перших порах, з приходом і утвердженням християнства в 
Україні,  етноідентифікація  нашого  народу,  треба  визнати,  ускладнилася, 
оскільки увійшла в конфлікт із християнськими позанаціональними моральними 
установками, космополітичною християнською догматикою, універсалізованим 
культом та організаційними принципами церковного управління. Однак потреба 
релігії  в  успішному  функціонуванні  в  давньоруському  середовищі не  лише 
трансформувала  язичницьку  свідомість,  яка  була  спрямована  виключно  на 
збереження  і  відтворення  свого  етносу,  а  й  внесла  зміни  до 
загальнохристиянського світовідчуття, пристосувавши його до рідних етнічних 
символів  і  цінностей  у  звичних  для  себе  формах  сприйняття  й  мислення. 
Українці,  як  й  інші  народи  Східної  Європи,  творять  свою  національну 
духовність,  правда,  специфічну,  відому  як  київське  християнство,  яке 
вирізнялося  двовірністю,  утримуючи  в  собі  дохристиянські  цінності,
                                                 

  159 Див.: Соловьев В. Россия и Европа // Соловьев В. Национальный вопрос в России. - М., 2007. - С. 131.
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антивізантизмом, не сприйнявши ідею цезаропапізму, відкритістю до здобутків 
Заходу і Сходу, демократичністю, толерантністю тощо160.

  На українських теренах специфічно була знята витокова суперечність між 
космополітизмом християнства та етнізмом буття будь-якої реальної спільноти 
людей.  Спочатку  двовір’я,  а  пізніше  національна  Церква  у  взаємодії,  часто 
ворожої, релігійного й етнічного долали непримиренність двох складових. Через 
боротьбу і знаходження нових форм взаємин етнічних основ і релігійних начал 
формується  етноконфесійний  синкретизм,  так  яскраво  проявлений  в 
українському православ’ї та греко-католицизмі161.

  Історія розвитку християнства в Україні переконує в тому, що воно тільки 
тоді  долучалося  до  етноідентифікаційних  процесів,  коли  спиралося  на 
національно  орієнтовану  політичну  владу.  Не  можна  не  згадати  при  цьому 
київського  митрополита  Іларіона,  чиї  церковнонезалежницькі  устремління 
підтримувалися  князем  Ярославом Мудрим,  й  митрополита  Іова  Борецького, 
який  в  своїй  обороні  Українського  Православ’я  заручився  підтримкою  Петра 
Сагайдачного. Якщо такої єдності не було, то втрачалась і незалежність держави, 
і незалежність церкви, а відтак наступала й національна руїна. Після підписання 
Богданом Хмельницьким Переяславських угод Україна втратила спочатку свою 
національну  державу,  а  згодом  – і  національну  Церкву.  Характерно,  що 
українські християнські Церкви в критичні періоди свого існування відстоювали 
не класичний християнський принцип космополітизму, а інтереси тих країн, в 
підпорядкуванні  яких  знаходилася  та  чи  інша  частина  України.  Цим  вони 
сприяли і сприяють денаціоналізації українців, деетнізації їх свідомості.

  На  початок  ХХ  століття  українців  можна  вважати  майже  сформованою 
модерною  нацією,  тобто  “великою  історичною  спільнотою  людей,  яка  визнає 
свою  окремішність,  єдність  свого  походження,  спільність  батьківщини,  має 
повну  соціальну  структуру  і  сформовану  урбаністичну  культуру,  створила 
власну  державу  або  прагне  до  її  створення,  характеризується  певною 
ментальністю,  зокрема  власним  соціотипом,  та  інформаційно-комунікативною 
системою”162.

Незважаючи  на  тривале  панування  неукраїнської  (польської,  австро-
угорської, московської) влади на території України, українці набули етнічної та 
релігійної  ідентичності,  що  стало  підвалиною  їхньої  боротьби  за незалежну 
Україну впродовж перших десятиліть ХХ століття, яка завершилася декількома 
роками самостійного державницького буття.

  Свідоме  руйнування  етнорелігійної  ідентичності  з  найбільш  трагічними 
наслідками припадає на 30-ті - початок 40-х років ХХ століття, яке торкнулося 
не лише українців, а й інші народи, що проживали в Україні. Мрія побудувати 
безрелігійне світле майбутнє і сформувати єдиний “радянський народ” привели 
до  етнічного  нігілізму  або  навіть  добровільної  відмови  від  свого  етнічного

                                                 
 

 
 

 
  

160 Колодний А. Релігія і Церква в контексті історії України. Передмова//Історія релігії в Україні: у 10-т. - Т.1. -
К.,1996. - С.19.
161 Див. докл.: Саган О.Н. Православний феномен культури // Віче.- 1994.- №9.- С.105-118; Недавня О.В. Церква 
як чинник самовизнання нації в культурноцивілізаційному оточенні // Українське релігієзнавство. - 1999.-
№10.- С.45.
162 Гринів О. Україна і Росія: партнерство чи протистояння? Етнополітологічний аналіз.- Львів, 1997. - С.47.

167



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

походження багатьох народів, зміни і перепису своєї національності, прізвищ, до 
космополітизації всього суспільного і культурного життя.

  Саме  тому  сьогодні,  незважаючи  на  етнорелігійний  ренесанс,  який 
переживає  Україна  у  зв’язку  із  здобуттям  національної  незалежності, 
самоідентичність  її  народів,  і  насамперед  українців,  знаходиться  в  кризі.  Не 
подоланий  синдром  страху  перед  іншими,  не  відбулося  звільнення від  поділу 
світу на “ми” та “ вони”, немає впевненості у своїй самодостатності. Українці й 
досі відчувають свою меншовартість, “хворіють” меншобратством, що формує у 
них уявлення про себе як жертву сильніших етносів. Відчути і усвідомити себе 
господарями свого життя, змінити його значно складніше, ніж віднайти ворога 
своїх негараздів. Побоювання того, що існування якогось етносу, його культури, 
релігії, загрожує іншому етносу свідчить про недостатню розвинутість та силу 
таких  етносів.  В  демократичному  суспільстві  не  борються  з  конкуруючою,  а 
утверджують  власну  ідентичність,  і  не  за  рахунок  огородження  етнічного 
простору від загальнолюдського, а шляхом включення в нього.

  Особливо  трагічним  для  українців  є  те,  що  існує  конфлікт  між 
національною  та  релігійною  ідентичностями,  який  розгортався  не лише 
історично,  а  й  екзистенційно.  Так,  появу  українського  неоязичництва  можна 
розглядати  як  спробу  зняти  суперечність,  яку  відчувають  послідовники 
язичництва,  між  етнічним  та  релігійним  (українським  та  християнським)
началами  в  своєму  житті.  Всі  національні  Церкви  в  Україні,  коли 
унезалежнювалися  від  Російської  Православної  Церкви,  самим  фактом  свого 
постання довели необхідність подолати означений конфлікт.

  Українці ще й досі до кінця не визначилися в національному та релігійному 
плані. А це тому, що вони не усвідомлюють відмінність між народами. Про це 
свідчать  матеріали  моніторингового  соціологічного  дослідження, яке  було 
проведено Інститутом соціології НАН України в 1994-1998 рр. з проблем стану і 
перспектив  розвитку  українського  суспільства,  зокрема  його  національно-
культурних  характеристик.  Так,  прагнучи  з’ясувати  у  1200  респондентів,  чим 
вирізняються люди різних національностей, соціологи зафіксували, що 40,9% з 
них  взагалі  не  бачать  якихось  різниць,  9% - не  звертають  увагу  на  існуючу 
несхожість. Серед тих, що залишилися і дали відповідь на поставлене запитання, 
жодний  не  назвав  релігію  етновирізняльним  чинником163. Виходить, що  в 
суспільній  свідомості  українського  народу  релігія  не  існує  як  індикатор 
етноідентифікації?

  В силу історичних причин слабо розвинута національна самосвідомість в 
окремих регіонах України. За дослідженнями  вітчизняних соціологів, які ще в 
1994 році провели опитування у Львові та Донецьку, 91,1% мешканців Заходу 
ідентифікують  себе  з  українцями,  а  для  Сходу  актуальнішим  виявилися 
соціальні, а не етнічні показники. Серед тих, кого цікавить своє етновизначення, 
84,1% ідентифікували себе з радянським народом164. Складна ситуація і в сфері 
релігійно-конфесійної ідентифікації народу. Якщо врахувати, що 41% населення
                                                 

 
 

 
 

163 Паніна Н.В., Головаха Є.І. Тенденції розвитку українського суспільства (1994-1998 рр.). Соціологічні 
показники.- К., 1999.
164 Романюк А., Черниш Н. Схід-Захід: компроміс чи конфронтація //Філософська і соціологічна думка.- 1995.-
№3-4.- С.110.
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України вважає себе невіруючими, то серед віруючих лише 39,4% визначилися, 
до  якої  Церкви  вони  належать.  За  інформацією  “Ежедневной  Всеукраинской 
газеты” від 26 лютого 1998 року 20,4% українців відносять себе до Української 
Православної Церкви Київського Патріархату, лише 7,5% визнають належність 
до  Української  Православної  Церкви  Московського  Патріархату,  6,3%  вважає 
себе  греко-католиками.  Наведені  цифри  підтверджуються  дослідженнями 
Інститута соціології НАНУ. За даними останнього, в 1998 році до УПЦ КП себе 
віднесло 32,2%, до УПЦ МП – 9,2%, до УГКЦ – 5,5%165. Як бачимо, більшість 
віруючих  людей  в  Україні  не  визначилися  конфесійно,  вони  є,  як правило,
“просто християни”.

  Аналізуючи  соціологічні  данні  з  етнорелігійної  ідентифікації,  не  важко 
помітити залежність релігійної та конфесійної визначеності населення від його 
етновирізнення.  Так,  Західний  регіон,  де  рівень  національної  самосвідомості 
дуже високий, має найменшу кількість тих, що не належать до жодної Церкви. 
Населення Східних та Південних областей України, для яких етноідентифікація 
виступає другорядним чинником, найменш конфесійно окреслені: кількість тих, 
що не визначилися щодо Церкви складає близько 60%166.

  На нашу думку, проблема ідентичності – не тільки етнічної чи релігійної, 
але  й  культурної,  соціальної,  політичної  тощо  – стає  глобальною,  тотальною, 
оскільки  в  процеси  етнорелігійної  ідентифікації  втягнуті  більшість  етносів  і 
народів, в т.ч. і в Україні. За офіційним 1989 року переписом населення, в Україні 
проживає 127 народів. Більшість населення в Україні належить до так званого 
титульного етносу – українців, яких нараховується 35 мільйонів. Решта - біля 14 
мільйонів (28% від загальної кількості населення) - відносяться до етнічних та 
національних  меншин  та  груп.  І  кількісний  показник,  і  спільність  території,  і 
єдина історична доля багатьох народів сучасної України мають привертати увагу 
суспільства  до  процесів  національного  та  етнічного  ренесансу,  який 
переживають  нетитульні  етноси.  Для  багатьох  з  них  релігія  виступає 
додатковим,  а  інколи  й  єдиним  ідентифікатором  в  етнічному  самовизначенні, 
оскільки всі інші втрачені або знищені.

  За  радянських  часів  більшість  етносів,  як  і  українці,  пережили тотальне 
оросіянення, яке виступало продовженням російської політики царського уряду 
щодо інородців – політики підкорення, асиміляції, а зрештою і знищення інших 
народів. Реальність соціалізму не залишала місця для етнічної самобутності та 
самоідентифікації народів, які, живучи бік обік з українцями, не були інтегровані 
в  українське  суспільство.  Саме  тому  українці  загалом  погано  знайомі  з 
інокультурами,  етнічною  самобутністю  меншин  та  їх  складниками - мовою, 
традиціями,  звичаями,  ментальністю  тощо.  Відтак  має  відбутися  не  лише 
самоідентифікація  народів,  що  проживають  в  Україні,  а  й  їх  ідентифікація 
українським суспільством. Релігія може посприяти цьому, оскільки через спільні 
релігійні  догмати  усвідомлюється  єдність  історичного  і  культурного  ареалу,  в 
якому  проживають  різні  етноси,  що  пов’язані  однією  вірою.  Цінності 
національної  віри  пов’язують  народ  із  його  етнічним  корінням.  Через  ритуал
                                                 

 
  

165 Українське релігієзнавство. - 1998.- №8. - С.78-79.
166 Там само.
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(богослужіння)  найлегше  увійти  в  глибинний  національний  світ  символів. 
Паломництво  до  національних  і  релігійних  святинь  породжує  відчуття  своєї 
історичної тяглості та спільність доль тих народів, що довгий час проживають на 
одній території й історія яких переплетена багатьма роками. Пошана до власних 
етнорелігійних  лідерів  формує  пошану  до  найвищих  церковних  авторитетів 
інших  народів.  Набуття своєї  ідентичності  в  багатонаціональному  світі 
неможливе, як бачимо, без усвідомлення чужої ідентичності, поваги до неї як з 
боку титульного, так і нетитульних етносів.

  Як засвідчила історія, поліетнічні і полірелігійні суспільства мають шанс 
на  виживання  і  стабільність  лише  через  перехід  до  діа- та  полілогу  різних 
культур та їх носіїв. Поліетнічність українського суспільства не означає, що воно 
не  може бути  цілісним.  Необхідно  відзнайти  таку  форму  співіснування  різних 
народів  та  релігій,  яка  б  не заважала  етнорелігійній  ідентифікації  окремих 
спільнот, формувала толерантність їх взаємин. В демократичному суспільстві є 
єдиний шлях – пріоритет і гарантія прав особи, яка свідомо ідентифікує себе з 
певним етносом, релігією, прагне до самовдосконалення і розвитку тих спільнот, 
до яких належить, а відтак і всього суспільства.
Видрукувано в книзі «Релігія і Церква в українській діаспорі» (К., 2013).

7. ФУНКЦІЇ І РОЛЬ РЕЛІГІЇ В ЕТНІЧНИХ ПРОЦЕСАХ

  Впродовж  людської  історії  функції  і  роль  релігії  щодо  етносів 
неодноразово  змінювалися.  Якщо  прийняти  до  уваги  складність  етнічних 
процесів, які характеризуються не лише виникненням і розвитком етносів, а й їх 
занепадом  та  знищенням,  то  релігія  у  своєму  відношенні  до  етнічного 
розкривається  через  дуалізм  суперечливих  значень.  Відмовляючись від  таких 
простих  і  однозначних  оцінок  ролі  релігії  щодо  етносу,  як  “позитивні”  чи
“негативні”,  розглянемо  ці  відносини  не  в  оціночному,  а  в  функціональному 
аспекті.

  Якщо під функціями релігії взагалі розуміти способи, рівень і напрями її 
впливу,  то  можна  виділити  декілька  з  них,  давно  вже  відомих  науці, 
зосередившись на аналізі впливу релігії через них саме на етнос. Зауважимо, що 
релігія функціонує різнорівнево: на рівні суспільства в цілому, на рівні окремого 
суспільного утворення, яким постає етнос, і на рівні окремого індивіда - носія 
етнічності  і  складової  етнічної  спільноти.  Співвідношення  між  цими  рівнями 
підпорядковується загальнофілософським закономірностям співвідношення між 
загальним (суспільство), особливим (етнос) й одиничним (індивід).

  Так,  скажімо,  компенсаторно-виповнювальна  функція  релігії  щодо 
суспільства  загалом  постає  як  зняття  у  трансцендентному  вимірі життєво 
важливих  суперечностей,  невідповідностей  і  проблем  людського  буття, 
наповнюючи  його  вищими  смислами,  майбутніми  перспективами.  На  рівні 
етносу ця функція виявляє себе як зняття тих проблем, які набули етнічних форм, 
й  заміщення  реальних  проблем  суто  етнічного  буття.  В  зв’язку  з цим  може 
виникнути  питання:  чи  є  взагалі  якісь  проблеми  етнічного  буття, а  чи  ж  це
загальнолюдські проблеми, але в етнічній формі? Скажімо, походження людини
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або  навіть  якогось  етносу  як  загальнолюдська  проблема  в  різних релігіях 
розглянута в етнічних формах (створення Адама в іудео-християнській традиції 
чи  поява  Пурушу  в  індійських  релігіях,  виведення і  зв’язок  твого  роду  із 
кукурудзою - у американських індіанців чи соколом - у слов’янських народів). 
До  якого  класу  проблем,  наприклад,  віднести  проблему  богообраності  євреїв, 
меншовартості  українців,  національної  вини  німців,  старшобратерства  і 
богоносності  росіян  та  ін.,  чи  не  переростають  вони  етнічні  межі, 
перетворюючись  на  загальнолюдські?  Зокрема,  довгі  тисячоліття  іудейська 
релігія  компенсувала  єврейському народу  реальну  відсутність  національної 
держави  за  допомогою  етнорелігійного  символу  “Ерец  Ізраїль”,  в етнічно 
забарвлених  релігійних  псалмах  (“Якщо,  Єрусалиме,  я  забуду  тебе”). 
Етнозначимі символи єврейського народу зберігалися і постійно відтворювалися 
у релігійній літературі, обрядах його етнічної релігії, не маючи ніякої цінності 
для інших народів.

  Не  заперечуючи  наявності  спільних,  а  подеколи  й  тотожних  проблем 
етнічного життя у різних народів, слід відзначити, що вони все одно набувають 
етнічної  окресленості,  виступають  в  національних  формах.  Кожний етнос 
неодмінно має свою специфічну історичну долю, складності власного етнічного 
буття, частково компенсовані йому в релігії. Згадаємо мормонізм, який “зняв” 
проблему  молодості  американців  як  нації,  ввівши  їх  в  світовий  етнічний 
континуум  через  спорідненість  (кревність)  з  біблійним  богообраним  народом. 
Подібний крок свого часу здійснили й наші співвітчизники – кирило-мефодіївці, 
які  вирішили  проблему  історичності  українського  народу  тим  же  способом  –
зробили їх біблійним народом Яфетової сім’ї.

  Окрема ж людина індивідуалізує компенсовані релігією загальнолюдські 
та етнічні суперечності, бо на рівні індивідуального духовного буття релігія не 
має  якихось  інших  (національних  чи  соціокультурних)  вимірів,  окрім 
трансцендентного.  Внутрішньою  (персональною)  сутністю  релігії, яка 
розкривається  в  межах  відносин  “людина-Бог-людина”,  є  віра  у  надприродне 
Начало. Спілкуючись з ним, відчуваючи його в собі, людина ніяк не визначає те, 
якого роду, національності чи віку це начало, бо ж воно  – вічне, універсальне. 
Воно  ненаціональне  в  тому  розумінні,  що  Перун - руський  бог  лише  для 
нерусичів,  як  і  Єгова  – єврейський  бог  для  неєвреїв  чи  Аматерасу  – японська 
богиня для неяпонців. Етнічні боги для певних етносів просто “мій” або “наш” 
бог, а не український чи китайський. Навіть в етнічних та національних релігіях 
Бог  позанаціональний,  хоч  і  діє  в  рамках  якогось  етносу,  з’являється  цьому 
етносу під етнічною самоназвою. Самовизначаючись в світі, кожна людина ще з 
дитинства навколишній світ сприймає як всесвіт, а себе – ледве не за центр цього 
світу, який лише з часом стає для неї етнічно визначеним, з наявними в ньому 
певними етнічними символами, способами і формами існування. І хоч людина
“здобуває”  себе  саму  в  цьому  світі  – конкретному,  економічно,  соціально, 
політично,  етнічно  й  духовно  означеному,  але  цей  світ  на  перших порах 
сприймається  нею  як  даність,  яку  не  потрібно  усвідомлювати,  порівнюючи  з 
іншими світами. Він є для неї самодостатнім, навіть винятковим, і саме для неї
призначеним.
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  Компенсаційна  функція  релігії  щодо  конкретного  народу  виявляється  в 
тому, що вона, виводячи реальні цінності даного етносу із світу земного в світ 
небесний (сакралізація тутешнього життя), фактично заміщує їх у специфічній 
формі,  відображає  історичні  і  повсякденні  умови  його  життя  за  допомогою 
релігійно-міфологічних  символів,  виправдовує статус  і  малює  перспективи 
народу, дає надію нездійсненим сподіванням пригніченого народу, чим, власне, 
виповнює  реально  неіснуючу  рівність  народів.  Урівнюючи  людей  в рамках 
однієї етнічної спільноти і приписуючи їм своїми нормами певний модус вівенді, 
релігія в такий спосіб знімає гостроту соціальних конфліктів в суспільстві.

  Якщо конкретизувати щодо етносу загальну світоглядну функцію релігії, 
яка  задає  граничні  критерії  людського  буття,  визначаючи  його  сенс  і  мету,  то 
релігія  формує  не  лише  універсальні світоглядні  установки  і,  як  правило,  в 
етнічних  формах,  але  й  етнічно  означену  уяву  про  світ.  Так,  порівнюючи 
релігійну та етнічну, зокрема українську, картини світу, О.Штоквіш з’ясував, що 
релігія може виконувати різну за значенням для етносу світоглядну функцію167.
В  рамках  етнічної релігії, де  етнічна  та  релігійна  картини світу  збігаються, ця 
функція позитивна в частині збереження універсальних знакових комплексів, які 
можуть  бути  виокремлені  за  допомогою  метамови,  оскільки  існує  єдиний  так 
званий  лексичний  фон,  “фонові  знання”,  які  наявні  в  свідомості людини  тієї 
спільноти,  до  якої  вона  належить.  З  появою  інорелігії,  в  даному випадку 
християнства, виникає конфлікт між ними, який не може існувати вічно. Тому 
закономірним  виявляється  питання  про  те,  як  здолати  суперечність  між 
релігійним  та  етнічним,  який  знаковий  комплекс  – етнічний  чи  релігійний -
виявляється більш живучим, чи змінюються і як картини світу, у яких формах 
релігійне  пристосовується  до  етнічного  і  навпаки?  Постає  питання  й  того,  як 
релігійна  картина  світу  етнізується  і  як  християнізується  етнічна,  які  етнічні 
символи  вводяться  до  християнської  картини  світу  і  які  християнські  стають 
етнічними.  Важливим  також  є  з’ясування  того,  чи  відбулася  в  результаті 
взаємодії релігійного та етнічного в українській, скажімо, свідомості повна зміна 
язичницької  картини  світу  на  християнську,  а  чи  ж  тільки  окремі етнічні 
компоненти її були замінені загальнохристиянськими.

  Якщо продовжити аналіз взаємодії етнічної та християнської традиції на 
прикладі  українського  народу,  то  слід  зауважити,  що  специфічна природа 
язичництва  і  християнства  як  релігій  позначилася  на  особливостях  їх 
світоглядно-функціонального  вияву.  Язичництво  справедливо  називають 
релігією природи, бо ж воно прагне дати (у свій спосіб) картину довкілля через 
включення (за допомогою різних обрядових дійств) в неї віруючого-язичника із 
всіма  потребами  й  очікуваннями  його  господарчої  діяльності.  Відтак  сама 
особливість язичництва давала йому можливість виявлятися в етнічних формах, 
зокрема  у  етнічній  обрядовості  різних  релігійних  дійств.  Християнство  ж 
прийшло  до  русичів  як  картина  людини  і  її  відносин  не  лише  з  Богом  через 
обрядово-молитовний цикл (а він у вигляді літургій Івана Златоуста чи Василя 
Великого мав понаднаціональний характер, а може й вияв у своїй формі грецької 
ментальності), а й із своїми співвірниками. Дві різні картини – картина природи
                                                 

     167 Штоквіш О. Індивідуальність нації і лінгвістичні особливості етнічної картини світу. – К., 1993. – С. 11.
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й господарювання в ній і картина людини в її відносинах із світом. Саме тому 
християнство  не  змогло  витіснити  в  наших  давніх  предків  їх  язичницькі 
вірування й вимушене було асимілюватися з ними, утворивши відоме двовір’я. 
Власне  тут  закладене  підґрунтя  проникнення  етнічного  в  обрядові форми 
християнства, а відтак і формування Київського його різновиду. Християнство 
вимушене було сприйняти і ввійти в спосіб життя й ментальність праукраїнців. 
Все  це  разом  витворило  специфічну  форму  такого  входження - Українське 
православ’я,  яке  не  тільки  обрядом,  а  й  оригінальним  тлумаченням 
загальнохристиянських догматів набуло унікального (серед інших православних 
церков) значення. Але саме в християнських святкових дійствах, явно поділених 
на  церковні  і  побутові  їх  складові,  найбільш  яскраво  виявляється  етнічне 
сприйняття  світу,  що  залишилося  ще  з  дохристиянських  часів.  Такі  етнічні 
символи, як сніп-дідух, яйце-крашанка (опісля – писанка), хлібні випічки та ін., 
а особливо застольні святкові обрядові дійства, до участі в яких запрошувалися 
і  Бог-Батько,  і  Бог-Син,  й  Божа  Мати,  і  святі,  які,  за  колядками,  на  рівні  із 
селянами і землю орали, і засівали, і врожай збирали. До участі у такій діяльності 
запросити Бога і святих міг лише українець-землероб, для якого праця поставала 
святою справою, а земля була матір’ю. Бог і святі включалися українцем у його
“МИ”, а звідси й відносини з ними поставали в формах, прийнятних в людських 
спільнотах.

  Відтак  є  підстави  стверджувати,  що  етнічна  картина  світу  взаємодіє  з 
релігійною, в результаті чого змінюються старі і утворюються нові, синтетичні 
константи етнічного світогляду.

  Близькою  за  значенням  до  компенсаторної  та  світоглядної  виступає 
рефлексивна  (інакше  – рефлекторна)  функція  релігії,  яка  виявляється  у 
відображенні  всієї  сукупності  буття  якоїсь  нації,  всіх  аспектів її  історії  через 
органічне включення релігійного чинника в їх контекст і розгляду цієї історії вже 
як  якогось  священного дійства,  Божого  ведення.  Історія  ця  актуалізується, 
переноситься у сьогодення. Демонструючи це знову ж таки на прикладі України, 
звернемо  увагу  на  постійне  повернення  вітчизняного  православ’я до 
Володимирового  хрещення,  піднесення  Києва  до  рангу  “другого  Єрусалиму”, 
прагнення  відтворювати  історію  України  через  Покров  Богородиці тощо.  Це 
знаходить себе також у символіці, в якій національне сакралізується, а релігійне
– етнізується. У цьому відношенні показовим є возвеличення ролі Софіївського 
собору в духовному житті українства. Софія стала символом тієї Божої благодаті, 
яка  зійшла  на  Україну,  своєрідною  захисницею  і  довічною  покровителькою 
українців.

  Виконуючи свою комунікативну функцію, релігія на загальнолюдському 
рівні  постає  насамперед  як  засіб  зв’язку  віруючих  із  своїм  Богом  в  рамках 
якогось, як правило етнічно окресленого, віросповідання, конфесії, церкви. Ця ж 
функція щодо етносу є домінантою у відносинах між вірними під час їх участі в 
богослужіннях,  відзначеннях  релігійних  свят,  бо  ж  грунтується  на  етнічній 
єдності, сприяючи зближенню і контактам єдиновірців. Комунікативна функція 
виявилася  і  в  тих  зв’язках,  які  (після  проголошення  незалежності  України  і
статуювання  в  ній  національних  церков)  склалися  між  Українською
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Православною Церквою Київського Патріархату, Українською Автокефальною 
Православною  Церквою,  Українською  Греко-Католицькою  Церквою  і 
відповідними діаспорними українськими Церквами. Останні допомогли значною 
мірою  Церквам  України  у  відбудові  храмів,  друці  релігійної  літератури, 
підтримці духовних навчальних закладів тощо.

  Релігії притаманна ще одна роль щодо етносу – інтегративна, завдяки чому 
забезпечується зв’язок, злагода, згуртованість одновірців. В рамках етнорелігій 
зв’язок етносу за віросповідною ознакою грунтується на кровній спорідненості. 
В  силу  того,  що  етнічна  релігія  пріоритетними  висуває  етнічні  цінності,  вона 
краще інтегрує (з’єднує) етнос, ніж світові релігії, для яких релігійні, а не етнічні 
цінності є домінантними. Метою етнічних релігій є, власне, національна єдність 
і  солідарність,  в  той  час,  як  світові  релігії  переслідують  іншу ціль  – єдність 
релігійну,  солідарність  всіх  народів,  але  вже  за  віросповідним принципом. 
Слідування за космополітичними принципами світових релігій може відволікати 
вірних від національних проблем, нівелювати вартість національних ознак.  На 
недопустимості нехтування  українською  мовою  в  богослужінні неодноразово 
наголошували Предстоятель УПЦ КП Філарет і колишній глава УГКЦ кардинал 
Любомир Гузар.

  Може скластися враження, що світові релігії із-за своєї космополітичності 
взагалі  не  здатні  інтегрувати  народи.  Але  ж  відомо,  яку  роль  відіграв  іслам  в 
інтеграції арабів, чи католицизм – литовців, а протестантизм – німців. Всі сучасні 
європейські народи фактично досягли свого повного національного визначення 
завдяки світовій релігії – християнству.

  Найбільш  виразно  концепцію  тотожності  національності  і  католицизму, 
зумовленого “сакраменталізацією народу” його хрещенням, висловив польський 
єпископат  в  своїй  програмі  з  відзначення  тисячоліття  християнства  в  Польщі. 
Програма  подає  хрещення  княжого  двору  Мешко  І  як  початок  польського 
соціально-етнічного  й  державного  єднання.  “Симбіоз  християнства,  церкви  і 
держави існував в Польщі від початку, - засвідчує єпископат, - він, власне, ніколи 
не  піддавався  руйнації.  З часом  він  створив  майже  всезагальний  польський 
спосіб мислення: що польське, то водночас і католицьке. Із нього виник також 
польський  релігійний  стиль,  в  якому  з  самого  початку  те,  що  релігійне, 
переплелося й тісно зрослося з тим, що національне”168.

  Похідними від інтегративної функції можуть розглядатися такі специфічні 
функції  релігії,  як  етноформуюча,  етноідентифікаційна,  етноконсолідуюча, 
етнозберігаюча  тощо.  Проте  на  етапі  зародження  і  утвердження  етносу  більш 
актуальними  і  важливими  постають  саме  інтегративні  за  своєю  суттю  функції 
релігії.

  Характерною  в  цьому  аспекті  є  роль  релігійного  чинника  в  долі 
єврейського  народу.  Прийшовши  в  землю  Ханаану,  євреї  мали  умови для 
зараження  ідолопоклонством.  Як  свідчить  Біблія,  саме  рід  Авраама  рішуче 
відкинув поганських богів, що й дало йому назву Ізраїлю, тобто богоборця [Бут.
10: 21]. Відтоді євреї стали називати себе ще й ізраїльтянами, що засвідчувало їх 
як носіїв правдивої віри. Це яскравий приклад того, що, як писав А.Річинський,
                                                 

   168 Минкявичюс Я. Религия в многонациональном мире. – С. 46.
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“із зростанням національної свідомості зв’язуючим націю чинником постає вже 
не стільки єдність походження, скільки єдність загально-національної ідеології 
…  (у  формі  національної  релігії.  – Л.Ф.).  Ізраїль  (єврейський  народ.  – Л.Ф.)
вважає себе скарбницею правдивої віри. І в цьому переконанні, - продовжує А. 
Річинський, - знаходить  вищу  санкцію  свого  існування  й  своєї  експансії,  а 
провідники  цього  народу  постійно  підкреслюють  його  окремішність і  вищість 
над  сусідами”169.  Відтак  Старий  Завіт  є  відображенням  розвитку  релігійно-
національної  ідеології  євреїв,  основи  і  норми  якої  сформулював ще  Мойсей  у 
формі Божих заповітів.

  Щоб  зберегти  в  чистоті  свою  віру  й  відокремитися  від  чужинців, євреї 
уникали шлюбних зв’язків з ними, не допускали в сферу своїх обрядів іновірців 
і  не  використовували  їхні.  Відокремленість  релігійна  працювала на  їх 
національну  виокремленість.  Саме  це,  незважаючи  на  надто  складну  історію 
єврейства, дало можливість цьому народу зберегтися, не асимілюватися. Релігія 
єдиного Бога, “більшого, ніж усі боги” [Вих. 18: 11], стала тим чинником, який 
прийшов  на  заміну  відчуттю  кровної  спорідненості  й  сформував  у євреїв 
комплекс  вищості  над  чужинцями  не  стільки  за  походженням,  скільки  через 
правдивість  своєї  віри  і  вірність  Союзу,  який  був  заключений  між  Богом  і 
єврейським народом у формі взаємного клятвеного договору (“завіту”) [Бут. 17:
4, 9-14].

  Іудейська релігія формувала у євреїв відчуття національної окремішності, 
навіть національної винятковості в силу їх богообраності. Принцип “обраності 
народу”, ставши з часом основоположним в єврейській ідеології, значною мірою 
убезпечував  цей  етнос  від  винародовлення,  робив  його  відпорним щодо 
зовнішніх  посягань  на  його  самобутність,  надихав  ідеєю  захищеності  з  боку 
вищої сили – Бога. Зрештою у такого народу національний ідеал покривається 
релігійним.  Вважалося,  що  зрада  своїх  національно-релігійних  традицій
(служіння  богам  чужих  народів)  призведе  до  того,  що  євреї  зробляться
“пострахом, байкою та посміховиськом у всіх народів” [Втор. 28: 36-37, 61-65].
Біблійне  застереження  мало  б  стосуватися всіх  народів,  в  т.ч.  й  українського, 
який подеколи чужі церкви сприймає за свої, чим кроїть так необхідну духовну 
єдність і національну самобутність.

  В  історії  відомі  випадки,  коли  релігія  об’єднує  два  народи,  наприклад, 
фламандців та валлонів в єдину державу Бельгія, в рамках якої скоро утворився 
єдиний,  але  двомовний  бельгійський  етнос.  На  етапі  життєдіяльності  нації  і 
особливо при загрозі для її існування релігія щодо етносів виконує зберігаючу 
роль. Так, зороастризм зберіг давніх персів від ісламізації і перетворення їх на 
іранців.  З  більш  близької  нам  історії  власного  народу  згадується  греко-
католицизм,  який  унебезпечив  українців  від  окатоличення,  а  відтак - і  повної 
полонізації.  Саме  унія  з  Римом,  витворивши  зрештою  українську  національну 
Церкву, дала можливість українцям за умов латинізації та полонізації зберегти 
Український Східний обряд, свою богослужбову мову, долучитися до організації 
і  розвитку  національної  освіти,  а  відтак - до  появи  національної  інтелігенції.

                                                 
  169 Річинський Арсен.  Проблеми української релігійної свідомості. – С. 177-179.
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Власне,  унія  сприяла  пробудженню  національної  самосвідомості  українців, 
перетворенню Галичини на “Український П’ємонт”170.

  Актуальною  була  етноідентифікаційна  або  етновирізняльна  функція 
релігії.  Тривалий час  в  офіційній  статистиці  саме  конфесійна  ознака  була 
головною  для  визначення  етнічної  належності.  Римо-католики  визнавалися 
поляками, іудаїсти – євреями, православні – українцями. Ні мова, ні походження, 
ні  навіть  самовизначення  часто  не  бралися  до  уваги,  оскільки  не вважалися 
універсальними показниками. Це підтверджує і польський перепис 1931 року, за 
даними  якого  до  українців  віднесли  200  тис.  греко-католиків,  які  розмовляли

171польською мовою .
Релігія щодо етносу може виконувати не лише позитивну, а й  негативну

роль.  Тоді  ми  говоримо  про  варіативність  функцій  релігії.  Коли релігійне  і 
етнічне в межах однієї суспільної спільноти діє в різних напрямках, то наслідком 
такої дії є послаблення або однієї, або ж одночасно обох її складових. Є випадки, 
коли релігія не допустила до формування єдиної нації чи розчленувала етнос на 
окремі  нації,  сформовані  на  основі  конфесійної  ідентичності.  Наочним 
прикладом є колишня Югославія, де всі три народи – серби, хорвати і боснійці -
етнічно  дуже  близькі,  мають  спільне  походження,  але  поділені  між  релігіями. 
Серби і хорвати - між православ’ям і католицизмом, боснійці навернуті в іслам. 
Історично  сформовані  специфічні  ознаки  кожного  із  нині  існуючих народів 
навряд чи можна буде подолати, повернувшись до якогось витокового етнічного 
тіла, з якого всі вони вийшли. До речі, небезпеку поділення народу на дві окремі 
одиниці зазнали в своїй історії і німці, коли постав і поширився протестантизм, 
але її вдалося нейтралізувати за рахунок заміни культу церкви культом держави.

  Як  бачимо,  релігія  є  не  лише  рисою  певного  етносу,  але  й  активним 
елементом  змін  в  етнічній  сфері  – конструктивних  і  деструктивних. 
Різноконфесійність одного й того ж народу зрештою може привести навіть до 
етнічного його розмежування за релігійною ознакою, що ми маємо, наприклад, в 
появі  в  Індії  бенгальці-індуїстів,  а  в  Бангладеш  – бенгальців-мусульман. 
Проявлена  в  постійних  військових  сутичках  Пакистану  та  Індії  пенджабська 
проблема також зумовлена поділом цього народу на індуїстів та мусульман.

  Релігія,  на  думку  відомого  етнолога  релігії  Я.Мінкявічюса,  лише тоді 
відіграє  позитивну  щодо  етносу  роль,  коли  вона  буде  повністю  або  частково 
вплетена  в  етнічну  структуру  народу,  якщо  збігаються  конфесійні та  етнічні 
спільноти,  якщо  релігія  і  церква  включені  до  національної  культури172.
Розвиваючи висновки вченого, додамо, що релігія набуває абсолютних значень 
тоді,  коли  відбувається  в  масовій  свідомості  якогось  народу  ототожнення 
конфесійної  та  етнічної  належності  через  призму  самоусвідомлення  й 
самовідчуття  за  моделлю  “українець-православний”,  “узбек-мусульманин”,
“швед-лютеранин”,  “бірманець-буддист”  тощо.  Тільки  в  подібному  випадку 
можна говорити про виконання нею інтегративної функції.  

                                                 
   
    
   

170 Іванишин В. Українська Церква і процес національного відродження. – Дрогобич, 1990. – С. 34-50.
171 Наулко В.І. Український етнос  і мова // Національна культура в сучасній Україні. – К., 1995. – С.160.
172 Минкявичюс Я. Религия  в многонациональном мире. – С. 46.
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  Але  на  сьогодні  таких монолітних  релігійно  гомогенних націй  майже  не 
лишилося.  Тому  абсолютизувати  роль  релігії  щодо  етносу  виключно в 
інтегруючих детермінантах не слід, бо ж на стадії становлення нації і на стадії її 
самозбереження ця роль може бути різною.

  Етноконсолідуюча роль релігії проявляється і в тому, що нею створюються 
інтегруючі  цінності  у  межах  етносу,  субетносу,  національної  меншини.  Ці 
цінності  транслюються  як  етнічний  досвід  і  традиції  через  специфічні  канали 
релігійної комунікації всередині етносу173. Виконуючи цю функцію, роль релігії 
зростає,  оскільки  забезпечується  повноцінність  етнорелігійного зв’язку, 
сакралізується етнічна та етнізується релігійна сфера буття народу. І це тому, що 
саме в релігії, особливо національній (зокрема її віровченні, обрядах і церковній 
організації), закладена модель етнічної цілісності.

  Як  правило,  під  консолідацією  ми  розуміємо  зміцнення  однорідності 
якогось  етносу.  В  цьому  випадку  релігія  виконує  внутрішньоетнічну  (або 
інетнічну) функцію, тобто нівелює відмінності чи ж розбіжності між наявними 
всередині  етносу  субетнічними  або  етногеографічними  групами.  Цей  стан 
пережили всі сучасні нації на пізній стадії розвитку союзу племен, але повною 
мірою ця інетнічна функція розгорнулася дещо пізніше, із появою народностей, 
народів,  націй.  Згадаймо  тут  принагідно  ту  величезну  роль,  яку відіграло 
православ’я при формуванні росіян як окремого етносу.

  В  процесі  консолідації  етносу  релігія  виконує  цю  функцію  всіма своїми 
складовими.  Так,  культ  задовольняє  етнос  в  його  потребі  зміцнення  через 
виконання культових дій з хрещення дітей, весільних та поховальних церемоній 
тощо.  Саме  культ  регламентує  національну  поведінку,  зберігає  її етнічні 
стереотипи.  Індивідуальна  подія,  багаторазово  повторюючись  серед  етносу, 
забезпечує структурний ритм етнічного поля, маніфестує спільність історичної 
долі  тощо.  Догматика  певної  релігії,  яку,  як  загальні  віросповідні  принципи, 
поділяють представники етносу, сприяє створенню загального інтелектуального 
простору, окреслює кордони духовних пошуків даного народу.

  Але якщо релігія направлена на консолідацію не інетнічну, а інтеретнічну 
або міжетнічну, то це сприяє взаємодії народів, які не пов’язані ні родинними 
зв’язками, ні спільністю історичної долі, в ході якої виникає якісно нова релігія. 
При  цьому  релігія  сприяє,  а  то  й  навіть  призводить  до  етноміксації,  тобто 
процесів  об’єднання  різних  етногруп,  які  мають  відмінності  в  мовному, 
культурному, навіть расовому сенсі. Визнаємо, що недостатньо осягнутою ще є 
роль  релігії,  зокрема  християнства,  у  процесах  етнічної  амальгамації  (злиття 
внаслідок поглинення або об’єднання окремих народів), що яскраво проявилося 
в  появі  мулатів  та  метисів.  В  цьому  контексті  викликає  зацікавлення політика 
католицьких і протестантських церков США щодо змішаних шлюбів, визначення 
національності народжених в таких шлюбах дітей тощо.

  Очевидно,  що  з  появою  світових  релігій  етноміксація  народів  світу 
прискорилася, особливо на тих територіях, де близько проживають різні народи. 
Релігія  прилучилася  за  цих  обставин  до  виконання  асиміляційної функції.  В 
процесі  етногенезу  постійно  відбувалися  поглинення  більш  розвинутими
                                                 

  173 Абетка етнополітолога. – С.159-160.
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етносами менш цивілізованих або частин інших етносів. Як правило, тут йдеться 
про  природність  або  добровільність  (міжетнічні  шлюби)  чи  про  насильництво
(заборона  етнічної  мови,  навчання,  культури,  газет,  друку)  таких  процесів,  в 
результаті чого з’являються спільні етнічні риси у представників колись різних 
народів. Українці особливо відчули згубність таких асиміляційних впливів, коли 
в  царській  Росії  національна  належність  була  замінена  на  конфесійну  –
православну,  спільну  для  трьох  східнослов’янських народів  – українців, 
білорусів і росіян.

  Виокремлюючи проблему функцій релігії в етногенезі, ні в якому разі не 
можна  обмежувати  роль  релігійного  фактору  лише  його  функціональністю.  В 
такому  разі  важко  зрозуміти  релігію  як  активний  і  cуперечливий чинник 
соціальних і духовних змін, зокрема як елемент етноісторії, етногенезу людства. 
Традиційно  релігія  витлумачується  виключно  як  щось  похідне  від 
породжуючого її соціального середовища, а відтак - як пасивний наслідок, а не 
причина - локальних  чи  глобальних - суспільних,  в  т.ч.  й  етнічних,  змін. 
Визнаючи за релігією лише консервативну, зберігаючу, охоронну функцію, що 
не призводить до змін в суспільстві, ми тим самим подаємо її лише як надбудову 
над  соціальними  відносинами  з  надто  пасивною  роллю  в  етнопроцесах. Саме 
тому  подеколи  важко  зрозуміти  факти,  які  свідчать  про  релігію  як  форму 
соціального протесту, рушій національних рухів.

  Традиційно  вважається,  що  релігія  змінюється  разом  з  іншими 
соціальними структурами, в т.ч. й з етнічними, причому ці зміни є похідними від 
соціально-економічних  трансформацій  в  суспільстві.  Але  якщо  на  релігію 
подивитися з іншої точки зору, як це зробив Макс Вебер, який розглядає релігію 
як складову соціального процесу, то це дає можливість розширити уяву про роль 
релігії в суспільстві і зрозуміти її як фактор не лише стабільності суспільства, а 
й  соціальних  змін  в  ньому174.  Відомо,  що  великі  релігійні  рухи  зумовлювали 
диференціації основних типів соціуму, сприяли створенню окремих етносів, а то 
й  цілих  цивілізацій.  Ідеї,  закладені  в  релігіях  цих  рухів,  здатні  були  істотно 
зрушити  традиційні  суспільства,  змінити  світові  парадигми  і  смисли  людської 
життєдіяльності, але це виявлялося за умови певної відповідності тієї чи іншої 
релігії смислопокладаючій діяльності етносу.

  З  огляду  на  це,  постає  питання  про  відповідність  християнства, його 
релігійних  догм  і  моральних  вимог,  нормам  і  цінностям  етносу,  зокрема 
українського,  його  внутрішнім  характеристикам.  Думки  дослідників  тут 
неоднозначні.  Так,  деякі  з  них  вважають,  що  спільна  іудео-християнська 
традиція  заперечувала  будь-яку  ідолотрію,  забороняла  культ  предків
(вшанування  їх  духів),  культ  плодючості  тощо,  які  були  характерні  для 
язичницьких  релігій175. З  релігійної  практики  вилучалися  всілякі  елементи 
магічних  дій,  так  поширені  серед  дохристиянських  землеробських народів.  За 
християнством, світ розумівся як матерія, що має бути підкорена людиною. Ще 
іудаїзм  (а  християнство  це  успадкувало  від  нього)  зводив  світ, природу  до 
неживої матерії, якій протистоїть Бог, що діє в історії. Українці, для яких Бог
                                                 

  
    

174 Вебер М. Социология религии // Вебер М. Избранное. - М., 1994.
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традиційно  був  розлитий  в  природі,  пантеїзували  прийшле  християнство 
відповідно  до  усталеної  етнічної  картини  світу.  Вони  не  сприйняли 
старозавітного  Єгову  як  Бога  виключно  єврейської  історії,  а  тому  прагнули 
віднайти і собі місце в цьому історичному процесі.

  Інші дослідники переконані, що дух християнства якнайкраще відповідав 
прагненням русичів до монотеїзму, що проявилося у спробах князя Володимира 
встановити єдиний культ Перуна176. Але останній не задовольнив централістські 
устремління державної влади, естетичні нахили народу, що було зреалізоване в 
прийнятті  православ’я,  в  якому  Володимир  Великий  віднайшов  відповідник  і 
своїм  прагненням,  і  естетичним  почуванням  українців.  Більше  того,  лагідна 
вдача народу абсолютно збігалася із моральними вимогами Ісусового вчення про 
любов до ближнього, а толерантність і незлобливість характеру наших предків 
відповідали християнській терпимості і тихості.

  Вивчаючи світові  релігії через виявлення зв’язку їх із соціокультурними 
процесами  у  відповідних  регіонах,  можна  встановити  певний  образ діяльності 
етносу, який задається тим чи іншим комплексом релігійних ідей, що втілені у 
відповідному  світогляді,  а  заодно  й  дослідити  вплив  релігії  на етнос  як 
соціокультурну спільноту. На основі порівняльно-історичного аналізу світових 
релігій М.Вебер виділив три типи релігій як трьох способів відношення до світу:
пристосовницькі  (конфуціанство,  даосизм),  втечі  від  світу  (індуїзм,  буддизм), 
опанування світом -іудаїзм, християнство177.

  Функціоналістська  модель  релігії  однобічно  засвідчує  позитивний вплив 
релігії  на  етнос  і  водночас  недооцінює  той  факт,  що  він  не  завжди  був 
поступальним  й  інтегративним.  Нерідко  релігія  мала  дестабілізаційний  й 
асоціальний  вплив.  З  позиції  функціоналізму  важко  пояснити  той факт,  що 
відношення “релігія-нація” може бути неоднозначним, особливо тоді, коли одна 
й  та  ж  релігія  слугує  цілям  національної  консолідації  під  час  формування 
окремих  народів  (наприклад,  католицизм  в  Польщі  чи  Литві)  або  ж сприяє 
асиміляції  впливів  з  боку  інших  націй  (наприклад,  католицизм  в Чехії). 
Функціоналізм, інтерпретуючи релігію як фактор інтеграції суспільства, не може 
з’ясувати того, чому релігія викликає етнічні конфлікти, а відтак і дезінтегрує 
суспільство. Якщо розглядати конфлікт як причину, що породжує і супроводжує 
релігію,  то  тоді  знімаються  ці  суперечності.  Конфліктність  між кліром  і 
мирянами, між нижчим та вищим духовенством, між прибічниками релігійного 
консерватизму та модернізму через мову богослужіння, форми організації життя 
приходів,  ступінь  участі  в  релігійному управлінні  мирян,  різну  політичну 
орієнтацію  тощо  в  такому  випадку  виступає  ферментом  розвитку  життя,  а  не 
лише його негативною характеристикою. Врахуймо, що конфлікт при всій його 
деструктивності може мати й позитивні наслідки.

  Роль релігії не зводиться лише до функціональної чи дисфункціональної. 
Випадки, коли релігія виступає як фактор дезінтеграції, конфлікту, руйнування, 
ще не говорять про її негативну природу. Конфлікт на одному рівні може сприяти 
інтеграції  на  іншому.  Так,  протистояння  на  українських  теренах між
                                                 

    
    

176 Див.: Огієнко І. Українська Церква. – К., 1993; Ярмусь Ст. Духовість українського народу. – Вінніпег, 1983 та ін.
177 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. – М., 1994.
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православ’ям  і  католицизмом  сприяло  водночас  консолідації  українців, 
формувало у них національну самосвідомість.

  Функціональні  альтернативи  релігії,  з  якими  зіткнулися  дослідники, 
вивчаючи  роль  релігії  в  суспільстві,  базувалися  на  декількох  теоретичних 
постулатах,  якими  довгий  час  послуговувалися  і  зараз  послуговуються 
традиціоналісти  при  аналізі  взаємодії  релігії  та  етносу.  Зокрема,  уява  про 
функціональну  єдність  суспільства,  про  позитивність  функціональності  будь-
якої  соціальної  форми,  про  незмінність  останніх  у  виконанні  цих функцій178.
Однак  зазначені  тези  обмежували  розгляд  прихованих  функцій  або 
дисфункціональності релігії. Недосконалість теорії, яка прагнула узагальнити і 
пояснити  всю  багатоманітність  функціональних  проявів  релігії,  долається 
підходами,  які  запропоновані  були  соціологами  релігії  ще  в  середині  ХХ  ст.
(B.Wilson,  R.Merton,  W.Good).  Об’єктивність  в  дослідженні  ролі релігії  щодо 
суспільства,  зокрема  етносів,  забезпечить  визнання  того,  що  релігія  може 
виконувати  явну  чи  приховану функції,  як  позитивні,  так  і  негативні  чи 
індиферентні179.

  Так,  в  певні  історичні  періоди  релігія  виступає  символом  прихованих 
етнічних протиріч та інтересів. В якийсь історичний момент релігійний фактор 
стає головним і може виявлятися в формах релігійних війн. І хоча, як правило, 
наголос при цьому робиться на боротьбі віри проти віри, все ж в їх основі лежать 
більш складні причини, часто далекі від релігії.

  Відомі всім хрестові походи, які організовувалися під гаслом повернення 
Гробу  Господнього,  в  основі  своїй  мали  конкретні,  але  приховані,  нерелігійні 
спонуки.  Можна  по-різному  пояснювати  їх  походження - і  як  результат 
релігійного  ентузіазму,  і  як  наслідок  папської  своєкорисності, і  як  прояв 
безумства неосвічених людей, і як породження кризи феодального господарства 
Західної  Європи,  але  тільки  Л.Гумільов,  не  відкидаючи  перераховані  вище 
зазначені  мотиви  (як  кожний  окремо,  так  і  всі  загалом),  зрозумів,  що  їх 
недостатньо для пояснення явища. Хрестові походи – це закономірний елемент 
певної  фази  етногенезу,  коли  етнос  переходить  від  фази  піднесення 
пасіонарності  до  акматичного  прагнення  з  розширення  ареалу.  Говорячи 
словами Гумільова, Європа ХІІ-ХІІІ ст. відчувала “надлишок пасіонарності”, що 
привело  до  появи,  а  зрештою  і  до  невдачі  хрестових  походів  внаслідок
“пасіонарного перегріву” етносоціальної системи180.

  Західна  Європа  знає  багато  прикладів  збройного  протистояння  різних 
суспільних сил під релігійними гаслами. Антипапських рух альбігойців (катарів)
ХІ-ХІІ ст., який завершився знищенням його послідовників з боку католиків, був 
по суті зіткненням Північної й Південної Франції в їх домаганнях на домінування 
у всефранцузькому просторі. Найсильнішим аргументом на користь прихованих 
інтересів  (нерелігійного  характеру)  в  цьому  протистоянні  постає те,  що 
католицьких  хрестоносців  підтримував  паризький  король  Філіп  Август  –
відлучений грішник, а альбігойців – граф-католик Раймунд Тулузький. Так само
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і в протистоянні гугенотів та католиків релігія стала лише видимим поштовхом, 
а  дійсним,  але  прихованим  підтекстом  постають вже  соціальний  і  політичний 
моменти.

  Так  звані  “Богданові  війни”,  які  були  направлені  проти  соціального  й 
етнічного  гноблення,  в  своїй основі  мали  й релігійний фактор  – протиборство 
православних  та  католиків.  Домінування  релігійних  мотивів  у  тривалих 
конфліктах  і  непорозуміннях  в  тогочасному  українському  суспільстві  дало 
підставу  багатьом  сучасникам  розглядати  спалах  народного  супротиву  як 
початок  саме  релігійної  війни,  хоча,  як  це  доводять  О.Крижанівський  та 
С.Плохій,  релігійний  аргумент  в  ході  повстання  з’явився  дещо  пізніше, 
вилившись у визначену релігійну програму181.

  Дехто  з  дослідників  релігійний  аспект  вважає  настільки  важливим,  що 
розглядають релігійні повстання козаків як частину боротьби, яку вели народи 
Європи  проти  наступу  контрреформації  і  феодально-католицької  реакції,  яка 
завершилася розколом Заходу на два політично-конфесійні табори182. В зв’язку 
із  цим  постає  питання,  яке  поставив  ще  М.Вебер,  про  релігійну  мотивацію 
соціальної  діяльності.  Дослідження  цієї  проблеми  на  широкому  тлі  світових 
релігій,  проведене  ним  та  його  послідовниками,  на  думку  релігієзнавців, 
безпрецедентне,  оскільки  надає  можливість  цілісно  оцінити  роль релігії  як 
сумарний результат і наслідок її впливу на етнорозвиток людства183. Ця роль є 
важливою, а в деякі періоди історії – визначальною, проявляючись в діалектиці 
своїх амбівалентних значень. Наукове з’ясування ролі релігії в етнопроцесах має 
бути  комплексним.  Бо  ж,  з  одного  боку,  релігія  виступала  як  фактор 
інтегративний,  що  підтримує  стабільність  етнічної  системи  і  загалом 
суспільства, а з іншого - була джерелом змін в соціальній сфері, які одночасно 
викликали  певні  трансформації  і  в  самій  релігії.  Такий  підхід  дає  можливість 
зрозуміти  механізм,  завдяки  якому  інтереси,  що  рухають  людьми, в  т.ч.  й 
релігійні, впливають на їх свідомість і поведінку.
Видрукувано в книзі «Релігія і нація в суспільному житті України й світу» за 
ред. Л.Филипович (К., 2006)

8. НАЦІОНАЛЬНІ ВИЯВИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї
за  Іваном Огієнком (митрополитом Іларіоном).

  В  бібліотеці ім.  Вернадського  зберігається  книга  митрополита  Іларіона 
«Ідеологія Української Церкви» з таким дарчим надписом автора: «Народ без 
власної ідеології — мертвий». Ідеологію цей відомий релігійний і громадський 
діяч  (він  же  — Іван Огієнко)  розумів  не  в  її  класово  окресленій  інтерпретації 
марксизмом, а як світобачення народу, ядром якого є певна релігія.

  Маючи  на  меті  об'єднання  всіх  українців  у  єдину  державу  на  засадах 
християнської  релігії  і  вбачаючи  в  цьому  шлях  спасіння  українського  народу, 
митрополит  виробив  і  обстоював  свою  концепцію  національної  релігії  і

                                                 
  
   
   

181 Крижанівський О., Плохій С. Історія Церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. - С. 70-81.
182 Наливайко Д. Козацька християнська республіка. – К., 1992. – С.131-132.
183 Гараджа В.И. Социология религии. – С. 89.
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національної Церкви, яка звучить актуально і в наш час, коли постало питання 
активного  включення  релігійного  фактора  в  процес  національного духовного 
відродження, формування національної самосвідомості.

  «Вірою батьків» митрополит Іларіон  оголосив православ'я. Він вважав, що 
охрещення України-Руси  відбулося  саме  в  цю  віру.  Ще  задовго  до офіційного 
акту  хрещення Русі  в   988  році княгиня  Ольга  з  частиною  бояр  у  955  році 
запозичила християнство від греків. Сусідські, торговельні, культурні зв'язки з 
Грецією  диктували  необхідність  прийняття  християнської  віри  в  її  східному
(візантійському)  варіанті.  Католицизм,  який  несли  з  собою  західні  народи, 
безперечно  був  знаний  українцями.  їм  були  відомі  і  силові  методи 
запровадження  католицизму  на  нових  землях.  Проте  німці  й  поляки з  їх 
католицькими віруваннями не дуже цікавили Володимира Великого, оскільки на 
той час ці народи, як пише І. Огієнко, були «кволі і нужденні». Зв'язки з ними 
нічого не дали б для розвою України-Руси.

  Переконаність митрополита Іларіона у тому, що князь Володимир приймав 
саме православ'я, базувалася на визнанні ним 867, а не загальноприйнятого 1054 
року, як часу розколу єдиної Вселенської Христової Церкви. Вікова боротьба за 
першість  між  Римом  і  Константинополем  досягла  особливої  сили  під  час 
патріаршества Фотія, коли на Соборі 867 року від чотирьох патріархатів відпав 
п'ятий  — Римський.  Для  підтвердження  своєї  точки  зору  митрополит 
посилається на Початковий Київський літопис як найцінніше письмове джерело, 
об'єктивне,  беззастережне,  що  допомагає  в  ідентифікації  прийнятої  віри. 
Написаний ще за часів Володимира Великого Літопис, вважає І. Огієнко, чітко 
розрізняє дві зовсім окремі християнські церкви — Грецьку і Римську, причому 
симпатії літописця явно на боці першої.

  Глибоко дослідивши характер християнства, яке проникло в Україну ще до 
князя Володимира, церковну обстановку тут в XI ст., а також врахувавши  той 
факт, що Католицька Церква не занесла до лику своїх святих ні княгиню Ольгу, 
ні князя Володимира і цим, певно, визнала те, що Володимир не охрестив для неї 
Україну,  професор-богослов  підтвердив  відтак  свій  висновок  про  прийняття 
українцями саме православ'я. На його думку, це було спричинене реальними, а 
не  божественними  обставинами  — тодішнім  соціально-економічним, 
політичним і міжнародним становищем Русі.

  Враховуючи  те,  що  Ісус  Христос  заснував   єдину  Церкву,  митрополит 
Іларіон  зауважує:  він  передав  її  в  руки  не  лише  апостола  Петра, а  й  всіх 
одинадцяти апостолів. Опісля ж вони передали науку Христову і всю церкву вже 
своїм  наступникам  — архієреям.  Саме  тому  право  на  успадкування  вчення 
Христа  залишилось  не  лише  за  католицизмом,  а  й  за  всіма  християнськими 
церквами.

  Митрополит  Іларіон  вважає,  що  християнізація  світу  пройшла  не  так 
глибоко,  як  би  належало  це  зробити,  і  переважно  зовнішньо,  в  обрядах. 
Причиною цього було те, що ніде в світі жодна церква ніколи не мала повної волі 
проповідування,  повної  і  правдивої  науки  Христової.  Нова  релігія  не 
спромоглася повністю опанувати світобачення наших предків, оскільки на той
час стародавня віра давала їм «усю реальну філософію всього біжучого життя,
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навіть його поезію, усе повне розуміння — хоч і неправдиве з нового погляду,— 
життя і довколишніх явищ природи».

  Оскільки  наші  предки  на  час  прийняття  християнства  стояли  на  досить 
високому  ступені  культурного  розвитку,  то,  незважаючи  на  те,  що в  їх 
світорозумінні  й  надалі  залишалося  багато  елементів  стародавніх вірувань, 
християнізація в Україні все одно була глибшою від усіх слов'янських народів на 
Сході. «Ця глибока християнізація народу,— пише митрополит Іларіон у праці 
«Дохристиянські  вірування  українського  народу»,— вилилася  тут,  як  про  це 
свідчать навіть чужинці у своїх писаннях, у великій набожності і моральності — 
цих основних підвалинах духової християнської культури».

  Християнство  принесло  українцям  найважливіше  — розуміння  єдиного 
Бога,  творця  і  опікуна  людства  і  Всесвіту.  Дохристиянські  руси-українці 
сприйняли це надто легко ще до свого офіційного охрещений. Саме воно стало, 
на думку богослова, основою нашої народної української культури.

  Для  митрополита  Іларіона  християнська  Церква  від  початку  була 
православною і за своєю назвою, і за своєю суттю. Він доводив, що Ісус Христос 
заснував православну Церкву як справді вселенську інституцію. Вселенськість її 
визначається  тим,  що  у  православ'ї  зберігається  вся  повнота  Христової  науки, 
упорядкована  опісля  Вселенськими  Соборами.  На  них,  зауважує  митрополит, 
збиралися архієреї з усіх кінців світу, в тому числі й від Римської церкви. Під 
постановами цих Вселенських Соборів є підписи архієреїв усього Сходу і Заходу. 
Встановлені  на  семи  Вселенських  Соборах  догмати  й  головні  канони 
християнської  віри  є  незмінними,  постійними.  Це,  зокрема,  зафіксовано  ще 
другим каноном VI Вселенського Собору (692 рік).

  Отже, з часу своєї появи Христова Церква була національною, такою, якою 
заповідав  їй  бути  сам  Христос:  працювати  найперше  для  свого  народу.  Для 
виконання цієї заповіді, зазначає митрополит Іларіон, Ісус Христос створив чудо 
знання  нових  мов,  навчив  людей  говорити  ними.  Таким  чином,  для І.  Огієнка 
суттю Церкви  було її національне обличчя, служіння своєму народові.

  Митрополит  Іларіон  вважає  Церкву  національною  не  лише  за  природою 
самого християнства, а й тому, що вона по-своєму розуміє загальні християнські 
підвалини, має свої перекази, своїх святих, свою культову систему. Українська 
Церква  тому  є  національною,  доводив  І.  Огієнко,  що  вона  виробила  власне 
розуміння  православ'я,  яке  істотно  відрізняється  від  його  різних  національних 
форм.

  Причину  сприйняття  різними  народами  по-своєму  християнської  віри 
вчений  вбачав  у  тому,  що  кожний  із  них  «мав  свою  власну  віру  ще й  до 
християнства, і, звичайно, міцно тримався її». Тому, зауважує він, «не зрозуміємо 
правдиво  духовного розвою й історії нашої церкви, коли не знаємо духовного 
стану народу ще до християнства, бо дослідник на кожному кроці зустрічає таке, 
чого ніяк не зможе ані належно вияснити, ані повно зрозуміти, стоячи на грунті 
самого тільки християнства».

  Українську  Церкву  характеризує  наявність  своєї  національної  місцевої 
традиції, ідеології, свого розуміння другорядних канонів, способів відправлення
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богослужіння, наявність великого сонму святих, специфічних форм управління, 
особливих нагород духовенства, його одягу, форм будівель тощо.

  Національна риса Української Православної Церкви виявляється, за Іваном 
Огієнком,  і  в  тому,  що  ця  Церква  активно  включилася  у  процес  формування 
свідомої  української  нації,  вчить  вірних  любити  свій  народ,  його  звичаї,  віру, 
берегти  рідну  мову,  пісню.  Національна  Церква,  на  думку  богослова,  врешті-
решт має і таку заслугу: вона виплекала і виховала «найчистіший національний 
тип українця».

  Прийняття православ'я Україною-Руссю митрополит Іларіон розглядав як 
органічний акт саморозвитку українства, оскільки при цьому відбувся не якийсь 
злам  «національної  духовної  вдачі  народу»,  а  навпаки—її  збагачення, 
«піднесення  на  незмірно  вищий  рівень  — рівень  морально-релігійної 
свідомості».  Приймаючи християнство,  Україна це робила  не  механічно.  Вона 
християнізувалася, а християнська Церква і її характер, прийнятий від Візантії,— 
українізувалися.  Утворилося  історічно-духовне  явище,  яке  ми  називаємо 
Українське Православ'я.

  Національну особливість православ'я в Україні митрополит Іларіон вбачав 
також у тому, що його Церква тут є первозванною і апостольською. Він визнавав 
святого  апостола  Андрія,  першого архієпископа  Константинопольського, 
патріарха вселенського, українським апостолом, основоположником Української 
Церкви.  На  його  думку,  це  доводить,  що  «Україна  нічим  не  менша від  інших 
східних народів, бо і в ній проповідував апостол».

  Взагалі вчений-богослов пов'язував появу християнства в Україні-Руси не 
стільки  з  «охрещенням  її  князем  Володимиром»,  скільки  з  місіонерською 
діяльністю  на  наших  землях  апостола  Андрія.  А  оскільки  він,  як і  брат  його 
Петро,  є  первозванним,  то  цим  самим  І.  Огієнко  певною  мірою  вирівнював 
значущість у християнському світі вітчизняного православ'я, ставлячи його на 
один щабель з римським.

  Вчений-богослов у своїх наукових розвідках звертається також до аналізу 
інших  національних  рис  Української  православної  церкви.  Насамперед  він 
називає її матір'ю, з якої вийшли Російська і Білоруська Церкви, чим заперечує 
поширену  теорію  колисковості  Київської  Русі  щодо  трьох  братніх народів, 
єдинонаступництва з боку Московського царства.

  З  давен  Українська  Церква,  як  і  християнська  взагалі,  відзначалася 
соборноправністю.  Згідно  з  цим  принципом,  управління  в  ній,  на відміну, 
скажімо,  від  Російського  Православ'я,  де  панує  цезаропапізм,  здійснювалося 
незалежно від світських властей, але за активної участі з правом вирішального 
голосу  світських  осіб.  Соборноправність  в  українській  церкві  означала,  що 
жодний з її ієрархів не правив самовладно, ніхто з духовенства не приходив до 
громади непрошеним. Усі церковні посади були виборні. Традиція обиральності 
від  приходського  священика  до  митрополита  зближувала  Церкву  з  народом, 
робила її демократичною інституцією, тісно пов'язаною з життям людей. Певна 
рівноправність церковних і світських елементів в Українській

  Церкві створила унікальне явище — церковні братства, які в суспільному 
житті виконували роль церковно-культурних і освітніх організацій.
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  Вивчаючи історію Української Церкви, зокрема її священства, І. Огієнко 
виділяє ще одну національну ознаку українського православ'я: духовенство — і 
вище, і рядове — у нього є національним. Такі славетні фігури, як митрополит 
Іларіон  Київський,  Петро  Могила  та  інші  одержують  в  І.  Огієнка оцінки  як 
високоосвічених людей, що сприяли витворенню високої національної культури, 
еволюцію  українського  народу  у  свідому  національну  спільність. Ці  носії 
Українського  Православ'я  мали  суттєвий  вплив  на  православні  Церкви  всього 
слов'янського світу, зокрема Росії, Болгарії та  Сербії.

  За  сім  століть  свого  самостійного  існування  — від  988  до  1686  року  — 
сформувалися  риси,  які  виокремлюють  Українське  Православ'я  серед  інших 
форм  національного  православ'я.  Догматична  система  його,  що  формувалася 
переважно  в  XVI  — XVII  століттях,  викладена  в  Катехізисах  1595  і  1627 pp.
Стефана та Лаврентія Зизаніїв, а також у Катехізисі «Визнання віри» (1645 р.)
Петра  Могили.  її  не  можна ототожнювати  зі  схемою  Російського  Православ'я, 
яке  вийшло  з  Українського,  але  має  свої  риси,  які,  зокрема,  закріплені  в 
«Катехізисі» архієпископа Макарія.

  Саме тому відродження Українського Православ'я — це не просто зміна у 
назві, що зробив Український екзархат Російської Православної Церкви, не лише 
перехід  на  богослужіння  національною  мовою.  Таке  відродження  передбачає 
насамперед,  як  зазначає  митрополит  Іларіон,  повернення  до Українського 
Православ'я,  повернення  до  ідеології  того  православ'я,  яке  сформувалося  в 
Київській  митрополії  під  час  її  автономного  існування  в  юрисдикції 
Константинопольського Патріархату.

  Праці  І.  Огієнка  дають  підставу  для  висновку,  що  рисами,  які 
характеризують Українське Православ'я, є демократизм, євангелізм, побутовість. 
Демократизм  його  виражався  насамперед  у  характерних  для  нього  принципах 
соборноправності,  обиральності  всіх  церковних  посадових  осіб  за участю  в 
цьому з правом вирішального голосу мирян, релігійній толерантності, визнанні 
духу, а не букви новозавітного вчення. Принцип «служити народові —служити 
Богові» відобразило не лише залучення до церковного життя світських осіб, а й 
звернення  у  богослужбовій  і  видавничій  практиці  до  народної  мови, 
добродійництво, культурно-освітню діяльність, участь у законотворчості тощо.

  Євангелістськість,  як  риса  Українського  Православ'я,  витворювалася 
насамперед  у  прагненнях  його  духовників  у  всьому  йти  за  новозавітними 
принципами, берегти чистоту віри, а не обряду. Євангелістськість проявилася, 
зокрема,  у  спробах  добитися  апостольського  канонічного  устрою  Церкви, 
подолати  той  цезаропапізм,  тобто  залежність  від  світських  властей,  який  був 
закладений  у  православ'я  візантійством  і  утверджувався  опісля  Московською 
Церквою. Митрополит Іларіон наголошує на вірності Українського Православ'я 
вихідному  християнству.  Український  народ,  відзначає  він,  не  прийняв  таких 
грецьких  рис  християнства,  як  сприйняття  Христа  і  Божої  Матері Царем  і 
Царицею, як уподібнення церковних чинів до імперських, обласних начальників 
з надзвичайно пишними титулами і рабським вшануванням їх.

Чистоту християнства Українське Православ'я вбачало в чистоті основних
християнських догматів. Тому для нього неістотним було те, чи під час хрещення

185



 
 

 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

  

 

дитя занурюється у воду, а чи обливається нею. Важливо саме розуміння догмату 
хрещення. Чистота християнства, пише І. Огієнко, не в тому, скільки разів треба 
відкривати і закривати царські ворота, а як розуміти саму святу Літургію.

  Про  побутовість  Українського  Православ'я  свідчить  близькість  його 
обрядів  до  повсякденних  умов  життя  народу,  збереження  в  ньому  багатьох 
обрядово-звичаєвих елементів з народного побуту, зв'язок місяцеслова святих з 
господарчим життям селянина, наявність молитов на будь-який випадок життя 
тощо.  Приділяючи  значну  увагу  проповідницькій  діяльності,  Українське 
Православ'я витворило свою систему проповідей на щодень.

  Крім  названих  рис  і  характеристик  національної  Церкви,  митрополит 
Іларіон  виділяє  ще  й  такі,  як  своя  канонічна  територія,  окремішність  народу, 
наявність  віками  вироблених  специфічних  етнічних  ознак  тощо.  І найбільш 
суттєвим для визначення національного осердя, зокрема українськості Церкви, 
на  думку  митрополита,  є  мова  релігійного  життя.  Вона  — найкоротший  і 
найпрактичніший шлях людини до Бога.

  Особливо  багато  уваги  богослов  приділив  обстоюванню  ідеї  вживання 
рідної  мови  в  церковному  житті  українства.  «Рідна  мова,— писав  він,— то 
найголовніший наріжний камінь існування народу як окремої нації: без окремої 
мови нема самобутнього народу». Вона є найважливішою основою духовного і 
культурного зростання нашого народу. Без добре виробленої рідної мови немає 
всенародної свідомості, без такої свідомості немає нації, а без свідомості нації 
немає  державності.  Засобом  держави  для  виконання  рідномовних  функцій 
виступають школа, преса, радіо, кіно, інтелігенція, а також Церква.

  Відправа богослужінь живою мовою свого народу є не лише неодмінним 
чинником  збереження  його  як  окремої,  самостійної  нації,  а  й  гарантом  «тієї 
духовної користі, що є його метою». «Народ, що в храмі не чує своєї рідної мови, 
звичайно, не шанує і не береже її, як скарбу найдорожчого».

  Християнська  Церква  з  часу  свого  виникнення  була  наймогутнішою 
твердинею рідної мови, розглядаючи її як «родючий грунт віри», «шлях до Бога». 
З  утвердженням християнства  як  державної релігії  Римської імперії  мова її  — 
латинська — стала богослужбовою на підпорядкованих Риму територіях різних 
народів. Це призвело до відокремлення церковного життя від світського, втрати 
Церквою  відповідальності  за  мовне  винародовлення  етносу.  Але  «народ,  що 
слухає служби Божі на нерідній йому мові,— зазначає І. Огієнко,— подібний до 
в'язня, що любується світом Божим через в'язничі грати». Утвердження рідної 
мови  віруючих  в  літургійному  житті  усуває  цю  відокремленість.  Рідномовне 
богослужіння — це. надійний шлях до душі вірних, гарант орієнтації їх на добро.

  Виходячи  з  того,  що  без  Церкви  не  можна  створити  свідому  українську 
націю, І. Огієнко розробив цілу програму діяльності духовенства в рідномовному 
житті.  Кожний  священик  повинен  не  лише  добре  знати  літературну мову  й 
вимову народу, якому служить, а й пильно дбати про кращий стан рідної мови 
своїх вірних як основи їхньої національної культури й міцної твердині для віри:
«Рідна мова — шлях до Бога». 
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  І.  Огієнко  вважав  «непрощенним  гріхом»  вживання  священиком 
Української Церкви чужої мови в його родинному житті або в розмовах з вірним:
«Коли  ж  він  не  знає  мови  своїх  вірних,  не  дасть  їм  духовної  користі,  а  самій 
Церкві  пошкодить».  Більше  того,  на  думку  вченого-богослова,  священик  має 
відповідати  за  мовне  винародовлення  своєї  пастви,  не  допускати його  всіма 
можливими і доступними йому силами. При цьому в нагоді йому мають стати 
жінка-мати, домашнє читання вірних.

  Митрополит  Іларіон  прагне  всіляко  обгрунтувати  думку,  що  як  за 
Христовими  заповідями,  так  і  за  церковними  канонами  не  існує  якихось 
перешкод  щодо  вживання  Українською  Церквою  рідної  мови  в  літургійному 
житті. Звертаючись до джерел Українського Православ'я, він бачив успіх його 
поширення  в  тому,  що  християнство  прийшло  на  Україну-Русь  зрозумілою 
слов'янською  мовою.  Переклад  Святого  Письма  і  богослужбових  книг, 
здійснений Кирилом і Мефодієм, митрополит назвав працею нечувано сміливою, 
«бо ж довелося перекладати з незвичайно тонко вихованої грецької мови на мову 
просту,  грубу,  «базарну»  чи  «варварську».  Діяльність  солунських братів  була 
визнана  І.Огієнком  надзвичайно  корисною  для  слов'ян,  зокрема  українців, 
оскільки  вони  мали  можливість  зрозуміти  суть  вчення  Христа,  що до  цього 
перешкоджало їм зробити використання в богослужбовому тексті незрозумілої 
мови.

  Святе Письмо надає право народам славити Бога і чути про нього їх рідною 
мовою,  проти  чого  виступали  пилатники,  відстоюючи  ідею,  що  хвалити  Бога 
можна лише єврейською, грецькою та латинською мовами. Митрополит Іларіон 
неодноразово  цитує  такі  думки  із  Послання  апостола  Павла  до  коринтян:  «Як 
багато, наприклад, різних мов є на світі — і жодна з них не без значення! Бо коли 
я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду! Але в церкві 
волію п'ять слів зрозумілих сказати, щоб і інших навчити, аніж десять тисяч слів 
чужою мовою!» (14:10-19).

  Іван Огієнко дослідив, як з часом жива, проста, невироблена, навіть на той 
час  «варварська», «базарна» слов'янська мова в результаті  її сакралізації стала 
благословенною,  богослужбовою  не  з  ласки  православних  патріархів,  а 
римського  папи  Андріана  (868 p.). Але  освячена  церковнослов'янська  мова 
призвела до усунення з літургійного життя у слов'янському світі національних 
мов. Богослужіння тут рідною мовою стало розглядатися як неканонічне, таке, 
що  усуває  різницю  мирського  і  церковного.  «Ця  чужа  мова,— зауважує 
митрополит Іларіон,— заступила дорогу своїй місцевій живій мові».

  В Україні Церква все робила для того, щоб наблизити церковну мову до 
розуміння народу. Церковнослов'янська мова одержує тут свою власну вимову. 
Кирило-Мефодіївські  букви  пристосовуються  до  місцевих  умов  і  потреб,  по-
українському  ставиться  також  наголос  у  словах.  Пристосування 
церковнослов'янського  правопису  до  живої  народної  вимови,  яке  в XVIІ  ст. 
активно  проводила  у  життя  Українська  Православна  Церква,  мало  позитивне 
значення, оскільки не лише сприяло формуванню національної самосвідомості, 
а й робило зміст церковної служби зрозумілим. 
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  Але  цей  процес  був  припинений  указами  Петра  І.  По  всьому 
православному  світу  почала  поширюватися  релігійна  література,  написана 
архаїчною  російською  мовою  з  невеликими  домішками  церковнослов'янської. 
Київський  правопис  поступово  зникав.  На  території  Російської  імперії 
поширюються  однакові  церковні  видання  з  єдиною  церковною  вимовою  — 
московською,  з  одним  правописом—синодальним.  І  тут  слушною  є  думка  І. 
Огієнка, що «сучасна церковнослов'янська мова—це не мова старослов'янська, 
не мова Кирила і Мефодія, а тільки мова ново-церковнослов'янська: а коли вона 
є російською вимовою, то це староросійська мова».

  Митрополит  Іларіон  підходив  завжди  зважено  і  обгрунтовано  до 
вирішення  мовних  питань  церковного  життя.  Згадаймо  з  цієї  нагоди  ухвалу 
Холмсько-Підляшського  Єпархіального  Собору  від  23  жовтня  1941  року,  яка 
чітко  диференціювала  вживання  мови  за  різних  обставин.  Зокрема в  ухвалі 
зазначається, що богослужбовою мовою Української церкви є мова староукра-
їнська,  «цебто  мова  т.  зв.  церковнослов'янська  з  сучасною  українською 
фонетичною  вимовою  її.  Якщо  того  хоче  більшість  парафіян,  то 
благословляється  відправлення  богослужби  в  їх  церкві  живою  українською 
мовою».  На  думку  митрополита,  відправа  богослужінь  живою  мовою свого 
народу є не лише неодмінним чинником збереження його як окремої, самостійної 
нації, а й гарантом «тієї духовної користі що є його метою».

  Митрополит Іларіон покладав великі надії в здійсненні християнського 
екуменізму на Українську Православну Церкву. Він вважав, що як апостол 
Андрій покликав до Христа свого брата Петра, так само свого часу православна 
Андріївська церква покличе до себе Церкву Петра, і тоді Церква Христова стане 
єдиною і власне тоді на землі буде справді єдине стадо і єдиний пастир.

  Спілкуючись  з  А.  Шептицьким,  І.  Огієнко  бачив  те,  що  об'єднує  обидві 
історичні Церкви України, а не лише ті кілька догматів, до того ж неосновні, які 
богослови тлумачать по-різному. Тому він закликав своїх вірних не нападати на 
уніатів, вести «за ними лагідне співжиття. Це ж наші брати».

  Для  професора  І.  Огієнка  пріоритет  національної  ідеї  очевидний. 
Державність української нації забезпечить, з його точки зору, і релігійна єдність, 
і міжцерковний мир. А це, в свою чергу, матиме вирішальне значення у справі 
єдності  українського  народу,  бо  «релігійні  роздори  не  злагодять національних 
чварів,— в  унісон  Іларіону  відзначає  А.  Шептицький,— а  зроблять  їх  ще 
прикрішими і глибшими». Лише за умов національної єдності, писав митрополит 
Андрій, постане «одна хата» — українська держава.

  Як бачимо, у свідомості і Огієнка, і Шептицького витворилося своєрідне 
коло: релігійна єдність — національна єдність — українська держава.
Відзначимо, що ці ідеї стали не лише складовими їх логічно обгрунтованих схем, 
а й сенсом їх життя, великою надією та мрією.

  Хоч якими б фантастичними не здавалися висунуті митрополитами плани 
об'єднання двох Церков, але, на нашу думку, вони були недалекі від втілення їх 
в життя. А.Шептицький й І. Огієнко  йшли назустріч один одному не тільки на 
рівні  теорії.  Взаємна  толерантність,  зацікавленість   у  справах Церков-Сестер,
теплі, навіть  дружні особисті відносини між ієрархами є свідченням цього.
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Видрукувано в збірці «Іван Огієнко (митролполлдит Іларіон): патріот,
вчений,богослов» (К., 2012).

9. ДЕМІФОЛОГІЗАЦІЯ  ЕТНОЛОГІЇ  РЕЛІГІЇ:  МЕЖІ
РАДЯНСЬКИХ ТА СУЧАСНИХ ІНТЕРПРЕТАЦІЙ

Етнорелігійні проблеми давно є предметом вивчення світової науки, сучасна
теоретична  та  емпірична  база якої  була  закладена  відомими  класиками 
еволюціоністської  етнології  та  соціальної  антропології,  представниками 
диффузіонізму  та  культурно-історичної  школи.  Без  наукової  праці 
функціоналістів,  засновника  (Ф.Боас)  та  послідовників  “історичної  етнології”, 
соціологічної  школи  Е.Дюркгейма, психоаналітика  З.Фрейда,  етнопсихологів, 
структуралістів (К.Леві-Стросс) та інших дослідницьких напрямів в етнології та 
релігієзнавстві неможливою була б сучасна етнологія релігії. До цього переліку 
імен зарубіжних  колег,  чиї  досягнення  в  цій  галузі  загальновизнані, можемо 
зараховувати  й  вітчизняних  науковців,  праці  яких  добре  відомі184,  але 
потребують  певного  критичного  осмислення.  Звільнення  від  ідеологічних 
нашарувань,  деміфологізації  вимагають  і  ті  дослідження,  які  проводилися  в 
радянську  добу,  і  ті,  які  ведуться  в  наш  час  прихильниками  наукового 
романтизму.

  Співвідношення  релігії  та  етносу - важлива  наукова  проблема,  яка  знає 
різноманітні  підходи  до  її  вирішення.  Серед  останніх  назвемо  такі  усталені 
концепції,  як  компенсаційна,  гносеологічна,  функціональна,  релігійна  та  ін. 
Виходячи з першої концепції, поява релігії в рамках спільнот, які об’єдналися за 
принципом  спорідненості,  пояснювалася  як  спосіб  ідеологізації  соціального 
захисту  від  страху,  безсилля,  якої  вимагали  жахливі умови  первісного  життя. 
Релігійна свідомість тісно пов'язує між собою релігію і етнос, але не природними 
коріннями,  а  божественними.  І  нація  і  релігія  постають  в  ній  як творива  Божі, 
проекція  космічних  принципів  організації  суспільства  та  віри  в Бога. 
Гносеологічний підхід передбачає, що релігію пізнають через ідеї, які відтворюють 
певну реальність. З'ясувавши сутність цієї реальності і причини появи таких хибних 
поглядів, джерелом  яких виступає релігія, цей підхід обмежує релігію системою 
переконань або уявлень. Відповідь на питання, чи є релігійні ідеї істинною віссю 
якоїсь  дефініції  дійсності,  перетворюється  на  метафізичну  проблему.  Тому 
дослідники прийшли у своїх роздумах до висновку про необхідність застосування 
власне функціонального підходу до релігії, який, порівнюючи з іншими, має певні
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переваги.
  Функціональна інтерпретація базується на декількох пов'язаних між собою 

ідеях. Важливішою серед них є та, яка твердить: суспільства - це системи взаємно 
зумовлюючих один одного елементів. Тому релігійні уявлення не можна зрозуміти 
у відриві від цілісної структури, в якій вони знаходяться. Відтак важливо з’ясувати 
те,  яким  чином  релігійні  символи,  ритуали,  догмати  і  святі  місця  об'єднують  ті 
соціальні системи, інтегральною частиною яких вони є.

  Але функціональний аналіз має й свої слабкі місця. Розглядаючи роль релігії 
в етногенезі з точки зору лише її функціональності, ми свідомо відмовляємося від 
прагнень  зрозуміти  релігію  як  активний  фактор  соціальних  і  духовних  змін, 
зокрема як чинник етноісторії, етногенезу, етнорозвитку людства. Посилаючись на 
Дюркгеймівську функціоналістську модель, яка подає релігію винятково як похідне 
від соціального середовища, що її породжує, радянські вчені сприймали релігію як 
пасивний наслідок, а не причину локальних чи глобальних суспільних, в тому числі 
й  етнічних,  змін.  Дюркгейм  приписував  релігії  консервуючу,  зберігаючу,  тобто 
охоронну  функцію,  що,  зрозуміло,  не  призводить  до  змін  в  суспільстві.  Іншими 
словами, релігія сприймалася лише як надбудова над соціальними відносинами з 
надто пасивною її роллю в етнопроцесах. Саме тому не знайшли концептуальну 
інтерпретацію факти, які свідчили б про релігію як форму соціального й етнічного 
протесту.

  Проти такої точки зору, але в рамках того ж таки функціоналізму, виступив 
М.Вебер,  який  вважав,  що  релігія - складова  частина  соціального  процесу.  Він 
взявся  витлумачити  релігію  як  фактор  соціальних  змін,  а  не  лише як  основу 
стабільності суспільства. Роль релігії в історії людства дослідник виводив із змісту 
людської діяльності, яка орієнтована на певні смисли (ціннісні орієнтації). М.Вебер 
виявив  певний  образ  (тип)  діяльності  етносу,  який  задається  тим чи  іншим 
комплексом  релігійних  ідей,  що  втілені  у  відповідному  світогляді.  Він  також 
дослідив  вплив  релігії  на  етноси  як  соціокультурні  спільноти.  На  основі 
порівняльно-історичного аналізу світових релігій Вебер виділив три типи релігій як 
трьох  способів  відношення  до  світу:  пристосовницькі  (конфуціанство,  даосизм), 
втечі від світу (індуїзм, буддизм), опанування світом (іудаїзм, християнство)185.

  Функціоналістська  модель  релігії,  яка  інтерпретує  релігію  як  фактор 
інтеграції суспільства, не може з’ясувати те, чому релігія має здатність викликати 
конфлікти, а відтак - і дезінтегрувати суспільство. На думку багатьох дослідників 
релігії,  тільки  марксистська  теорія  пояснює  це,  оскільки  розглядає  конфлікт  як 
причину, що породжує релігію. З точки зору К.Маркса, релігія відіграє негативну 
роль  із-за  того,  що  слугує  фактором  соціально-класової  інтеграції  і  підтримує 
стабільність  суспільства  в  інтересах  панівних  класів,  культивує соціальний 
конформізм, пасивність. Марксизм розвіяв романтизм щодо винятково позитивної 
ролі  релігії,  проте  він  абсолютизував  її  негативи  до  рівня  її  суті  (конфліктність, 
смиренність,  втішність  та  ін.). Деструктивність  релігії  проявляється  не  лише  на 
рівні її суспільної функціональності, а й на внутрішньому рівні, на рівні діяльності 
окремих релігійних громад.

Недоліком концепцій вище означених дослідників релігії - послідовників і
                                                 

  185Вебер М. Хозяйственная этика мирових религий // Вебер М. Избранное. – М., 1994. – С.118-120.
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Е.Дюркгейма, і М.Вебера, і К.Маркса - в тому, що вони акцентували увагу лише на 
одному  чинникові,  а  треба  підходити  до  з'ясування  ролі  релігії в  житті  етносів 
комплексно.  Адже,  з  одного  боку,  релігія  виступала  як  фактор  інтегруючий,  що 
підтримує стабільність етнічної системи і загалом суспільства, а з іншого, - вона є 
джерелом змін в соціальній сфері, зокрема етнічній, які водночас викликали зміни 
і в самій релігії. Такий підхід дає можливість зрозуміти механізм, завдяки якому 
інтереси, що рухають людьми, впливають на їх свідомість і поведінку. Роль релігії 
не зводиться лише до функціональної чи дисфункціональної. Випадки, коли релігія 
виступає  як  фактор  дезінтеграції, конфлікту,  руйнування,  ще  не говорить  про  її 
негативну природу.

  Після  М.Вебера  та  К.Маркса  виникло  багато  нових  шкіл,  які  прагнули 
подолати однобічність попередніх, зокрема, концепції Т.Парсонса, Р.Белла та ін. 186.
Але завдання дослідника не стільки в тому, щоб відзнайти єдине істинне вчення 
серед  існуючих  з’ясувань  проблеми  (хоч  обізнаність  з  існуючими точками  зору 
надзвичайно  важлива  для  формування  своїх  власних  поглядів),  скільки  у  зміні 
методологічних  підходів  до  етнорелігійних  проблем.  Особливе  значення  має 
трансформація методології для екзистенційної характеристики українського буття, 
про  що  наголошується  в  останніх  дослідженнях  українських  філософів:
методологія,  будучи  світоглядно-теоретичним  стрижнем  культури,  виражає 
типовий для її носіїв “спосіб думання” 187.

  Класична  методологія  виходить  із  ідеї  розвитку  і  прогресу  людського 
суспільства.  В  таких  координатах  етногенез  витлумачується  як  еволюція  від 
нижчого до вищого. Визнаючи, що у світі ”все тече і все змінюється”, вчення про 
розвиток  і  прогрес  базується  зрештою  на  вірі  у  “невидиму  руку” об’єктивних 
законів перетворень.

  Альтернативою  пануючим  донедавна методологіям  є  нині  поширені  теорії 
постмодерну,  в  основі  яких  лежить  ідея  становлення  і  підтримки стабільності 
гетероетнічної  природи  соціального  життя  планети,  його 
мультикультуральності188. Але використання їх для пояснення суспільних процесів 
також не вичерпне: виявилося, що постмодерн спирається на спільну з модерном 
міфологему розвитку і прогресу, обов’язковим елементом якої є заперечення. Воно 
визнається християнством (світ у злі лежить), марксизмом-ленінізмом (світ насилля 
зруйнуємо,  а  потім),  націоналізмом  (знищимо  ворогів  нації  і  збудуємо), 
екзистенціалізмом (бунт проти одномірності), позитивізмом (концепція революції 
Куна),  критичним  раціоналізмом  К.Поппера  (соросівський  варіант створення
суспільства-держави) тощо. Абсолютно правий Є.Бистрицький, який вважає, що 
постмодернізм,  оперуючи  абстракціями,  наприклад  “відкритого  суспільства”, 
ініціює  конфлікти,  що  виникають  в  реальності,  зокрема  між  національним  і 
загальнолюдським  (демократією).  Людина,  та  й  суспільство,  нібито  вимушено 
постійно  вибирати  між  ціннісними  полюсами.  В  результаті утвердження 
демократії, яка вимагає неминучого позбавлення національної ідентичності189, веде

                                                 
   
   
    
   

186 Див.: Гараджа В.И. Социология религии. – С.100-113.
187 Шевченко В. Українська людина: час і потреба самоопанування // Сучасність. – 1997. - №11. – С.68.
188 Лук’янець В.С., Соболь О.М. Філософський постмодерн. – К., 1998. – С.250.
189 Бистрицький Є.Відродження культури: міф і реальність // Політична думка. – 1993.- №1. - С.32.
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до  денаціоналізації  світу,  але  не  шляхом  “злиття  націй”,  як  це проектувалось, 
скажімо, в СРСР, а через втрату смислового поля нацкультури із-за її відкритості за 
умов глобальної демократії.

  Свобода  у  виборі  класичної  чи  некласичної  методології  у  витлумаченні 
суспільних  явищ,  зокрема  етнорелігійних,  свідчить  про  наявний  методологічний 
плюралізм, який нині присутній в Україні. Але, зупинившись на стадії запозичення 
різних  теорії  і  не  творячи  свої  власні,  українська  наука  може  обмежитися 
посередництвом, коментуванням, глашатая чужих методологій. Це не означає, що 
потрібно відмовитися від опанування світових здобутків.

  Сучасна  етнологічна  наука  вимагає  критичного  мислення,  деміфологізації 
науки,  суспільної  свідомості,  опертя  не  на  міфи,  а  реальні  факти.  В  цьому 
неоціниму  допомогу  надасть  знайомство  із  історією  висвітлення  етнічних  і 
релігійних  проблем  в  вітчизняній  і  закордонній  традиції,  ігнорувати  яку, 
незважаючи  на  всю  її  історичність,  не  можна.  Наступність  наукових  теорій  і 
методологічних  підходів  – важливий  принцип  сучасних  досліджень.  Так,  у 
витлумаченні  переважно  всіх  найважливіших  теоретико-етнологічних  проблем 
більшість  українських  вчених  обрала  третій  шлях  – синтетичні  біосоціальні  та 
соціобіологічні  підходи.  Голе  соціологізаторство  і  формаційність,  однаковою 
мірою як і біологічність чи природо-географічність, націоналізм чи космополітизм, 
сьогодні вже не можуть бути методологічним базисом етнорелігійних досліджень. 
Майже  всіма  етнологами  України поділяються  позиції  так  званої  гуманістичної 
етнології, хоча й досі можна віднайти прихильників непопулярних нині концепцій 
та теорій.

  Актуальним  методологічним  завданням  є  відмова  від  традиційного для 
етнології  релігії  однобічного  опертя  на  етнографічні  джерела,  подолання  явної 
етнографічної  спрямованості  етнорелігійних  досліджень,  виведення  їх  на  рівень 
філософського, релігієзнавчого осмислення етнічних і релігійних феноменів. З цією 
метою для аналізу етнорелігійних феноменів необхідно включити відомі й невідомі 
історичні, літературні, релігійні, публіцистичні та наукові праці релігійних діячів і 
вчених різних світоглядних та конфесійних уподобань, щоб синтезувати здобутки 
досліджень  попередніх  епох  і шкіл,  творчо  переосмислити  донедавна  пануючі 
марксистські  концепції  і  популярні  нині  альтернативні  теорії,  врахувати  рівень 
розв’язання подібних проблем в зарубіжній науці.

  Виходячи з таких методологічних засад, можна проаналізувати вітчизняні (і 
то далеко не всі) здобутки в сфері вивчення етнорелігійних феноменів, які свідчать 
про відродження значною мірою втраченої традиції.

  Необхідність  комплексних  досліджень  в  цій  сфері  стала  очевидною ще  у 
другій  половині  ХХ  ст.  Незважаючи  на  явну  ідеологізацію  науки в  минулому, 
тогочасна школа етнографів та етнологів начолі з Ю.В.Бромлеєм отримала немало 
цікавих результатів, що дає підстави вважати її (з певними обмовками) одним із 
джерел  сучасного  “етнологічного  буму”  в  Україні.  Деякі  праці  радянських 
етнографів  і  досі  не  втратили  своєї  актуальності  у  сфері  дослідження  етносу, 
етногенезу,  етнічності  тощо.  З  тих  часів  залишилося  декілька  книжок,  які 
відзначаються  новаторськими  підходами  до  етнологічних  проблем. Серед  них -
праці  Л.Гумільова,  які  можна  вважати  реакцією вченого  на  засилля
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соціологізаторства  в  базованій  на  марксизмі  етнографії.  Л.Гумільов  послідовно 
відстоює відмінну від офіційної точку зору на розвиток етносів, пояснюючи його 
виключно як результат “певного вибуху пасіонарності”. “Сам процес етногенезу, -
слушно  зазначає  він, - пов'язаний  з  певною  формою енергії,  енергією  живої 
речовини  і  є  несоціальним  процесом”190.  За  визнанням  деяких  дослідників, 
концепцію  Л.Гумільова  можна  вважати  натуралістичною  концепцією історії 
класичного  європейського  раціоналізму,  в  якій  соціальний  поступ людства 
витлумачується  як  однозначно  запрограмований  природний  процес. Подібну 
концепцію  знайдемо  й  у  А.Свідзинського191,  який  на  формування  та  еволюцію 
етносу поширює теорію самоорганізації, а це є не що інше, як редукція соціального 
розвитку  до  природних  явищ.  І  хоч  деякі  висновки  як  Гумільова, так  і 
Свідзинського викликають незгоду і бажання дискутувати, однак їхні концепції, без 
сумніву, мають евристичну значимість.

Про етнологію релігії як етнографічну субдисципліну було заявлено ще у 80-
х  роках  м.ст.192,  коли  дослідники  окреслювали  предметне  поле  цієї  галузі  знань. 
Остання  визначалася  як  наука  про  релігії  народів  світу,  ранні  форми  релігії, 
релігійне життя етносів. Розуміючи те, наскільки релігія і етнос взаємопов’язані та 
взаємозумовлені,  відзначаючи  спорідненість  об’єктів  етнології  релігії  та  історії 
релігії, вчені все ж таки прагнули розвести їх, вважаючи, що для етнології релігії 
основним  є  опертя  на  етнографічні,  а  не  історико-релігійні  джерела.  Явно 
одностороння етнографічна спрямованість позначилася і на змісті етнології релігії 
як  науки.  Навряд  чи  можна  погодитися  з  таким  свідомим  обмеженням  її  лише 
релігіями  первісних  суспільств,  тобто  проблемою  походження  релігії,  релігіями 
сучасних примітивних племен, за якими можна реконструювати появу релігійних 
вірувань та культів, виділити найархаїчніші релігійні комплекси. Такий підхід нині 
характерний  для  наших  польських  колег-релігієзнавців.  Незважаючи  на  окремі 
спроби  подолати  етнографізм  етнології  релігії  шляхом  розширення сфери  її 
досліджень  за  рахунок  нових  тем, їй  фактично  було  відмовлено  в науковій 
самодостатності.

  Хоча  ідея  про  виокремлення  етнології  релігії  в  цілісну  науку  не знайшла 
належного  розвитку,  дослідження  етнорелігійних  процесів  відбувалося  в  рамках 
етнографії, історії, соціології, філософії, наукового атеїзму. Одними з перших, хто 
почав їх розвивати ще в радянські часи, були російські, литовські та українські вчені 
Я.Мінкявічюс,  О.Іпатов,  І.Болотін,  В.Зоц,  М.Кирюшко,  О.Шуба  та інші. 
Спираючись на марксизм як загальну теорію, вони звернули увагу на теоретичні 
проблеми  взаємозв’язку  і  взаємовпливу  національного  і  релігійного,  як  правило, 
безвідносно до певної конфесії або конкретної нації. Їхні праці стали своєрідним 
підсумком  осмислення  етнічних  і  релігійних  проблем  в радянській  літературі. 
Запропонувавши допустимі визначення деяких етнорелігійних явищ, дослідивши 
окремі закономірності взаємозв’язку між релігією та нацією, автори, як правило,
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обмежувалися демонстрацією конкретного матеріалу нерадянських реалій, які було 
прийнято  критикувати  і  засуджувати.  Проте  вони  все  ж  актуалізували  такі 
проблеми  власне  етнології  релігії,  як  зв’язок  походження  релігії  та  етносу, 
вплетеність  релігії  в  соціальну,  а  відтак  і  в  етнічну  структуру суспільства, 
залежність  різних  форм  релігії  не  тільки  від  класовості  суспільства,  а  й  від 
конкретного  етнічного  середовища, наявність  рис  етнічного  характеру  навіть  в 
світових релігіях, функції релігії щодо етносів тощо.

  З усіх етнорелігійних проблем, які отримали особливу зацікавленість з боку 
дослідників, були проблеми етноконфесійні. Започаткував їх вивчення О.М.Іпатов, 
який  сформулював  оригінальні  ідеї  про  етнізацію  конфесійного  і 
конфесіоналізацію  етнічного:  етнічне  всмоктується  культом,  а  релігійні  звичаї  і 
традиції через зливання з народними віруваннями набувають характеру етнічних 
явищ193.  Етноконфесійні  зацікавлення  частково  були  продовжені  О.Іпатовим  в 
дослідженнях релігії та національної культури, зокрема православ’я194.

  Оскільки етноконфесійність поставала як небезпечне явище для стабільності 
радянського  суспільства,  то  й  оцінювалася  вона  переважно  негативно.  Лише 
наприкінці  80-х  років  м.  ст.,  з  настанням  горбачовської  відлиги,  в  літературі 
фіксується  факт  зростання  і  відродження  етнічної  та  релігійної (конфесійної)
самосвідомості  в  різних  регіонах  світу,  зокрема  в  Африці,  на  Близькому  і 
Середньому  Сході.  Етноконфесійна  свідомість  визнається  важливим фактором 
світового розвитку, який навіть акумулює в собі дію інших факторів – економічних, 
політичних,  міждержавних.  Наявність  етноконфесійних  конфліктів, які  в  епоху
“нового  політичного  мислення”  потребують  мирного  врегулювання, оцінюється 
конструктивно. Усвідомлення складності останнього приводить вчених до думки 
про  необхідність  міждисциплінарного  дослідження  етноконфесійності.  І  хоч 
етнологія  релігії  й  не  називається  саме  тією  наукою,  яка  здатна вирішити  ці 
питання, але доцільність її вже випливає із змісту статті І.В.Следзевського195.

  Досліджуючи етноконфесійність, автори кінця 80-х -початку 90-х років ХХ 
ст. звернули увагу на суперечливість процесу взаємодії національного і релігійного. 
З  одного  боку,  в  умовах  багатоетнічності  і  багатоконфесійності для  стабільності 
суспільства пріоритетним є збереження віротерпимості, формування толерантності 
в міжнаціональних і міжрелігійних відносинах. А з іншого – зростання національної 
самосвідомості  кожного  народу,  загальне  піднесення  рівня  релігійності 
суспільства,  збільшення  кількості релігійних  організацій,  призводить  до 
спричиненого  релігійною  роз’єднаністю  людей  загострення  національних 
відносин.

  Новий  етап  в  дослідженні  етнічних  і  релігійних  проблем,  у  становленні 
етнології  релігії  розпочався  після  1991  року,  позначеного  небувалою 
зацікавленістю  етнічними  і  релігійними  явищами  в  Україні.  На  перших  порах 
вітчизняні вчені зіткнулися з масою проблем, які не розв’язані до цього часу. Перш 
за  все  – це  проблема  понятійного  апарату.  Потрібно  визначитися  з  основними 
етнологічними  і  релігієзнавчими категоріями  (“етнос”,  “нація”, “релігія”,
                                                 

   
   

//междисциплинароности
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Этноконфессиональные процессы в современном мире. – Баку, 1989. - С.20-27.

194



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“етнічність”,  “релігійність”,  “етногенез”,  “етноідентифікація” тощо).  Аналіз 
наведених понять приводить до висновку про глибоке усвідомлення авторами їх 
суті,  високий  теоретичний  рівень їх  розкриття,  наукове  новаторство  у 
витлумаченнях, але відсутність єдино прийнятих тлумачень.

  Особливу  увагу  привертає  вивчення  етногенезу,  особливо  українського, 
оскільки це пов’язане із етнорелігійними процесами в Україні. Як з’ясувалося, ця 
проблема  належить  до  найбільш  сфальсифікованих  і  найменш  досліджених. 
Протягом останнього часу з’явилось чимало праць, присвячених цьому питанню, 
написаних  як  діаспорними  (Р.Шпорлюк,  Б.Кравченко,  Ф.Сисин,  А.Каппелер, 
Я.Пеленський, І.-П.Химка), так і нашими вченими (Я.Грицак, Я.Дашкевич, В.Євтух 
та ін.). Вони вважають, що в основі будь-яких досліджень національного життя має 
лежати  етнологічне  розуміння  історії196,  але  при  цьому  так  і  не  прийшли  до 
одностайної думки щодо походження і розвитку українців.

  Прагнучи  переосмислити  усталені  стереотипи  українського  етногенезу  як 
похідного і частини російської або польської історії, що донедавна панувала в науці, 
деякі  українські  дослідники  прилучаються  до  заміни  старих  міфів новими. 
З’являються концепції “етнічної чистоти” українців, які сягають своїми коренями у 
біологізаторське  розуміння  етносу  й  етногенези.  Важко  погодитися  з  тим,  що 
останній – це лише суто фізичний процес поєднання по крові. Будь-який етногенез 
виходить  за  рамки  винятково  етнічних  вимірів,  оскільки  етнічний розвиток 
відбувається разом із розвитком всіх інших сфер людського спільнотного життя –
способу господарювання, традицій, мови, релігії, звичаїв, ментальності, духовності, 
політичного життя, охоплюючи все буття нації. Популярною продовжує бути й ідея 
братньої  етногенетичної  колиски  росіян,  українців  і  білорусів, яка  нині  активно 
експлуатується,  зокрема  в  російсько-шовіністичній  кирилівській  концепції 
«русского мира».

  Дані археології та етнології, лінгвістики та антропології свідчать, що в історії 
українства дійсно було декілька «етногенетичних колисок». Однією з перших, про 
яку можна говорити достатньо впевнено, була індоєвропейська культура, спільна 
для багатьох, в т.ч. і слов’янських народів. Вважається, що на рубежі ІІ-І тисячоліть 
до  н.е.  з  цієї  спільної  колиски  виокремилися  слов’яни,  на  початку  нашої  ери  –
східнослов’янська спільнота, з якої в ІХ-Х столітті постала власне праукраїнська. 
Відтак  українці  перебували  довгий  час  в  одній  колисці  не  лише  із  слов’янами, 
зокрема східними, але й з германськими, романськими, балтськими, індійськими, 
іранськими,  кельтськими,  а  ще  й вірменським,  грецьким,  албанським  та  іншими 
народами, що у своїй сукупності колись становили єдину етномовну сім’ю.

  Характерно,  що  в  результаті  сучасного  етногенезу  формуються, 
відокремлюються, творяться, інтегруються, діляться і з’єднуються нові народи, що 
свідчить про безперервність цього процесу. Відповідно, поруч із вузькоетнічним 
усвідомленням  відбувається  усвідомлення  людьми  різних  націй  і  народів  своєї 
причетності  до  етнічних  спільнот  глобального  характеру  – слов’янства, 
європейства,  індоєвропейства.  І  це,  на  думку  деяких  дослідників,  зокрема 
А.Пономарьова197,  абсолютно  природні  процеси,  оскільки в  кожній  нації
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закладений  етногенетичний  код  причетності  до  великих  етнокультурних 
угруповань, що колись існували. Автор під єдиною колискою розуміє не одночасне 
зародження слов’янських, скажімо, народів в якомусь одному генетичному центрі, 
а  трактує  колиску  ширше  – як  культурну  спорідненість.  Інші  ж  вважають,  що 
етногенез українців – це суто етнічне постання, історія лише українського народу, 
в якій не враховуються, а інколи й протиставляються всі інші етнічні компоненти 
населення, які проживали на території України, а отже й не перебували за межами 
українського історичного процесу.

  Більшість дослідників розглядають етногенез українців як єдиний потік, без 
осмислення при цьому характеру і специфіки внеску в нього різних етнічних груп. 
Зрозуміло, що на певних історичних етапах українці мали тісні контакти з іншими 
етносами, що кожного разу мало свої наслідки. Історія українського етносу не раз 
перетиналася  в  історією  інших  етносів.  І  досі  не  маємо  цілісного  образу 
українського суспільства в його історичній ретроспективі: історія України постає 
як конгломерат мало пов’язаних між собою і українцями етнічних спільностей198.

  Не завжди вчені враховують духовні виміри етногенезу. Так, В.К.Паучок у 
своїй  праці  «Етногенез  українського  народу  і  становлення  національної 
символіки»199 “етногенезний підхід”прямо кладе в основу своїх досліджень, а всю 
історію України прагне витлумачувати з етнологічних позицій. Цим він демонструє 
відхід від колишніх формаційних підходів. Маємо відзначити, що автор жодним 
словом не згадав про роль релігії в цьому процесі. Недооцінюючи роль духовного 
фактора,  який,  на  думку  В.Паучка,  опосередковано  впливає  на  етноландшафтне 
оточення200, він вважає, що від часу розселення і до козаччини “етнічна психологія 
українців мало змінилася”. Звідси випливає його висновок: за 700 років панування 
християнства в свідомості українців не відбулося ніяких змін, тільки схильність до 
землеробства  посилилася.  Проте  це,  як  на  нас,  не  відповідає  історичній  правді. 
Автор, докладно досліджуючи давню символіку українців, її вплив на український 
етногенез,  не  побачив  тут  впливу  релігійного  світогляду  наших  предків. І  досі 
потребує уваги вчених проблеми релігієгенезу, який, власне, на певних історичних 
етапах  стає  етнорелігієгенезом. Зокрема,  в  Україні  етнорелігієгенез - досить 
складний процес внаслідок неодноразових змін парадигм поступу власної культури 
і  внаслідок  впливів  інонаціональних  культур.  Сформована  в  ході етногенезу 
етнічність  відчувається  й  усвідомлюється  суб’єктом  і  носієм  етнічності  шляхом 
етноідентифікації. В нашій науці утвердилася думка, що ідентифікація – це відчуття 
належності до якоїсь спільноти, в даному разі – до етнічної201. В такому визначенні 
закладений  результативний,  а  не  процесуальний  аспект  самовизначення. 
Запровадження Й.Г.Гердером у XVIIIст. поняття належності, що з часом переросло 
у поняття-концепцію ідентифікації, сформувало таку пасивність терміну. На нашу 
думку,  ідентифікація,  етнічна  чи  етнорелігійна,  не  обмежується відчуттям  або 
усвідомленням належності до етнічної чи етнорелігійної спільноти. В ідентифікації 
треба  бачити  і  сам  процес  набуття  етнічності,  віднайдення  себе як  носія  певної
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етнічності серед інших носіїв інших етнічностей.
  Особливо  гарячою  для  вітчизняних  етнологів  стала  проблема  української 

ідентичності,  яка  має  давню  історію  і  традицію  релігійного,  міфологічного  і 
наукового  осмислення  проблеми.  Але  “забута”  в  радянські  часи  проблема  після 
багаторічного  замовчування  починає  артикулюватися,  хоча  до  рівня  сучасного 
зарубіжного теоретизування українські вчені тільки підходять. Зініційована книгою 
Е.Сміта  “Національна  ідентичність”  дискусія  в  українській  науці отримала  свій 
розвиток. Західні дослідники виявили цікаві  закономірності в етнічних процесах 
Європи,  Америки,  інших  континентів.  Вивчаючи  Європу,  вони  побачили,  що 
етнічне начало наростає із Заходу на Схід, тобто посилюється ступінь “етнізації” 
населення,  його  культурно-мовна  своєрідність,  етнічна  відособленість, 
збільшується  роль  етнонаціонального  елементу  в  суспільному  житті  і  державно-
політичному  устрої.  Спираючись  на  висновки західних  авторитетів,  вітчизняні 
дослідники  прагнуть  переосмислити  й  власні  реалії.  Так,  ними  відзначено,  що 
трансформація етнічності (зміна її фаз) дещо відстає від світових стандартів. Якщо 
на питання про національність на Заході вам назвуть громадянську належність –
країну  проживання,  то  у  нас  – етнічне  походження,  хоч  донедавна  ще  називали 
місце  проживання  (“ми  – чернігівські”)  або  конфесійну  належність  (“ми  –
православні”).  Зафіксована  відмова  від  національного  зумовлена свідомим 
витісненням або заміщенням етнічного релігійним. 1917 рік національне і релігійне 
подавив  класовим,  витіснивши  і  перше  і  друге  на  периферію  суспільної  та 
індивідуальної свідомості. Пізніше, і це відзначає більшість сучасних дослідників, 
в  умовах  формування,  за  словами  Ю.В.Бромлея,  метаетнічної  спільності  –
радянський  народ,  передбачалося  і  наднаціональна  свідомість,  чого  реально  не 
існувало. Епоха перебудови, яка призвела до спалаху національної самосвідомості, 
розпаду  багатонаціональної  держави,  зняла  табу  на  етнічні  і  релігійні  теми. 
Етнічність,  ставши  елементом  політичної  боротьби,  релігійного  відродження, 
культурного  піднесення,  почала  активно  аналізуватися.  Вітчизняні  вчені 
зацікавилися  суттю  феномена,  формами  прояву,  історією  його  формування, 
умовами, які сприяють або зміцненню, або розмиванню ідентичності, а особливо –
сучасним  її  станом.  Визначивши,  що  таке  ідентичність,  в  т.ч.  й етнічна  та 
національна,  в  чому  більшість  дослідників  солідарна  один  з  одним,  дослідники 
заговорили  і  про  релігійну  ідентичність,  і,  як  похідну  від  обох,  етнорелігійну. 
Плідними  на  цьому  полі  виявилися  праці  Л.Нагорної,  М.Шульги  та ін.202

Повертаючись  до  самовизначення  українців,  треба  зазначити,  що  в певних 
історичних  періодах  “релігійна ідентичність  виявляється  значно сильнішою,  ніж 
етнічна”203, що особливо актуально для історичної України. Релігійний фактор в 
історії  нашої  країни,  як  аргументовано  продемонструвала  це  Л.Нагорна,  мав 
неабияке  значення  в  формуванні  національної  свідомості.  Так,  на думку  автора, 
поява  уніатства  і  наступна  “церковна  полеміка  між  православними й  уніатами 
сприяла усвідомленню давнього походження й ідентичності “руського народу”… 
Саме  під  впливом  цієї  полеміки  з’являється  відчуття  єдності  Руси  як  особливої

                                                 
  

   
   

202 Нагорна Л. Національна ідентичність: український феномен в історичній ретроспективі» // Розбудова держави. –
1997. - №7-8. – С.47-55; Шульга Н.А. Этническая самоидентификация личности. – К., 1996 та ін.
203 Нагорна Л. Там само. – С.48
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спільноти”.
  Зрозуміло,  що  проблема  ідентичності  має  не  стільки  теоретичне, скільки 

практичне значення. Визначення етнічності має конкретну практичну мету: як її 
зберегти? Ця тема є дуже актуальною не тільки для недавно посталої незалежної 
держави,  а  й  для  країн  єдиної  Європи,  яка  занепокоєна  збереженням  культурної 
ідентичності, своєрідності кожного народу, що увійшов до Європейського союзу, 
бо жодний з них не збирається втрачати національну самобутність.

  Розуміючи, що етнічна ідентифікація українців дещо ускладнена внаслідок 
історичного розділення етносу кордонами декількох держав (польсько-литовської, 
московської, угорської, румуно-волоської, польської, австро-угорської тощо), деякі 
дослідники  песимістично  налаштовані  щодо  можливості  такого  самовизначення, 
оскільки  етнічна  самосвідомість  українців  суперечлива.  З  одного боку,  українці 
нібито й відчувають свою єдність, а з іншого – включення до різних культур заважає 
їм  завершити  етнічну  консолідацію,  а  відтак  й  усвідомити  її204.  Як  аргумент 
останнього, М.Шульга наводить відсутність загальної самоназви аж до початку ХХ 
століття (малороси в Росії і русини в Польщі, Австро-Угорщині) 205. Відомо, що 
дехто сприймає Україну як неприродну державу, українців, а їх мову – як штучне 
явище.  Хоча  ще  в  минулому  столітті  карамзинську  і  погодінську  (підтриману 
В.Бєлінським)  концепцію  походження  українців  та  їх  мови  спростували  такі 
широковідомі європейські лінгвісти, як І.Срезневський, П.Шафарик, Ф.Міклошич 
та ін. Тому дивним видається реанімація-перевидання застарілих з точки зору науки 
і  політики  творів  А.М.Волконського,  А.Царинного, П.М.Богаєвського, 
І.А.Линниченка, Т.Д.Флоринського та інших з так званого “українського питання” 
в серії “Пути русского имперского сознания”. Це явно не сприятиме утвердженню 
історичної  правди,  налагодженню  нормальних  відносин  між  народами  та  їх 
державами.

  Вичерпну  відповідь  на  сумніви  деяких  науковців  щодо  самодостатності 
України  дав  Ярослав  Дашкевич, який  вважає,  що  “протягом  багатьох  століть 
етнічна субстанція українців не мінялася, а формальна зміна етноніму цілком не 
торкнулась  фактичного  етнічного  змісту  поняття”.206 Докладно  це  питання 
досліджено  в  статті  С.Шелухіна,  колективній  праці  В.Іванишина  і Я.Радевича-
Винницького та ін.207.

  З  початком  національного  відродження  і  постанням  незалежної  держави 
інформаційна ситуація щодо етнічного і релігійного питання різко змінилася. Але 
наш  час  характеризується  іншою  крайністю,  коли  на  зміну  ігнорування  чи 
свідомого  перекручування  дійсної ролі  релігії  в  етнопроцесах,  знову  ж  таки 
спотворюють  її  роль,  але  вже  в  напрямку  її  звеличення,  коли  найважливішими 
ознаками народу оголошується ідеологія, тобто релігія. Це відбувається не тільки в 
Україні, а й багатьох інших посттоталітарних країнах 208.
                                                 

 
   

   
  
  

 
  

  

204 Шульга Н. Этносоциальное и этнокультурное пространство Украины // Этничность на постсоветском 
пространстве: роль в обществе и перспективы. – К., 1997. – С.9.
205 Украинский сепаратизм в России: идеология раскола. – М., 1997.
206 Дашкевич Я. Національна  самосвідомість українців на зламі XVI-XVII ст.// Сучасність. – 1992. - №3. – С.65-74.
207 Шелухін С. Назва Україна// Хроніка -2000. – 1992. - №2. – С.50-63; Іванишин В., Радкевич-Винницький Я. 
Мова і нація. – С.171-183.
208 Радзиевский А.И. Как и Бог его – Триедин народ русский //Русская нация: историческое прошлое и проблеми
возрождения. М., 1995. - С.63.
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  Недоліком  сучасних  етнологічних  досліджень  можна  назвати  також їх 
гіпотетичність,  яка,  не  одержавши  належного  фактологічного  підтвердження, 
переростає  в  міфологічність.  Остання  представлена  працями  Юрія Канигіна  як 
найбільш  яскравого  його  представника.  Його  відомий  “Шлях  аріїв” та  спільна 
праця з З.Ткачуком “Українська мрія” (К., 1996) говорить про неослабну традицію 
осмислення  реальних  проблем  у  романтичних  і  міфологічних  формах.  Міф  про 
тотожність  або  прямий  етномовний зв’язок  між  трипільцями  і  українцями  дуже 
популярний в сучасній Україні і поруч із іншими міфами може вважатися спробою 
популяризації поширених ідей з історичного минулого. Ці “міфи поширюються як 
комп’ютерні  віруси”, - слушно  зауважив  Ю.Павленко209.  Цей  міф  Павленко 
спростовує таким аргументом: “Українці належать до слов’янської групи народів, 
а відтак склалися пізніше того, як праслов’янська спільність розпалася. Виникнення 
цієї спільності  ми  не  можемо  припускати  раніше  періоду  пізньої  бронзи. 
Трипільська ж культура – енеолітична, а відтак вона існувала й зникла задовго до 
утворення праслов’янства”210.

  Але  разом  з  тим  наука  зустрілася   й  із  спробою  декого  з  дослідників 
міфологізувати або сакралізувати українську історію, що виглядає традиційним для 
українського  рефлексування  над  якоюсь  проблемою.  Про  це  слушно писав 
І.Старовойт,  який  засуджував  характерний  українцям  романтизм  і міфологізм, 
оскільки  вони  спрямовують  свідомість  не  на пошуки  раціональних,  а  емоційно-
ірраціональних  способів  розв’язання  соціальних  проблем,  що  “є  досить-таки 
негативним  фактором  в  житті  етносу”211.  Описана  в  романтично-міфологічних 
термінах  історія  та  реальність  етносу  не  формують  тверезого  осмислення 
історичного процесу – при цьому як на рівні масової, так і теоретичної свідомості. 
Твориться  нова  доктрина  українства,  нові  міфологічні  герої,  починається 
обожнення  українського  народу,  урівнювання  його  з  іншими  так  званими 
«обраними народами».

  Мотив  такої  діяльності  зрозумілий  – вирвати  українців  із  стану 
меншовартості.  Але  ні  ідеалізація минулого,  ні  фантомізація  майбутнього  не 
приведуть до бажаного. Раціонально мислячі науковці прагнуть не сакралізовувати, 
а  аналізувати  етнічність,  неприємні  для  нас  самих  явища  і  процеси  в  етногенезі 
тощо.  Чи  може  міфологізація  історії  дати  українцям  впевненості, допомогти 
виробленню  конструктивної  концепції  подальшого  розвитку?  Міфологізація  –
безперспективна,  вона  зупиняється  на  минулому,  формує  хибні  уявлення  про 
теперішнє, не вірно орієнтує на майбутнє. І хоч якими позитивними не видаються 
мотиви  міфологізації,  вони  приносять  більше  шкоди,  ніж  користі. В  сучасних 
етнорелігійних  дослідженнях  не  завжди  вдається  уникати  надмірної  політизації, 
тому  виходять  книги,  які  переповнені  прикладами  таких  не  зовсім наукових 
підходів,  оскільки  тема  “релігія  та  етнос”  виходить  за  межі  науки,  стаючи 
елементом політичного життя. Така політизація зумовлена реаліями двадцятирічної 
державної  незалежності  України,  коли  все  ще  чиниться  свідомий  опір  ідеям 
національного відродження. Але звільнення наукового дослідження від політичних
                                                 

    
  
    

 

209 Проблема етномовної приналежності носіїв трипільської культури // Культурологічні студії. – К., 1999. – С.18.
210 Там само. – С.18-19.
211 Старовойт І.С. Західноєвропейська і українська ментальність. – Тернопіль, 1995. – С.134
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методів  аргументації  має  стати  нормою  будь-яких  пошуків,  а  тим  більше 
етнорелігійних.

  В цілому українські вчені в своїх працях намагаються синтезувати здобутки 
досліджень попередніх епох і шкіл, що загалом їм вдається зробити, оскільки вони 
творчо  переосмислили  й  донедавна пануючі  марксистські  концепції,  і  популярні 
нині  альтернативні  теорії,  врахували  рівень  осмислення  подібних проблем  в 
закордонній науці. Разом з тим це не означає, що всі актуальні сучасні проблеми, 
елементом яких постають релігія та нація, вирішені і не потребують подальшого 
вивчення. Утвердження етнології релігії можливе на основі чіткого виокремлення 
свого дослідницького поля, розробки власного категоріального апарату, виявлення 
загальних закономірностей етнорелігійних процесів, використання не лише методів 
і  методологій  різних  наук,  а  й  формування  своїх  власних.  Саме  на  стику  або 
перетині  різних  підходів постають  конструктивні  висновки,  з’являються  реальні 
можливості для набуття людством нових знань про себе, свою цілісність.

Видрукувано в збірці «Релігія і Церква в історії України» (Полтава, 2006).

10. ЕТНОРЕЛІГІЙНІ СТЕРЕОТИПИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНУВАННЯ
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

  Релігійне життя в будь-які епохи супроводжують не тільки реальні факти, 
але й суб’єктивне сприйняття їх. Фіксується не стільки реальність, скільки уява 
про неї. Серед поширених уявлень особливе місце належить стереотипам, які, з 
одного боку, систематизують та узагальнюють уявлення про світ, допомагаючи 
людині адекватно сприймати та інтерпретувати буття, а з іншого – консервують 
ці  уявлення,  що  іноді  заважає  людині  вписатися  в  нові  умови  життя.  Історія 
породила  чимало  релігійних  стереотипів,  завдяки  яким  відбулося 
конституювання  і  збереження  етносів,  націй,  релігійних  спільнот,  конфесій. 
Разом  з  тим  неконтрольоване  панування,  а  особливо  використання цих 
стереотипів в теорії і практиці суспільного та індивідуального буття призвело до 
ускладнень  у  функціонуванні  етнорелігійних  спільнот,  до  їх  боротьби,  навіть 
руйнації, в результаті чого зникли одні й з’явилися інші етноси, нації, релігії і 
Церкви.

  Реальність  суспільства,  в  якому  ми  живемо,  наповнена  безліччю 
стереотипів - етнічних,  політичних,  гендерних,  вікових,  культурних,  мовних, 
релігійних, які заважають набуттю новітньої ідентичності як колективним, так й 
індивідуальним  суб’єктам.  Стереотипи  виникають,  закріплюються, 
функціонують, знищуються, відроджуються і на буденному і на теоретичному 
рівнях. Вони тісно пов’язані із міфами, і не тільки історичними, а й сучасними
(соціальними,  культурними,  етнічними,  релігійними  тощо).  На  відміну  від 
останніх,  які  є  колективною  формою  узагальненого  відображення  дійсності  у 
вигляді  чуттєво-конкретних  персоніфікацій  і  олюднених  істот,  що  існують  у 
свідомості  як  абсолютно  реальні,  стереотипи,  будучи  своєрідним способом 
уявлення  про  інших  людей  та  їх  оцінки  у  фіксованих  і  негнучких термінах, 
базуються на певних характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином
сприйнятих особливостей  останніх,  виходячи  з  вузьких  припущень  про  їхнє
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походження, національність, расу, темперамент, здатність до мислення чи праці
212тощо .

  Не  зупиняючись  на  причинах  і  механізмах  формування  стереотипів, що 
само  по  собі  могло  б  стати  цікавим  дослідженням,  зазначимо,  що стереотипи 
виникають в результаті взаємодії - випадкової чи регулярної, одномоментної чи 
постійної - різних етнорелігійних спільнот. Більшість стереотипів – історичного 
походження:  подія,  що  колись  відбулася  і  вплинула  на  формування якогось 
враження,  тягнеться  шлейфом  позитивних  чи  негативних  споминів  і 
накладається  на  уявлення  сучасного  покоління.  Стереотип  – це  форма 
спрощення чи перебільшення якихось ознак групи людей, що подається стисло, 
небагатослівно,  у  вигляді  короткого  умовисновку.  Саме  тому  частіше  всього 
стереотипи  розуміються  як  узагальнена  перцепція  перших  вражень про  якусь 
групу,  яка  вирізняється  своєрідною,  незвичною,  іншою  поведінкою,  думками, 
мовою. І саме в такій якості вони можуть спровокувати упередження, фальшиві 
припущення  щодо  національних  або  релігійних  ознак  певної  групи людей. 
Стереотип може існувати у вигляді спрощеної концепції, вульгаризованої думки 
або уяви, невідповідного дійсності зображення про якісь спільні для певної групи 
ознаки. Стереотипи частіше всього мають негативну конотацію, але є багато і 
позитивних  стереотипів  стосовно  тих чи  інших груп  людей.  Є  стереотипи, які 
притаманні  тільки  якійсь  одній  культурі,  циркулюють  серед  якогось  одного 
народу чи групи людей, а є такі, що присутні в багатьох культурах, переходячи з 
культури в культуру.

  Всі  ці  короткі  характеристики  стосуються  і  сучасних  українських 
релігійних  стереотипів,  переважна  більшість  яких  також  родом  з минулого. 
Напрочуд  життєвими  виявилися  стереотипи,  сформовані  ще  в  дорадянський 
період,  зокрема  про  єдність  трьох братніх  слов’янських  народів та  їхню 
генетичну православність, про прозелітичність католицизму та його ворожість 
щодо  незахідних  народів  та  некатоликів,  про  наявність  особливої Східної 
політики Ватикану, метою якої є знищення православ’я та вселенське панування, 
про  чужість  протестантизму  духові  народу  та  його  традиціям,  зокрема  про  їх 
сектантськість  та  аполітичність,  яка  виявлялась  в  нібито  антидержавницьких
(антиімперіалістичних, антиросійських) настроях протестантів.

  Досі впливовими є радянські стереотипи, зокрема про духовну спільність 
та безрелігійнсть нової історичної спільноти людей – «советского народа», в т.ч. 
й  належного  до  неї  українського,  атеїстичність  його  духовних  лідерів
(Т.Шевченка, Лесі Українки, І.Франка та ін.). Уява про релігію як недовговічний 
«духовный  дурман  и  поработитель»  будівника  комунізму  доповнювалася 
нав’язаними образами віруючих людей досоціалістичних епох, Церква поставала 
як спільнота осіб похилого віку, неосвічених, відсталих. Уніати сприймалися як 
зрадники  українського  народу  та  слуги  Ватикану,  протестанти - як  посіпаки 
американського  імперіалізму,  мусульмани  як  вороги  християн,  які готові 
знищити  все,  що  не  відповідає  цінностям  феодальних  суспільств, іудеї  як
                                                 

 212 Див.: Pickering Michael. Stereotyping and Stereotypes // Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer George (ed). 
Blackwell Publishing, 2007//Blackwell Reference Online/http://www.sociologyencyclopedia.com/public
/tocnode? query=Pickering%2C+Michael.Stereotyping+and+Stereotypes.
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ритуалісти, які бездумно виконують обряди, віруючи в силу мертвих істин, які 
винні в розіп’ятті Ісуса Христа тощо.

  Але й в пострадянську епоху виникло і закріпилося в свідомості сучасної 
людини  чимало  стереотипів  щодо  релігійної  сфери,  зокрема  про  вроджену 
релігійність українця, яка переважає за своїм рівнем всі інші народи, про його 
архетипову  православність,  естетичну  залежність  від  східного  християнства, 
нездатність  до  раціонального  сприйняття  надприродного,  про  особливу 
прив’язаність  до  обряду,  традицій  і  звичаїв,  про  ненависть  Богдана 
Хмельницького і козаків до католиків та іудеїв, про русифікацію галичан з боку 
Російської Павославної Церкви, про межовість України між різними країнами та 
народами,  а  відтак  культурами  і  типами  духовності,  про  особливу місію  бути 
містком між православ’ям і католицизмом тощо. Кожний із згаданих висловів не 
може  вважатися  абсолютно  істинним  і  переконливим:  виникає  багато 
застережень,  уточнень,  пояснень.  Незважаючи  на  це,  можна  виокремити 
найпоширеніші нині в українському суспільстві стереотипи.

  Так,  активно  експлуатуються  в  сучасній  Україні  стереотипи  щодо 
католиків.  Серед  існуючих  у  масовій  свідомості  уявлень  про  католицизм, 
Католицьку Церкву знайдемо і такі, що продуковані буденною свідомістю, і такі, 
що  закріплені  в суспільній свідомості у  вигляді  концепцій,  теорій,  ментально-
конфесійної  норми.  Переважна  більшість  антикатолицьких  стереотипів  є 
наслідком  православної  творчості.  Щоб  дізнатися  про  циркулюючі нині 
стереотипи  щодо  католиків,  достатньо  ознайомитися  із  православною 
літературою, заглянути на будь-який православний сайт, почитати інформаційні 
повідомлення  про  міжцерковні  зустрічі,  послухати  інтерв’ю  будь-якого 
православного  ієрарха,  перелистати  шпальти  газет,  які  видруковуються  в 
єпархіях Православної Церкви Московського  Патріархату.

  Своєрідним переможцем у народному негативному сприйнятті католиків 
може бути функціонування в певних колах самого слова «католик», походження 
якого «любители» останніх виводять від слова «кат» (укр., як пояснюється для 
неукраїномовних,  «палач»).  «Католик»  намертво  приріс  до  «поляка»,  і  якщо 
немає  як  причепитися  до  сучасного  поляка  (дружній  сусід,  який  підтримує 
Україну), пам’ять всяк посилається на історичного – пана, гнобителя, нищівника 
православ’я  тощо.  Зрозуміло,  що  після  таких  потрактувань  католицизму  та  їх 
носіїв важко віднайти в Україні людину, а тим більше православну, яка б вважала 
католика  братом.  Нелюбов  до  католиків  у  переважної  більшості  українців 
невмотивована, якась підсвідома, нічим не аргументована, хіба що задавненими 
сумнівними  історичними  аргументами,  закріплена  традицією  антикатолицької 
радянської  пропаганди.  І  досі  зберігаються - як  релікти  народної  творчості  та 
комуністичної  ідеології - негативні  висловлювання  про  Папу  Римського, 
католицьких  монахів,  їх  підступності  у  намірах  і  діях  щодо  українців.  Як 
колючка в свідомості багатьох українців сидить враження про Ватикан як центр 
клерикального  антикомунізму  і  «оголтелой  борьбы»  проти  СРСР,  як 
натхненника холодної війни проти соцтабору, як надійна опору капіталізму та 
імперіалізму,  як  організатора  «крестового  похода  против  коммунизма»  тощо.
Посилені  завзятою  антирелігійною  пропагандою  КПРС,  дореволюційні
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православні стереотипи щодо католиків стали чи не основною перешкодою для 
місіонерської діяльності римо-католиків в Україні на початку 90-х років м.ст., 
для відновлення тих нечисельних громад, які існували в часи Російської імперії.

  Найяскравіше  антикатолицькі  установки  культивуються  в  сучасних 
біляправославних інституціях, братствах, рухах. Навіть в середовищі освічених 
людей  відкрито  маніфестується  чужість  католицизму  культурі  і  ментальності 
українського  народу.  «…Православ’я,  яке  ніколи  не  “відколювалося”,  а  є 
істинним продовженням заснованої Христом Церкви, зберегло найповніше дух 
любові Христової…», - пише Олександр Яровий, кандидат філологічних наук, у 
статті «Два різні добра. Уявлення про добро: східна та західна перспектива»213.

  Навіть  поверхове  знайомство  із  деякими  джерелами  дає  можливість 
узагальнити стереотипові уявлення про Ватикан і Католицьку Церкву. Ватикан 
звинувачують  в  тому,  що  він  вважає  весь  світ  місіонерським  полем  для 
Католицької  Церкви,  що  він  не  рахується  з  тим,  що  існують  території,  які 
традиційно  складають  юрисдикцію помісних  православних  Церков. 
Проголошується, що католицька експансія і прозелітизм – суть Східної політики 
Ватикану,  направленої  проти  православних  народів.  Вважається,  що  Ватикан 
розмиває  кордони  канонічної  території  православ’я  і  тепер  претендує 
утвердитися  на  Сході,  духовно  підпорядкувати  собі  потенційних  віруючих 
православних  християн.  Ватикан,  говорять,  конкурує  на  чужих  територіях  із 
автохтонними  християнськими  церквами,  здебільше  із  православними. 
Переважну  більшість  українців  переконують  в  тому,  що  католицький  Захід 
вороже налаштований щодо православного Сходу, а відтак будь-які ініціативи 
переговорів, діалогу, екуменічні заходи сприймаються громадською думкою як 
єресь, яку поширюють католики, що хочуть під своє крило зібрати всіх християн 
і стати над ними.

  Безумовно, завдяки присутності Римо-Католицької Церкви (далі – РКЦ)  в 
незалежній  Україні,  зростанню  кількості  її  громад,  діяльності  католицьких 
орденів  і  священиків  думка  про  католицизм  істотно змініється.  Ті,  які  уважно 
спостерігають за релігійним життям в державі, відзначають руйнування багатьох 
стереотипів,  особливо  на  Заході  України,  де  налагоджена  солідарна  співпраця 
різних  конфесійних  громад.  Схід,  зокрема  Дніпропетровськ,  Харків,  частково 
Південь,  зокрема  Одеса  та  Крим,  зустрілися  із  складнощами  у  поверненні 
культових споруд, що історично належали РКЦ. Не останню роль у конфліктах 
зіграли  соціальні  установки  тих,  хто  знаходиться  в  полоні  певних  стереотипів 
щодо  РКЦ  і  перебуває  при  владі.  Тут  панує  думка  про  генетичну  чужість 
католицизму  духовності  народу  всупереч  зростанню  кількості  віруючих-
католиків і появі в країні все нових католицьких громад.

  В українському суспільстві особливо популярними є антигреко-католицькі 
стереотипи. Греко-католикам дістається і за те, що вони надто релігійні, і за те, 
що виразно національні. «Уніат», як і «бандера», до сьогодні в окремих регіонах 
України звучить як образа. Уніатство тривалий час вважалося ганебним дітищем 
Ватикану,  змовою  польських  панів  проти  українського  народу,  засобом 
окатоличення і ополячення українців. Уніати подавалися слугами австрійського
                                                 
213 http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= fullinfo&r_type=&id=8487.
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та  польського  магнатства,  духовними  наставниками  українських  буржуазних 
націоналістів.  Персональним  нападкам  піддавалися  митрополит  Андрей 
Шептицький  і патріарх  Йосиф  Сліпий  за  їхні  антирадянські  настрої.  Вкрай 
негативні  стереотипи  щодо  греко-католиків  поширені  переважно  в  незахідних 
областях  України.  Ще  й  нині  і  в  друкованих  ЗМІ,  і  в  Інтернеті, особливо 
московсько-православних, можна віднайти тисячі провокативних висловлювань, 
подібних  тим,  які  живуть  в  інтернет-форумах  та  коментарях:  «цель  униатов -
полное уничтожения Православия. Поэтому срочно нужно топить всех униатов 
в  Днепре»  (Валерий),  «Украина  должна  быть  православной,  поэтому всех 
католиков,  псевдо,  греко  и  пр.  – чемодан,  вокзал,  Магадан»  (Игорь). Зверніть 
увагу,  всі  цй   судження  російськомовні,  а  відтак  є  виявом  московського 
«руського мира».

  Процес подолання стереотипів – надто складний і тривалий. Найскоріше 
звільнитися  від  негативного  сприйняття  греко-католиків,  незважаючи  на 
масштабну пропаганду радянської влади, вдалося Галичині, де за життя одного 
покоління  (1946-1989)  радянська  влада  сформувала  проти  уніатів  як  впливову 
православну  громаду,  так  і  вільнодумчий  альянс  інтелігенції.  Після  виходу  з 
підпілля  УГКЦ  за  останні 25 років  повністю  відродила  свою  структуру, 
інституції,  парафії. Проте  збереглися  помітні  складнощі  в  утвердженні  греко-
католиків  в  Центральних,  Південних  і  Східних  областях  України. Можна,  як 
анекдот,  згадувати  питання  представників  Севастопольської  міської  ради:  «А 
греко-католики – це християни?» чи невирішеність питання про надання дозволу 
побудови  греко-католицьких  храмів  в  Одеській,  Луганській  та  Харківській 
областях.  В  умовах  державного  визнання  принципу  свободи  совісті та 
віросповідань  останнє  виглядає  надто  дивним.  Нічим  іншим,  як  засиллям 
застарілих релігійних стереотипів, такі речі пояснити не можна. На відміну від 
Галичини, де  антиуніати  використовують  конфесійні  та історичні аргументи  в 
захисті своїх релігійних прав, східні борці проти унії оперують ідеологічними і 
політичними важелями, які були задіяні ще в тоталітарні часи.

  Важко в свідомість сучасного українця вживається поняття «український 
католик». Ще важче – поняття «український протестант». І це насамперед із-за 
того,  що  масово  протестантизм  в  Україні  вважається  неукраїнським  явищем. 
Більшість  звичайних  українців  переконані,  що  протестанти  виживають  лише 
завдяки західним фінансовим потокам. Непоодинокими звучать думки про те, що 
протестанти - це чужинці, які хоча й мають право на існування, але без права 
представляти  українську  релігійність,  не  кажучи  вже  про  якесь  домінування  в 
духовній сфері. Один «ліберал» пише: «Ну навіть я не можу спокійно дивитись 
на  очевидну  антидержавну  позицію  деякий  протестантських  течій, ну  не 
сприймаю  я  (і  не  звинувачуйте  мене  у  відсутності  християнської любові)
злочинних  методик,  котрі  вони  практикують...Душогуби...».  Інший доповнює:
«Не  будьте  наївними...  Вони - зайди  на  нашій  землі...».  Відповідаючи  на 
запитання  про  перспективи  примирення  між  конфесіями,  порозуміння  між 
Церквами, цей «християнин» пише: «Примирення не буде!!! І слава Богу!!!». А 
ось реакція іншого пересічного християнина на заклики протестантського лідера
про  піст  і  молитву:  «…вони  (заклики  – Л.Ф.)  мають  виходити  від духовних
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лідерів України, а не від протестантських лідерів, які вільні від знань традицій, 
духовності,  передань  нашого  українського  народу.  Ці  цінності  відстоювались 
кров’ю  і  життям  наших  пращурів.  А  тут  приходить  якийсь  Паночко і  рветься
"порулити"  духовним  життям  нашої  нації.  Не  ведіться  на  призиви чужинців  з 
чужою ідеологією, які б гарні ці призиви не були. Нам потрібно відроджувати 
свою  (православну)  віру  і  духовність.  Іменно  віру,  а  не  релігійність,  яка 
випробувана часом».

  «Украина  стала  государством только  благодаря  Православию,  а 
протестанты - это  чужеземцы,  которые  имеют  право  на  существование,  но  не 
имеют право доминировать в духовной жизни, - переконаний ще один учасник 
форуму. - Иисус Христос сам исполнял все законы Моисея и сказал, что ни одна 
иота не прейдет из Закона. Поэтому без Православия спасения невозможно. Да 
здравствует  каноническая  Украинская  Православная  Церковь  и  Митрополит 
Владимир!!!».  Мова  та  стилістика  викладеного  свідчать  про  те,  що  подібний 
фанатизм формується не українськими по духу Церквами, характерною ознакою 
яких загалом була певна конфесійна терпимість.

  Не  вільні  від  стереотипного  сприйняття  їх  і  православні. 
Найпопулярнішим стереотипом є уява про Україну як православну державу. Хоч 
жодний  законодавчий  акт і  не  фіксує  державний  статус  Православної  Церкви, 
остання  прагнула  поводити  себе  як  надбудовний  духовний  елемент держави. 
Сама Церква не заявляє про те, що православ’я є державною релігією, але деякі 
добровільні  ідеологи  і  партійні  лідери,  що  підтримують  православну  Церкву, 
озвучують  такі  думки.  Ініціативи  вищої  світської  влади  щодо  встановлення 
Помісної  Православної  Церкви  тільки  підсилюють  стереотип  державності 
православ’я.  Православ’я  подається  як  винятково  позитивна  сила в  історії 
народу,  з  відродженням  якої  пов’язують духовне  майбутнє  України. 
Православність  автоматично  сприймається  як  українськість  і  навпаки.  Для 
самоідентифікації  українців,  яких  70  років  переконували  в  їхніх генетичній 
безвірності, сама думка про дотичність до християнської, зокрема православної, 
ойкумени  видалася  чи  не  найреволюційнішою  з  усіх  демократичних гасел 
післягорбачовської  перебудови.  В  процесі  віднайдення  своєї  тожсамості,  коли 
потрібно було повертати вкрадені іншими державами історію, мову, культуру, 
цінності,  майбутнє,  ця  ідея  виявилася  конструктивною,  оскільки допомогла 
багатьом  добудувати,  а  для  деяких  і  наново  вибудувати  свою  культурну 
ідентичність, де релігія відігравала роль осереддя, навколо якого утворювалася 
вся культура українців. В усвідомленні історичності і духовності українського 
народу  цей  стереотип,  який  пережив  декілька  етапів  у  своєму  формуванні, 
зрештою  вписався  у  запропоноване  зовсім  національно  не  орієнтованого 
Л.Кучми гасло «Україна – не Росія». Але такого рівня усвідомлення замало для 
повноцінної  культурної  ідентичності.  У  конфесійних  вимірах  тожсамість 
України врешті концептуалізувалася  у формулу: самостійна частина спільного 
православного  простору.  Як  складова  Вселенського  православ’я,  Українське 
Православ’я все ще шукає своє історичне лоно, з якого народилася і Київська 
Церква,  і  Київська  митрополія,  і  Московський  Патріархат,  і  Київський
Патріархат. В православній свідомості переважно на буденному її рівні панують
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уявлення  про  канонічність  тільки  того  православ’я,  що  знаходиться  в 
євхаристійній  єдності  із  РПЦ,  а  відтак  всі  інші  православні  – не  благодатні  і 
розкольники. І ці стереотипи здолати православній свідомості навіть складніше, 
ніж католикам, протестантам та віруючим інших віросповідань.

  Основний  дискурс  в  сучасних  ідентифікаційних  пошуках-дискусіях  в 
Україні  – це  жорстка,  нав’язлива,  мрійливо-романтизована  демаркація 
християнського  Сходу  і  Заходу.  Переважна більшість дискутантів переконана, 
що  Православний  Схід  протистоїть  агресивному  Заходу,  а  отже  католикам  і 
протестантам.  «Західна  безбожна  й  антилюдяна  духовна  отрута  заливає  східні 
простори…».  «Явище  папізму  з  його зовсім  необмеженою  владою  не йде  з 
московитами  ні  в  яке  порівняння!»214.  Чи  не  єдиною  церквою  в  Україні,  яка 
прагне  здолати  цей  розподіл,  є  греко-католики,  які  живляться  вірою  в  свою 
особливу роль в об’єднанні християнського Сходу і Заходу.

  В  пошуках  своєї  ідентичності  населення  України  сьогодні  продукує 
переважно  ексклюзивістські  стереотипи,  які  виключають  певну  спільноту  з 
устабілізованих  культурних  ареалів.  В  умовах  ослаблення  власної традиції, 
занепаду  аж  до  відсутності  стійких  навиків  вироблення  своєї  культури,  мови, 
духовності  більш  оптимальними  видаються  інклюзивістські  стереотипи,  які  б 
замість  непродуктивного  виокремлення  і  унезалежнення  від  усіх  і вся  були 
замінені креативним ототожненням себе із історично успадкованими й відомими 
релігійними  системами,  якщо  останні  гармонійно  включають  особистість  і 
спільноту до космосу людської культури. Але різнополюсна орієнтація певних 
регіонів  залежно  від  їх  розташування  та  конфесійних  пріоритетів фактично 
спрямована на розхитування релігійної геополітичної ситуації. Традиційна карта 
розміщення  послідовників  тих  чи  інших  релігій  або  конфесій  піддається 
істотному  перегляду,  що  не  вирішує,  а  скоріше  ускладнює  проблему 
ідентифікаційної належності України.

Видрукувано в науковому збірнику «Релігія в контексті соціокультурних
трансформацій» (К., 2009).

11. ЕТНІЧНІ РЕЛІГІЇ В ЇХ СУТНОСТІ ТА РІЗНОМАНІТТІ

  На  зміну  первісним  релігійним  комплексам  приходять  етнічні  релігії. 
Термін, яким ми послуговуємося, позначаючи різні за змістом і формами, часом, 
місцем, ареалом виникнення та поширення релігії, обраний як альтернативний 
щодо звичного «національні релігії». Це зумовлено тим, що, на думку багатьох 
дослідників, зокрема такого авторитетного знавця історії релігії, як С. Токарев, 
останній є не зовсім вдалим. Етнічні релігії можна розглядати як: 1) новий тип 
релігій,  що  почав  складатися  у  деяких  народів  у  вигляді  систематичного 
оформлення  віросповідних  норм  та  чітко  зафіксованих  традицією  обрядів  та 
структур, що функціонують тільки в межах кожного з них; 2) новий етап (стадію, 
період)  в  еволюції  релігій,  що  пов’язано  з  певними  суспільними 
трансформаціями. Вплив суспільства на релігійні спільноти (рівною мірою як і
                                                 
214 http://pravoslavye.org.ua/index. php?action=fullinfo&r_type=&id=8487.
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навпаки)  виявився  настільки  істотним,  що  це  призвело  до  формування 
специфічних етнорелігійних комплексів, які синкретизували етнічні та релігійні 
ознаки у формі окремих етнічних релігій.

  Етнічні  релігії  є  результатом  сукупного  релігійного  досвіду  таких 
соціальних  організмів,  як  етнічні спільноти.  Їхні  релігійні  уявлення, 
переживання та практики, будучи зафіксованими в традиціях і звичаях народу, в 
особливостях його світогляду, типі мислення й моделях поведінки, в пам’ятках 
матеріальної  та  духовної  культури,  відображають  взаємозв’язок  двох  начал  –
етнічного та релігійного. Етнічні релігії є продуктом синтезу двох цих сутностей, 
двох  площин  людського  буття,  які  тривалий  час  взаємодіють  між  собою, 
зрештою етнічно забарвлюючи систему релігійних цінностей та сакралізуючи й 
символізуючи  світ  етносу.  В  етнорелігіях  відображаються  релігійні  аспекти 
життєдіяльності  етносів  та  етнічні  особливості  релігійного  буття  як  окремої 
особи-носія певної етнічності, так і всієї етнічної спільноти.

  Етнізм релігії фіксує безпосередній зв’язок між релігійним віруванням та 
етнічним  середовищем,  в  якому  вони  виникають  і  функціонують.  В етнічній 
релігії фіксується специфіка походження, історії та розвитку народу, особливості 
його сакралізованого світовідчуття, світосприймання і світоставлення. Етнічна 
релігія  акумулює  результати  пізнання  етносом  світу,  природного і 
надприродного, його духовні пошуки.

  Етнічні  релігії,  будучи  автохтонними  релігійними  комплексами,  що 
виникають природним шляхом по мірі дозрівання етнічного організму у межах 
конкретної  етнічної  території і  не  поширюються  на  інші  етноси,  є 
самодостатніми  духовними  системами,  які  задовольняють  духовно-культурні 
потреби певного  етносу.  Вони  є  засобом  його  самозбереження  як  самобутньої 
етнічної  спільноти,  постають  формою  пошуку  і  утвердження  етнічної 
тотожності.  В  процесі  життя  етносу  його  природна  релігія  зазнає змін, 
вдосконалюється і, якщо її розвитку не перешкоджають якісь зовнішні чинники, 
постає ідеальним виразником внутрішньої ідентичності або тожсамості народу.

  Таким  чином,  етнічна  релігія  – це  віросповідання  кровноспорідненої 
спільноти людей, яка має спільну територію (рідну землю), спільну мову (рідну 
мову), спільні родові легенди про походження свого народу, спільну історичну 
пам’ять, звичаї та обряди.

  Історичне  підґрунтя  виникнення  етнічних  релігій. Етнічні  релігії 
виникають  у  переломний  історичний  період,  який  пов’язується  із суттєвими 
якісними  змінами  в  суспільстві.  Вони  стосуються  різних  сторін  його 
функціонування:  знарядь  праці, економічного  устрою,  виробничих відносин, 
політичного  ладу,  форм  правління,  соціально-станової  диференціації,  форм 
людських  об’єднань  тощо.  Абсолютизація  якоїсь  однієї  з  них  призводила  до 
однобічності  в  розумінні  історичних  умов  появи  етнічних  релігій.  Пояснення 
виникнення  цих  релігій  розкладом  родоплем’яного  устрою,  настанням 
рабовласницької  суспільно-економічної  формації  та  становленням  класового 
суспільства  базувалося  на  визнанні  домінантою  суспільного  розвитку  способу 
виробництва  і  характерного  для  його  історичних  диференціацій  класового
поділу.  Деякі  етнічні  релігії  дійсно  спричинені  переходом  докласового
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суспільства у рабовласницьке, але беззастережно прийняти універсальність цієї 
умови неможливо, бо ж не всі народи пережили рабовласництво, а етнічні релігії 
виникали й за інших економічних та соціально-політичних устроїв.

  Обов’язковим історичним підґрунтям виникнення етнічних релігій є новий 
тип об’єднання людей (не у вузькі, виключно кровноспоріднені, а в громадянські 
общини),  які  зазнають  соціальної  диференціації  і  які  консолідуються  у  формі 
держави.  Відтак,  етнічні  релігії  виникають  на  стадії  формування соціально 
ієрархієзованих (за професією, станом, владою, функціями тощо) та державних 
суспільств.

  Хронологічно  визначити  цей  історичний  період  як  єдиний  і  одночасний 
для всіх народів досить складно. Для одних поява етнічних релігій датується ІV 
тисячоліттям до н.е., а для інших – ХХ століттям н.е. Але стадіально всі етнічні 
релігії  стоять  приблизно  на  одному  історичному  ступені215.  Правда,  етнічна 
релігія,  як  стадія  розвитку  будь-якої  релігії,  не  є  обов’язковою,  такою,  що 
послідовно замінює один ступінь на інший. Скажімо, арабські народи, серед яких 
зародився  іслам,  не  знали,  власне,  етнічної  релігії,  а  перейшли до  світової 
безпосередньо  від  родо-плем’яних  культів.  Так  само  й  первісні  племена 
Центральної  Африки,  які  приймають  християнство,  “перестрибують” стадію 
етнічної релігії. На українських теренах етнічна релігія також не сформувалася, 
хоч  князь  Володимир  і  прагнув  це  зробити  на  початку  90-х  років  Х  століття, 
звізши на Київські гори всіх ідолів-богів з різних регіонів Київської Русі. Але, 
запровадивши  зрештою  християнство,  він  цим  самим  перервав  процес 
становлення етнічної релігії давніх українців.

  Етнічні релігії виникають у рамках окремих народів, які з’являлися дуже 
нерівномірно.  Проте,  незважаючи  на  всю  унікальність і  самостійність  цих 
одиничних  процесів,  етнічні  релігії  все-таки  відтворюють  у  надто  загальних 
рисах етнорелігієгенез, у якому різні типи релігій перебувають у надто складних 
відносинах, взаємно переплітаються, впливають один на одного, створюючи нові 
синкретичні  форми.  Етнічні  релігії  виростають  із  суспільних  умов  існування 
будь-якого народу, тому вони не подібні між собою і за окремими елементами, і 
за духом, і за часом виникнення, і за типом відношення до трансцендентного, і 
за  змістом  віровчень,  і  за  культовими  формами.  Але  всі  їх  єднає те,  що  вони, 
сформувавшись серед одного народу, зрослися з ним.

  Сам термін “етнічна релігія” використовується давно і дається певній групі 
релігій,  чия  поява  і  функціонування,  межі  поширення  та  основні символи 
пов’язані з  якимось  певним  етнічним  утворенням.  Залежно  від  рівня 
етносоціального розвитку суспільства всі етнічні релігії поділяються на народні 
та національні або етнодержавні.

  Народні релігії. Виходячи із етимології грецького слова etnikos (родовий, 
народний,  язичницький),  народні  релігії  тотожні,  власне,  етнічним  у  вузькому 
розумінні  цього  слова.  Народними  релігіями  традиційно  вважаються  так  звані 
природні  релігії,  тобто  ті,  які  виникають  природним  шляхом  внаслідок 
поступового  й  довготривалого  розвитку  світоглядних  уявлень  тієї чи  іншої
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етнічної  спільноти  про  світ  природний  і  надприродний  і  які  представлені  у 
вигляді  міфів,  традицій,  звичаїв,  обрядів,  культів.  Певна  етнічна  спільність 
виникає  й  підтримується  завдяки  єдиному  генетичному  (кровноспорідненому)
походженню,  спільній  території  проживання  та  мові  спілкування, спільній 
історичній пам’яті, які зафіксовані у родових легендах про походження народу і 
постійно відтворюється при здійсненні колективних обрядів. Деякі дослідники 
навіть ототожнюють етнос і етнічну релігію, вважаючи складові етносу тим, що
“становить його етнічну релігію”216.

  До  народних  релігій  відносять  такі  релігійні  комплекси,  які  виникли  в 
середовищі  ранніх  етносів  і  відповідали  їхнім  духовним,  ідеологічним  та 
культурним  потребам.  Це,  насамперед, давньоіранські,  давньоєгипетські, 
давньоіндійські, давньогрецькі, давньослов’янські та інші релігії, які передували 
більш  розвинутим  релігіям  державних  етносів-народів  (зороастризм,  грецький 
чи  римський  політеїзм,  релігія  ацтеків  чи  інків,  релігія  східнослов’янських 
племен Київської Русі тощо). Народні релігії – це вияви автохтонних традицій, 
які  не  лише  зберігають  їх,  а  й  розвивають,  удосконалюють.  Народні  релігії  є 
обов’язковими для сповідання представниками певних етнічних спільнот. Їх, як 
правило, не вибирають, бо ж у них – народжуються.

  Подальша  доля  народних  релігій  залежить  від  наступної  історії  народу. 
Якщо  останній  під  впливом  зовнішніх  обставин  – природних  чи  соціальних 
катаклізмів (наприклад, зміна клімату, війни, поневолення і поглинення під час 
міграцій  тощо)  – зникає,  то  зникає  і  його  релігія.  Більшість  ранньоетнічних 
релігій втрачені повністю. Інша частина народних релігій або збереглася, але у 
модифікованому  вигляді,  або  видозмінилася  – органічно  вплелася  в  інші 
релігійні  комплекси,  увійшовши  у  більш  пізні  і  складні  культи, по-новому 
осмислюючи  старі  істини,  обряди,  традиції,  цінності.  При  конструктивній 
еволюції  народу  до  рівня  нації,  народна  релігія  переростає  рамки  вузької 
етнічності  і  стає  загальнонаціональним  явищем,  як,  скажімо,  індуїзм чи  сінто, 
тобто  національною  релігією.  Національна  релігія  – це  вже  вищий  ступінь 
розвитку етнічної релігії в широкому розумінні цього слова.

  Визначаючи  характерні  риси  народних  релігій  як  нового  типу  релігій, 
треба врахувати, що вони сформувалися в надрах родо-плем’яних культів, а тому 
є  результатом  певного  релігійного  синтезу  попередньої  традиції і  посталих 
новітніх явищ в релігійному житті конкретного народу. На стадії бездержавного 
етносу  ці  релігії  ще  дуже  тісно  пов’язані  з  народом,  а  тому  етнічні  і  релігійні 
кордони  збігаються.  На  відміну  від  панування  в  первісних  релігіях  сімейних 
богів,  на  передній  план  висуваються  божества-покровителі  народу.  Божества 
окремих племен нібито інтегруються, поширюючи свій вплив і покровительство 
на  значно  більші  (ніж  рід  чи  плем’я)  соціальні  групи.  В  основі цього  лежить 
міграція,  а  отже  і  соціально-культурні  контакти  різних  етносів.  З’являється 
потреба універсалізації релігійних поглядів.

  Соціальна диференціація в суспільстві зумовлює виокремлення в рамках 
народних релігій двох комплексів, один з яких призначений народним масам, де 
сильні  залишки  родо-плем’яних  культів,  а  другий  – офіційний  – для
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відокремленої  верхівки  суспільства,  який  утверджує  нові  ідеї  (соціальної 
нерівності,  походження  та  успадкованості  влади  земних  володарів від  богів, 
необхідності зрощення влади релігійної і політичної тощо). У народних релігіях 
земна  ієрархія,  побудована  за  принципом  панування  й  підлеглості, 
відтворюється  у  небесній,  коли  існує  політеїзм  і  кожний  з  богів опікується 
певною стихією, явищем, якоюсь стороною життєдіяльності народу.

  Отже,  крім  звичного  уособлення  навколишнього  середовища,  зокрема 
явищ і сил природи, у вигляді духів (гноми, мавки, русалки, водяники, лісовики 
та  ін.)  і  богів  (сонця,  місяця,  вітру,  вогню  тощо),  народні  релігії  уособлюють 
людську працю (боги землеробства, бог скотарства), різні сфери діяльності (бог 
письма). Так, у Давньому Єгипті землеробські боги мали вузьку «спеціалізацію»:
той, хто готує ґрунт; той, хто сіє; той, хто дає вологу; той, хто збирає врожай;
той, хто зберігає врожай та ін.

  Основними об’єктами релігійного поклоніння в народних релігіях стають 
боги, які поступово змінюють свій зовнішній вигляд у свідомості людей. Замість 
зооморфізму  (поклоніння  богам  в  образі  тварин)  приходить  антропоморфізм
(поклоніння людиноподібним богам).

  Світ  людей,  що  сповідують  ці  релігії,  повністю  населений  духами, 
демонами, богами з диференційованими функціями, між якими існують складні 
відносини  і  з  якими  треба  вміти  спілкуватися.  Богам  необхідно  приносити 
жертву,  здійснюючи  це  під  час  обов’язкових  і  складних  обрядів. Саме  тому 
народні  релігії  вважаються  обрядовими  й  офірними,  тобто  жертовними.  Без 
правильно  здійсненого  обряду  принесена  жертва  не  буде  прийнята богами,  а 
тому необхідний посередник між богами і людьми. У ролі посередника виступає 
жрець, який має високий авторитет у суспільстві, за звичаєм успадкований від 
батька.  Жрець  виконує  багато  функцій.  Він  – жертводавець,  ворожбит, 
заклинатель,  цілитель,  охоронець таємних  знань,  співець,  автор гімнів. 
Діяльність  жреця  утаємничена,  його  стосунки  з  віруючими  – дистанційовані. 
При цьому віруючі  – не учасники, а споглядальники обрядів. Рабів, чужинців, 
соціальні низи до релігійного культового ритуалу не допускали.

  Народні  релігії  не  знають  свого  родоначальника,  не  мають,  як  правило, 
храмів. У них немає письмових джерел (крім, хіба що, релігій єгиптян і майа), 
основною формою передачі знань є усний міф. Він і формує міфологічність цього 
типу релігії. Всі народні релігії вирізнялися своїм етноцентризмом.

  Національні або етнодержавні релігії. Появу цього типу релігій традиційно 
пов’язують  із  кризою  рабовласницького  ладу  і  переходом  до  феодальних 
відносин,  коли  релігія  починає  виконувати  функцію  ідеології,  спрямованої  на 
експлуатацію соціальних низів, захист класових інтересів, освячення соціальної 
нерівності тощо. У такій акцентації саме цих соціально-економічних чинників 
явно  проглядається  соціологізаторський  підхід,  який  не  враховує інших 
факторів: гносеологічних, психологічних, історичних тощо.

  Наявний у релігієзнавстві поділ усіх релігій на родо-плем’яні, національні 
та світові217 базується на поширених донедавна уявленнях про формаційні етапи 
етноісторії. Проте уточнення, які були зроблені останнім часом щодо загальних
                                                 

   217 Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1990. – С. 21-22.
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етнологічних  термінів,  зокрема  етносу  та  нації,  виявляють  недосконалість 
запропонованого  поділу.  Є  велика  кількість  релігій,  які  за  своїми 
характеристиками переросли рамки родів і племен, але не стали ще ознакою нації 
в  політичному  значенні.  Загалом,  на  момент,  коли  постає  нація  як 
етносоціальний  і  етнополітичний  організм  у  межах  державних  чи 
територіальних  кордонів,  де  люди  об’єднуються  за  історичним  та етнічним 
походженням,  мовою,  територією,  економічним  життям,  психологічним 
складом,  що  виявляється  у  спільній  культурі,  певній  соціальній структурі, 
розвиткові економічних зв’язків та самосвідомості, етнічні релігії, як правило, 
самі еволюціонують у позаетнічні, тобто світові, або замінюються ними.

  Вважається,  що  будь-яка  наступна  стадія  релігій, будучи  відображенням 
історично  значущих  суспільних  відносин,  не  має  своїх  власних  внутрішньо-
релігійних  підстав  для  трансформацій.  У  даному  разі  заміна  народних  релігій 
народно-державними  постає  результатом  заміни  специфічних  суспільних 
відносин,  їхніх  структурних  і  функціональних  елементів.  Вчені  застерігають 
вбачати в тому чи іншому типі релігій лише соціальні або економічні причини, 
лише  рівень  і  якість  відображення  суспільних  відносин.  Треба  враховувати 
також історично змінні відносини між людиною і спільнотою, в якій життєдіє

218людина .
  Приймаючи  певну  невизначеність та  умовність  терміну  “національні 

релігії”219,  але  не  знайшовши  кращого,  дослідники  пропонують  вживати  саме 
його  для  позначення  таких  етнорелігійних  утворень,  які  поширилися  серед 
населення певного народу і діють у межах конкретної держави, тобто в рамках 
державних народів. Зрозуміло, що державні народи – це ще не нації в сучасному 
розумінні цього слова. Відомо, що не соціально-політична, а кровноспоріднена 
єдність  лежала  в  основі  первісних  держав.  Тому  більш  вдалим  був би  термін
“державно-народні” або “народно-державні релігії”. Проте поняття “національна 
релігія” вже закріпилося у свідомості і є широковживаним як у релігієзнавстві, 
так і в етнології, політології, історії.

  На  відміну  від  народних  релігій,  народно-державні  тісно  пов’язані  із 
формуванням  самобутніх,  достатньо  розвинутих  суспільств,  які  базувалися  на 
високій землеробській культурі, коли з’являється чіткий розподіл праці, що веде 
до інтенсивного обміну, професіоналізації господарювання, формування міської 
культури  і  сильної  державної  влади.  Активізація  економічних,  культурних, 
торговельних  зв’язків  між  народами,  взаємопроникнення  їх  культур  сприяли 
зростанню  міграції  населення  різних  країн,  масштабним  зрушенням на  ринку 
праці, централізації держав, які були зацікавлені в уніфікації релігії, культів, у 
зменшенні віросповідної розмаїтості на їх територіях220.

  Народно-державні  релігії  – це  результат  ще  більшого  релігійного 
синкретизму.  Сформувавшись  у  надрах  народних  релігій,  вони  пережили 
відповідну еволюцію в період становлення національних держав. До складу цих 
релігій увійшли різні компоненти навіть первісних релігій, тобто вони містять у
                                                 

    
   

  
    

218 Див.: К типологии религий, предшествовавших христианству // Лукач Й. Пути богов. – М., 1984.– С.63.
219 Див.: Релігієзнавство. За ред. С.Бублика.– К., 1998.– С.115; Токарев С.А. Проблемы периодизации истории 
религии. – С.78.
220 Див.: Крывелев И. История религий. – М., 1985. – Т.1. – С.66-67.
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собі частку родоплем’яних культів, анімістичних народних вірувань тощо. При 
збереженні в них залишків одухотворення навколишнього середовища (у вигляді 
духів  і  богів)  на  перший  план  висувається  обожнення  людських  почуттів, 
переживань, психологічних станів (бог мудрості, бог любові тощо). Власне, для 
цього  етапу  характерна  поява  самого  поняття  “Бог”.  Багатобожжя, характерне 
для  народних  релігій,  дістає  свій  подальший розвиток  у  процесі  виділення 
якогось  одного  бога  як  головного,  виникає  таке  явище,  як  генотеїзм,  який 
поступово переростає у монотеїзм.

  На  думку  М.Вебера,  національні  боги  – функціональні  боги.  Вони 
відігравали певну роль захисника інтересів спільноти, яка його шанувала, могли 
навіть боротися з іншими, подібними до них чужими богами, боротися так, як 
ворогував із своїми сусідами їх народ.

  Коли стає очевидною необхідність у витлумаченні та поясненні того, що 
таке  Бог,  які  його  прояви,  то  з’являється  і  формується  віровчення  у  вигляді 
певних  релігійних  принципів,  вищих  істин,  моральних  заповідей, канонів  та 
догматів,  з’являються  народні  боги,  спасителі,  месії.  Усе  це  закладається  у 
віросповідні  джерела,  так  звані  «святі  книги»,  у  вчення  пророків  цих  релігій 
тощо. Тривалий час ці джерела існують в усній формі, але з часом починають 
записуватися.

  В  рамках  народно-державних  з’являються  перші  богословські  рефлексії, 
виникають  складні  релігійно-міфологічні  системи,  релігійно-філософські 
концепції, які пояснювали світобудову, природу і сутність людини, характер її 
відносин  із  Богом  та  своїми  одновірцями,  потойбічне  життя  тощо. Поступово 
релігії  цього  типу  перетворюються  із  релігій  ритуалізму  в  релігії,  які 
ґрунтуються на внутрішньому переконанні221. Це веде до уніфікації, а відтак і до 
спрощення культу, жертвоприношень. Відтепер жрецем міг стати будь-хто, а не 
тільки  нащадок  жреця,  з  обмеженими,  порівнюючи  із  попереднім  статусом, 
функціями,  які  зводилися  тільки  до  культових,  а  сам  жрець  перетворювався  у 
своєрідного державного службовця з відправи культу. Змінюється роль віруючих 
у  культовій  діяльності.  Вони  виступають  вже  не  пасивними  спостерігачами,  а 
активними учасниками богослужінь, ритуалів.

  Саме  на  стадії  народно-державних  релігій  ми  можемо  говорити  про 
остаточне відокремлення духовної влади від світської. Світська влада не просто 
сакралізується  і  освячується  жрецями.  Відбувається  освячення  соціального 
устрою  суспільства,  священним  визнається поділ  суспільства  на  варни,  касти, 
верстви, класи. Духовна влада отримує небувалу силу в суспільстві.

  Як правило, ці релігії знають свого родоначальника, життя якого з часом 
міфологізується, сакралізується, в результаті чого він одержує статус бога.

  На час розквіту національних релігій припадає активне будівництво храмів 
як дому божого, як усипальниці родоначальника або сховище його залишків.

  Захищаючи  інтереси  певного  народу,  окремої  держави,  релігія 
перетворюється на ідеологію, тобто стає державною релігією. Тому роль такої 
релігії не можна обмежувати рамками соціального пригнічення та утисків. Адже
                                                 

 
   

221 Вебер М. Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Избранное. Образ
общества. – М., 1994. – С.11.
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вона  при  цьому  є  не  стільки  способом  експлуатації  пригноблених та  засобом 
панування  вищих  верств,  скільки  національно-державною  ідеєю,  яка, 
незважаючи  на  становість  суспільства,  об’єднувала  народ  в  єдину державу, 
робила  його  власне  народом.  Врахуємо,  що  народ  ніколи  не  був  політично  та 
соціально  єдиним  організмом.  Проте  ні  соціально-політична,  ні  державна 
спільність не змогли замінити саме етнічність (кровноспорідненість).

  Показовою для розуміння сутності етнічних, зокрема народно-державних 
релігій,  є  трансформація  єгипетської  релігії  – монотеїстичного  культу  Амона. 
Амон – це етнічний бог єгиптян, який зосереджував у собі всі місцеві народні
(етнічні)  традиції.  Саме  тому  спроба  фараона  Аменхотепа  IV  (Ехнатона)
провести  релігійну  реформу,  замінивши  культ  Амона  на  культ  нового  бога 
Атона,  який  більше  відповідав  інтересам  централізованої  держави,  зустріла 
значний супротив. Атон не мав зв’язку з якимось місцевим божеством, виступав 
певною  абстрактною  силою,  а  тому  не  зміг  стати  божеством  єгиптян. 
Оголосивши  Атона  батьком  багатьох  етносів,  а  разом  з  тим  вважаючи  всіх 
чужородців  не  варварами,  а  дітьми  бога,  які  відрізняються  лише мовою, 
кольором шкіри, нові соціально-політичні сили Єгипту, що прийшли до влади, 
прагнули  зруйнувати  в  такий  спосіб  домінування  етнічних  груп,  що 
підтримували  Амона,  і  відповідно  запровадити  державний  культ  нового  бога. 
Проте цього зробити їм не вдалося.

  Історична наука засвідчує, що у всіх посталих імперіях, багатоетнічних та 
багаторелігійних,  панівне  місце  посідав  один  етнос,  який  зумів, найчастіше, 
застосовуючи силу, підкорити собі всі інші. Так, і в Давньому Єгипті, а особливо 
в Давньому Римі, де в ІІІ-ІІ ст. до н.е. національність визначалася громадянським 
статусом, більшість серед громадян становили, відповідно, етнічні єгиптяни або 
етнічні  римляни.  Відтак  не  належність  до  держави  робить  людей  етнічною 
спільністю,  хоч  держава  і  сприяє  її  утворенню.  Цьому,  насамперед,  слугує 
спільність етнічного походження.

  Народно-державна релігія – це складний комплекс, в якому представлені 
ідеї,  які  виражають  інтереси  пануючих  етносів  та  соціальних  верств,  що 
відповідають  їхнім  потребам,  але там  наявні  і  уявлення  підлеглих  народів, 
образи, які близькі й зрозумілі простим верствам населення країни.

  Тому  ці  релігії  відзначаються  більшими  масштабами  впливу,  кількістю 
своїх  послідовників.  Вони  є  обов’язковими  для  певного  етносу,  оскільки 
найкраще  оберігають  його,  запобігають  духовній  асиміляції.  Національні  або 
народно-державні  релігії  тісно  переплетені  з  національною  культурою, 
традиціями  і  звичаями  того  народу,  серед  якого  вони  поширені.  Вони  мають 
величезний  вплив  на  ментальність  народу,  виявляють  її,  абсолютно 
регламентують  його  поведінку,  мораль.  Можна  сказати,  що  кордони етнічні, 
релігійні і державні майже збігаються.

  Але релігія – це не просто, як писав М.Вебер, “функція якогось соціального 
організму, який є його носієм, це не просто “ідеологія” або “відображення” його 
матеріальних  або  духовних  інтересів”222.  Виходячи  з  цього,  зміни  в  рамках 
етнічних  релігій  викликані  як  духовними  потребами,  так  і
                                                 

    222 Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий // Вебер М. Избранное. Образ общества. – М., 1994. – С.45.
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внутрішньорелігійними.
  Національна  релігія  – це  не  тільки  етап  у  розвитку  певного  релігійного 

комплексу, а й характеристика особливостей релігійності того чи іншого народу. 
У вітчизняному контексті термін “національна релігія” актуалізувався на хвилі 
національного відродження, коли постали питання, яку релігію вважати релігією 
українців, чи достатньо у назву вписати “українська” і Церква автоматично стає 
етнічною, зрештою, який зміст взагалі вкладати у поняття “український”? Отже, 
питання  полягає  в  тому,  які  ознаки  дають  змогу  ідентифікувати  релігію  як 
національну,  чи  достатньо  для  цього  просто  факту  існування  та  дії  в  Україні 
якоїсь Церкви, тобто функціонування її в нашому етнічному середовищі, а чи ж 
для  того,  щоб  вважатися  національною,  релігія  має  набувати  якихось 
національних (етнічних) рис?

  Сьогодні терміном “національна релігія” послуговуються при визначенні 
національної спрямованості тієї чи іншої релігії. Для українців, що абсолютно 
очевидно,  національною  релігією  в  такому  разі  постає  і  відроджуване 
язичництво, і вкорінене з роками в історію та ментальність народу християнство.

  Як бачимо, етнічні релігії – не тільки історичні феномени, перехідний етап 
в загальному релігієгенезі. Це не тимчасова або недорозвинута ланка релігійного 
поступу  якогось  народу  чи  всього  людства,  на  зміну  яким  має  прийти  більш 
досконала  релігія.  Етнічні  релігії  живуть  й  активно  діють  і  в  сучасну  епоху, 
виступаючи  духовними  індикаторами  народів,  сприяють  їхній  ідентифікації, 
збереженню, відтворенню. В умовах глобалізації вони не тільки не розчиняються 
серед інших релігій, а навіть розширюють сферу свого функціонування.

  Етнічні релігії, як це ми вже зазначали вище, зорієнтовані на збереження і 
відтворення  етносу,  його  культури,  традицій  .  Зростаючи  разом  з етносом, 
набуваючи при цьому етноспецифічних форм, релігія стає інтегратором завдяки 
віровченню,  відправі  культу  тощо.  Вона  формує  в  її  носіїв  відчуття  етнічної  і 
релігійної  спорідненості,  визначеності,  навіть  особливості.  Етнічна  релігія 
сприяє формуванню і збереженню етнічної ідентичності. В умовах глобалізації, 
уніфікації,  стандартизації,  безкордонності,  позапросторовсті  і позачасовості 
життя  саме  етнічні  релігії  стають  тим  ґрунтом,  на  якому  стає  можливим 
збереження традиційних цінностей народів та їхня адаптація до реалій сучасного 
світу.  Етнічні  релігії  є  моделлю  гармонійної  взаємодії  етнічного  і релігійного. 
Коли ж етнічне і релігійне в межах однієї спільноти діє в різних напрямках, то 
наслідком  такої  дії  є  послаблення  або  однієї,  або  ж  обох  її  складових.  Релігія 
може  пришвидшити  або  пригальмувати  створення  єдиної  нації,  збираючи  та 
об’єднуючи  різнорідні  етнічні  групи  в  єдине  ціле  під  унійною  ідеєю  одних 
цінностей (свого Бога, своєї церкви, своєї релігії) або ж розчленовуючи етнос на 
окремі складові на основі відмінностей у вірі.

  Взаємозв’язок між етнічністю і релігійністю є складним і суперечливим. 
Залежно від історичної епохи та географічного розташування народу він набуває 
різних  форм  вияву.  Етнічні  релігії  складають  певну  групу  конкретних  релігій, 
чия  поява  і  функціонування,  межі  поширення  та  основні  символи  пов’язані  з 
якимось  народом.  Варіацій  такого  синтезу  існує  безліч,  серед  яких  релігійні
комплекси  давніх  народів  (давньоіранські,  давньоєгипетські,  давньокитайські,
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давньоіндійські,  давньогрецькі,  давньослов’янські  тощо),  які  передували 
відносно  розвинутим  релігіям  державних  етносів-народів.  Етнічні  релігії  – це 
продовження  і  вияв  автохтонних  традицій,  які  не  лише  зберігають їх,  а  й 
розвивають та вдосконалюють. Власні етнічні релігії має кожний етнос, оскільки 
духовна культура народів є витоковою для кожного з них. На жаль, майже всі ці 
релігії  втрачені,  оскільки  на  їхній  ґрунт  була  привнесена  чужа культура,  яка 
наклалася на первісно рідні вірування, синтезувала їх, поступово витісняючи те, 
що було свого часу для етносу природним.

  Але  і  досі  зберігаються  ті  релігії,  які  зуміли  протистояти  універсаліям 
світових  релігій  і  по  сьогодні  складають  їм  певну  конкуренцію. До  цієї  групи 
релігій  належать  національні  релігії,  чий  авторитет  і  влада  були  підсилені 
створенням  національних  держав,  зокрема  індійської,  китайської, японської, 
єврейської та ін. Такими нині є індуїзм, джайнізм, сикхізм, зороастризм, даосизм, 
конфуціанство, іудаїзм.

  Незважаючи  на  віднайдення  того  спільного,  сутнісного,  що  єднає всі 
етнічні релігії – їх природа і кордони поширення, всі вони є унікальними за своїм 
ідейним  та  образним  наповненням,  ритуалами,  вражаючи  багатоманітністю 
зовнішніх  і  внутрішніх  форм  маніфестації.  Такі  різні  за  місцем і  часом 
походження,  за  культурно-цивілізаційними  коренями,  за  типом  мислення  і 
формою світогляду, за ареалом поширення, всі вони об’єднуються за принципом 
рівня  розвитку  етнічної  спільноти,  а  тому  є  обов’язковими  для  сповідання 
представниками певних етнічних угруповань (їх, як правило, не вибирають, в них
– народжуються).  Етнічна  релігія  краще  інтегрує  етнос,  ніж  світова,  бо 
пріоритетними  висуває  етнічні  цінності.  Метою  етнічних  релігій є  єдність  і 
солідарність  етносу,  його  фізичне  збереження  і  духовний  розвиток.  Серед 
етнічних  релігій  є  релігії  прагматичні,  емоційні,  раціональні, споглядальні, 
активні,  пасивні,  індивідуалізовані,  опозиційні  тощо.  Думається,  що  тут 
багатоманіття  більше,  ніж  серед  світових  релігій,  які  прагнуть утвердити 
універсалізм,  а  не  підкреслити  особливість,  відмінність,  унікальність  і
неповторність віросповідного комплексу, поширеному в рамках даного народу.

Видрукувано в монографії «Конфесіологія релігії» ( К., 2009).
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Розділ  четвертий.
КУЛЬТУРА МІЖКОНФЕСІЙНОГО ДІАЛОГУ

1. МІЖНАРОДНЕ МІЖРЕЛІГІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ В ЙОГО
ФОРМАХ ТА ІНСТИТУЦІЯХ

  Глобалізація  та  інформатизація  сучасного  світу  врази  збільшує 
комунікативні  можливості  людей,  спільнот,  суспільства.  Це  є  необхідною 
умовою  розширення  міжнародних  міжрелігійних  взаємин,  які  в  останні 
десятиліття ХХ і перше десятиліття ХХІ століть отримали неабиякий розвиток. 
Причини,  які  визрівали  задовго  до  своєрідного  сплеску  міжрелігійного 
спілкування,  латентно  присутні  в  будь-якому  суспільстві,  але  їх  критичне 
накопичення  стимулюють  соціум  до  певних  солідарних  дій.  В  даному  разі 
мовиться  про  колективну  зацікавленість  різних  релігій  одна  в  одній,  бажання 
поділитися  інформацією  про  себе  і  пізнати  іншого,  відповісти  на загальні 
виклики  епохи,  які  однаковою мірою  стосуються  всіх  людей  – незалежно  від 
раси, національності, мови, релігії.

  Важливим  повштовхом  у  активному  розвитку  міжнародного 
міжрелігійного  спілкування  стало  усвідомлення  глобальності  і 
мультикультуральності  світу,  який  складається  з  численних  і  відмінних,  але 
взаємопов’язаних  кльтурних  традицій  і  практик,  котрі  асоціюються  з  різними 
етнічними,  релігійними,  мовними  компонентами.  Попередня  гомогенність, 
цілісність (також дещо уявна) суспільства безповоротно втрачена, а на їх місце 
приходить  принципово  нова  конфігурація  соціуму,  яка  на  перший  погляд 
здається  подібною  на  мозаїку,  що хаотично  складається  з  різних культур  і 
субкультур.  Вражаюче  багатоманіття через  виявлення  в ньому  спільних однак 
переростає в специфічну єдність, яка не передбачає якесь механічне об’єднання, 
подібність,  нівелювання  індивідуальних  чи  групових  особливостей.  Людство 
дуже  швидко  відмовилося  від  ідеї  єдиної  для  всіх  релігії,  єдиної  культури,  а 
єдність  почало  осмислювати  в  єдності  не  форм,  а  загальнолюдських  смислів, 
ідеалів, цінностей. Переосмислення культурної цілісності суспільства включило 
відмову  від  спроб  інтегрувати  різні  спільноти  у  якийсь  позанаціональний 
вселюдський  конгломерат,  в  якому  б  інтегровані  частки  перетворилися  на 
невідрізненну частину загальної культури. Але нова цілісність не передбачала й 
рівнопокладеності  різних  культур,  серед  яких  є  сильні  і  слабкі, домінуючі  і 
недомінуючі,  панівні  і  підпорядковані.  Нові  підходи  до  нової  реальності 
базувалися  як  на  самоідентифікації  і  протиставленні  себе  іншим, так  і  на 
максимальному  врахуванні  прав  і  свобод  різноманітних  автентичностей, 
наявних в суспільстві.

  Паралельно із ідеями уніфікації різник економік, узгодження протилежних 
політичних  систем  і  пріоритетів,  стабілізації  різних  соціальних устроїв, 
усереднення  освітнього  рівня  і  уможливлення  доступу  і  користування 
культурними  надбаннями  людства  визрівали  ідеї  порозуміння  і  зближення 
різних релігій.  
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  Конкретним  церквам  важко  погодитися  з  ідеєю  істинності,  а  відтак 
рівності всіх релігій, оскільки кожна з них претендує на ексклюзивне сповідання 
віри  в  Бога.  Тим,  хто  допустив  думку  про  рівність,  прийшлося  шукати 
догматичні  і  канонічні  підстави, скликати  собори  і  наради,  апробувати  ці  ідеї 
серед своїх одновірників. Десь люди погоджувалися на заклики своїх духовних 
лідерів поважати іновірців, бачити в них рівних собі духовних істот, а десь різко 
критикували  і  відмовлялися  підтримати  заклики  духовних  лідерів. Складним 
виявився процес прийняття суспільною свідомістю теорій мультикультуралізму 
й  полірелігійності,  які,  з  одного  боку,  вимагали  практичного  підтвердження-
втілення,  а  з  іншого  – узагальнили  практику  спілкування  людей  різних 
віросповідань.

  Важко сказати, хто є родоначальником ідеї зближення різних релігій, але з 
середини ХХ ст. вона захопила своєю привабливістю і християн, і буддистів, і 
мусульман, особливо нові релігії, зокрема віру багаї. Поступово ця ідея ставала 
складовою церковних соціальних концепцій, деяких віровчень, навіть в частині 
їхньої  догматики.  Важливо  було  з  внутрірелігійних  огорож  ввести цю  ідею  в 
суспільну  теорію,  вростити  її  у  внутріполітичні  програми,  зробити  складою 
міжнародної політики і дипломатії.

  Тут попрацювали і богослови, і світські вчені, релігійні лідери, і політичні 
діячі, журналісти і правники. Оскільки, крім панування ідеї релігійної єдності в 
свідомості  людей,  важливо  було  продумати  і  створити  конкретні  механізми 
дотримання  проголошеної  ідеї  єдності,  забезпечити  умови  реалізації  живого 
багатоманіття  релігій  та  віросповідань,  гарантувати  принципи  толерантності  у 
відносинах  між  ними  і  з  суспільством  загалом,  в  т.ч.  і  з  державою,  різними 
спільнотами  зокрема.  Крім  усвідомлення  персональної  і  колективної 
відповідальності за визнання буття всіх релігій та віросповідань, постала потреба 
виробити відповідне нормативно-правове забезпечення свододи релігій, а відтак 
полірелігійності і мультикультуральності.

  За  роки  існування  міжнародного  міжрелігійного  спілкування 
виокремилися його види і визначилися форми останнього. І хоча ця інформація 
ще  не  отримала  певного  узагальнення,  оскільки  переважно  відома за 
розрізненими  відомостями  про  окремі  події  у  розвитку  міжрелігійного 
спілкування,  її  попередній  аналіз  і  класифікація  видаються  своєчасними  і 
корисними,  оскільки  нададуть  можливість  і  міжрелігійним  організаціям,  і 
церквам корелювати свою стратегію й тактику присутності в релігійному світі.

Можна виділити такі види спілкування:
1) за складом учасників (двосторонні:  наприклад - іудео-християнські,

християно-мусульманські,  іудео-католицькі; тристоронні: наприклад - іудео-
християно-мусульманські,  цебто  так  званих  Авраамістичних  релігій, 
далекуосхідних  релігій; багатосторонні - коли  беруть  участь  представники 
різних конфесій, наявних на планеті);

  2) за  метою  (екуменічні,  молитовні,  інформаційні,  пропагандистські, 
культурно-освітні, наукові, комунікаційні, пропагандистські, антиекстремістські 
й  антитерористичні,  соціально-орієнтовані,  національно-спрямовані,
комбіновані тощо);
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  3) за  категорією  учасників  або  суб’єктами  спілкування  (мирянські, 
священичі,  ієрархічні,  внутріконфесійні  і  позаконфесійні,  світські  й 
богословські, офіційні й неофіційні);

  4) за  ситуацієї  спілкування:  міжособистісне  (особисте)  і  масове, 
приватне й офіційне.

  Зовнішньоміжрелігійне спілкування проявляється в різних формах: спільні 
богослужіння,  засідання,  візити,  відвідування,  конференції,  прес-конференції, 
походи і ходи, радіо- і  телепередачі,  наради,  товариства, асоціації, організації, 
заяви,  звернення,  виступи,  доповіді,  інтерв’ю,  консультації,  аудієнції,  дні  або 
тижні  толерантності  тощо.  Не  беручись  класифікувати  відомі  сьогодні  форми 
міжрелігійного  спілкування,  багато  з  яких  вже  втратили  свою  актуальність,  а 
інші тільки народжуються, подамо деякі приклади міжнародного міжрелігійного 
спілкування.

  Чи  не  найстарішою  ініціативою  в  сфері  міжнародного  міжрелігійного 
спілкування є проведення Парламентів світових релігій, перший з яких відбувся 
у 1893 році в Чикаго. З 1993 р. парламент відбувається регулярно щоп’яти років:
Кейптаун (1999), Барселона (2004), Мельбурн (2009). У 2015 році захід відбувся 
в  Солт-Лейк  Сіті.  Передбачалося,  що  в  цій  семиденній  зустрічі  візьме  участь 
більше  10  тисяч  осіб - представників  різних  релігій.  В  столиці  Юти  учасники 
Парламенту світових релігій продемонстрували зростаючу багатоконфесійність 
і мультикультурність глобального суспільства.

  Представникам України вдалося взяти участь в роботі  Парламенту релігій 
у 2004 р. в Барселоні і в 2015 році в Солт-Лейк Сіті.  Барселонський Парламент, 
як і Солтлейкський, на яких ми, релігіє знавці України були присутні,    вразив 
нас  своєю  масштабністю  задуму  і  якістю  його  реалізації.  Багатовимірність  і 
навіть  поліваріантність  релігійних  і  духовних  досвідів  органічно  вписались  в 
концепцію міжнародного міжрелгійного спілкування. Мета кожного Парламенту
- спонукання до діалогу, взаємодії різних релігій, духовних традицій, визначення 
впливу релігії на основні інститути суспільства: владу, бізнесові структури, мас-
медіа,  мистецтво,  науку,  освіту, громадянське  суспільство  тощо.  Парламент-
2015 був продовженням побудови міжрелігійного діалогу в світовому вимірі та 
пошуку шляхів до порозуміння та миру, який розпочався ще в XIX ст. Попередні 
парламенти збирали сотні духовних лідерів, науковців, теологів, представників 
світових  релігій  разом,  щоб  осмислити  місце  релігії  і  духовності  в  світі. 
Наслідком  таких  міжрелігійних  діалогів  стали  напрацювання,  обговорення  й 
прийняття  важливих  документів,  зокрема  “До  глобальної  етики:  початкова 
декларація” та “Звернення до провідних інституцій”, які перекладені більшістю 
мов  і  подані  урядам,  неурядовим  інституціям,  міжнародним  організаціям  для 
поширення  універсальних  принципів  глобальної  етики  на   різноманіття   сфер 
життя всіх народів.

  Парламент-2015 очікував від учасників простих, але ґрунтовних дій, які б 
могли вплинути на глобальну кризу, яку переживає людство. Особливу надію у 
вирішенні проблем Парламент покладав на міжрелігійну освіту, продуктивний 
діалог цивілізацій (зокрема, іслам і Захід в утвердженні справедливого і мирного
світу), що призведе до практичного розв’язання конфліктів. У співпраці релігій і
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міжнародних інституцій, у взаєминах науки і релігії, науки і духовності учасники 
Парламенту  побачили  той  потенціал  релігій,  який  ще  не  використовується 
суспільством  достатньою мірою.

  Окреме  засідання  було  присвячене  розгляду  питання  співвідношення 
релігії  і  прав  людини.  Враховуючи  міжрелігійну  напруженість  в 
Близькосхідному  регіоні,  запропонована  була  для  обговорення  ідея
“авраамістичного  реоб’єднання”.  Багато  секцій  презентували  конфесійні 
погляди  на  ту  чи  іншу  проблему.  Окремі  релігійні  спільноти  підготували  цілі 
сесії. Найбільш активними були католики, мусульмани, сікхи, індуси, джайни, 
буддисти,  даоси,  язичники,  сінтоїсти.  Православні  організували лише  одну 
секцію,  присвячену  східній  іконі.  Частина  секцій  носила  чисто  науковий 
характер, хоча дослідники релігій явно не домінували на цьому форумі. А  ось 
Україна  була  представлена  тільки  ними,  бо  ж  її  конфесійні  спільноти  чомусь 
вважають недоцільною свою присутність на міжнародних форумах релігій. Це 
свідчить  про  їх  конфесійну  заангажованість  лише  на  себе,  сприйняття  себе  як 
єдино істинної релігії.

  Парламент-2015  дав  можливість  побачити,  що  в  світовому  релігійному 
просторі  відбуваються  суттєві  зміни.  Навіть  одноманітна  Європа стає  більш 
релігійно  гетерогенною,  цікавиться  Сходом.  Вона  стрімко  знайомиться  із 
нехристиянськими  релігіями,  на  фоні  яких  традиційне  християнство  постає як 
світоглядна  меншина.  Парламент-2015   продемонстрував,  що  на  зміну 
тоталітарній ієрархієзованій системі внутрішньоконфесійних відносин і зв’язків 
поступово  приходить  інший  тип  – рівноправних  відносин  між  асоційованими 
суб’єктами релігійного життя. Налагоджуються зв’язки не стільки по вертикалі 
залежності  (наприклад,  парафіяльний  священик (первинна) - благочинний
(районний  рівень) - єпископ  (обласний)  однієї  церкви,  а  й  по  горизонталі  –
первинний  (вторинний,  вищий)  рівень  різних  церков  чи  навіть  конфесій.  І  це 
зрозуміло,  сама  об’єктивність  життя  вимушує  священика  православної  церкви 
спілкуватися  з  парохом  католицької  громади,  пресвітером  протестантської 
спільноти, керівником мусульманського чи іудейського об’єднання.

  Людство, як показав Парламент-2004 і Парламент-2015, на яких ми були 
присутні,   дуже  болісно  ставиться  до  будь-якого  своєрідного,  унікального 
випадку в духовній історії, прагне зберегти цю унікальність, оскільки саме з такої 
безлічі конкретних випадків і складається та мозаїчна багатоманітність світу, що 
надає смислу загальнолюдській цивілізації.

  Участь  або  неучасть  в  Парламенті,  проблеми,  які  обговорювалися на 
ньому,  і  конотації,  які  робилися  в  ході  дискусії,  форма,  в  якій відбувалося 
спілкування, настрої, які панували на Парламентах – все це засвідчило всю гаму 
ставлення до заходів подібного роду. Частина як Західного, так і Східного світів 
все таки розуміє важливість діалогу для толерантизації  міжкультурного, в тому 
числі й міжрелігійного, спілкування.

  Але,  безумовно,  ця  частина  не  надто  чисельна.  Цікаво,  що  не  тільки 
найбільш оптимістичні і впевнені в собі християнські Церкви підтримали ідею 
комунікації віруючих різних релігій, а й мусульмани, які після подій 11 вересня
у  США  асоціюються  (часто  абсолютно  безпідставно)  із  творцями  й
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реалізаторами  плану  розбрату  між  релігійними  людьми,  зокрема  між  самими 
мусульманами та християнами. Вони активно утверджували думку, що єдиною 
можливістю виживання людства в наш час є діалог, в якому обов’язково мають 
брати  участь  релігійні  люди.  На  їх  думку,  проблему  міжрелігійного  діалогу 
можна  розглядати  в  різних  її  аспектах,  інтерпретуючи  її  психологічно, 
політично, соціологічно, філософськи, геополітично, навіть економічно, з точки 
зору національної безпеки, фінансових інтересів тих чи інших суспільних груп і 
т.п.

  Хоча  при  цьому  йдеться  про  релігії  та  їх  відносини,  але  реально релігія 
живе  не  тільки  в  своєму,  вузько  функціонально  означеному  просторі.  Вона 
виявляє себе в інших контекстах. І одним із найбільш зрозумілих, оскільки він є 
прагматично доцільним, є контекст соціальний. Війна між релігіями, якщо вона 
ведеться на рівні теоретичному, як  атаки з боку різних богословських таборів, 
загрожує  самим  релігіям,  силі  і  доказовості  їхніх  доктрин,  дієвості  моральних 
вимог,  істинності  пропонованого  віруючим  шляху  спасіння.  Але  якщо 
з’ясування  відносин  між  релігіями  виноситься  за  межі  віросповідності, 
спускається  на  буденний  рівень  її  звичайних  носіїв,  які  існують в  рамках 
конкретних  суспільств,  то  міжрелігійна  конфліктність  небезпечно зростає  до 
соціального  напруження.  Тому  суспільство  має  бути  кровно  зацікавлене  не  в 
силовому  розв’язанні  міжконфесійного  протистояння,  а  в  пошуках форм 
мирного існування релігій, що забезпечить стабільність всьому соціуму. Останнє 
більшості учасників Парламенту релігій бачиться як діалог, який розгортається 
через  віротерпимість,  взаємопорозуміння,  навіть  співпрацю  і  взаємодію  в 
спільно означених сферах суспільного буття, як вселюдська цінність.

  Міжрелігійне  спілкування  знає  таку  форму,  як  спільні  молитви,  які 
увійшли  у  практику  міжконфесійних  взаємин  відносно  недавно.  Християни 
щороку, починаючи від 1968, проводять Тиждень молитов за єдність християн, 
який  організовує  спільна  робоча  група  Всесвітньої  Ради  Церков  (майже  усі 
православні та протестантські Церкви світу) та Папська Рада із сприяння єдності 
між християнами. Темою 2012 року Тижня молитов було питання єдності: «Всі 
ми  перемінимось  Перемогою  Господа  нашого  Ісуса  Христа»  взята  з листа 
апостола Павла до Коринтян (1 Кор. 15:51-58).

  Головна ідея Тижня молитов за єдність християн 2012 року базувалася на 
досвіді  Церков  Польщі,  історія  яких  позначена  серією  поразок  та перемог. 
Християни  Польщі  переконують,  що  прагнення  єдності  Церкви  залежить 
виключно від кожного християнина: «Усі ми, християни, маємо відкритись один 
одному,  щоб  взаємно  наділяти  себе  дарами  Святого  Духа.  У  такий спосіб, 
перемінимось в Ісусі Христі, у нашому правдивому та єдиному Господі».

  Ініціатива  проведення  цієї  молитви  в  Україні  у  2012  році  виходила  від 
Глави УГКЦ Патріарха Святослава Шевчука. Екуменічний молебень відбувся 22 
січня  у  храмі  Святого  Василія  Великого  УГКЦ.  Під  час  спільної  молитви  із 
своїми  зверненнями  до  молільників  виступили  Патріарх  Святослав Шевчук, 
Апостольський  Нунцій  в  Україні  архиєпископ  Томас  Едвард  Ґалліксон, 
архиєпископ  Києво-Житомирської  дієцезії  РКЦ  Петро  Мальчук,  духовенство
православних  та  протестантських  Церков.  Крім  Києва, ініціативу  підтримала
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майже вся Україна. Організована Інститутом екуменічних студій УКУ спільна 
молитва  християн  Львова  об’єднала  православних,  римо- і  греко-католиків, 
Вірменську церкву. Возз’єднання християн, яке відбувається під час екуменічної 
молитви, не означає ліквідацію конфесій: «Йдеться про єдність у багатоманітті, 
у  якій  християнські  деномінації  можуть  ділитися  багатством  Літургії, 
богословської  спадщини,  адже  Правда  є  одна»  [http://risu.org.ua/ua/
index/all_news/culture/ religious_ceremonies/46359/].

  Практикуються  екуменічні  молитви  перед  початком  і  на  закінчення 
якихось  громадських  заходів,  наукових  конференцій,  державних  свят, 
політичних подій та ін. Цікавим прикладом міжконфесійного спілкування є так 
званий  рух  Тезе,  ядром  якого  є  спільнота  Тезе  – християнське  екуменічне 
поселення  (від  назви  селища  у  Франції,  де  проживає  більше  ніж  100  монахів 
різних  національностей  і  віросповідань).  Молоді  люди  із  всіх  континентів 
відвідують Тезе протягом цілого року, щоб взяти участь у її житті. Молитва Тезе 
має свій унікальний характер, утворюючи новий стиль церковної музики. Зміст 
текстів пояснюється духовною природою спільноти. Вона заснована у 1940 році 
Братом Роже. До 2005 року він її очлював. З 2005 р. очолює сільноту Брат Алоїз.

  Цей досвід міжконфесійного спілкування – надзвичайно цікавий, оскільки 
спільнота не  існує  як  стабільна  організація.  Це  скоріше  є  дещо  випадково 
ситуативно зібрана спільнота молодих людей, яка щороку змінюється за своїми 
учасниками, зберігаючи головну мету – жити у молитві та роздумах.

  Популярними є так звані Різдвяні зустрічі в містах Європейських країн для 
відзначення Нового року. Такі зустрічі збирають десятки тисяч молодих людей 
між католицьким і православним Різдвом, отримуючи досвід міжконфесійного 
спілкування.  Вони  почалися  з  1978 році  з  Парижу.  Потім  молодь  святкувала 
Новий рік в Барселоні, в Римі, Лондоні. Найчисельніша зустріч, яка зібрала 100 
тис. молодих людей, відбулася в Мілані у 1998 р. Потім чисельність учасників 
почала  падати  до  30-40  тияч,  але  все  одно  вражаючі були  зустрічі  в  Парижі, 
Гамбургзі,  Лісабоні,  Мілані,  Загребі,  Женеві,  Брюсселі,  Познані,  Роттердамі, 
Берліні…

Крім європейських,  рух Тезе організовує Світові зустрічі:
1.  - 2005.  Джок’якарта  (Індонезія).  2. -2006.  Калькута  (Індія).  3.  2007.

Кочабамба (Болівія). 4.- 2008. Найробі (Кенія). 5. 2009. Маніла (Філіпіни) та ін.
  Спільнота  Тезе  не  ставила  за  мету  створювати  організацію, 

сконцентровану  на  власне  поповнення,  а  скоріше  на  відправлення молодих 
людей назад від зустрічей до їхніх місцевих Церков, до парафій, спільнот, родин, 
друзів,  знайомих,  щоб  творити «паломництво  довіри  на  Землі».  У багатьох 
куточках світу звучать екуменічні молитви, організовані молодими людьми, які 
використовують  пісні  та  дух  Тезе.  Мріючи  про  Тезе-зустріч  в  Україні,  багато 
молодих українців-християн своєю участю в русі наближають цей день.

  Україна може стати місцем проведення різних міжнародних міжрелігійних 
зустрічей. Тут вже відбуваються міжнародної ваги заходи. Вперше в 2007 році в 
країні  пострадянського  простору,  в  її  столиці  Києві  відбулася Генеральна 
асамблея Конференції європейських Комісій «Справедливість і Мир» на тему:
«На шляху до примирення та порозуміння: навчитися на досвіді України», на яку
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Комісій  «Справедливість  і  Мир»  – це  мережа  29  національних  Комісій 
«Справедливість і Мир», що охоплює Європу від України до Великобританії, від 
Греції до Швеції. На думку директора Комісії «Справедливість і мир» УГКЦ Лесі 
Коваленко та голови Комісії УГКЦ у справах сприяння єдності християн Ігоря 
Шабана,  засідання  Комісії  в  Києві  засвідчило,  що  вперше  Україна стала 
предметом особливої уваги з боку Європи як особливий випадок примирення і 
порозуміння.

  Київ обраний місцем антиекстремістських і антитерористичних зустрічей 
релігійних  лідерів.  Проблема,  яка  надактуальна  для  багатьох  країн  світу, 
знаходить  в  Україні  прихисток.  Так,  в  травні  2008  р.  в  Києві  за ініціативи 
Міжнародної  громадської  організації  «Міжнародна  антитерористична  єдність» 
відбувся V Міжнародний форум «Діалог культур і релігій: протидія тероризму 
та екстремізму». Чи не вперше конференцію фокусувала свою увагу на природі 
тероризму  та  екстремізму,  на  суті  міжрелігійних  конфліктів  і  механізмах  їх 
попередження  і  відвернення,  на  ролі  церков  у  формуванні  терпимості  в 
суспільстві.  Ініціативи,  які  свідомо  артикулюються   депутатом  ВР 
О.Фельдманом  через  заснований  ним  Інститут  прав  людини  й  запобігання 
екстремізму  та  ксенофобії,  реалізуються  в  міжнародних  конференціях,  так 
званих «Релігійних Давосах», куди з'їзждаються «лідери найбільших релігійних 
громад,  експерти  і  політики»  [http://www.ihrpex.org/uk/article/297/u_ 
kyjevi_projshov_religijnyj_davos].

  Важливим  етапом  в  зміцненні  ідеї  міжнародного  міжрелігійного 
спілкування  стало  створення  відповідних  інституцій,  які  одночасно  можна 
вважати і формою спілкування. Виникла велика міжнародна міжрелігійна сітка 
різноманітних організацій. На сьогодні найбільш впливовими є:

 Рада Парламенту світових релігій (CPWR – Council for the Parlament
of the World’s Religions, USA);

   Міжнародна  Асоціація  за  релігійну  свободу  (IARF  – International 
Association for Religious Freedom, UK);

   Міжнародний  міжрелігійний  центр  (IIC  – International  Interfaith 
Center, UK);

 Тисячолітній  Світовий  Саміт  миру  релігійних  і  духовних  лідерів
(MPS – The  Millenium  World  Peace  Summit  of Religious  and  Spiritual  Leaders, 
USA);

 Ініціатива об’єднаних релігій (URI – United Religions Initiative);
 Світова конференція релігії і миру (World Conference on Religion and

Peace);
  Світовий конгрес релігій (WCF – World Congress of Faith);
 Розвиток  діалогу  релігій  світу  (WFDD  – World  Faith  Development

Dialogue);
  Світова спілка міжрелігійних рад (WFIRC – World Fellowship of Inter-

religious Councils) та інші.  
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  У  списку,  далеко  не  повному,  який  вдалося  знайти  на  сайті  відомої 
електронної енциклопедії “Wikipedia”, згадується біля 50 таких організацій, які 
сприяють міжрелігійному діалогу і співпраці між релігіями світу. Всі вони мають 
свої веб-сайти, а відтак  є в доступі будь-якій людині, в т.ч. і віруючій.

  Серед наведених в списку міжрелігійних організацій, які, певно, найбільш 
відомі, значаться:

   Всесвітня  Рада  церков  (ВРЦ),  заснована  1948  р.,  об’єднує  349 
християнських  спільнот  усього  світу  — протестантських,  православних  й 
англіканських.

 Конференція  європейських  церков  (КЄЦ),  заснована  в  січні  1959
року, складається з 125 православних, протестантських, англіканської та старо-
католицьких  Церков  з  різних  країн  європейського  континенту,  а  також  40
асоційованих організацій).  

 Рада  єпископських  конференцій  Європи,  до  якої  належать  33

 
  

 

 

Конференції (Синоди) римо-католицьких єпископів Європи, представлені своїми 
предстоятелями, а також архієпископами Люксембургу та князівства Монако та 
єпископом Кишинівським (Молдавія). Членом РЄКЄ є також УГКЦ.

   Папська  рада  з  міжрелігійного  діалогу,  заснована  в  1964  році  як 
секретаріат  для  нехристиян.  В  1988  році  вона  перейменована  і  виступає  як 
департамент Римської курії, яку з 2007 року очолює президент кардинал Джон-
Луіс Тауран.

  У  діяльності  Папської  ради  особливо  активним  в  налагодженні 
міжрелігійного  спілкування  був  Папа  Іван  Павло  ІІ,  за  ініціативою  якого 
організовувалися  щорічні  зустрічі  з  Ассізі  (Італія),  які  збирали  представників 
найпоширеніших  релігій  світу.  Проблема  міжрелігійного  спілкування  стала 
однією  із  актуальних  на  ІІ  Ватиканському  Соборі.  Апостольська  столиця 
постійно звертається до цих питань в різних своїх посланнях, заявах, документах. 
Ось  і  зараз  Папська  Рада  з  міжрелігійного  діалогу  готує  новий  документ, 
присвячений деяким аспектам і проблемам відносин різних релігій. Звертаючись 
до учасників останньої Пленарної асамблеї Папської Ради (травень 2008), папа 
Бенедикт  XVI  очікує,  що  новий  документ  особливо  пригодиться  РКЦ в  тих 
країнах,  де  сусідствують  багато  релігій  і  багато  культур.  На  думку  Папи, 
учасники міжрелігійного діалогу мають бути добре обізнаними у своїй вірі, але 
водночас вони мають добре знати і віру інших. Голова Папської Ради вважає, що 
необхідно  готувати  віруючих  “ділитися  своїми  духовними  переконаннями,  а 
також брати до відома переконання інших” [http://www.religare.ru/2_55492.html].

  Крім самих релігійних організацій, важливість міжрелігійного спілкування 
почали усвідомлювати й світські структури. Суспільство позитивно поставилося 
до  створення  різних  організацій,  які  ініціюють  діалог,  є  активними  його 
учасниками.  Актуальність  діалогу  поступово  усвідомлюється  і  міжнародними 
організаціями.  Так,  в  діяльності  Ради  Європи  останніми  роками  тема 
міжрелігійного  спілкування присутня  постійно,  в  т.ч.  і  на  її  Парламентських 
асамблеях.  Фактично  на  кожному  засідання  йдеться  про  міжкультурний  і 
міжрелігійний діалог, а влітку та восени 2007 року ця тема стала центральною
[http://assembly.coe.int/ASP/Search/PACEWebItemSearchE.asp?menu1=%2FASP%
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2FSearch%2FPACE
WebItemSearch_E.asp%3Fsearch%3Dintercultural+dialogueselCriteres=&search 
=intercultural+  dialogue&Submit=Search].

  Колишній голова ПАРЄ Рене ван дер Лінден вважав, що ця проблема 
є  не  менш  важливою  і  актуальною  для  європейців,  ніж  проблеми  демократії, 
верховенства  закону  і  прав  людини.  Вперше  у  2007  році  на  Парламентській 
асамблеї  виступав  Патріарх  РПЦ  Алексій  ІІ.  Запропонувавши  тему «Розвиток 
міжконфесійного  і  міжкультурного  діалогу  в  сучасній  Європі»  і  маючи 
унікальний  досвід  тисячолітнього  співіснування  різних  національностей, 
культур і релігій, Росія устами свого патріарха поділилася із всіма європейцями 
своїм  баченням  актуальних  проблем.  Патріарх  захистив  традиційні моральні 
цінності,  що  стало  викликом  на  фоні  того  постхристиянського  секулярного 
ліберализму, який зараз став фактично релігією Європи.

  Усвідомлюючи  неминучість  звернення  до  проблеми  міжрелігійного 
діалогу, ООН, будучи єдиною всесвітньою організацією, яка в даний момент є 
найбільш  представницьким  міжнародним  форумом,  що  забезпечує 
співробітництво 192 своїх держав-членів, нарешті також звернулася до цієї теми. 
На пленарному засіданні 61-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 2006 
року  без  голосування  була  прийнята  резолюція  61/221  «Просування 
міжрелігійного і міжкультурного діалогу, взаєморозуміння і співробітництва на 
благо  миру».  В  прийнятому  тексті  резолюції  відзначається,  що  Генеральна 
Асамблея  приймає  «до  відома  цінний  внесок  таких  різних  ініціатив  на 
національному,  регіональному  і  міжнародному  рівнях,  як  ініціатива  «Альянсу 
цивілізацій»,  Балійська  декларація  про  налагодження  гармонійних 
міжконфесійних відносин в рамках міжнародного співтовариства, З’їзд лідерів 
світових та традиційних релігій, діалог між цивілізаціями і культурами, ісламо-
християнський  діалог,  Зустріч  на  вищому  рівні  релігійних  лідерів  в  Москві  і 
трьохсторонній форум з міжконфесійного співробітництва на благо миру, які все 
враховують і підкріплюють один одного і є взаємопов’язаними».

В  такий  спосіб   ООН  визнала  ініціативи  Казахстану,  який  організував  в
2003.  2006 і наступних  роках з’їзди лідерів світових і традиційних релігій (ІІІ-й 
з’їзд відбувся в 2009р., наступний - в 2012р.), де були прийняті різні міжрелігійні 
Декларації, та Росії, яка 2006 року зібрала І Всесвітній саміт релігійних лідерів, 
що  завершився  прийняттям  спеціального  Послання  від  імені  релігійних 
організацій  49  країн  світу.  За  ініціативою  Міжрелігійної  ради  Росії  такі  з’їзди 
тепер  збираються  щорічно  (2007  — Кьольн,  Німеччина;  2008  — Саппоро,
Японія;  2009 — Рим, Італія;  2010 — Баку, Азербайджан;  2011 — Єреван,
Вірменія).

  З ініціативи національних міжрелігійних рад збираються й інші всесвітні 
самміти  релігійних  лідерів  (Канада - 2010,  Франція - 2011),  куди,  безумовно, 
приїжджають  лідери  РПЦ.  Ці  самміти  приурочені  до  зустрічей  «великої 
вісьмірки» і проходять в контексті актуальних тем, зокрема внесок віруючих в 
охорону навколишнього середовища, боротьбу з бідністю, захист миру.

Будучи  на  сьогодні  єдиними  серед  пострадянських  держав,  які
заопікувалися  проблемами  міжрелігійного  діалогу,  а  відтак  і  перерозподілу
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релігійного простору, ці дві держави у своєму змаганні за провід у ньому пішли 
різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні ООНівським 
структурам  нові  міждержавні  і  міжрелігійні  утворення,  то  Москва активно 
почала  нагадувати  про  свою  першість  у  цій  царині  міжнародної  політики, 
утверджуючись і претендуючи на головування у вже існуючих структурах.

  Як  засвідчує  суспільний  досвід,  присутність  чи  неприсутність  церкви  у 
міжнародному  релігійному  просторі  залежить  не  тільки  від  бажання  і 
можливостей церкви там бути. На заваді часто стоять канонічні і богословські, 
світоглядні і культурницькі, мовні й фінансові можливості, а головне – людські 
ресурси. Немало шкоди  справі просування України в духовний простір Європи 
і світу несуть застарілі стереотипи щодо своєї нездатності представляти Україну 
в Європі, у ВРЦ чи КЄЦ (до речі, 2010 року УПЦ КП подала заявку на вступ до 
КЄЦ).

  Присутність України в міжнародному міжрелігійному діалозі надзвичайно 
бажана,  а  тому  треба  якомога  скоріше  звільнятися  від  рабської  залежної 
свідомості  і  ширше  виходити  в  європейський  і  світовий  релігійний  простір, 
оскільки церква, релігійна організація є одним із чи не найкращих репрезентантів 
України  в  світі,  пропагандистом  унікальної  духовної  культури  українського 
народу,  його  історично  вироблених  рис  характеру,  філософії  і  стилю  життя. 
Український  досвід  міжрелігійного  спілкування  представників  різних  народів, 
що здавна населяли і тепер населяють Україну, може бути цікавим для сучасного 
світу, який потерпає від міжрелігійних конфліктів і протистоянь.

  В  наш  час  досвід  міжрелігійного  спілкування  набувається  фактично 
заново,  оскільки  змінилися  обставини,  по-новому  вимальовується  релігійна 
карта  України,  конфігурація  учасників  діалогу,  хоча,  без  сумніву,  збереглися 
старі зв’язки між релігійними лідерами, спільний досвід виживання в атеїстичній 
державі.  На  відміну  від  західно-християнської  традиції,  яка  є  більш-менш 
однорідною,  унормованою  ватиканським  законодавством  і  спільною 
європейською  історією,  українські  церкви,  зокрема  православні, зберігають  і 
виявляють, як і в своєму управлінні, певну незалежність водночас і в розумінні 
та реалізації міжрелігійного й міжцерковного діалогу.

  Незважаючи  на  те,  що  Українське  православ’я,  на  відміну  від 
болгарського,  сербського,  македонського  чи  навіть  естонського, в  цілому  не  є 
самодостатнім суб’єктом релігійного простору (зокрема українські церкви  – ні 
православні чи греко-католицька - відсутні у ВРЦ, там навіть не згадується така 
країна  як  Україна http://www.oikoumene.org/en/member-churches/regions/europe. 
html),   а  відтак  і  міжнародного  міжрелігійного  спілкування,  світове релігійне 
співтовариство не може не помічати таку чисельну православну спільноту.

  Характерною ознакою сучасного міжрелгійного діалогу виступають не так 
богословські  чи  церковно-організаційні  питання,  скільки  обговорення  і 
погодження суспільно значимих проблем. Солідарність релігій потрібна в таких 
сферах, як екологічне забруднення навколишнього середовища, проблема питної 
води, якісні продукти харчування, збереження життя людини, заборона ядерної
зброї  та  ядерних  електростанцій,  опір  тероризму,  подолання  бідності  і  голоду
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тощо.  Міжнародні  міжрелігійні  організації  виступають  проти  тероризму, 
переслідувань  за  переконання,  віросповідання.  Вони,  будучи  афіліованими 
членами  чи  спостерігачами  при  різних  мужнародних  організацях  (ООН, 
ЮНЕСКО, Рада Європи, Європейський Парламент та ін.) актуалізують питання 
стану моральності суспільства, освіти, виховання, сімейних цінностей. Іншими 
словами,  в  поле  уваги  міжнародних  міжрелігійних  організацій  попадають  як 
економічні, так і соціальні аспекти життя суспільства. Вони ініціюють політичні 
і  культурні,  моральні  та  освітянські  проекти,  розуміючи,  що  солідарність  всіх 
релігій  впливатиме  на  прийняття  адміністративних  рішень  органів влади  на 
локальному (національному) і глобальному (всесвітьному) рівнях. Це сприятиме 
досягненню миру у світі, створенню нормальних умов для життя всіх народів і 
всіх людей.

  Враховуючи  зростання  ролі  релігії  в  різних  країнах,  зміни  релігійного 
вектору із сфери індивідуального в сферу суспільного життя, постає необхідність 
інтенсифікувати  діяльність  та  ініціативи  віруючих  людей,  релігійних 
організацій,  в  т.ч.  і  різноманітних  міжрелігійних  структур,  які б  виконували 
функції  координаторів  спільних  міжрелігійних  акцій,  проектів,  програм, 
ініціатив. Україна має включитися в цей процес, щоб бути активно присутньою 
в релігійному просторі світу.

  Є потреба у використанні міжнародного потенціалу релігійних організацій 
в міжнародних відносинах. Церкви напрацювали великий досвід міжнародного 
спілкування  із  своїми  совірниками,  мають  неабиячкий  ресурс  у  міжнародній 
політиці,  котрий  можна  скерувати  на  покращення  зовнішнього  іміджу  країн, 
налагодження і розширення їхніх зв’язків.

  Не тільки Україна, але й світ, Європа все ще не оцінили значення релігії, її 
силу,  авторитет  і  роль  в  житті  суспільства  Досі  держави  не  ставляться  до 
релігійних організацій, їх представників як до партнерів у вирішенні соціальних, 
міжнародних  і  глобальних  питань.  Світська  Європа  і  пост-атеїстична  Україна, 
кожна  в  свій  спосіб,  через  свої  історичні  причини  все  ще  безвірні,  а  відтак  і 
пасивні  у  використанні  капіталу,  який  має  церква.  І  це  не  тільки  матеріальні 
багатства – земля, будівлі, культові споруди, культурні цінності, фінансова міць, 
а  головно  – людський  ресурс  – високоосвічені  духовні  лідери,  із  знанням 
іноземних  мов,  моральні  в  переважній  своїй  кількості,  культурні,  сучасні, 
розвинуті, мудрі, а з іншого боку – віряни, які можуть робити все. Шкода, якщо 
інтелектуальна,  богословська  та  організаційна  сила  церков  буде змарнована 
державами, які не використають шанси, які надала історія церквам та релігійним 
організаціям.

  Треба  розширювати  членство  міжнародних  міжрелігійних  організацій, 
зокрема ВРЦ та КЄЦ, за рахунок ще не включених туди  церков та міжцерковних 
об’єднань, екуменічних рад окремих країн.

  Бажано  актуалізувати  питання  присутності  церков  або  їх  асоціацій, 
зокрема  Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних організацій,  в  міжнародних 
об’єднаннях,  перш  за  все  ООН,  де  існує  спеціальний  Комітет  релігійних 
неурядових організацій, який є однією з трьох сторін Форуму з міжрелігійного
співробітництва заради миру, що створений для налагодження взаємодії ООН з
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релігійними об’єднаннями і є унікальною міжнародною площадкою для діалогу 
з цивілізаційної тематики.

  І  світські,  і  релігійні,  і  міждержавні  та  міжрелігійні  організації  мають 
підтримувати мир, використовуючи всі доступні і можливі їм способи та форми, 
в т.ч. і міжнародне міжрегійне спілкування.

Видрукувано в монографії « Практичне релігієзнавство» ( К., 2012).

2. МІЖРЕЛІГІЙНИЙ ДІАЛОГ В КУЛЬТУРАХ СВІТУ

  Міжрелігійний діалог – ознака нового часу. Звичайно, спілкування релігій 
та  їх  послідовників  відбувалося  і  в  минулому,  бо  світ  ніколи  не був 
монорелігійним, і воно було наповнено різноманітними сторінками: від глухого 
мовчазного  непомічання,  ворожого  протистояння  до  дуже  рідких  випадків 
підтримки  та  порозуміння.  Не  можна  не  згадати  тут  відомий  факт зусиль 
римської  влади  щодо  зняття  напруги  між  християнами  і  нехристиянами  в  IV 
столітті.  Саме  Міланський  едикт  313  року,  визнавши  права  християн  на 
сповідання  своєї  віри  в  Бога,  створив  своєрідний  правовий  прецедент  для 
міжрелігійного  диалогу.  Відомо, що  більшість  середньовічних  європейських 
держав  поставали  як  моноконфесійні  країни,  в  яких  не  передбачались якісь 
міжрелігійні дискусії. Вони актуалізуються і стають реальністю з поділом вже 
існуючої або появою нових релігій. Спілкування між релігіями існувало завжди, 
тільки  раніше,  коли  були  більш  менш  визначені  кордони  релігій, міграція 
населення, а відтак і релігійних традицій, воно не знало такої інтенсивності як 
нині.  Це  спілкування  носило  природний  характер  і  виникало  із-за  природної 
необхідності. В середньовіччі релігії спілкувалися між собою не завжди мирно, 
особливо  в  епоху  релігійних  воєн.  До  ХІХ  століття  потреба  у  міжрелігійному 
діалозі  не  усвідомлювалася  як умова  для  збереження  людської  культури  від 
кризи і знищення.

  Тільки  з  індустріалізацією  суспільства,  його  глобалізацією  постала 
необхідність не лише усвідомити, а й практично реалізувати діалогічний формат 
спілкування людей різних культур, віруючих різних релігій. Першими до такого 
усвідомлення  підійшли  країни,  де  релігійне  багатоманіття  лежало в  основі 
формування  цих  держав.  Це  або  новотвори,  що  виникають  за  імміграційним 
принципом,  або  імперії,  які  прагнули  утримати  стабільність  величезних  за 
площею  і  різношерстих  в  етносоціальному  плані  країн,  хоча  толерантність  і 
спрямованість  на  діалог  останніх  були  обмеженими  і  часто  політично 
спрямованими.

  Але  необхідність  спілкування  між  релігіями - безпосереднього  чи 
опосередкованого - існувала  завжди.  Це - важлива умова  будь-якого 
релігієґенезу, оскільки розвиток старої або поява якоїсь нової релігії, як правило, 
є  наслідком  взаємодії,  зіткнення,  знайомства,  обміну  різноманітних 
догматичних,  богословських,  культових  систем.  Відомо,  що  християнство 
виникає  в  лоні  іудаїзму,  але  при цьому  зазнає  впливу  й  інших  релігійних 
традицій,  що  сикхізм  є  синтезом  індуїзму  та  ісламу.  Але  зрозуміло,  що  всі  ці
впливи  і  синтези  можливі  внаслідок  спілкування  реальних  носіїв певних
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релігійних  поглядів,  особливо  в  ті  далекі  часи,  коли  знання  про якусь  релігію 
передавалися в усній формі, у формі розповіді і слухання.

  До  ХХ  ст.  цей  діалог  не  був  рівноправним,  оскільки в  країнах існувала 
віросповідна  більшість,  домінуюча  Церква,  яка  визначала,  диктувала  правила 
спілкування із іншими релігіями. Діалог для домінуючої Церкви був просто не 
потрібний.  В ньому  більше  зацікавлені  були  представники  недомінуючих 
Церков, які хотіли б, щоб їх почули, щоб їхні права були так само захищені  й 
гарантовані,  як  і  права  більшості.  Згода  домінуючої  Церкви  вести  діалог  із 
меншістю  утримує  в  собі  певні  ризики,  оскільки  в  результаті  спілкування 
можливе перенавернення (прозелітизм) послідовників домінуючої більшості, що 
вже є загрозою для неї.

  Міжрелігійний  діалог  останнього  сторіччя  відрізняється  від  раніше 
відомих в історії форм спілкування релігій принципово. Віруючих не втягуються 
у  нього  зовнішніми  обставинами.  Останні,  без  сумніву,  визначають  напрямки 
цих  діалогів,  але  віруючі  самі  свідомо  йдуть  на  організацію  таких  діалогів, 
оскільки  розуміють  їх  необхідність.  Інша  відмінність  цього  діалогу  від
“класичного” полягає в тому, що метою його учасників є не стільки навертання 
іновірців у свою віру, скільки власна адаптація до інорелігійної свідомості.

  Початок  сучасного  міжрелігійного  діалогу  обґрунтовано  пов’язують  з 
організованим  у  1893  р.  Всесвітнім  Парламентом  релігій  у  Чікаго,  серед 
учасників якого були ліберальні християни, східні місіонери, зокрема від дзен-
буддизму  Шаке  Соен  і  від  веданти  Свамі  Вівекананда.  Саме  останній 
запропонував нову платформу діалогу: усі релігії однаково ціннісні на шляху до 
Реального.  Не  всі  однаково  позитивно  відреагували  на  таку  тезу, оскільки 
висновок,  що  виходив  із  східної  ідеї  ототожнення  “я”  з  Абсолютом,  звільняє 
індивіда від почуття залежності від надприродних сил і від поняття гріха. Але 
насіння нової, “діалогічної” свідомості були посіяні і вже за кілька років опісля 
в Америці були створені перші ведантийські товариства, а пізніше - товариство 
дзен-буддистське.

  На  початку  століття  в  ідеології  багатьох  Церков  поширювалися 
універсалістські ідеї спільності всіх релігій, першопочатків релігійної віри всіх 
людей тощо. Це зародило думки про можливість об’єднати всі релігії, для чого 
необхідно  спільно  працювати  їхнім  представникам  “заради  морального 
піднесення світу”. Серед активних пропагандистів “універсальних елементів” у 
всіх релігіях була Міжнародна рада унітаріанських мислителів і діячів. У 1921 р. 
відомий  теолог  Р.Отто  організував  Релігійний  союз  людства  з  метою 
пом'якшення напруженості в міжнародних відносинах за допомогою зближення 
віруючих різних релігій. Більш довговічною виявилася, однак, заснована у 1928 
р.  Міжнародна  місіонерська  рада  християн  та  індуїстів.  Її  ідеологія  була 
викладена  в  двох  “маніфестах” - “Переосмислюючи  місії”  У.Хокінга  (1932)  і
“Захід  і  Схід  у  релігії”  найвідомішого  політичного  діяча  і  неоіндуїста 
С.Радхакрішнана (1933). Платформа для діалогу практично не відрізнялася від 
запропонованої Вівеканандою, але деякі нові акценти все-таки були розставлені:
порівняльне  вивчення  релігій  демонструє  неспроможність  їхніх  претензій  на
винятковість, але за всіма ними, як за “емпіричними формами”, ховається “та ж
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інтенція, те ж прагнення, та ж віра”.
  Паралельно  в  1930-і  роки  почала  працювати  “оксфордська  група”,  що 

позначила себе “Моральним переозброєнням людства”. Групі вдалося залучити 
до себе поряд із християнами представників нехристиянських релігій. Однак її 
досягнення були скромними в порівнянні зі згаданою Місіонерською радою, що 
сформулювала у Мадрасі (1938) загальний modus vivendi як середину між двома 
крайностями: “теологічним імперіалізмом”, що припускає одиничність щирого 
Одкровення, і синкретизмом, що допускає відсутність реальних розходжень між 
багатьма “одкровеннями”.

  Успіх діалогу релігій у післявоєнну епоху релігієзнавці вбачають у єдності 
декількох факторів: розширення контактів між християнами і не-християнами, 
криза  світової  колоніальної  системи  (що  спричинювала  і  обумовлювала 
нерівноправність і в міжрелігійних відносинах), відродження східних релігій, а 
також  “внутрішні  процеси”  у  християнстві,  насамперед  у  вигляді широкого 
відкидання (глибинного чи, принаймні, декларативного) “авторитарної підстави 
релігії”  у  будь-якому  його  виді.  Ф.Хейлер  (богослов  з  Марбурга),  учасник 
міжнародної релігійної конференції 1958 р. у Токіо, висловив надію на те, що
“наступить  нова  ера  в  історії  людства,  коли  релігії  прийдуть  до справжньої 
толерантності і співробітництва заради людства. Готувати шляхи цієї віри – одна 
з кращих надій, зв'язаних з науковим вивченням релігії”. У 1960 р. ця мрія почала 
матеріалізуватися,  коли  з  ініціативи  “простої  американки”  Джудит  Холлістер 
була  заснована  міжнародна  організація  “Храм  порозуміння”,  підтримана 
одночасно  Далай-ламою,  папою  Іваном  XXIII,  американським  католиком 
Томасом  Мертоном,  Джавахарлалом  Неру  й  Альбертом  Швейцером.  "Храм 
розуміння"  став  одним  із  засновників  Глобального  форуму  духовних  і 
парламентських  лідерів  за  виживання  людства  і  згодом  організував 
Північноамериканську  міжнародну асоціацію,  що  об'єднала  125  міжрелігійних 
груп США і Канади, а також вдалася до проведення конференцій “міжрелігійних 
мереж” у Латинській Америці та на Близькому Сході.

  Починаючи з 1960-х років саме слово “діалог” у зв'язку з міжрелігійними 
відносинами входить у моду серед ліберального крила католиків і протестантів, 
а також серед християн третього світу. Правда, консервативні релігійні кола цей 
термін  не  прийняли,  оскільки  в  ньому  релігії  нібито  зрівнюються,  принаймні, 
недостатньо  есплікуються  пріоритети  християнства.  Однак  у  суперечках  із 
приводу  даного  терміна  істотна  перевага  лібералам  над  консерваторами  була 
забезпечена  документами  Другого  Ватиканського  собору  (1962–1965),  у  яких 
термін одержав однозначну легітимізацію. В ряді офіційних текстів вказувалося, 
що  Церква  застерігає  “своїх  чад  <...>  через  діалог  і  співробітництво  з 
послідовниками інших релігій” визнавати і зберігати духовні й моральні цінності 
інорелігійних культур, а також – що християни “можуть пізнати за допомогою 
щирого  і  терплячого  діалогу,  які  скарби  милостивий  Бог  розподілив  серед 
народів землі”223.

  Роль Другого  Ватиканського Собору Католицької Церкви для заохочення 
до  розвитку  міжрелігійного  діалогу  важко  переоцінити.  Був  навіть  створений
                                                 
223 Nostra Aetate. Див.: http://www. Vatican.Va/archive/hist_ cоuncils/ii.
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спеціальний Секретаріат з нехристиянських релігій, який згодом замінив свою 
назву  на  Раду  з  питань  міжрелігійного  діалогу.  Світ  побачила  Декларація  про 
ставлення  Католицької  Церкви  до  нехристиянських  релігій  – Nostra  Aetate
(1965),  де  визначалися  основні  принципи  діалогу  (Там  само).  Активно  діючи, 
Папська  Рада  з  питань  міжрелігійного  діалогу  вперше  почала  практикувати 
привітання  із  релігійними  святами  представників  інших  релігій, організація 
різноманітних  конференцій,  зустрічей.  В  наступному  на  основі  двох 
фундаментальних  документів  РКЦ  “Про  ставлення  Церкви  до  послідовників 
інших  релігій.  Діалог  і  місія”  (1984)  та  “Діалог  і  проголошення”  (1991)
сформувалося  навіть  вчення  Церкви  про  діалог  – хто,  з  ким  і  як  може  вести 
діалог224.

  Починаючи з 1970 р. у діалог релігій активно включається Всесвітня Рада 
Церков  під  головуванням  доктора  Юджина  Блейка.  Цього  року  він  проводить 
конференцію в Лівані за участю представників християнства, ісламу, індуїзму і 
буддизму.  Керівництво  Ради  звернулося  до  учасників  конференції “Храму 
взаєморозуміння”.  У  звертанні  глави  всіх  релігій  закликалися  до об'єднання. 
Центральний  комітет  Ради  на  засіданні  в  Аддис-Абебі  в  січні  1971  р. 
запропонував  конкретизувати  міжрелігійний  діалог  у  вигляді  організації 
двосторонніх дискусій з конкретних питань. У 1972 р. у рамках цього проекту 
відбулася зустріч 40 представників християн і мусульман.

  Участь православних представників у діалозі релігій скромніша, ніж інших 
основних  християнських  конфесій,  але  вона  також  здійснюється  – у  рамках 
Всесвітньої  Ради  Церков  і  у  вигляді  окремих  двосторонніх  контактів.  Так, 
митрополит Гір Ліванських (Православної Церкви в Антіохії) Георгій Ходр на 
згаданому  засіданні  в  Аддис-Абебі  закликав  християн  збагатити  себе 
спадщиною  універсального  релігійного  досвіду  і  запропонував  своє 
обґрунтування діалогу у вигляді припущення, що “те, що сприймається як світло, 
коли благодать сходить на браміна, буддиста і мусульманина, що читають свої 
священні писання – це і є Христос”. Тим же роком датується членство в “Храмі 
порозуміння” деяких грецьких ієрархів. У 1972 р. відбулася і перша двостороння 
зустріч:  представники  Грецького  єпископату  Північної  і  Південної  Америки  в 
ході двотижневих консультацій вели діалог з іудеями з приводу можливо більш
“сучасного” прочитання православних літургійних текстів.

  До  початку  90-х  років  м.  ст.  активність  в  сфері  міжрелігійного  діалогу 
замітно  зменшилася,  що  пояснюється  багатьма  причинами.  Той  етап був 
практично  лише  розкриттям  і  розвитком  цілком  вже  сформованих  тенденцій. 
Можна  відзначити  тому  лише  два  моменти  еволюції  цього  вже  сформованого 
релігійного руху. У діалозі релігій розрізняються зустрічі релігій, що вважаються 
світовими: християнства, іудаїзму, ісламу, індуїзму і буддизму, і трьох перших 
— релігій монотеїстичних. Важко сказати, який саме з цих двох діалог був більш 
успішним, але досвід міжрелігійного спілкування набули всі.

На  більш  езотеричному  рівні  діалог  релігій  трансформується  в  цілу
“релігію  діалогу”,  у  якій  міфу  про  єдиного  Бога різних релігій відповідає свій
“екуменічний”  ритуал,  що  виражається  в  тому,  що  учасники  цих  “діалогічних
                                                 

  224 Щербініна Ю.Міжрелігійний діалог як діалог спасіння// Арка. – 2003.- №18.
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містерій”  одночасно  моляться  на своїх  мовах  своїм  богам.  У  1986 р.  уже  на 
першій зустрічі релігій за мир в усьому світі в Ассізі, організованої Ватиканом, 
різним релігіям надавалися католицькі храми. В одному з них на престолі було 
піднято  скульптурне  зображення  Будди.  Одначе   визнаємо  тут  те, що  не  всі 
сприймають таку нову літургіку, яка випливає із відповідної теології діалогу.

  Початок  90-х  років  ХХ  ст.  збігся  із  глобальними  зрушеннями  в  світі, 
особливо політичного їх значення, коли змінилася геополітична карта світу, а в 
орбіту міжрелігійного діалогу попали нові релігії, нові країни, нові народи. Тому 
діалог  про  діалог  втратив  свою  актуальність.  І  перед  міжнародними,  і 
міжрелігійними організаціями, перед окремими релігіями та Церквами постала 
проблема переорієнтації своєї діяльності, своїх пріоритетів. Стало зрозуміло, що 
діалог  про  Бога,  так  званий  діалог  теологічного  обміну,  коли  спеціалісти 
поглиблюють  розуміння  релігійного  спадку  та  духовних  цінностей інших 
традциій, не є ефективним. Його не треба переривати, але й не він має визначати 
успіх взаєморозуміння між релігіями. На перше місце висуваються інші форми 
діалогу, а саме: діалог життя, діалог дій і діалог релігійного досвіду.

  Зараз ситуація кардинально змінюється. Епоха постмодернізму вирівнює 
всі  релігії  в  їх  правах  бути  представленими  в  тій  чи  іншій  країні.  І  хоча, 
безумовно,  ми  маємо  так  звані  ісламські  чи  католицькі,  буддистські  чи 
протестантські країни,  але  тенденція  до  рівного  ставлення  суспільства  до 
віруючих  різних  релігійних  преференцій  поширюється  й  утверджується,  стає 
нормою  в  релігійному  житті.  Діалог  має  бути  природним,  виходити із 
конкретних реалій. Тому, незважаючи на глобалізованість діалогу взагалі, він є 
чітко  регіоналізованим.  В  Європі  актуалізованим  постає  діалог  більш 
гомогенний (між християнськими гілками), а в Азії – більш гетерогенний (між 
буддизмом, індуїзмом, християнством, ісламом і т.ін.), що спричинено кількістю 
наявних там релігій.

  Міжрелігійни  діалог  все  більше  стає  характерною  ознакою  всіх  культур 
світу. Тільки пізнавши традиції спілкування один одного, можна сподіватися на 
порозуміння і утвердження культури злагоди і миру.

Видрукувано в збірці «Толерантність міжконфесійних відносин в умовах
України» (Завпоріжжя, 2014).

3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ

  Сучасний  міжрелігійний  діалог  принципово  відрізняється  від  раніше 
відомих  в  історії  форм  спілкування  релігій.  Віруючих  не  втягують  у  нього 
якимись  зовнішніми  обставинами.  Останні, без  сумніву,  визначають  напрямки 
цих  діалогів,  але  віруючі  самі  свідомо  йдуть  на  організацію  таких  діалогів, 
оскільки  розуміють  їх  необхідність.  Інша  відмінність  цього  діалогу  від
“класичного” полягає в тому, що метою його учасників є не стільки навернення 
іновірців у свою віру, скільки власна адаптація до інорелігійної свідомості225.

Через глобальні зрушення в світі, а особливо епохальні події політичного
                                                 

  
 
225 Шохин В. Диалог религий: идеология и практика // Альфа и омега. – 1999. - №1 (12).
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значення,  коли  змінилася  геополітична  карта  світу,  і  в  орбіту  міжрелігійного 
діалогу  попали  нові  релігії,  нові  країни,  нові  народи,  сучасний діалог  набуває 
нового  змісту:  діалог  про  Бога,  так  званий  діалог  теологічного обміну,  коли 
спеціалісти поглиблюють розуміння релігійного спадку та духовних цінностей 
інших  традицій,  не  є  ефективним.  Його  не  треба  переривати,  але не  він  має 
визначати успіх взаємопорозуміння між релігіями. На перше місце висуваються 
інші форми діалогу, а саме: діалог життя, діалог дій і діалог релігійного досвіду.

  В  ситуації  протистоянь  і  конфліктів  між  культурами  потрібно 
розгорнути  діалог  в  найширшому  його  форматі,  включити  всі  потенційні 
можливості,  звертатися  до  людей  різних  культур  зрозумілою  для  них  мовою 
знаків,  символів,  цінностей.  Через  усвідомлення  соціальної  значимості 
міжрелігійного діалогу, яка ще й досі не є очевидною для більшості країн світу, 
можливо  збільшити  діапазон  включення  релігійних  організацій  до спільного 
обговорення актуальних проблем сучасності. Міжрелігійні рухи, як правило, не 
підтримуються  державами,  вони  розглядаються  як  винятково  громадські 
об’єднання.  Але,  на  відміну  від  політичних  партій  чи  професійних  асоціацій, 
молодіжних  чи  соціально  орієнтованих  товариств,  міжрелігійні  рухи  на  тлі 
сьогоднішніх економічних й соціально-політичних процесів виглядають занадто 
духовними,  невизначеними,  організаційно  розмитими.  Вони  не  стали 
структурним елементом соціуму, в якому народжені й функціонують.

  Це пояснюється цілим рядом причин. Не останнє місце серед них займає 
незначна  активність  і  повільне  усвідомлення  необхідності  таких самоврядних 
структур  самими  віруючими,  лідерами  релігійних  організацій.  Все ще 
домінантною є думка про якісь сталі релігійні кордони, канонічні території, про 
пануючі релігії, яким не потрібне міжрелігійне спілкування. Відчуття того, що 
середовище,  в  якому  вони  живуть, є  нібито  винятково  монорелігійним, 
притаманне багатьом народам, релігіям, державам. Навіть для таких історично 
релігійно  гомогенних  країн,  як  Франція,  Англія,  Іспанія  та  ін., присутність 
інорелігій (іслам, православ’я, буддизм тощо) постає певним викликом, на який 
традиційні культури не завжди знаходять адекватні відповіді.

  В силу тотальної матеріалізації і праґматизації всіх форм життєдіяльності 
сучасної  людини  релігія  поступово  втрачає  своє  місце  в  індивідуальному  й 
суспільному екзистенційному просторі. Тому не дивно, що й роль міжрелігійних 
об’єднань така незначна. Але прагнення ввести міжрелігійний діалог як один із 
способів  соціальної  інтеграції,  консолідації  зусиль  віруючих  та їх  об’єднань  у 
наданні  суспільству  гуманного  характеру,  у  поверненні  духовних основ  у 
відношення  між  людьми,  народами, країнами  знаходить  підтримку  в багатьох 
політичних, релігійних, державних і культурних лідерів. Деякі з них розглядають 
міжрелігійний  діалог  як  єдиний  ефективний  спосіб  розв’язання  міжнародних 
проблем  і  конфліктів,  інші  – як  тільки  духовну  основу  для  реального 
переговорного  процесу  з  безлічі  глобальних  питань.  Хтось  вважає,  що  діалог 
релігій  – це  зайва  ланка  у  міжнародній  політиці,  оскільки до  голосу  віруючих 
рідко прислуховуються ті, від кого залежить прийняття відповідальних рішень.

Але  окремі,  найбільш  прозорливі  політики  та  релігійні  лідери,
усвідомлюють  колосальну  внутрішню  потенцію  міжрелігійного  діалогу,
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оскільки  світ,  як  би  комусь  не  подобався  цей  процес  і  не  хотілося  його 
призупинити,  внаслідок  глобалізації  останнього,  рухається  до  полі-,  навіть 
мультизації,  до  багатоманіття,  різнобарв’я,  гетерогенності.  Єдина  можливість 
бути почутим - це вислухати іншого, що можливо лише через діалог.

  Відтак  міжрелігійний  діалог  триває  вже  давно,  але  протікає  він 
нерівномірно,  в  різноманітних  формах,  з  різною  інтенсивністю,  визначаючи 
відмінні  цілі  (від  дуже  конкретних  до  вічних  і  глобальних,  скажімо,  щодо 
почергового богослужіння в храмі до миротворення як загальнолюдської мети, 
від  боротьби  проти  дискримінації,  переслідувань,  прозелітизму  до  спільного 
розв’язання міжрелігійних конфліктів, особливо якщо релігія є джерелом такого 
конфлікту або диференціює суспільство за релігійним принципом), запрошуючи 
різних  учасників,  які  діалогізують  в  різних  форматах  – двосторонні, 
багатосторонні,  лідери  і  звичайні  люди,  друзі  й  однодумці,  опоненти  і  навіть 
вороги.

  Серед  суб’єктів  діалогу  виділяємо  як  світські,  так  і  церковні  структури. 
Світські  структури  є  локальні  і міжнародні.  Підрахувати  кількість  локальних 
структур,  що  представляють  різноманітні  громадські  організації, Інтернет-
проекти,  наукові  центри,  навчальні  заклади,  видавництва  тощо  – неможливо. 
Міжнародне співтовариство солідарне щодо необхідності діалогу в рамках ООН, 
ЮНЕСКО, НАТО та ін. І, до речі, ці структури активно діють як самі по собі, так 
і підтримуючи ініціативи державних, церковних структур.

  Окремою  силою  тут  виступають  церковні  (релігійні)  структури.  На 
сьогодні практична кожна релігія,  Церква, деномінація має спеціальний орган, 
який відповідає за міжнародні міжрелігійні контакти своїх вірних. Окрема сила
– це  створені  міжнародні  міжрелігійні  або  міжденомінаційні  об’єднання
(Всесвітня Рада Церков, наприклад).

  Діалог  відбувається  як  на  міжнародному,  так  і  на  локальних  рівнях. 
Учасниками  діалогу  виступають  найбільш  поширені  релігії  (християнство, 
іудаїзм,  буддизм,  іслам,  індуїзм  та  ін.),  що  представлені  своїми  лідерами
(патріархи, папи, лами, рабини, свамі) або їхніми повноважними заступниками. 
Найбільш  ефективним  можна  вважати  діалог  між  християнством  і  східними 
релігіями, між християнством та іудаїзмом, християнством і буддизмом. Зростає 
необхідність  діалогу  між  християнами  і  мусульманами,  мусульманами  та 
іудеями.

  Нова  форма  діалогу  – створення  міжрелігійних,  міжконфесійних  рад, 
товариств,  асоціацій,  рухів.  Глобалізаційні  процеси  призвели  до виникнення 
цілої міжнародної міжрелігійної сітки таких організацій. Найбільш впливовими 
є  Рада  Парламенту  світових  релігій  (CPWR  – Council  for  the  Parlament  of  the
World’s  Religions,  USA),  Міжнародна  Асоціація  за  релігійну  свободу  (IARF -
International Association for Religious Freedom, UK), Міжнародний міжрелігійний 
центр  (IIC  – International  Interfaith  Center,  UK),  Тисячолітній  Світовий  Самміт 
миру релігійних і духовних лідерів (MPS – The Millenium World Peace Summit of
Religious and Spiritual Leaders, USA), Ініціатива об’єднаних релігій (URI – United
Religions  Initiative),  Світова  конференція  релігії  і  миру  (World  Conference  on
Religion and Peace), Світовий конгрес релігій (WCF  – World Congress of Faith),
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Розвиток  діалогу  релігій  світу  (WFDD  – World  Faith  Development  Dialogue),
Світова  спілка  міжрелігійних  рад  (WFIRC  – World  Fellowship  of  Inter-religious
Councils) та інші.

  Найбільш  активними  суб’єктами  міжрелігійного  діалогу  є  християни. 
Вони  шукають  взаєморозуміння  не  тільки  всередині  своєї  релігії
(внутрірелігійний  або  міжцерковний  діалог),  але  й  за  межами  своєї 
віросповідності (міжрелігійний), визначаючи основні напрямки своїх контактів. 
Серед найбільш впливових християнських організацій назвемо Папську Раду з 
питань  міжрелігійного  діалогу,  про  яку  вже  йшлося  вище.  До  діалогу  нині 
долучаються  не  тільки  спеціально  створені  для  організації  діалогу  церковні 
структури,  але  й  інші,  раніше  не  дотичні,  мирянські  об’єднання. Вони,  як, 
наприклад,  і  утворена  в  Римі  в  1947  році  міжнародна  федерація  товариств  і 
організацій  католицької  інтелігенції  світу  “Pax  Romana”,  “відкриті  на 
екуменічний, міжрелігійний діалог, а також на діалог зі світським гуманізмом”
(АРКА).

Особливо  активна  в  налагодженні  міжрелігійного  спілкування  Римо-
Католицька  Церква.  Щорічні  зустрічі  з  Ассізі  (Італія),  зініційовані  ще  Папою 
Іваном  Павлом  ІІ (правда,  перервані  його  наступниками),  збирають 
представників  найпоширеніших  релігій  світу.  За  ініціативи  протестантських 
Церков  і  при  підтримці  православних  патріархів  створена  Всесвітня  Рада 
Церков, що відстоює екуменічні цінності.

  Серед  нових  тенденцій,  які  з’явилися  останнім  часом  в  міжрелігійному 
спілкуванні,  відзначимо  прагнення  до  діалогу  не  тільки  лідерів, а  може  й  не 
стільки лідерів Церков, скільки звичайних віруючих. Яскравий приклад – згадане 
вже вище зібрання Парламенту світових релігій в Барселоні, в роботі якого брала 
участь і автор цього праграфу. Кількість його учасників, а особливо зацікавлення 
барселонців  до  небаченого  до  того  в  Європі  Форуму  культур,  унікального  за 
своїми  цілями  діалогу  різних  традицій,  світоглядів,  економічних і  політичних 
систем, способів життя. Такого зібрання народів, мов, стилів, смаків Європа ще 
не бачила, хоча її культурна гомогенність давно вже стала історичним фактом. 
Іспанія,  зокрема  Каталонія,  на  декілька  місяців  перетворилися  на  Вавилон, 
тимчасові  мешканці  якого,  незважаючи  на  розділення  за  кольором шкіри, 
національністю,  статтю,  соціальним  станом,  мовою,  релігією,  прагнули  до 
порозуміння. Здавалося, що всіх барселонців захопила ідея практичного втілення 
багатокультурності  сучасного  світу,  перспективи  побудови  єдиної, 
гуманістичної  за  своєю  суттю  культури,  яка  не  знає  конфліктів  і є  мирним 
співіснуванням людей різних національностей, країн. Висунута на Форумі теза 
про необхідність формування культури миру отримала широку підтримку з боку 
політичних  і  духовних  лідерів,  бізнесових  і  державних  структур. Сотні  тисяч 
учасників Форуму - як іспанців, так і зарубіжних гостей - мали й матимуть змогу 
почути,  побачити,  поспілкуватися  з  іншими,  показати  і  розповісти  про  себе,  в 
результаті  чого  долається  стіна  непорозуміння,  стереотипи  чужого,  ворожого, 
створюється  атмосфера  довіри,  зацікавленості,  відкритості. Подібне 
багатоконфесійне зібрання відбулося і в жовтні 2015 року в Солт-Лейк Сіті. 
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  На  думку  теоретиків  міжрелігійного  діалогу,  останній  прямо  не 
спрямований на якісь спільні соціальні чи політичні акції, але сам цей діалог в 
результаті  спілкування  віруючих  різних  релігій  може  сприяти  змінам  в 
соціально-політичній  сфері.  Він  має  привести  зрештою  до  солідаризації 
суспільства. Не дарма релігійна солідарність є однією із актуальних відповідей 
на  прояви  насильства  в  релігійній  сфері.  Таке  популярне  останнім  часом  в 
об’єднаній  Європі  слово,  яке  використовувалося  і  зараз  використовується  в 
різних контекстах, має своє пряме значення. Коли ми говоримо про солідарність, 
то маємо на увазі певну спільність інтересів, одностайність, єдність думок і дій. 
Це - це  певний  тип  об’єднання  і  поєднання  людей.  В  історії  відомі  різні  типи
(види) солідарності, серед яких є як позитивні, так і негативні форми. Політична 
солідарність  проявляється  й  реалізується  і  в  політичних  блоках, і  в  партіях. 
Економічна – в національних і міжнародних синдикатах, фінансових структурах, 
транснаціональних компаніях. Соціальна солідарність живе в інтернаціональних 
робочих рухах, профспілках, об’єднаннях фінансистів світу (пен-клуби). Можна 
говорити  про  екологічну  (рух  зелених),  сексуальну  (феміністський  рух), 
етнокультурну та іншу солідарність.

  Солідарність  – велика  сила,  якщо  згадати,  зокрема,   такі  її  прояви,  як 
антифашистський  рух,  антигітлерівська  коаліція,  а  чи  навпаки  – фашистська 
коаліція, дискримінаційні щодо інших рас, народів, соціальних верств населення 
інституції  (ККК,  антисемітизм  тощо).  Солідарність  традиційних  Церков  і 
сьогодні дозволяє дискримінувати нові релігійні течії та релігійні меншини. Але 
ця  ж  солідарність  об’єднує  зусилля  дискримінованих  в  захисті  прав  меншин, 
свободи релігій, прав на альтернативну службу, права власності на землю. Але є 
специфічний вид солідарності – релігійна солідарність. І якщо всі решта видів 
солідарності  базуються  або  своїм  підґрунтям  мають натуральні,  фінансові, 
соціальні,  економічні  речі,  то  релігійна  солідарність  базується на  ідеї 
трансцендентного, надприродного.

  Міжрелігійний діалог – не проста справа, яку потрібно починати з самого 
розуміння,  що  таке  діалог.  Якщо  не  домовитися,  що  мається  на  увазі  під 
діалогом, то важко його вести. Є відмінності у трактуванні суті і змісту діалогу 
між конфесійними підходами до нього. Він представлений двома його крилами
– ліберальним і консервативним.

  Дехто  в  міжрелігійному  діалозі  вбачає  загрозу  усталеним  духовним 
традиціям,  а  відтак  і  релігійності  представників  тих  чи  інших  богословських 
вчень, появи якогось синкретичного утворення, яке прийде на зміну існуючим 
релігіям,  поглинувши  всі  відомі  до  нього.  Хтось  занадто  романтично 
налаштований  щодо  результативності  такого  діалогу,  завдяки  якому  нібито 
пощастить подолати не тільки духовні, але й економічні, політичні чи соціальні 
проблеми сучасного світу.

  Діалог, якщо звернутися до первісного значення цього слова (і про це вже 
йшла мова вище), означає бесіду, розмову, інформування іншого про себе, свої 
погляди,  цілі  тощо.  Діалог  – це  не  дебати,  не  суперечки,  не  заперечення,  не 
переконання у чужій неправоті. Основне в діалозі  – вміння слухати і здатність
почути,  щоб  зрозуміти,  але  не  обов’язково  прийняти,  позицію  іншого.  Серед
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відомих  різновидів  діалогу  – міжетнічного,  міждержавного  та  багатьох  інших 
нерелігійного характеру, тобто секулярних – міжрелігійний діалог вирізняється 
своєю унікальністю, а саме: всі інші учасники шукають те, що їх об’єднує (мета, 
кінцевий  результат,  взаємний  інтерес  тощо),  а  віруючі  як  учасники 
міжрелігійного діалогу вже мають це об’єднуюче ядро – віру в Бога.

  Важко побачити конкретні позитивні наслідки від діалогу: бо ні для тих, 
хто підтримує ідею діалогу, ні для тих, хто її заперечує, не зовсім зрозуміло, як 
міжрелігійний  діалог  може  толерантизувати  міжконфесійні  відносини,  як  він 
може  зняти  напругу  між  різними  релігіями,  чи  зможе  і  як  зробити ідейних 
суперників  партнерами,  як  сприятиме  солідаризації  суспільства. Подолати 
проблеми  міжрелігійного  діалогу  можна  лише  під  час  діалогу.  Міжрелігійний 
діалог  має  своє  майбутнє.  Воно  в  самому  багатоманітті  релігій, в  зміні 
світоглядних  установок  стосовно  істинності  інших  релігій,  в  тій мірі 
усвідомлення своєї індивідуальної свободи і права на своє віросповідання, яке 
закладається громадянським суспільством.

  Міжрелігійни діалог став реальністю для багатьох країн світу. І хоч ця ідея 
не  всюди  є  однаково  популярною,  поширеною  і  такою,  що  успішно 
реалізовується, одначе у людства немає іншої альтернативи, як жити в мирі, в 
діалозі.

  Найбільш  видимим  успіхом  міжрелігійного  діалогу  є  проведення 
Парламенту релігій світу. Масштабність задуму і якість його реалізації вразили 
всіх,  кому  вдалося  побувати  на  його   заходах в  Барселоні і  в  Солт-Лейк  Сіті.
Багатовимірність  і  навіть  поліваріантність  релігійних  і  духовних  досвідів 
органічно вписались в концепцію цих форумів, яка сконцентрована в самій назві, 
такій символічній і смисловонаповненій - “Шляхи до миру: мудрість слухання та 
сила здійснювання”.

  Мета Парламенту релігій світу - спонукання до діалогу, взаємодії різних 
релігій,  духовних  традицій,  визначення  впливу  релігії  на  основні  інститути 
суспільства:  владу,  бізнесові  структури,  мас-медіа,  мистецтво,  науку,  освіту, 
громадянське  суспільство.  Парламент  2004  і  2015  років,  в  роботі яких  брали 
участь  релігієзнавці  України  (але  не  Церкви)  був  продовженням  побудови 
міжрелігійного діалогу в світовому вимірі та пошуку шляхів до порозуміння та 
миру,  який  розпочався  ще  в  XIX  ст.  Попередні  парламенти  1893,  1993  і  1999 
років  збирали  сотні  духовних  лідерів,  науковців,  теологів,  представників 
світових релігій разом, щоб обдумати місце релігії і духовності в світі. Наслідком 
таких  міжрелігійних  діалогів  стали  випрацювання,  обговорення  й прийняття 
важливих  документів,  зокрема  “До глобальної  етики:  початкова  декларація”,
“Звернення  до  провідних  інституцій”,  які  перекладені  більшістю мов  і  подані 
урядам,  неурядовим  інституціям,  міжнародним  організаціям  для  поширення 
універсальних принципів глобальної етики на всі сфери життя всіх народів.

  Парламент-2015 очікував від учасників простих, але ґрунтовних дій, які б 
могли вплинути на глобальну кризу, що переживає людство. Особливу надію у 
вирішенні проблем Парламент покладав на міжрелігійну освіту, продуктивний 
діалог цивілізацій (зокрема, іслам і Захід в утвердженні справедливого і мирного
світу), що призведе до практичного розв’язання конфліктів. У співпраці релігій і
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міжнародних інституцій, у взаєминах науки і релігії, науки і духовності учасники 
Парламенту  побачили  той  потенціал  релігій,  який  ще  не  використовується 
суспільством  в  достатній  мірі.  Окреме  засідання  було  присвячене розгляду 
співвідношення релігії і прав людини. Враховуючи міжрелігійну напруженість в 
Близькосхідному  регіоні,  запропонована  була  для  обговорення  ідея
“авраамістичного  реоб’єднання”.  Багато  секцій  презентували  конфесійні 
погляди на ту чи іншу проблему. Окремі релігійні напрями підготували цілі сесії. 
Найбільш  активними  були  католики, мусульмани,  сікхи,  індуси,  джайни, 
буддисти,  даоси,  язичники,  сінтоїсти.  Православні  організували лише  одну 
секцію,  присвячену  східній  іконі.  Частина  секцій  носила  чисто  науковий 
характер, хоча дослідники релігій явно не домінували на цьому форумі.

  Парламент дав можливість побачити, що в світовому релігійному просторі 
відбуваються  суттєві  зміни.  Навіть  одноманітна  Європа  стає  більш  релігійно 
гетерогенною,  цікавиться  Сходом.  Європа  стрімко  знайомиться  із 
нехристиянськими  релігіями,  на  фоні  яких  традиційне  християнство  постає як 
світоглядна меншина. Крім того, серед новітніх процесів в світовому релігійному 
розвитку слід назвати фемінізацію і ґуруїзацію релігій. На форумі було багато 
жінок, і не просто в якості віруючих, а засновників, ідеологів тих чи інших рухів. 
Особливо фемінізованими є Схід (Індія, Японія, Китай) і США. Здивувала роль 
жінок-пророчиць,  які  масово  проповідували  під  час  офіційних  і  неофіційних 
презентацій  своїх  традицій.  І  друге  – поява  нових  течій  начолі  із  сильним 
лідером,  вчителем,  майстром,  харизматом,  який  спроможний  на  основі  якоїсь 
відомої,  а  частіше - трансформованої  традиції,  сформулювати  свою  власну, 
забезпечивши  певну  кількість  прихильників,  які  б  виступили активними 
популяризаторами,  проповідниками  нової  ідеї,  нової  філософії  життя,  нових 
методів  духовного  самовдосконалення.  В  такій  множинній  появі  нових 
релігійних течій проявляється явна недовіра до історичних релігійних структур, 
в т.ч. церкви, священиків, ієрархії. Людині, яка знаходиться в пошуку духовного 
змісту  життя,  яку  не  задовольняє  пануюча  в  розвинутих  країнах  споживацька 
пересічність, відкрита до нових ідей, до нових можливостей, які може надати (а 
може й ні) нетрадиційне, алогічне, незвичне вчення. Зараз час не розуміння, не 
раціональних аргументів, а час вчування, гармонійного вживлення в середовище
– фізичне,  географічне,  культурне,  духовне.  Якщо  людині  добре  – це  основна 
ознака істинності.

  Парламент  продемонстрував,  що  на  зміну  тоталітарній  ієрархієзованій 
системі внутрішньоконфесійних відносин і зв’язків поступово приходить інший 
тип – рівноправних відносин між асоційованими суб’єктами релігійного життя. 
Налагоджуються  зв’язки  не  стільки  по  вертикалі  залежності  (наприклад, 
парафіяльний священик (первинна) - благочинний (районний рівень) - єпископ
(обласний) однієї церкви, а й по горизонталі  – первинний (вторинний, вищий)
рівень різних церков чи навіть конфесій. І це зрозуміло, сама об’єктивність життя 
вимушує  священика  православної  церкви  спілкуватися  з  парохом  католицької 
громади,  пресвітером  протестантської  спільноти,  керівником  мусульманського 
чи іудейського об’єднання. 
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  Людство,  як  показав  Парламент,  дуже  трепетно  ставиться  до  будь-якого 
своєрідного,  унікального  випадку  в  духовній  історії,  прагне  зберегти  цю 
унікальність, оскільки саме з такої безлічі конкретних випадків і складається та 
мозаїчна багатоманітність світу, що надає смислу загальнолюдській цивілізації.

  Цікаво, що не тільки найбільш оптимістичні і впевнені в собі християнські 
Церкви підтримали ідею комунікації віруючих різних релігій, але й мусульмани, 
які після подій 11 вересня у США асоціюються (часто абсолютно безпідставно)
із творцями й реалізаторами плану розбрату між релігійними людьми, зокрема 
між самими мусульманами та християнами. Вони активно утверджували думку, 
що  єдиною  можливістю  виживання  людства  в  наш  час  є  діалог,  в  якому 
обов’язково  мають  брати  участь  релігійні  люди.  На  їх  думку,  проблему 
міжрелігійного діалогу можна розглядати в різних її аспектах, інтерпретуючи її 
психологічно,  політично,  соціологічно,  філософськи,  геополітично,  навіть 
економічно,  з  точки  зору  національної  безпеки,  фінансових  інтересів  тих  чи 
інших  суспільних  груп  і  т.п.  Хоча  йдеться  про  релігії  та  їх  спілкування,  але 
реально  релігія  живе  не  тільки  в  своєму,  вузько  функціонально  означеному 
просторі. Вона виявляє себе в інших контекстах. І одним із найбільш зрозумілих, 
оскільки  він  є  прагматично  доцільним,  є  контекст  соціальний.  Війна  між 
релігіями,  якщо  вона  ведеться  на  рівні  теоретичному,  як  атаки  з боку  різних 
богословських  таборів,  загрожує  самим  релігіям,  силі  і  доказовості  їхніх 
доктрин, дієвості моральних вимог, істинності пропонованого віруючим шляху 
спасіння.  Але  якщо  з’ясування  відносин  між  релігіями  виноситься за  межі 
віросповідності, спускається на буденний рівень її звичайних носіїв, які існують 
в  рамках  конкретних  суспільств,  то  міжрелігійна  конфліктність  небезпечно 
зростає  до  соціального  напруження.  Тому  суспільство  має  бути  кровно 
зацікавлене  не  в  силовому  розв’язанні  міжконфесійного  протистояння,  а  в 
пошуках форм мирного існування релігій, що забезпечить стабільність всьому 
соціуму.  Останнє  більшості  учасників  Парламенту  релігій  бачиться  як  діалог, 
який  розгортається  через  віротерпимість,  взаєморозуміння,  навіть  співпрацю  і 
взаємодію  в  спільно  означених  сферах  суспільного  буття,  як  вселюдська 
цінність.

  Важко побачити конкретні позитивні наслідки від діалогу: бо ні для тих, 
хто підтримує ідею діалогу, ні для тих, хто її заперечує, не зовсім зрозуміло, як 
міжрелігійний  діалог  може  толерантизувати  міжконфесійні  відносини,  як  він 
може  зняти  напругу  між  різними  релігіями,  чи  зможе  і  як  зробити ідейних 
суперників  партнерами,  як  він  сприятиме  солідаризації  суспільства,  як  зтягти 
діалог з висот богословського теоретизування вниз, до конкретного віруючого?

  З іншого боку, чи можуть вести діалог люди, які погано обізнані в інших 
вірах,  які  байдужі  до  інших  традицій,  які  нетерпимі  до  інших  переконань, 
обтяжені  етнічними,  політичними  та  іншими  міфами,  фобіями,  стереотипами, 
якщо вони закриті для іншого світу, не сприймають, не чують те, що слухають?
Як навчити людей цим технологіям, цьому мистецтву, цій культурі діалогу?

  Міжрелігійни  діалог  має  своє  майбутнє.  Воно  в  самому  багатоманітті 
релігій, в зміні світоглядних установок стосовно істинності інших релігій, в тій
мірі усвідомлення своєї індивідуальної свободи і права на своє віросповідання,
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яке закладається громадянським суспільством.
  В наш час міжрелігійний діалог став реальністю для багатьох країн світу. І 

хоч ця ідея не всюди є однаково популярною, поширеною і такою, що успішно 
реалізовується, одначе у людства немає іншої альтернативи, як жити в мирі, в 
діалозі.

  Цей  огляд  міжнародних  вимірів  міжрелігійного  діалогу  має  спонукати 
українців  до  розуміння  духовної  і  соціальної  важливості  останнього. 
Незважаючи на те, що вже зараз для налагодження міжцерковного порозуміння 
в Україні створена Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій, Нарада 
християнських  церков,  засновані Українська  Асоціація  релігійної свободи  та 
Центр  релігійної  інформації  і  свободи,  потрібно  ширити  сітку  міжрелігійних, 
міжцерковних,  міжденомінаційних  об’єднань,  але  тільки  на  добровільних 
засадах,  для  роз’яснення,  пропаганди,  впровадження  в  практику  щоденного 
життя  такої  форми  спілкування,  як  діалог.  Потрібно  якнайширше  забезпечити 
постійні  зустрічі  українських  релігійних  лідерів  в  Україні,  ініціювати  їх 
присутність на міжнародних заходах, в організаціях, проектах. Добрим початком 
є  щорічне  відзначення  в  Україні  Всесвітнього  Дня  релігій,  який встановлений 
ЮНЕСКО ще в 1952 році. Спільно із українськими релігійними організаціями 
Українська  Асоціація  релігієзнавців організовує  прес-конференції,  науково-
практичні  семінари,  Єдині  дні  релігій,  які  проводяться  по  всій Україні, 
Молодіжні фестивалі релігій, Школи релігійної толерантності тощо.

  Процес входження України до єдиного економічного простору актуалізує 
водночас  проблему  її  присутності  й  місця  в  світовому  духовному домі,  який 
спільно будується різними  народами, державами, релігіями. Діалог, як  один із 
універсальних засобів формування соціального миру й стабільності, має на меті 
сприяти консолідації різних народів та культур, солідаризації всього суспільства. 
Важлива  роль  у  подоланні  сучасних  міжнародних  конфліктів  належить 
релігійним  організаціям,  церковним  лідерам.  Це  усвідомлюють  не тільки 
віруючі, а й державні діячі, представники культури, освіти, політики, журналісти 
та ін. Для України, як держави, яка прагне до ЄС, міжрелігійний діалог має стати 
одним із пріоритетів державно-церковної політики. Серед багатьох проблем, які 
виникають в процесі взаємодії держави і Церкви, є такі, які можуть здатися не 
життєво  необхідними.  Держава  має  забезпечити  право  на  свободу  совісті  та 
релігій, діяльності віруючої людини і релігійної громади. Зв’язок між державою 
і конкретною особою чи Церквою, як правило, не передбачає включення до цієї 
системи  відносин  міжрелігійні  чи  міжцерковні  взаємини.  Чи  є  вони  об’єктом 
державного  інтересу,  а  відповідно  і  державно-церковної  політики?  Чи 
зацікавлені самі Церкви і їхні парафіяни у мирі і спокої в релігійній сфері?

  Діалог,  в  тому  числі  міжрелігійний,  – це  шлях  для  створення  нового 
цілісного світу, який не зможе існувати в ситуації постійного змагання в ньому 
економічних  інтересів  чи  політичних  теорій  і  систем.  Єдність  такому  світу  не 
забезпечить  ні  метанаука,  ні  універсальна  технологія.  Навіть  релігії  не  здатні 
привести  до  тріумфу  взаєморозуміння  між  людьми.  Спільне  відчуття 
присутності  надприродного  їх  не  об’єднає,  оскільки  занадто  несхожими  є
зовнішні  маніфестації  цих  відчуттів.  Що  ж  покласти  в  основу  цього  єдиного
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світу? Відповідь на це питання шукають учасники діалогу, пропонуючи почати 
з малого - з поваги, а отже довіри один одному.

  Видрукувано в монографії «Релігія у світі культурно-цивілізаційного 
діалогу» ( К.,2010).

4. КАТОЛИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ:
ЗМІНА АКЦЕНТІВ

  Ватикан  має  багатовіковий  досвід  міжрелігійного  і  міжконфесійного 
спілкування.  Взаємини  католиків  і  некатоликів  пройшли  різні  етапи  у  своєму 
розвитку: від мовчазного ігнорування й ворожого протистояння до налагодження 
міжособистісних відносин віруючих-мирян або церковних ієрархів та прийняття 
спеціальних  документів.  Базовим  в  осмисленні  статусу  і  позиції християнства 
щодо  інших  культур  є  положення  про  спільне  божественне  походження  всіх 
народів, яких Бог розселив по Землі, й про спільну кінцеву мету всього людства
– досягнення Бога. Католицизм визнає наявність різноманітних вірувань різних 
народів, що сприймається як благо, як свідчення творчої активності Бога, який 
допускає існування водночас багатьох релігій.

  Перебуваючи  в  умовах  постійної  взаємодії  різних  культур,  Католицька 
Церква  здавна  осмислювала  цей процес,  формулюючи  свої  завдання  в  цьому 
процесі  відповідно  до  вимог  тієї чи  іншої  історичної  епохи.  Наприкінці  ХІХ 
століття  у  зв’язку  із  кардинальними  соціально-економічними  та  політичними 
змінами  в  світі  перед  Церквою  постала  проблема  вироблення  зрозумілої 
соціальної  концепції,  яка  б  дала  відповідь  на  актуальні  виклики епохи. 
Визначення потребувало й ставлення християнства до нехристиян. Саме тому ці 
питання органічно були включені до соціальної концепції церкви, в рамках якої 
постійно даються відповідні пояснення. Позицію Церкви щодо взаємодії різних 
культур  і  релігій  ясно  виписав  Другий  Ватиканський  Собор,  роль якого  у 
заохоченні  католиків  і  некатоликів  до  розвитку  міжрелігійного  діалогу  важко 
переоцінити.  Було  кардинально  переосмислено  ставлення  католиків до 
нехристиянських  релігій  як  неістинних  і  неспасенних.  Рішення  Собору  й  нині 
постають  магістральними  у  католицькому  ставленні  до  іудеїв,  мусульман, 
буддистів, індуїстів, язичників та інших. Церква прийшла до визнання гідності і 
божественності  й  інших  релігій.  Більше  того,  Церква  усвідомила, що  можна 
отримати  користь  від  діалогу  з  іншими  духовними  традиціями:  «відкриваючи 
себе іншому, тим самим ми відкриваємося Богу» (Іван Павло ІІ).

  Другий  Ватиканський Собор видав декілька ґрунтовних документів, які є 
базовими  для  розуміння  міжрелігійного  діалогу  до  цього  часу.  Це,  зокрема, 
Декрет про місійну діяльність церкви (Ad Gentes), Декларація про відношення 
церкви  до  нехристиянських  релігій  (Nostra  Aetate),  Декларація  з  релігійної 
свободи (Dignitatis Humanae) і Пастирська конституція про церкву в сучасному 
світі (Gaudium et Spes).

  Особливу  роль  в  окресленні  позиції  Католицької  церкви  щодо 
нехристиянських  релігій  зіграла  Декларація  «Nostra  Aetate»  («У нашу  епоху»)
1965року,  де  визначалися  основні  принципи  міжрелігійного  спілкування.
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Значення  цієї  Декларації  виходить  далеко  за  рамки  Римсько-Католицької 
Церкви,  в  надрах  і  силами  якої  Декларація  була  підготовлена  й  прийнята  як 
законодавчий  документ.  Вона  мала  непересічний  вплив  на  зміну  всередині 
самого католицизму, в його ставленні до інших церков і релігій. Але наслідки 
прийнятої  Декларації  переросли  внутрішні  виміри  її  дії.  Сьогодні  ми 
констатуємо  глобальний  характер  на  перший  погляд  внутріцерковного 
документу, оскільки зміст і форми діалогу, нові основи якого були закладені саме 
цією Декларацією, кардинально змінилися після її прийняття.

  Вирішальним у позиції Католицької Церкви щодо інших релігій є те, що 
визнається  правдивість  і  святість  різних  релігій,  які  виходять із  відчуття 
надприродної  сили,  що  діє  в  явищах  природи  та  в  подіях  людського  життя226.
Католицька Церква визнає багатоманіття релігійного досвіду окремих народів, з 
пошаною ставиться до інших способів життя і дій заповідей, навіть якщо вони 
відмінні  від  християнства227.  Християни,  на  думку  Католицької  Церкви, 
засвідчуючи  свою  християнську віру  і  життя,  мають  розсудливо  і з  любов’ю 
визнавати,  оберігати  і  підтримувати  моральні  й  духовні  блага,  соціально-
культурні цінності, які містяться в різних релігіях.

  Зокрема,  виділяючи  спільне  і  відмінне  між  християнством  і 
мусульманством, фіксуючи історично існуючі непорозуміння і навіть ворожнечу 
між  ними,  Католицька  Церква  закликає,  забувши  минуле,  шукати 
взаєморозуміння, берегти й плекати соціальну справедливість, моральні блага та 
мир  і  свободу.  Засвідчивши  зв’язок  між  народом  Нового  Заповіту із  родом 
Авраама, визнаючи іудейські витоки християнської віри, іудейське походження 
Ісуса  Христа,  апостолів,  перших  учнів,  а  відтак  велику  спільну духовну 
спадщину, незважаючи на неприйняття іудеями Євангельського Христа, Церква 
вважає, що не всі євреї винні в його мученицькій смерті. Саме тому вона закликає 
обопільно  пізнавати  й  поціновувати  один  одного,  звільнятися  від ненависті, 
переслідувань, а з боку християн – до викорінення проявів антисемітизму.

  Декларація  Другого  Ватиканського  Собору  напрочуд  толерантна  до всіх 
релігій. Виходячи з того, що Бог – Отець всіх людей, створених на Божу подобу, 
вона  відзначає,  що  всі  люди  – брати,  а  тому  немає  різниці  між  людьми,  між 
народами.  Цим  Церква  утверджує  загальне  братство  народів  і  релігій, 
наголошуючи,  що  виступає  проти  будь-якої  дискримінації  на  основі 
походження,  кольору  шкіри,  стану,  релігійної  належності  якоїсь людини  або 
спільноти.

  Коментуючи  1993  року  цю  Декларацію  у  своїх  відповідях  на  питання 
відомого журналіста Вітторіо Мессорі про причину існування багатьох релігій, 
Папа Римський Іван Павло ІІ вказував на їх спільне ядро і спільний корінь228 . В 
своєму інтерв’ю Папа відзначав: всі  релігії певним чином засвідчують єдність 
людського роду перед одвічним і разом з тим остаточним призначенням людини. 
Єдність в сучасну епоху проявляється у наближенні і поєднанні людства. Церква 
підтримує цю єдність, бо “всі народи становлять, як це визнає Декларація, одну

                                                 
    
  
    

226 Див.: Декларація про відносини Церкви з нехристиянськими релігіями // Знаки часу. – К., 1999. – С.309.
227 Там само. - С.310.
228 Іван Павло ІІ. Переступи поріг надії. – К.-Львів, 1995. – С.73.
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сім’ю”.  Єднає  їх  те,  що  всі  вони  “чекають  від  різних  релігій  відповіді  на 
сокровенні  таємниці  людського  буття”,  які  тривожили  й  тривожать людей,  а 
саме: що таке людина? який сенс і мета нашого життя? що таке добро і що таке 
гріх?  звідки  беруться  страждання?  що  таке  смерть,  суд,  кара?  Всі  народи 
визнають потаємну силу, яка присутня в світі, в людському житті.

  Визнаючи всі релігії, Папа Іван Павло ІІ разом з тим застерігав християн, 
які прагнуть на своєму індивідуальному досвіді спробувати синтезувати східні і 
західні традиції, використовуючи нові техніки і методи медитації, від надмірного 
захоплення Сходом. Він закликав пізнати свою власну спадщину, подумати над 
тим, чи можуть вони зрікатися її із спокійним сумлінням.

  Як бачимо, Церква, з одного боку, нічого не відкидає з того, що в інших 
релігіях  є  справжнім  і  святим.  Не  дивуймося  великій  різнорідності  релігій, 
закликав Понтифік, а дивуймося тому спільному, що є в них. А таким спільним 
для всіх релігій, тим, що притаманне всім релігіям, є насіння слова – semina verbi.
З  іншого  боку,  Церква,  незважаючи  на  всю  спільність  різних  релігій,  не  має 
забувати, але постійно проголошувати, що Христос є “дорога правди і життя” (Ів. 
14:  6):  тільки  в  Ньому  знаходиться  повнота  релігійного  життя,  Бог  хоче 
врятувати всіх в Ісусі Христі - єдиному посередникові між людьми і Богом, бо ж 
Він відкупив усіх, хотіли того чи не хотіли люди, просили чи не просили це вони 
у Бога.

  Задеклароване  Католицькою  Церквою  визнання  існування  всіх  релігій  і 
своєї  як  єдиноістинної  доповнювалося  вимогою  Церкви,  що  зафіксовано  в 
прийнятій Другим  Ватиканським собором пастирській конституції про Церкву 
в сучасному світі “Gaudium et spes” (“Радість і надія”), поважати і любити всіх, 
«хто в суспільних, політичних або релігійних справах думає і поводиться інакше, 
ніж ми  (католики – ЛФ). І що глибше, - наголошується Церквою, - з більшою 
людяністю  і  любов’ю,  ми  збагнемо  їхній  спосіб  мислення,  то  легше  зможемо 
розпочати з ними діалог»229 . Як бачимо, проблему діалогу Католицька Церква 
не  обмежує  лише  сферою  порозуміння  між  релігіями,  а  виносить  її на  рівень 
перетворення суспільних відносин загалом. Християни, які є частиною світу та 
історії, повинні бути відкритою спільнотою «до діалогу із всіма людьми доброї 
волі  задля  спільного  пошуку  паростків  правди  та  свободи  на  широкому  полі

230людства» .
  Зрозуміло,  що  богословське  осмислення  проблем  міжкультурного 

спілкування  та  міжрелігійного  діалогу  не  завершилося  соборними рішеннями, 
відповідно  до  яких  міжрелігійний  діалог  зайняв  важливе  місце  у католицькій 
теології  і  практиці  релігійного  життя.  Розмірковування  над  сутністю 
міжрелігійного діалогу вивело католицьких теологів на думку про те, що діалог 
є частиною, а зрештою - функцією церковної місії. Про це докладно йдеться у 
документі, який напрацював спеціально створений Секретаріат для нехристиян, 
під назвою «Відношення Церкви до послідовників інших релігій: Міркування та 
орієнтації щодо Діалогу і Місії» (1984)231. Тут визначається п’ять принципових

                                                 
    
   
 

229 Цит. за: Компендіум соціальної доктрини церкви (п.43). – К., 2008. – С.42.
230 Там само (п.53). – С.47.
231 Текст документу за адресою: http://www.melbourne.catholic.org.au/eic/ciid-articles.htm.
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елементів християнської місії, яка передбачає присутність і свідчення церкви, її 
служіння соціальному розвитку і людським свободам, проголошення і літургійне 
життя церкви, зокрема катехізація, міжрелігійний діалог. Для зняття дилеми, яка 
виникла  у  вченні  стосовно  несумісності  євангелізації  (проголошення  нової 
вістки  і  пропаганди  Христових  істин)  і  рівноправного  спілкування  з  іншими 
релігіями, Папська рада з міжрелігійного діалогу дала пояснення щодо взаємин 
між ними у спеціальному документі «Діалог і проголошення» (1991).

Відповідно  до  останніх  роз’яснень  (п.9),  діалог  може  розумітися по-
різному. На рівні звичайних людей він означає взаємне спілкування, що веде до 
єдиної  мети,  або  міжособистісне  спілкування.  Діалог  може  також означати 
наявність особливого «духу діалогу», який проявляється у повазі й дружбі, що 
мають проникати в усю євангелізаційну діяльність церкви. Нарешті, в контексті 
релігійного  плюралізму  діалог  означає  «всі  позитивні  і  конструктивні 
міжрелігійні відносини між індивідами і громадами інших вір, які спрямовані ні 
загальне розуміння і збагачення».

  Логічним  продовженням  ідей,  що  були  висловлені  Церквою  на  Другому 
Ватиканському Соборі і невдовзі після нього, постала Енцикліка Івана Павла ІІ
“Fides  et  Ratio”  (“Віра  і  розум”)  (1998).  В  ній  перш  за  все  утверджується 
історичний підхід до визначення ролі християнства у діалозі  різних культур. І 
апостольство, і місіонерство розглядаються як форми культурних контактів між 
різними народами, в результаті чого відбулися колосальні зміни в язичницькому 
середовищі  після  прийняття  віри.  Перед  силою  вчення  Ісуса  Христа,  перед 
засвідченою  вселенськістю християнства  падають  “всі  бар’єри,  що розділяють 
різні культури”232. Саме християнство, набуваючи універсального, надетнічного 
й інтеркультурного виміру (воно не замкнене у межах одного народу, його мови, 
звичаїв)  внаслідок  синтезу  різних  традицій,  стає  культурним  джерелом  для 
розвитку  різних  народів  через  Христа,  його  Євангеліє,  його  викуплення  та 
спасіння.  Виходячи  з  цього,  Папа  Іван  Павло  ІІ  так  визначав  історичну  роль 
християнства:  “Із  зустрічі  віри  з  різними  культурами  на  практиці  народилася 
нова реальність”233.

  Серед 108 параграфів Енцикліки лише мала частина з них (70, 71, 72, 73)
має  відношення  до  розгортання  тих  пунктів  концепції,  яку  католики 
сформулювали стосовно діалогу. «Досвід зустрічі й змагання з культурами» від 
самого  початку  проповіді  Євангелія  виявився,  на  думку  Папи,  для християн 
вдалим,  оскільки  вони  швидко  переконалися  у  вселенському  значенні 
проповідуваного  вчення.  Іван  Павло  ІІ  визнав,  що  на  цьому  шляху апостоли 
зустрілися із певними перешкодами, які виникали через культурні відмінності. 
Але  «перед  скарбами  спасіння,  звершеного  Христом,  падають  бар’єри,  що 
розділяють різні культури»234. Папа визнав корисність різних доріг, «які ведуть 
до істини», бо розкривають перед людиною ті цінності, «завдяки яким її життя 
стає  чимраз  більш  людяним»,  а  наявність  давніх  культурних  традицій  вказує

                                                 
  

   
   
   

232 Енцикліка “Fides et Ratio” (п.70) // Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали наукового 
колоквіуму. – К., 2001. – С.68.
233 Там само. – С.69.
234 Там само. – С.68.
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опосередковано  на знаки  присутності  Бога  в  природі235.  Від  історичної  оцінки 
досвіду  спілкування  з  різними  культурами  Іван  Павло  ІІ  переходить  у  71 
параграфі  до  аналізу  сучасного  стану  діалогу  християн  з  різними культурами. 
Враховуючи  те,  що  “в  самій  культурі  закладена  можливість  прийняти  Боже 
Об’явлення,  а  християнська  віра  просякнута  культурою  середовища,  яке  її 
оточує,  Папа  робить  висновок  про  тісний  зв’язок  між  християнством  і 
культурою,  при  якому  віра  в  Христа  не  заважає  зберігати  власну культурну 
самосвідомість236. Християнська віра, будучи універсальною за своєю природою, 
здатна прийняти будь-яку культуру, не позбавляючи її притаманного їй змісту і 
відповідної  форми. Більше  того,  лише християнство, проповідане “у  світі  та  в 
розмаїтті  культур”,  здатне  до  звільнення  від  безладу  і  утвердження  повноти 
істини.  Папа  переконаний,  що  внаслідок  зустрічі  християнства  з іншими 
культурами ніхто нічого не втрачає, а навпаки - “спонукає їх відкритися перед 
новизною  євангельської  істини,  щоб  вони  могли  черпати  з  неї  натхнення  для 
подальшого  розвитку”237.  Змальована  ідеальна  картина  відносин  між 
християнством  і  різними  культурами  наповнена  виключно  позитивом і 
конструктивними пропозиціями, хоча реальність, без сумніву, трохи інша, тому 
такі узагальнення сприймаються скоріше як бажані, а не дійсні.

  Останній  із  присвячених  обраній  темі  параграфів  в  Енцикліці  – 72-й  –
носить  явно  стратегічний  характер,  оскільки  визначає  “нові  завдання  перед 
інкультурацією” у зв’язку із тим, що поза впливом християнства залишилися ще 
великі  культурні  простори.  Тут  маються  на  увазі  країни  Сходу,  “надзвичайно 
багаті  давніми  релігійними  і  філософськими  традиціями” 238.  Релігії  Далекого 
Сходу зробили великий внесок до історії моралі та культури. Вони сформували 
свідомість національної самобутності китайців, індусів, японців, про що говорив 
Папа,  відповідаючи  на  питання  Вітторіо  Мессорі  ще  в  1993  році. Деякі  з  цих 
народів мають культуру, яка передує за часом Авраамові та Мойсею. На думку 
Папи,  релігії  Далекого  Сходу  мають  характер  системи  – системи  культу,  але 
водночас  вони  постають  системами  етичними,  як  китайське  конфуціанство  чи

239даосизм .
Іван Павло ІІ, відвідуючи країни Далекого Сходу, переконався в тому, що

“Церква шукає спільної дороги із всіма великими традиціями Далекого Сходу”. 
Понтифік дає декілька практичних порад, які призначені віруючим християнам 
на  Сході,  зокрема  в  Індії.  Він  чітко  визначає  завдання:  “Здобути  з  тієї  багатої 
спадщини  елементи,  які  відповідають  їхній  (християнській  – ЛФ.)  вірі,  щоб 
збагатити  християнську  думку”.  Християни  повинні  керуватися  певними 
критеріями: універсалізм людського духу, вірність Церкви вже здобутій греко-
латинській  спадщині,  прагнення  до  збереження  специфіки  й  оригінальності 
індійської  думки,  а  не  до  її  замкненості  у  своїй  своєрідності  та  опозиційності 
щодо іншої традиції.  

                                                 
   
   
  
   
  

235 Там само. – С.69.
236 Там само. – С.70.
237 Там само.
238 Там само. – С.71.
239 Іван Павло ІІ. Переступи поріг надії. – С.76. 
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  Найголовнішим в інкультурації, в рефлексуванні визнається Слово Боже 
як  вихідна точка і першоджерело будь-якого розмірковування, пошуку істини. 
Тільки  так  розум  людини  відкриє  нові  й  неочікувані  горизонти  у спілкуванні 
християнства з різними культурами, визначенні нових форм їх взаємин.

  Таким чином, у своєму ставленні до інших релігій та культур, католицизм 
виходить із  визнання реальності багатьох  традицій,  які мають  єдиний  корінь  і 
єдине  ядро.  Папою  Іваном  Павлом ІІ  виявляється  історичний  й  актуальний 
аспект у взаєминах християнства з іншими релігіями. Надбання християнства в 
історії високо оцінені ним, оскільки Христос зруйнував серединну перегородку 
між  різними  народами  та  культурами.  Християнство  постало  як  синтез  різних 
культур  (греко-римської,  іудейської,  місцево-язичницької),  давши  у 
нерівномірному  й  специфічному  поєднанні  цих  трьох  складових  дуже  різні 
релігійні  феномени.  Процес  інкультурації  не  зупинився  у  минулому,  а 
продовжується й нині у своєрідних і відповідних епосі формах.

  Якщо  в  минулому  буття  Католицької  Церкви  часто  було  сповнено 
протистояннями  і  навіть  конфліктами  внаслідок  поглинення  або  асиміляції 
нехристиянських  звичаїв,  то  зараз  утвердився  принцип  взаєморозуміння  та 
діалогу, співпраці в тих галузях, де це можливо без відмови від суті вчення чи 
зради  основним  догмам.  Новою  проблемою  для  Церкви  постав  діалог із 
секулярним суспільством і відповідно - секулярними світоглядами. Іван Павло 
ІІ,  розмірковуючи  над  позицією  Церкви  стосовно  світської  науки, філософії, 
подав приклад тієї гармонії між вірою і розумом, між богослов’ям і філософією, 
яка  винесена  в  епіграф  до  Енцикліки,  що  вони  – “ніби  два  крила  ,  на  яких 
людський дух підноситься до споглядання істини»240.

  Подальше усвідомлення ходу і результатів міжрелігійного діалогу триває, 
збагачуючи  богословську  спадщину  Католицької  Церкви  актуальними ідеями. 
Наслідки  таких  рефлексувань  надзвичайно  цікаві  у  зв’язку  зі  зміню  влади  у 
Ватикані,  приходом  на  папський  престол  Бенедикта XVI,  чиї  погляди  на 
міжрелігійний  діалог,  а  відтак  і  практичні  дії  в  його  реалізації,  дещо 
відрізняються від попередньої епохи - «золотої доби» діалогу релігій.

  Прагнучи  чіткіше  означити  вихідні  принципи  католицьких  підходів до 
нехристиян, Папа Бенедикт XVI виділяє три пануючі в богослов’ї релігій точки 
зору: ексклюзивність, інклюзивність і плюралізм241. Принцип інклюзивності як 
універсальної установки у відношенні до іншого, установки, яка закликає судити 
про інші релігії не ззовні, а із середини, вловлюючи в іншому позитивні потенції, 
знаходити спільність з ним, який домінував в післясоборну епоху в католицизмі, 
поки  що  не  зазнав  радикальних  змін.  Католики  утримуються  і  від крайніх 
ексклюзивних поглядів щодо нехристиян як таких, що сповідують хибні релігії, 
і  від  плюралістичних  позицій,  згідно  з  якими  сам  Бог  допускає  релігійний 
плюралізм,  відповідно  всі  релігії - спасенні.  Хоча  треба  визнати,  що  принцип 
інклюзивності,  за  яким,  як  це  пояснює  Папа  Бенедикт XVI,  християнство 
присутнє  в  усіх  релігіях,  які,  не  підозрюючи  про  це,  рухаються до

                                                 
   
    

  

240 Енцикліка “Fides et Ratio”.– С.6.
241 Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Вера – Истина – Толерантность. Христианство и мировые религии. – М., 2007.
– С.88.
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християнства242,  важко  узгоджується  з  христоцентричною  трактовкою  істини, 
тому  такими  зрозумілими  стають  уточнення  Папи  Бенедикта XVI,  який, 
визнаючи істинність всіх релігій, найістиннішою оголошує саме християнство, 
серед  якого  тільки  Католицька  Церква  визнається  єдиною  у  світі Церквою 
Христовою243.  Не  можуть  всі  релігії  бути  рівноцінними  та  еквівалентними, 
переконаний  Папа.  Якщо  і  допускається  рівноправність  релігій  як умова 
міжрелігійного діалогу, то це «стосується однакової особистої гідності сторін-
учасниць цього діалогу, а не змісту їхнього вчення, а тим більше – становища 
Ісуса  Христа  – Самого  Бога,  що  став  Чоловіком, - порівняно  із  засновниками 
інших релігій», - говориться в спеціальній Декларації Конгрегації доктрини віри 
«Dominus  Jesus»244.  Саме  тому  Папа  не  прийняв  практику  міжрелігійних 
молитов, відмовлявся брати участь у зустрічах із лідерами інших релігій в Асізі, 
а  під  час  поїздки  туди  в  2002  році  їхав,  за  його  ж  словами,  «сидячи  спиною 
відносно напрямку руху».

  Християнство, давно визначивши своє місце серед інших релігій, «вбачає 
у  Христі  єдино  істинне  і  тим  самим  остаточне  спасіння  людей».  Щодо  інших 
релігій в християнстві визнається можливим, за Папою, два підходи: або вважати 
ці релігії предтечами християнства і в цьому сенсі розцінювати їх як позитивне 
явище, або як дещо ущербне (неповноцінне), противне Христу245. Погодитися з 
тим,  що  допустимим  є  третій  підхід,  який  розглядає  нехристиянські  релігії  як 
паралельно існуючий з християнством духовний світ, незалежний і самоцінний, 
Папа  Бенедикт XVI не  може.  Новий  Папа,  на  думку  дослідника  і  перекладача 
його богословських творів академіка Сергія Хоружого, не приймає ні релігійний 
релятивізм,  який  урівнює  всі  релігії  і  віри  як  лише  часткові  відтворення 
Божественної  реальності,  ні  сцієнтизм,  який  заперечує  релігійні уявлення  про 
світ  і  весь  релігійний  дискурс  як  позанаукові  форми  вираження246.  Для  нього 
єдиноістинність християнства і єдиноспасенність католицизму очевидна.

  Така  зміна  акцентів  в  розумінні  міжрелігійного  діалогу  ще  не  означає 
відмови Католицької Церкви від спілкування з іншими духовними традиціями. 
Хоча можна прогнозувати (і останні три роки це засвідчили), що інтенсивність 
міжрелігійних  зустрічей  зменшиться  і  практична  доцільність  останніх  буде 
активно  переосмислюватися.  Поки  що  Церква  підтверджує  важливість 
міжрелігійного  спілкування  різноманітними  документами,  який  продовжують 
виходити з Ватикану, а головно – з Конгрегації доктрини віри, з Папської Ради 
міжрелігійного  діалогу  (листи,  виступи,  звернення,  поздоровлення  у  зв’язку  із 
різними  релігійними  святами,  декларації,  адреси  тощо)247,  Папської  Академії 
наук. Про те, що діалог знаходиться в полі церковної уваги говорить, зокрема, 
внесення  окремого  параграфу  «Сприяти  діалогу»  до  Компендіуму  соціальної
                                                 

   
 

 

     
 

    

242 Там само. – С.90.
243 Див. документ Конгрегації доктрини віри „Відповіді на запитання щодо деяких аспектів стосовно навчання 
про Церкву” (2007)/ http://www.radiovaticana.org/ucr/Articolo.asp?c=146490.
244 Dominus Jesus (p.22) // http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ documents/
rc_con_cfaith_doc_20000806_dominus-iesus_en.html.
245 Див.: Ратцингер Й. (Бенедикт XVI). Вера – Истина – Толерантность. – С.50.
246 Хоружий С.С. Предисловие к русскому изданию. Новые горизонты христианской апологетики // Ратцингер 
Й. (Бенедикт XVI). Вера – Истина – Толерантность. – С.28.
247 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index.htm
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доктрини церкви. В п.534 згаданого Компендіуму високо оцінюється значення 
діалогу, визнається, що «соціальна доктрина Церкви  – першочергове знаряддя 
діалогу  між  християнськими  спільнотами  і  громадянським  та  політичним 
суспільством»,  це  засіб  сприяння  і  розвитку  засад  справжнього  і плідного 
співробітництва248.  В  збірці  підтверджується  необхідність  діалогу  і 
співробітництва в екуменічній сфері у різних царинах (захист гідності людської 
особи,  утвердження  миру,  боротьба  з  голодом,  нестатками,  неписьменністю, 
несправедливим  розподілом  благ  тощо).  «Таке  багатогранне  співробітництво 
сприяє усвідомленню, що всі ми – брати і сестри в Христі»249. Окремо згадується 
здатність католиків до діалогу з «братами і сестрами юдеями», яка виходить із 
спільної духовної спадщини, спільної традиції Старого Заповіту (п.536). Нарешті 
«соціальна доктрина Церкви постійно закликає до діалогу між усіма віруючими 
світових релігій для спільного пошуку відповідних форм співробітництва». «У 
дусі  молитовних  зустрічей,  що  відбувалися  в  Асізі  (27  жовтня  1986,  24  січня 
2002),  Церква  постійно  запрошує  віруючих  інших  релігій  до  діалогу  і  всюди 
закликає  активно  свідчити  цінності,  спільні  для  всього  людського  роду»
(п.357)250. Чудові наміри, але їх реалізація залежить від кожного християнина.

Видрукувано в часописі «Колегіум» № 3 за 2008 рік.

5. УКРАЇНА І РОСІЯ В МІЖРЕЛІГІЙНОМУ ДІАЛОЗІ:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

  Зусиллями  окремих  Церков  і  релігійних  лідерів,  завдяки  ентузіазмові 
віруючих  поборників  міжрелігійного  діалогу  робляться  певні  кроки  в  цьому 
напрямку. Створюються міжрелігійні, міжконфесійні ради, товариства, асоціації, 
рухи.  Глобалізаційні  процеси  призвели  до  виникнення  великої  міжнародної 
міжрелігійної  мережі  таких  організацій251.  Чи  є  Україна,  її  Церкви,  релігійні 
спільноти членами якихось із міжнародних міжрелігійних організацій? Чи бере 
Україна  свою   релігійна  участь  у  міжнародних  заходах,  які  організуються  як
                                                 

   
   
  
 

 

248 Компендіум соціальної доктрини церкви. – С.327.
249 Там само. – С.328.
250 Там само.
251 Найбільш впливовими є Рада Парламенту світових релігій (CPWR – Council for the Parlament 
of the World’s Religions, USA), Міжнародна Асоціація за релігійну свободу (IARF - International 
Association for Religious Freedom, UK), Міжнародний міжрелігійний центр (IIC – International 
Interfaith Center, UK), Тисячолітній Світовий Самміт миру релігійних і духовних лідерів (MPS
– The  Millenium  World  Peace  Summit  of  Religious  and  Spiritual  Leaders,  USA),  Ініціатива 
об’єднаних релігій (URI – United Religions Initiative), Світова конференція релігії і миру (World 
Conference on Religion and Peace), Світовий конгрес релігій (WCF – World Congress of Faith),
Розвиток  діалогу  релігій  світу  (WFDD – World  Faith  Development  Dialogue), Світова  спілка 
міжрелігійних рад (WFIRC – World Fellowship of  Inter-religious Councils) та інші. У списку, 
далеко  не  повному,  який  вдалося  знайти  на  сайті  відомої  електронної  енциклопедії
“Wikipedia”,  згадується  біля  50  таких  організацій,  які  сприяють  міжрелігійному  діалогу  і 
співпраці між релігіями світу. Всі вони мають свої веб-сайти, а відтак є в доступі будь-якій 
людині,  в  т.ч.  і  віруючій.  Серед  наведених  в  списку  міжрелігійних  організацій,  які,  певно, 
найбільш відомі  українцям, значиться Всесвітня Рада Церков  (заснована 1948 р.) і Папська 
рада з міжрелігійного діалогу (заснована в 1964 р. як секретаріат для нехристиян, в 1988 р.
перейменована і виступає як департамент Римської курії).
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цими  структурами,  так  й  іншими  ініціаторами  міжрелігійних  зустрічей,  чи 
залучена  Україна  до  якихось  всесвітньо  значимих  проектів  в  гуманітарній  і 
соціальній сферах, які проводяться іншими Церквами, релігіями?

  Особливо активна в розширенні свого простору, зокрема в налагодженні 
міжрелігійного  спілкування,  є Римо-Католицька  Церква.  Щорічні  зустрічі  з 
Ассізі (Італія), зініційовані ще Папою Іваном Павлом ІІ (правда, дещо позабуті 
його  наступниками),  збирали  представників  найпоширеніших  релігій  світу. 
Проблема  міжрелігійного  діалогу  стала  однією  із  актуальних  на  Другому 
Ватиканському Соборі.  Апостольська  столиця  постійно  звертається  до  цих 
питань в різних посланнях, заявах, документах. Папська Рада з міжрелігійного 
діалогу підготувала новий документ, присвячений деяким аспектам і проблемам 
відносин різних релігій. Звертаючись до учасників Пленарної асамблеї Папської 
Ради  в  травні 2008 року, тодішній  папа  Бенедикт  XVI  наголосив,  що  новий 
документ особливо згодиться РКЦ в тих країнах, де сусідствують багато релігій 
і багато культур. На думку папи, учасники міжрелігійного діалогу мають бути 
добре обізнані у своїй вірі, але добре знати й віру інших. Голова Папської Ради 
вважає,  що  необхідно  готувати  віруючих  «ділитися  своїми  духовними 
переконаннями, а також брати до відома переконання інших»252.

  До  ініціатив  католиків  приєднуються  і  міжнародні  організації.  Так,  в 
діяльності  Ради  Європи  останніми  роками  тема  міжрелігійного  спілкування 
присутня постійно253, в тому числі і на її Парламентських асамблеях (зокрема, 
влітку та восени 2007 р. вона стала центральною). Голова ПАРЄ Рене ван дер 
Лінден вважає, що ця проблема є не менш важлива і актуальна для європейців, 
ніж  проблеми  демократії,  верховенства  закона  і  прав  людини.  Вперше  у  2007 
році  на  Парламентській  асамблеї  виступив  Патріарх  РПЦ  Алексій  ІІ. 
Запропонувавши  тему  «Розвиток  міжконфесійного  і  міжкультурного діалогу  в 
сучасній  Європі»  і  маючи  унікальний  досвід  тисячолітнього  співіснування 
різних  національностей,  культур  і  релігій,  Росія  устами  свого  патріарха 
поділилася із всіма європейцями своїм баченням актуальних проблем. Патріарх 
захистив  традиційні  моральні  цінності,  що  стало  викликом  на  фоні  того 
постхристиянського секулярного ліберализму, який зараз став фактично релігією 
Європи.

  Нині  будь-яка  держава,  яка  хотіла  б  утвердитися  у  світі,  стати  вагомою 
одиницею  у  міжнародному  спілкуванні,  прагне  організувати  міжнародний 
симпозіум чи конференцію, де б міжрелігійні відносини стали чи не головною 
темою  дискусій.  Тут  надзвичайно  ініціативні  Індія,  Японія,  Великобританія, 
Іспанія.  Нарешті  і  пострадянські  держави  заявили  про  своє  бажання  стати 
центром уваги з боку світових релігійних лідерів. Так, Казахстан чи не першим 
в 2003 році провів світовий з’їзд світових і традиційно-національних релігій. В 
роботі форуму взяли участь 18 офіційних делегацій, які представляли всі світові 
релігії і провідні конфесії. Наразі української релігійної делегації там не було.
                                                 

 

252 http://www.religare.ru/2_55492.html
253http://assembly.coe.int/ASP/Search/PACEWebItemSearch_E.asp?menu1=%2FASP%2FSearch% 
2FPACEWebItem
Search%5FE%2Easp%3Fsearch%3Dintercuktural+dialogue&selCriteres=&search=intercultural+dialogue&Submit=Sea
rch&offset=0
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Проголошуючи головним завданням з’їзду встановлення діалогу між конфесіями 
і обговорення проблем подолання кризи цивілізацій, об’єднання зусиль світових 
релігій  з  метою  мирного  вирішення,  казахський  форум  прийняв  міжрелігійну 
Декларацію254 і заявив про необхідність проводити форум на постійній основі, 
що  закладе  основи  міжнародної  організації,  яка  свою  діяльність спрямує  на 
міжрелігійний діалог. Відтак йшлося про створення нової структури в системі 
відносин  між релігіями,  в  якій  основну  роль  відіграватиме  Казахстан. Завдяки 
ініціативі голови держави – президента Нурсултана Назарбаєва  світ почув про 
таку державу, як Казахстан, яка опікується проблемами міжрелігійного діалогу. 
Зібравши  релігійних  діячів  вперше  в  2003  р.,  політичний  лідер  Казахстану 
повторив  свій  експеримент і  в  2006  році,  провівши  вже  Другий  з’їзд  лідерів 
світових і традиційних релігій, на якому знову Україна релігійна була відсутня. 
На  цей  з’їзд  зібралося,  за  офіційними  даними,  30  представників світових  і 
традиційних  релігій,  а  також  13  поважних  гостей.  Для  висвітлення  події 
акредитувалося біля 400 вітчизняних і зарубіжних журналістів з понад 50 країн 
світу. Кількісне збільшення учасників форуму (список яких так і не вдалося нам 
встановити),  на  думку  його  організаторів,  відображає  позитивну динаміку 
зростання  авторитету  форуму,  учасники  якого  шукають  відповіді  на  складні 
питання,  породжені  сучасним  світом255.  В  2009  році  Казахстан  зібрав  і  Третій 
з’їзд  релігійних  лідерів  для  продовження  політики  утвердження  себе  в 
міжрелігійному діалозі. Чи буде нарешті запрошена і представлена там Україна 
релігійна? Потім були ще нові з’їзди і знову ж без України серед їх учасників.

  Після  ініціатив  Казахстану,  Росія  вирішила  поновити  свою  першість  в 
міжрелігійному  діалозі,  провівши  в  2006  році  представницький  міжрелігійний 
форум – Всесвітній саміт релігійних лідерів. В організації цього заходу першу 
роль грала РПЦ за безумовної підтримки Російської держави. І хоча він пройшов 
без участі папи Римського і Далай-лами - перших осіб найпоширеніших релігій 
світу,  але  загалом були  дотримані  всі  формати,  вимоги,  якість  такого форуму. 
Прийняте Послання від імені релігійних організацій 49 країн світу переконало 
все  людство  в  бажанні  миротворення  на  планеті  людей  різних  релігійних

256спрямувань .
  Будучи  на  сьогодні  єдиними  з  числа  пострадянських  держав, які 

заопікувалися  проблемами  міжрелігійного  діалогу,  а  відтак  і  перерозподілу 
релігійного простору, ці дві держави у своєму змаганні за провід у ньому пішли 
різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні ООНівським 
структурам  нові  міждержавні  і  міжрелігійні  утворення,  то  Москва активно 
почала  нагадувати  про  свою  першість  у  цій  царині  міжнародної  політики, 
утверджуючись  і  претендуючи  на  головування  у  вже  існуючих  структурах. 
Питання:  а  де  в  цих  процесах  Україна?  Україна,  яка  прагне  до  Європи, яка 
опиняється  поза  Європою,  поза  ініціативами  європейських  інститутів,  які 
спільно з релігійними організаціями континенту визначають сфери, механізми і 
форми співробітництва. 

                                                 
254 http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf
255 [http://www.kazembassy.ru/ issue/?issueId=827]
256 [http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html]
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  Чому  не  скористатися  досвідом  Росії  в тому,  як  вона  активно підтримує 
свої релігійні об’єднання щодо їхньої присутності в міжнародному релігійному 
просторі.  Російська  Православна  Церква  після  тривалого  бойкоту Всесвітньої 
Ради Церков домоглася від останньої прийняття таких рішень, які уможливили її 
подальше перебування в цій Раді.

  Перш  за  все  Росія  і  Російська  Православна  Церква  (РПЦ) змінили  свій 
негативізм щодо Всесвітньої Ради Церков та Конференції європейських церков. 
Заміть  відкритого  ігнорування  цих структур,  РПЦ  на  всіх  рівнях підкреслює 
важливість  участі  РПЦ  в  міжнародних  міжрелігійних  структурах.  Так,  у  своїй 
недавній  доповіді  на  Архиєрейському  Соборі  предстоятель  РПЦ  заявив:
«Участие Русской Православной Церкви в деятельности таких международных 
христианских организаций, как Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Конференция 
европейских церквей (КЕЦ), продолжает ставить немало вопросов, требующих 
дальнейшего осмысления. В частности, мы помним, что в 1990-е годы возникли 
сомнения  в  целесообразности  дальнейшего  православного  участия  во 
Всемирном совете церквей. Это привело к созданию Специальной комиссии по 
вопросу об участии Православных Церквей в работе ВСЦ. Между тем на данный 
момент  времени  мы  считаем  возможным  продолжать  контакты  с 
межхристианскими организациями, видя свою главную задачу в свидетельстве 
об  истине  Православия  и  в  проповеди  традиционных  евангельских  ценностей 
перед  лицом  протестантского  мира.  В  то  же  время  мы  можем  наблюдать 
общность  наших  позиций  со  многими  церквами  – членами  ВСЦ  и  КЕЦ  – по 
вопросам экономической глобализации, умиротворению локальных конфликтов, 
сохранению  окружающей  среды  и  другим  общественно  значимым  темам. 
Впрочем, будущее наших взаимоотношений с этими организациями зависит от 
их  способности  не  становиться  на  позиции  сил,  пытающихся  пересмотреть 
основы евангельской этики»257.

Патріарха підтримав і  митрополит Іларіон (Алфеєв), який нині є другою
особою в ієрархії Московського Патріархату, заявивши, що РПЦ МП зараз, як 
ніколи  раніше,  важливо  брати  участь  в  міжхристиянському  діалозі,  що 
сприймається як посилення, а не ослаблення позицій РПЦ258. Тобто РПЦ прагне 
бути активно присутньою всюди. Так, представники Московського Патріархату 
взяли  участь  у  П’ятій  Консультації  представників  членів  Конференції 
європейських церков 10-12 жовтня 2007 року в Брюсселі на тему «Роль релігії в 
публічній  сфері»259.  Україна  не  була  присутня.  А  хіба  для  України  не 
актуальними  є  питання,  що  обговорювалися  (реалізація  принципу  розділення 
Церкви і Держави, статус релігійних організацій, співвідношення прав релігійної 
меншини і релігійної більшості, соціальне партнерство Церкви і держави тощо)?
Хіба Україна не має свого специфічного досвіду їх вирішення? Хіба не цікаво 
почути  реакцію  України  на  останні  рекомендації  ПАРЄ  «Держава,  релігія, 
світське суспільство і права людини» [№1804-2007] чи «Святотацтво, релігійні 
образи і ворожі висловлювання на адресу осіб у зв’язку з їх релігією» [№1805-

                                                 
257 [http://www.religare.ru/2_55502.html]
258 [http://www.religare.ru/article55285.htm]
259 [http://www.patriarchia.ru/db/text/309448.html]
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2007]? Невже таким некорисним для України та українських Церков є зустріч з 
новопризначеними співробітниками кабінету голови Європейської комісії Жозе 
Бароззу ― Педро Симброном і Жозе Сезаром дас Невесом, відповідальними за 
підтримку контактів з релігійними громадами Європи?

  Чому  для  України  й  досі  не  актуалізована  її  присутність  в  міжнародних 
організаціях,  зокрема  в  ООН?  Чому  Росія  наступально  змінює  свою політику 
щодо цієї організації, використовуючи будь-які можливості, в т.ч. і церковні, а 
Україна  релігійна  там  ніколи  не  була  і  не  збирається  там  бути? Чи  відомо  в 
Україні, що окремі світові релігійні об’єднання мають свої представництва при 
ООН. Наприклад, статус неурядової організації при ООН має Центр Шрі Чінмоя
(з 1975 р.), Свідки Єгови. Активно в ООН відстоюють свої права і своє право 
впливати  на  міжнародну  спільноту багаї  (їхній  представник  очолює  комітет 
неурядових організацій). Вони не замикаються лише проблемами міжрелігійного 
діалогу,  а  активно  включаються  в  обговорення  широкого  кола  соціальних  і 
політичних питань (права жінки, охорону навколишнього середовища, освіта і 
захист  миру,  захист  прав  меншин,  стабільний  розвиток,  знищення расизму 
тощо).  Багаї  беруть  участь  в  колективному  прийнятті  рішень,  в  плануванні  і 
виконанні різних ООНівських програм і проектів.

  Претендує  отримати  такий  представницький  статус  лише   Церква 
«Посольство  Боже»  з  України.  Тож  відтепер  Україну  релігійну  в  ООН 
презентуватиме харизматичний рух начолі з Сандеєм Аделаджею.

  Звичайно, можна не зважати на таку структуру, як ООН, переконуючи всіх 
і  себе  в  тому,  що  вона  втратила  свій  авторитет.  Але  не  Україні і  не  сьогодні, 
оскільки поки що ООН - це єдина всесвітня організація, яка в даний момент є 
найбільш  представницьким  міжнародним  форумом,  що  забезпечує 
співробітництво 192 держав-учасниць. Тому не враховувати Україні ООН в усіх 
можливих  формах  цього  у  своїх  зовнішньополітичних  стратегіях -
недалекоглядно.

  Набуття  представництва  для  громадської,  а  тим  більше  релігійної, 
організації є новою справою навіть для Росії, яка мислить більш перспективно і 
стратегічно. Поки що жодна російська релігійна організація не акредитована в 
ООН, але, створивши у 1993 р. Всесвітній Російський Народний Собор (ВРНС)
– найбільший  російський  громадський  форум,  очолюваний  Патріархом 
Московським  і  всія  Росії  Алексієм  ІІ,  Росія  в  2005  році  добилася  для  ВРНС 
спеціального консультативного статусу при Економічній і Соціальній Раді ООН, 
що розцінюється багатьма як визнання значимості авторитету та досвіду ВРНС 
для роботи світової організації. Водночас було створено Представництво ВРНС 
при ООН, яке покликане забезпечити взаємодію Собору й ООН. Представництво 
виявилося  гіперактивним,  за  що  в  2007  р.  на  щорічних  зборах  Комітету 
неурядових організацій при ООН представник ВРНС о. Александр Абрамов був 
обраний членом бюро Комітету на 2007―2008 роки.

  Активна  діяльність  Представництва  ВРНС  при  ООН  зробила  можливим 
виступ  міністра  закордонних  справ  Росії  Лаврова  на  засіданні  62-ї  сесії 
Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку у вересні 2007 р., що говорить про те,
що  сьогодні  діяльність  ООН  у  напрямку  розвитку  міжрелігійного  діалогу
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підтримується російськими дипломатами, російською державою260.
  На пленарному засіданні 61-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 

2006  г.  без голосування  була  прийнята  резолюція  61/221  «Просування 
міжрелігійного і міжкультурного діалогу, взаєморозуміння і співробітництва на 
благо  миру»261.  В  прийнятому  тексті  резолюції  відзначається,  що  Генеральна 
Асамблея  приймає  «до  відома  цінний  внесок  таких  різних  ініціатив  на 
національному,  регіональному  і  міжнародному  рівнях,  як  ініціатива  «Альянсу 
цивілізацій»,  Балійська  декларація  про  налагодження  гармонійних 
міжконфесійних відносин в рамках міжнародного співтовариства, З’їзд лідерів 
світових та традиційних релігій, діалог між цивілізаціями і культурами, ісламо-
християнський  діалог,  Зустріч  на  вищому  рівні  релігійних  лідерів  в  Москві  і 
трьохсторонній форум з міжконфесійного співробітництва на благо миру, які все 
враховують і підкріплюють один одного і є взаємопов’язаними». А де хоч одна 
ініціатива  України?  Її  немає,  що  свідчить  про  те,  що  в  Україні влада  взагалі 
далека від розуміння релігійного чинника як елемента суспільного життя.

  Усвідомлюючи  неминучість  звернення  до  проблеми  міжрелігійного 
діалогу, ООН, будучи єдиною всесвітньою організацією, яка в даний момент є 
найбільш  представницьким  міжнародним  форумом,  що  забезпечує 
співробітництво 192  своїх  держав-членів,  як  бачимо,  зрештою  також 
актуалізувала цю тему. ООН визнала ініціативи Казахстану, який організовував 
у 2003, 2006 і наступних  роках (про що вже йшла мова) з’їзди лідерів світових і 
традиційних релігій, де були прийняті різні міжрелігійні Декларації262, та Росії, 
яка  2006  р.  зібрала  Всесвітній  саміт  релігійних  лідерів,  що  завершився 
прийняттям  спеціального  Послання  від  імені  релігійних  організацій  49  країн 
світу263.

  Будучи  на  сьогодні  єдиними  з  числа  пострадянських  держав,  які 
заопікувалися  проблемами  міжрелігійного  діалогу,  а  відтак  і  перерозподілу 
релігійного простору, ці дві держави в своєму змаганні за провід у ньому пішли 
різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні ООНівським 
структурам  нові  міждержавні  і  міжрелігійні  утворення,  то  Москва активно 
почала  нагадувати  про  свою  першість  у  цій  царині  міжнародної  політики, 
утверджуючись і претендуючи на головування у вже існуючих структурах.

  Чи збирається Україна актуалізовувати свою присутність в міжнародному 
просторі,  зокрема  в  ООН,  змінювати  свою  політику  щодо  цієї  організації, 
використовуючи будь-які можливості, в т.ч. і церковні? Чи відомо в Україні, що 
окремі  світові  релігійні  об’єднання  мають  свої  представництва  при  ООН?
Наприклад,  статус  неурядової  організації  при  ООН  має  Центр  Шрі Чінмоя  (з 
1975 р.), Свідки Єгови.

  На  початку  жовтня  2007  році  був  реалізований  п.14  згаданої  резолюції 
61/221  і  проведено  Діалог  високого  рівня  з  міжрелігійного  і  міжкультурного 
співробітництва  для  просування  терпимості,  взаєморозуміння  і  всезагальної

                                                 
260 [http://www.patriarchia.ru/db/ text/303005.html]
261 [http://daccessdds.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N06/507/63/PDF/N0650763.pdf]
262 [http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf;http://www.kazembassy. ru/issue/? issueId=827]
263 [http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html]
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поваги до питань свободи релігії або переконань і культурного різноманіття. В 
цьому безпрецедентному заході взяли участь духовні й культурні лідери різних 
націй,  вчені,  представники  громадськості.  На  виконання  тієї  ж  резолюції 
вирішено при Секретаріаті ООН створити підрозділ, який би координував „всі
питання діалогу» (п.16). І все це діється знову ж без і поза Україною. 

 

 

    

   

 

  Порядок  денний  62  і  63  Асамблей  утримував  питання  міжрелігійного 
діалогу також. За результатами обговорень були прийняті відповідні резолюції, 
які  прямо  закликають  держави- члени  ООН,  активізувати  свої  зусилля  з 
ліквідації  нетерпимоті  і  дискримінації  на  основі  релігії  чи  переконань  Так, 
Резолюція 62/157 «Ліквідація всіх форм нетерпимости і дискримінації на основі 
релігії або переконань», підтверджуючи свої попередні резолюції 61/161 від 19 
грудня  2006  р.  і  5/1  Ради  з  прав  людини  від  18  червня  2007  р., ухвалила 
повернутися  до  питання  ліквідації  всіх форм  релігійної  нетерпимості  на  63-й 
сесії Генеральної Асамблеї ООН. Це свідчить про те, що питання діалогу стали 
постійними для обговорення світовою громадськістю в особі ООН264.

  63-я  сесія  Генеральної  Асамблеї ООН  дійсно  повернулася  до  розгляду 
цього  питання  (Пункт  45  порядку  денного  «Культура  миру»,  і  постійний 
представник України при ООН Ю. Сергеєв вперше (!) взяв участь в обговоренні 
цього  питання.  Але,  на  відміну  від  постійного  представника  Росії  при  ООН 
В.Чуркіна,  який  продемонстрував  глибоку  обізнаність  із  проблемою,  реальну 
включеність  до  перебігу  подій,  пов’язаних  із  участю  Росії  в  міжнародному 
міжрелігійному діалозі, запропонував конкретні кроки, зокрема щодо створення 
консультативної  ради  релігій  при  ООН,  український  доповідач  всю культуру 
миру звів до захисту життя людини будь-якої культури і трагедії українського 
народу  – Голодомору.  Воно  й зрозуміло,  оскільки  Україні  не має  чим 
похвалитися,  крім  усталеного  стереотипу  про  генетичну  толерантність 
українського народу. Якщо держава зацікавлена в такому діалозі, робить реальні 
кроки  щодо  його  впровадження,  то  їй  є  чим  звітувати.  А  чим  звітуватиме 
Україна?

  Був  розглянутий  проект  резолюції  «Заохочення   міжрелігійного  і 
міжкультурного  діалогу,  взаємопорозуміння  і  співпраці  на  благо мира»265,  в 
якому ГА ООН ще раз послалася на всі попередні резолюції (зокрема 56/6 від 9 
листопада  2001  року  про  «Глобальний  порядок  денний  для  діалогу між 
цивілізаціями»,  57/6  від  4  листопада  2002  року,  яка  стосується заохочення 
культури  миру  й  ненасильства,  57/337  від  3  липня  2003  року  про запобігання 
збройних конфліктів, 58/128 від 19 грудня 2003 року про заохочення релігійного 
й  культурного  взаєморозуміння,  гармонії  й  співробітництва,  59/23  від  11 
листопада  2004  року  про  заохочення  межрелігійного  діалогу,  59/143  від  15 
грудня 2004 року про Міжнародне десятиліття культури ненасильства й миру в 
інтересах  дітей  планети,  2001-2010  роки,  60/167  від  16  грудня  2005  року  про 
права  людини  й  культурну  розмаїтість  і  62/157  від  18  грудня  2007  року  про 
ліквідацію  всіх  форм  нетерпимості  й  дискримінації,  62/90  від  17 грудня  2007

                                                 

  

264 [http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/ GEN/N07/ /473/21/PDF/N0747321.pdf]
265 [Див.: Документ A/63/L.24/Rev.1//http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/
N08/597/93/PDF/N0859793.pdf]
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року про заохочення межрелігійного й міжкультурного діалогу, взаєморозуміння 
й співробітництва на благо миру й оголошенні 2010 року Міжнародним роком 
зближення  культур)  і  перерахувала  всі  важливі  події  останнього року  в  сфері 
організації  і  проведення  міжнародного  міжрелігійного  діалогу  (четвертий 
Азіатсько-Тихоокеанський  діалог  про  міжжконфесійне  співробітництво  в 
інтересах миру й злагоди, що відбувся 3–6 квітня 2008 року в Пномпені, третій 
Глобальний  міжмедійний  діалог,  що відбувся  7  і  8  травня  2008  року  в  Балі, 
Індонезія,  четвертий  Міжконфесійний діалог  у  рамках  зустрічі  «Азія-Європа», 
що  відбувся  3–5  червня  2008  року  в  Амстердамі,  Всесвітня  конференція  по 
діалогу, що відбулася 16–18 липня 2008 року в Мадриді, третя Нарада міністрів 
з  міжконфесійного  діалогу  й  співробітництва  на  благо  миру,  що  зібралася  25 
вересня 2008  року  в  Нью-Йорку,  шоста  загальна  нарада  Всесвітнього  форуму 
громадськості  «Діалог  цивілізацій»,  що  відбулася  9–13  жовтня  2008  року  на 
Родосі,  Греція,  другий  Форум  Альянсу  цивілізацій, проведений  в  квітні  2009 
року в  Стамбулі,  спеціальна  нарада  міністрів  Руху  неприєднання  з 
міжконфесійного діалогу й співробітництву на благо миру й розвитку, яка була 
проведена  26-28  травня  2009  року  в  Манілі,  п'ятий  Азіатсько-Тихоокеанський 
регіональний  міжконфесійний  діалог,   проведений  в  2009  році  в  Австралії, 
засідання  Парламенту  світових  релігій,  що  відбулося  в  грудні  2009  року  в 
Мельбурні (Австралія),  третій З'їзд лідерів світових і традиційних релігій, що 
відбувся  в  2009  році  в  Астані  за  участі  й  технічній  допомозі  з боку  системи 
Організації  Об'єднаних  Націй  (а  де ж  хоч  би  одна  ініціативаУкраїни  чи  її 
участь?!?),  ще  раз  підтвердила  важливість  взаєморозуміння  й  міжрелігійного 
діалогу в діалозі між цивілізаціями й в культурі миру. Була прийнята до відома 
доповідь Генсека про міжрелігійний і міжкультурний діалог, взаєморозуміння й 
співробітництво на благо миру, розглянуто питання можливості проголошення 
десятиліття  Організації  Об'єднаних  Націй  за  міжрелігійного  і  міжкультурного 
діалогу,  взаєморозуміння  й  співробітництва  на  благо  миру.  Останнім  пунктом 
пролунало  прохання  до  Генерального  секретаря  представити  Генеральній 
Асамблеї на її новій сесії доповідь про здійснення даної резолюції266.

  Не  забуває  Росія  і  про  свою  особливу  матірну  місію  стосовно  колишніх 
радянських  республік.  Московські  міжрелігійні  форуми  традиційних  конфесій 
Росії і країн СНД, які проводилися в 2000 і в 2004 роках, підтвердили дружбу 
між релігійними лідерами, яка витримала навіть розпад СРСР. Зв’язки не тільки 
збереглися,  а  й  зміцнилися.  Форуми  стали  фактичним  визнанням  за РПЦ  ролі 
керівної і спрямовуючої сили у справі боротьби із тоталітарним секуляризмом. 
Підтримка РПЦ – за вірним визначенням відповідних експертів – наймогутнішої 
консолідованої сили пострадянського простору допомагає боротися з релігійним 
екстремізмом,  сектами  і  т.ін.  РПЦ  відтак  консолідує  під  своїм  омофором  весь 
традиційний релігійний простір СНД267.

  В результаті форумів, в яких від УПЦ МП брав участь тодішній постійний 
член  Священного  Синоду  УПЦ  МП  (нині  – її  Предстоятель)  митрополит 
Чернівецький і Буковинський Онуфрій, була створена  Міжрелігійна Рада (МР)
                                                 
266 [http://daccessdds.un.orgdoc/ UNDOC/LTD/N08/597/93/PDF/N0859793.pdf].
267 [http://dpr.ru/pravo/pravo_7_2.htm

254



 
 

 

 
  

 

 
 

 

СНД, яка взяла на себе функції координатора спільної діяльності щодо зміцнення 
міжрелігійного  миру,  діалогу  між  релігійними  лідерами,  сучасника 
співробітництва  членів  СНД  шляхом  зміцнення  зв’язків  між  релігійними 
лідерами і релігійними спільнотами, обмін досвідом в сфері державно-церковних 
відносин,  соціального  служіння  тощо.  До  складу  МР  СНД  як  громадської 
організації,  зокрема  його  Президії,  напочатках  його  діяльності увійшло  22 
представники  різних  релігійних  об’єднань,  зокрема  Патріарх  РПЦ Алексій  ІІ
(почесний  соголова),  голова  Управління  мусульман  Кавказу,  католикос  Грузії 
Ілія ІІ, католикос всіх вірмен Гарегін ІІ, від України – митрополит Київський в 
всія  України  Володимир,  митрополит  Мінський,  екзарх  Білорусі  Філарет, 
митрополит  Смоленський  і  Калінінградський  Кирило,  митрополит 
Кишинівський  і  всія  Молдови Володимир,  митрополити  Алма-Атинський  і 
Ташкентський, голови духовних управлінь мусульман Узбекистану, Казахстану, 
Киргизстану та ін. Загалом до складу Міжрелігійної Ради входить 9 християн, 8 
мусульман, 4 іудеї (два з них - із України), один буддист з Росії. Черговий форум 
МР СНД був проведений в Баку в 2008 році.

  Москва активна і за межами Росії. Так, понад 700 учасників з 60 країн світу 
з’їхалися на 5-ту ювілейну сесію Міжнародного громадського форуму «Діалог 
цивілізацій», який відбувся 10-14 жовтня 2007 г. на о. Родос (Греція). За цей час 
Діалог  став  впливовою  громадською  силою  у  формуванні  демократичного 
глобального  громадянського  суспільства,  базованого  на  діалозі  цивілізацій. 
Спеціальна  сесія  була  присвячена  релігії.  Конфесійне  представництво 
виявилося, як завжди, надто широким. Крім традиційних делегацій Російської і 
Грецької Православних Церков, Вірменської Апостольської Церкви, єврейських 
і мусульманських релігійних організацій, вперше в роботі сесії активну участь 
взяла  католицька  делегація  у  складі  декількох  єпископів.  Широко були 
представлені й інші Церкви з 17-ти держав світу. Україну представляв на цьому 
форумі  президент  Єврейського  фонду  України  і  Міжнародного  фонду 
толерантності  Олександр  Фельдман. Розглядалися  актуальні  проблеми,  але 
знову  ж  без  домінантної  релігійної  України  розглядалися  такі  актуальні 
проблеми  як  роль  і  значення  міжрелігійного  діалогу,  перспективи християно-
ісламського  діалогу,  роль  східних  релігій  для  діалогу  цивілізацій,  вплив 
радикальних релігійних течій на суспільні процеси тощо.

  Порівнюючи Україну з Росією в їх діяльності в сфері світового релігійного 
життя, ми це робимо не для схвальної оцінки останньої в цьому, а щоб зробити 
висновок про те, що українські Церкви програють навіть на своєму полі іншим 
Церквам  та  іншим  державам,  не  кажучи  вже  про  європейський  чи  світовий 
релігійний  простір.  В  силу  природної  необхідності  Церкви  так  чи інакше 
провадять  міжнародну  діяльність,  їхні  представники,  ієрархи  виїжджають  за 
кордон для зустрічей із братніми церквами, для участі у міжнародних форумах, 
конференціях,  соборах  тощо.  Зрозуміло,  що  кожна  Церква  контролює  і 
узагальнює інформацію про своє перебування у міжнародному просторі, будучи 
зацікавленою  у  розширенні  масштабів  такої  співпраці,  у  визнанні своєї 
організації  своїми  зарубіжними  віруючими  братами,  іншими  Церквами.
Присутність  чи  неприсутність  Церкви  у  міжнародному  релігійному просторі
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залежить не тільки від бажання і можливостей Церкви там бути. На заваді часто 
стоять канонічні і богословські, світоглядні і культурницькі, мовні і фінансові 
можливості, об’єктивні і суб’єктивні чинники.

  Виникає  питання:  можливо,  що  українським Церквам  нічого  сказати 
релігійному світу, а тому вони й не прагнуть до цього? Претензії до українських 
Церков,  які  важко  долають  пострадянську  і  постімперську  спадщину 
централізації релігійного життя в межах однієї Церкви, однієї традиції, хоч і не 
безпідставні, але мають і своє історичне та логічне пояснення. Тим не менше,
бажано якомога скоріше звільнятися від рабської залежної свідомості й ширше 
виходити  в  європейський  і  світовий релігійний  простір,  оскільки Церква, 
релігійна організація є одним із чи не найкращих репрезентантів України у світі, 
пропагандистом  унікальної  духовної  культури  українського  народу,  його 
історично  вироблених  рис  характеру,  філософії  і  стилю  життя.  Український 
досвід  міжрелігійного  спілкування  представників  різних  народів, що  здавна 
населяли  і  тепер  населяють  Україну,  може  бути  цікавим  для  сучасного  світу, 
який потерпає від міжрелігійних конфліктів і протистоянь.

  В  наш  час  досвід  міжрелігійного  спілкування  набувається  фактично 
заново,  оскільки  змінилися  обставини,  по-новому  вимальовується  релігійна 
карта  України,  конфігурація  учасників  діалогу,  хоча,  без  сумніву,  збереглися 
старі зв’язки між релігійними лідерами, спільний досвід виживання в атеїстичній 
державі.  На  відміну  від  західнохристиянської  традиції,  яка  є  більш-менш 
однорідною,  унормованою  ватиканським  законодавством  і  спільною 
європейською  історією,  українські  Церкви,  зокрема  православні, зберігають  і 
виявляють, як і у своєму управлінні, певну незалежність водночас і в розумінні 
та реалізації міжрелігійного й міжцерковного діалогу.

  Незважаючи  на  те,  що  Українське  Православ’я,  на  відміну  від 
болгарського,  сербського,  македонського  чи  навіть  естонського, в  цілому  не  є 
суб’єктом релігійного простору, а відтак і міжнародного міжрелігійного діалогу, 
спостерігаємо деякі зрушення в цій царині. І УПЦ МП, і УГКЦ, й інші Церкви 
активізувалися  в  організації  і  проведенні  міжрелігійних  і  міжцерковних 
зустрічей,  як  в  самій  Україні,  так  і  за  її  межами,  але  лише  на рівні  глав  і 
єпископату  Церков,  їх  центрів.  Місцеві  ініціативи  щодо  налагодження 
міжнародного  міжрелігійного  діалогу  не  вітаються,  хоча  інтерес у  світі  до 
східнохристиянської традиції, яку презентують українці, велика. Про це свідчать 
різні міжнародні міжрелігійні конгреси, парламенти, асамблеї, конференції, на 
які зрідка запрошуються українці.

  Внаслідок  тієї ситуації,  що  склалася  в  релігійному  житті  України,  лише 
УПЦ  Московського  Патріархату  має  можливість  брати  участь  в  діяльності 
Всесвітньої Ради Церков і Конференції Європейських Церков, але знову ж не як 
самостійний і повноправний їх учасник, а лише як структурний підрозділ РІЩ, 
що має там повносиле представництво. Так, УПЦ МП є невід’ємною складовою 
частиною  Російської  Православної  Церкви,  і  це,  до  певної  міри, обмежує  її 
самостійну  міжнародну  діяльність,  оскільки  вона  не  є  самостійним  суб’єктом 
міжнародних  релігійних  відносин,  хоча  й  бере  участь  у  різних  міжнародних
заходах у складі делегації РПЦ, яка вирішує, кого включити до складу делегації
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і що мають говорити там її представники. Зауважимо, що українські єпископи не 
часто присутні  в  складі  таких  делегацій.  Тобто,  можливість  участі  в  роботі 
різноманітних екуменічних форумів світу теоретично мають, але скористатися 
нею  в  повній  мірі  не  можуть,  оскільки  цілком  залежать  від  Московського 
Патріархату - і концептуально, і стратегічно чи тактично. УПЦ МП в особі свого 
керівництва, зокрема предстоятеля тих років Церкви митрополита Київського і 
всієї  України  Володимира  (Сабодана),  майже  не  присутня  на  різноманітних 
міжнародних заходах, оскільки презентована більш високим рівнем – ієрархами 
з  Москви.  Правда,  подеколи  Церкву  запрошують  до  участі  у  міжцерковних 
заходах,  де  частіше  всього  її  представляє відомий  своїми  проросійськими 
орієнтаціями недавній  архієпископ  Львівський  і  Галицький  (нині  –
Білоцерківський)  Августин (Маркевич). Одна з останніх важливих зустрічей, в 
якій він взяв участь, була IV-та щорічна сесія Світового громадського форуму 
«Діалог цивілізацій».

  Серед  рідких  випадків  участі  українських  православних  ієрархів в 
міжнародному міжрелігійному діалозі слід зокрема назвати участь архієпископа 
Полтавського і Кременчуцького Філіпа у ХХ-й ювілейній конференції «Молитва 
за  мир»,  яка  відбулася  в  м.Асізі  (Італія)  у  вересні  2006  року268.  Не  менш 
позитивним для виходу УПЦ МП на міжнародну арену є факт присутності, хоч 
й  у  складі  делегації  РПЦ,  протоієрея  Олександра  Білокура,  офіційного 
представника УПЦ МП при міжнародних Європейських організаціях, який 14-23
лютого .2006року в  м.  Порто  Алегрі  (Бразилія)  взяв  участь  в  IX  Генеральній 
Асамблеї269 Всесвітньої  Ради  Церков  (ВЦР  залишається  найбільшою 
міжнародною  християнською  організацією,  що  поєднує  більше  300 
протестантських церков і груп, а також помісні Православні й Східні Церкви з 
більш  ніж  120  країн  миру.  Зі  складу  ВРЦ  в  1990-і  роки  вийшли  Грузинська  й 
Болгарська  Православні  Церкви,  однак  представники  останньої  продовжують 
брати участь у роботі ВРЦ як спостерігачі. Католицька Церква не є членом ВСЦ, 
але співробітничає з радою).

  Ці  зустрічі  є  надзвичайно  важливими  для  розвитку  міжнародного 
міжрелігійного діалогу, але не стільки для перспектив участі УПЦ МП в ньому, 
скільки  для  утвердження  Росії  та РПЦ  у  світовому  міжнародному  просторі. 
Світовий  громадський  форум  «Діалог  цивілізацій»  закладає  зовсім нову 
філософію  глобального  розвитку.  Не  державні  кордони,  не  громадянство,  не 
загальнолюдські  ліберальні  цінності  об’єднують  сьогодні  людей, а  мова, 
культура,  релігія,  традиція,  що,  власне  й  визначає  цивілізаційну  систему 
світобудови,  тобто  сукупність  цивілізаційних  спільнот,  в  основі яких  лежить 
близькість  релігійних  і  культурних  цінностей.  Православна  цивілізація 
знаходиться  в  конфлікті  із  ліберально-європейськими  цінностями  і  може 
запропонувати достойну альтернативу (Родос – Давосу, Раду цивілізацій - Раді 
безпеки). Лідером тут, природно, знову ж має стати Росія.

  Російська  держава  ініціює  і  підтримує  міжнародні  зустрічі  за  кордоном, 
організовує там всесвітні та регіональні форуми. З 2003 року останні відбулися
                                                 
268 [http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= fullinfo&r_type=news&id=12544]
269 [http://pravoslavye.org.ua/index.php?action= fullinfo&r_type=news&id=10235]
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в Делі, Москві, Санкт-Петербурзі, Лондоні, Парижі, Вильнюсі, в Абхазії, Турції, 
Греції,  Ізраїлі,  Італії,  Іспанії  та  на  Кіпрі.  Зрозуміло,  що  російська  державна 
політика  у  міжнародних  відносинах  взаємно  корегується  з  церковною 
православною  дипломатією.  Мета  держави  і  Церкви  у  міжнародному 
міжрелігійному  діалозі  збігаються.  Всі  ініціативи  спрямовані  на те,  щоб 
активніше  заявити  про  себе не  тільки  в  релігійному,  але  й  політичному  світі, 
утвердити  свою  першість  серед  православних  церков,  перебравши  на  себе 
лідерство  у  Вселенському  Православ’ї,  стримувати  католицький  вплив  на 
народи, які проживають на історичних територіях Православ’я, запропонувати і 
утвердити  Православ’я  як  альтернативу  Католицизму,  а  то  й  навіть 
Протестантизму, які в деяких країнах втрачають свою популярність. При цьому 
ставиться  завдання  пропагувати  історичну  правдивість  своєї  віри, 
високоморальні  взірці  східного  аскетизму  та  містики.  Але  все  це працює  і  є 
корисним для іншої держави.

  Відтак,  не  сформувавши  й  досі  свого  державницького  інтересу  в 
міжрелігійному діалозі, Україна та її віруючі громадяни працюють на чужий.

  На  відміну  від  УПЦ  МП,  яка  завдяки  підтримці  та  протекції  з  боку 
Російської  ПЦ  почала  робити  перші  кроки  в  міжнародному  міжрелігійному 
діалозі,  УПЦ  Київського  Патріархату  та  Української  Автокефальної 
Православної  Церкви  не  допускаються  до  цього  діалогу  як  невизнані 
Вселенським  православ’ям  церкви,  а  тому  офіційно  не  запрошуються  до 
спілкування на рівні іноземного та іновірного представництва. Якщо УПЦ КП чи 
УАПЦ й беруть участь в міжрелігійному діалозі за межами України, то ця участь 
не афішується, подається як приватна ініціатива конкретної особи. Така політика 
цих  церков  зрозуміла:  вони  не  хочуть  викликати  проти  себе  незадоволення 
традиційних учасників переговорів, які найменші спроби увійти в міжнародний 
релігійний простір нових фігурантів сприймають як не санкціоновані ними дії, а 
тому засуджуються. Зрозуміло, що УПЦ КП й УАПЦ не можуть брати участі у 
світових екуменічних структурах. Через невизначеність їх канонічно-правового 
статусу,  через  всілякий  перманентний  супротив  цьому  Московського 
Патріархату міжнародні контакти цих Церков є значно обмеженими. Крім того, 
в силу своєї організаційної і часто теоретичної слабкості ці церкви, можливо, й 
бояться своєї участі в діалозі, хоча історично так звана Київська християнська 
традиція є відкритою до міжцерковного чи міжрелігійного діалогу.

  Наявний  нині  стан  речей призводить  до  того,  що  Україна  у  світовому 
релігійному просторі через участь у міжрелігійному діалозі не представлена як 
країна однієї з найбільших православних громад в світі. Кількість православних 
організацій в Україні вже в 2010 році становила 18362. Даних же по РПЦ за 2010 
рік лише по Федерації автору  знайти  не вдалося.  А між тим, щоб виглядати в 
порівнянні з іншими Церквами гігантською православною спільнотою, РПЦ до 
загальної  кількості  своїх  приходів  зараховує  всі  православні  громади,  які 
розташовані на так званій її канонічній території, а це – й Україна, і країни Балтії, 
Молдова,  Білорусь  тощо.  Так  за  даними  у  2005  р.  РПЦ  мала  27  393 приходів, 
серед  який  майже  11  000  знаходились  в  Україні270.  Вони  на  3631  одиницю
                                                 

 270 Див.: http://www.mospat.ru/index.php? mid=215 та http://www.risu.org.ua/ukr/ resourses/statistics/ukr2006/.
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перевищувала кількість православних організацій, що належали Московському 
патріархату в Росії (12 214)271. Порівнюючи за кількістю православних віруючих, 
Україна,  без  сумніву,  поступається  Росії  десь  вдвічі.  Це  якщо  рахувати  за 
етнічним принципом, відповідно до якого зараз в Росії 120 млн. православних272,
і  якщо  рахувати  за  так  званою  культурно-релігійною  самоідентифікацією.  За 
результатами різних опитувань, православними себе в Росії оголошують 70-85
млн. її громадян273, а в Україні – 30-33 млн.274.

  Між тим статистика річ доказова. Згідно з даними МВС РФ, в 2011 році у 
святкуванні Різдва Христового у 140-мільйонній Росії брало участь лише 2,5 млн 
осіб. В столиці країни у 280 храмах було присутніх 80 тисяч москвичів. Якщо 
православне населення Москви становить 8 млн осіб, то виходить, що лише 1% 
християн прийшли прославити Господа у день його Різдва. Для порівняння – при 
незначній кількості мечетей в російській столиці свято Курбан-байрама активно 
відзначало 70 тисяч осіб (і то чоловіки)275.

  Католики  і  греко-католики  України,  протестантські  громади  в  питаннях 
участі  в  міжрелігійному  діалозі  активно  користаються  досвідом  своїх 
деномінаційних  центрів  Європи  та  Америки.  Але  і  тут  ситуація  складається 
непросто. Для Української Греко-Католицької Церкви, яка, як складова частина 
світової католицької спільноти, не може вступити до екуменічних і міжнародних 
міжрелігійних  організацій  у  зв'язку  з  особливою  позицією  Ватикану,  який 
принципово не бере участі в діяльності ВРЦ і КЄЦ, а визнає лише екуменічні 
контакти  паралельного  рівня  з  православними  й  лютеранськими  церквами, 
деякими  іншими  релігійними  спільнотами,  самостійна  участь  в  такому  діалозі 
якщо прямо не заборонена, то реально обмежена.

  Українські  ж  протестантські  Церкви  (передусім  Всеукраїнський  Союз 
об’єднань  Євангельських  християн-баптистів  і  Церква  Християн  віри 
євангельської) хоч і можуть стати активними учасниками екуменічного діалогу, 
але  рішуче  викреслили  цю  можливість  зі  своїх  не  лише  поточних, але  й 
перспективних  планів.  Наприклад, одним  з  перших  рішень  утвореного  на 
початку  90-х  рр.  м.  ст.  Українського  Союзу  ЄХБ  був  розрив  контактів  із 
Всесвітньою Радою Церков, де українські баптисти брали участь як частина (до 
того ж найчисельніша) Всесоюзного Союзу ЄХБ.

  Мало відомо про міжнародні зв’язки мусульман та іудеїв України з їхніми 
віросповідними центрами за кордоном. Хоча ці релігії можуть бути серйозним 
чинником  відкриття  України  для  світового  співтовариства,  утвердження  її  на 
міжнародній арені, подолання несправедливих стереотипів про Україну276.
                                                 

 

   
   
 

271 http://drevo.pravbeseda.ru/index.php?page=shownews&id=1396
272 http://www.i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-929.html
273 http://www.i-r-p.ru/page/stream-exchange/index-929.html
274 Пораховано за: Результати загальнонаціонального соціологічного дослідження “Релігія та Церква в сучасній 
Україні” //www.cdrp.iatp.org.ua/ material/religion/research.html та Томка М. Релігія та Церква відродженої нації ,, 
Віра після атеїзму. – Львів, 2004. – С.54.
275 Рягузов В.Народ России и христианство// Релігійна свобода. Наук.щорічник №16.- К., 2011. – С.300.
276 З  2010  року  розпочав  міжконфесійну  діяльність  Інститут  людини, за  підтримки  нардепа  О.Фельдмана. 
Проведено  2  форуми.  З  ініціативи  О.  Фельдмана  розпочав  свою  діяльність  Київський  міжнародний 
міжконфесійний форум, покликаний стати щорічно  місцем спілкування представників світових релігій. Так, на 
проведеній ним в травні 2011 року міжнародній конференції йшла мова про боротьбу з релігійною нетерпимістю
та  екстремізмом,  про  протидію  ісламофобії  та  антисемітизму.  В  перспективі  будуть  розглядатися  питання
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  Міжнародна  діяльність  багатьох  українських  релігійних  організацій 
залежить  від  їхніх  релігійних  центрів  за  межами  України  (Москва,  Ватикан, 
Константинополь,  Єрусалим  та  ін.),  що  створює  ситуацію  несвободи  для 
українських  церков  в  їх  участі  в  міжнародному  міжрелігійному  діалозі.  Крім 
зумовленої  обставинами  або  певним типом  свідомості  пасивної  позиції  самих 
церков у справі міжнародного міжрелігійного діалогу, й Українська держава, на 
відміну від Росії, не виявляє зацікавленості в підтримці міжнародних інтересів 
своїх Церков та їх презентації у світі. Як правило, державні лідери не беруть у 
свої  ділові  зарубіжні  поїздки  першоієрархів  православних  Церков,  хіба  що  за 
винятком  як  супроводжувальний  ескорт  під  час  їх  паломницьких  візитів  до 
християнських  святинь.  До  ініціативи  нецерковних  громадських  інституцій 
взяти участь у міжнародних міжрелігійних заходах і Церкви, і держава в Україні 
відносяться прохолодно: вони чомусь не бачать необхідності в такій діяльності.

  Чи  мають  українські  Церкви  якісь  перспективи  у  світовому  процесі 
порозуміння  між  релігіями?  Так,  але  ці  перспективи  поки  що  туманні  й 
невизначені, особливо для православних Церков із-за їх роз’єднання принаймні 
на три самостійні спільноти (УПЦ МП, УПЦ КП та УАПЦ) та невизнання їхнього 
автокефального або автономного статусу Вселенським Православ’ям.

  Саме тому такими обнадійливими є повідомлення про певні зміни в сфері 
міжрелігійних  контактів  і  спілкування,  ініціатором  або  учасником  якого  є 
Українські  Церкви.  Вперше  в  2007  році  в  країні  пострадянського простору,  в 
Києві  відбулася  Генеральна  асамблея  Конференції  європейських  Комісій 
«Справедливість і Мир» (Конференція Європейських Комісій «Справедливість і 
Мир» – це мережа 29 національних Комісій «Справедливість і Мир», що охоплює 
Європу від України до Великобританії, від Греції до Швеції) на тему: «На шляху 
до примирення та порозуміння: навчитися на досвіді України»277, на яку прибули 
представники  30  держав.  На  думку  директора  Комісії  «Справедливість  і  мир» 
УГКЦ  Лесі  Коваленко  та  голови  Комісії  УГКЦ  у  справах  сприяння  єдності 
християн Ігоря Шабана, засідання Комісії в Києві засвідчило, що вперше Україна 
стала  предметом  особливої  уваги  з боку  Європи  як  особливий  випадок 
примирення і порозуміння.

  Так,  проривом  на  міжрелігійний  простір  можна  вважати  участь 
українських  Церков  у  Третій  Європейській  Екуменічній  Асамблеї278 «Світ 
Христов  просвічує  всіх»  в  румунському  місті  Сібіу,  яка  зібрала понад  дві  з 
половиною  тисячі  представників  європейських  церков,  що  входять до  КЄЦ  і 
Конференції  Католицьких  єпископів  Європи.  Нарешті  від  України  в роботі 
асамблеї взяли участь греко-католики і православні, але знов таки не спільною 
делегацією:  УГКЦ  як  Церкву sui  iuris у  сопричасті  із  Римським  престолом 
представляли  професура  та  наукові  діячі  Українського  Католицького 
Університету  Мирослав  Маринович, о.Андрій  Нагірняк,  о.Іван  Дацько,  проф.

                                                 

  
 

взаємовідносин світських і релігійних традицій, проблеми співіснування релігійних меншин і «більшин». Україна 
обрана  місцем  проведення  означених  заходів  із-за  того,  що  вона  є  надто  успішним  прикладом  співіснування
християн, мусульман та іудеїв (Факты. – 2011. – 21 травня).

277 http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;17962/
278 http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;17962/
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Олег  Турій  та  голова  «Комісії  із сприяння  єдності  між  християнами»  доктор 
екуменічного  богослов’я  Ігор  Шабан.  Архієпископ  Полтавський  і 
Кременчуцький Філіп та протоієрей Олександр Білокур (УПЦ МП) в офіційній 
програмі Зібрання у Сібіу були включені до складу Московського Патріархату, 
хоча наполягали на тому, що вони представляють саме Українську Православну 
Церкву Московського  Патріархату. Делегація УГКЦ, зокрема, провела в Румунії 
конференцію під назвою «Екуменізм та Українська перспектива», у якій взяли 
участь  представники  Німеччини,  Румунії,  Білорусії та  Росії,  у  т.ч.  делегація 
Московського Патріархату.

  Можна згадати й інші міжнародні заходи, які проводяться в Україні. Так, 
2007  рік  став  роком  проведення  «Всесвітньої  конференції  християн,  євреїв  і 
мусульман»,  на  яку  прибуло  біля   двохсот  релігійних  і  громадських  лідерів 
світу279. Зрушення є, але вони ситуативні, поодинокі і нецентралізовані.

  Якщо  нам  здається,  що  наші  внутріукраїнські  справи  у  сфері 
міжконфесійних відносин ніяк не впливають на релігійне життя світу, то це не 
відповідає  дійсності.  Це  правда,  що  Україна  релігійна  з’являється  на  світовій 
релігійній чи культурній, політичній чи соціальній арені спорадично, завдяки чи 
якомусь скандалу, конфлікту, а  чи ж приїзду релігійного лідера світового рівня. 
Майже  не  фіксуються  якісь  реакції  з  боку  світових  релігійних  центрів  чи 
державних  лідерів,  а  то  й   громадських  діячів,  які  б  свідчили, що  Україну 
релігійну помітило світове співтовариство. Останнє напряму залежить від того, 
що самі  релігійні  українці  погано  усвідомлюють  свою  духовну  присутність  в 
світі.

  Будучи об’єктивно включеними в світовий релігійний простір, українські 
віряни, релігійні організації мали б включатися туди і суб’єктивно. Без сумніву, 
можна  не  брати  до  уваги  інший  світ,  жити  замкнено,  інтересами  тільки  своєї 
громади, але життя все одно винесене на міжрелігійне спілкування чи в рамках 
свого  населеного  пункту,  чи  області,  а  чи  ж  країни.   Враховуючи ще 
глобалізаційні процеси, міграцію населення можна передбачити, що потреба в 
внутрірелігійному  спілкуванні  в  рамках  однієї  Церкви,  деномінації,  яка  давно 
вже  сама  стала  міжнародною  за  територією  поширення,  не  залишає ніяких 
шансів  на  «хуторянське  існування» тільки  в  межах  своєї  громади.  І  на 
персональному (особа) і на спільнотному (громада, Церква) рівні релігія вільно 
чи невільно, прямо чи опосередковано включена до міжкультурної, міжнародної, 
міждержавної комунікації, а тому постійно веде бесіду із навколишнім світом, 
світом  інших  духовних  традицій  і  віросповідних  уподобань.  Цей  діалог 
пов’язаний  із  вирішенням  безлічі  проблем,  які  виходять  за  рамки 
внутріцерковних  і  міжконфесійних  інтересів,  а  тим  більше  – за  рамки  однієї 
країни. Тому при всій зосередженості на внутріцерковних проблемах  Церквам 
приходиться  відмовлятися  від  політики  ізоляціонізму  і  шукати  ту модель 
взаємин  з  «інославними»,  яка  б найбільш  відповідала  власному  віровченню  і 
викликам часу.

  Треба визнати, що традиційні українські Церкви із-за історичних обставин 
їхнього буття або взагалі не були присутні у всесвітній релігійній спільноті, або
                                                 
279 [http://lfilip.uol.ua/entries-edit.php?entries_id=42; http://ukreligieznavst.uol.ua/?category=5966].
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перебували  там  не  як  самостійна  духовно-організаційна  сила.  Враховуючи 
новітні  тенденції  активного  повернення  релігії  в  публічну  сферу в  світі  і 
оздоровлення духовного життя в незалежній Україні, можна було б передбачати 
збільшення уваги Церков до міжнародного аспекту своєї діяльності, а особливо 
пропаганди  досвіду  толерантизації  міжконфесійних  відносин,  нових  форм 
взаємодії різних церков у вирішенні соціальних і духовних проблем суспільства.

  Міжконфесійні відносини в Україні - як у вимірі своїх досягнень, так і в 
проблемному полі - були, є і мають бути або стати елементом сучасних світових 
релігійних  процесів.  Як  цього  досягти,  які  механізми  впливу  на геополітику  в 
сфері релігії можна  використати? Перш за все потрібно постійно інформувати 
світову  громадськість  про  український  позитивний  досвід  міжконфесійних 
відносин,  впроваджувати  в  свідомість  віруючого  європейця  образ релігійної 
України, де панує толерантність у міжрелігійних відносинах, утверджувати ідею 
безпеки  релігійного  життя  в  Україні.  Разом  з  тим  немає  сенсу  приховувати 
реальні  проблеми  міжправославного  протистояння,  православно-католицьких 
взаємин  чи  кризи  в  українському  протестантизмі.  Марно  надіятися на  те,  що 
західні  колеги  з  усією  глибиною  і  серйозністю  усвідомлять  внутріконфесійні 
суперечки  в  Україні,  але  інформація  про  них  має  надходити  в  українській 
інтерпретації.  Бо  ж,  як  правило,  західні  інформаційні  агенції, церковні  кола 
користаються  джерелами  неукраїнського  (частіше  всього  російського)
походження,  в  яких  викривлено  подається  інформація,  виходячи  із інтересів 
сторони, яка пише про українські реалії. Для цього бажано використовувати всі 
можливі  форми  імплементації  власних  оцінок  і  підходів  в  зарубіжні  ЗМІ, 
державні  установи,  міжнародні  структури,  через  участь  в  міждержавних  і 
міжнародних  конференціях,  самітах,  форумах,  міжрелігійних  зустрічах,  роботі 
міжнародних  комітетів,  нарад,  комісій.  Тут  велике  сподівання  на науковців, 
журналістів, державних і громадських діячів. Чи не найбільша відповідальність 
лягає  на  людей,  які  представляють  ту  чи  іншу  Церкву,  особливо  ієрархів  або 
лідерів релігійних організацій. Але й українські громадяни можуть скористатися 
тим досвідом, який є в інших державах, в інших релігійних традиціях мирного 
співжиття людей різного віросповідання.

  Сьогодні  зрозуміло,  що  внутріукраїнські  конфлікти  в  міжконфесійних 
відносинах породжені не лише українськими реаліями і це не лише українська 
справа.  Об’єктивно  наша  ситуація віддзеркалює  світовий  стан  міжрелігійних 
взаємин. Так, негаразди, а навіть суперництво у Вселенському православ’ї між 
різними  патріархатами  та  патріархами  напряму  впливає  на  міжправославні 
стосунки  в  Україні.  Тривалий  конфлікт  між  Москвою  і  Константинополем 
проходить і через Українське Православ’я, посилює розділення між УПЦ МП та 
УПЦ  КП.  Якби  відносини  двох  патріархів  були  насправді  братськими,  то  й 
ставлення  українських  православних  християн,  розділених  по  різних 
юрисдикціях, один до одного змінилося. В цьому контексті особлива увага була 
приділена  візитам  двох  патріархів,  які  відвідали  Україну  влітку 2008  року  в 
зв’язку  із  святкуванням  1020-річчя  хрещення  Руси.  Разом  з  тим,  український 
сегмент православного простору не просто копіює ситуацію в світі, тут є своя
специфіка, яка, як з’ясовується, також впливає на взаємини між православними
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патріархами, заявляючи все голосніше про свою присутність і окремішність, про 
свою незалежність чи залежність від того чи іншого патріархату.

  Католицький  світ  в  Україні,  вписуючись  в  глобальні  тенденції  його 
розвитку, разом з тим формує свою модель взаємин, деталізовану більшою вагою 
УГКЦ  на  відміну  від  традиційної  дихотомії  «Ватикан  і  Східні  церкви».  Цього 
факту не може не враховувати Апостольська столиця в своїй геополітиці, хоча 
вона  є  надто  обережна  у  підтримці  нового  міжконфесійного  формату,  який 
утворився  в  релігійному  житті  України  з  1991  року.  Але  на  відміну  від 
православних,  чий  статус  надто  суперечливий  і  нестійкий  і  може будь-якої 
хвилини  істотно  змінитися,  доля  католиків  – і  Західного  і  Східного  обряду  –
більш передбачена і прогнозована, хоча й вони чутко реагують на нові месседжі, 
які надходять від різних релігійних центрів.

  Протестантський  світ  характеризується  багатоконфесійністю,  певною 
децентралізацією  управління,  формуванням  партнерських  горизонтальних 
відносин.  Українські  реалії  близькі  до  світових,  хоча  вони  відстають  від 
міжнародних  процесів  поляризації  протестантизму  між  його  ліберальним  і 
фундаменталістським крилом. В цілому українські протестанти більш традиційні 
скоріше  із-за меншої  тривалості  їхнього  буття  в  житті  українського  народу. 
Проте криза,  яку  переживає  світовий  протестантизм,  вже  докочується  і до 
українських земель.

  Яскравим  прикладом  залежності  внутріукраїнських  релігійних  процесів 
від  світових  закономірностей  релігійного  розвитку  демонструє  іслам,  де 
взаємини між різними релігійними школами фактично перенесені в українську 
мусульманську умму, про що свідчить наявність аж шести духовних управлінь 
мусульман  на  території  однієї  держави,  які  відкрито  орієнтовані на  ті  чи  інші 
мусульманські держави. Така залежність вітчизняних мусульман від інших країн 
зумовлена слабкістю власне українських мусульманських громад, які вимушені 
звертатися за допомогою до різних центрів ісламу.

  Своєрідні  відносини  складаються  і  в  інших  традиціях - іудейській, 
язичницькій,  в  неорелігіях.  Все  це  дає  підстави  вважати,  що  релігійне  життя 
України  не  утримує  в  собі  чогось  такого  унікального,  особливого, 
ненормального,  принципово  відмінного  від  світових  тенденцій  в  розвитку 
релігій.  Релігійне  життя  України  підпадає  під  загальні  закономірності 
релігієгенезу,  але  вирізняється  від  інших  країн  своєрідним  поєднанням  різних 
традицій, сформованих історично, переважанням того чи іншого релігійного або 
конфесійного  впливу,  який  є  історичним  та  актуальним  вибором  громадян 
України. В чомусь релігійне життя України відстає, а в чомусь випереджає інших 
учасників релігієпроцесу. Але об’єктивний хід подій не означає, що на нього не 
можна  впливати  чи  корегувати,  виходячи  із  аналізу  ситуації,  усвідомлення  її 
недоліків,  із  бажання  вдосконалення  міжконфесійних  відносин  в  Україні  в 
контексті світових релігійних процесів.

  Підводячи підсумки розгляду присутності України в релігійному просторі 
світу, треба визнати:

- самостійне  представництво  України  в  її  духовних  вимірах  і  релігійних
чинниках  в  міжнародному  співтоваристві  відсутнє,  а  керівництво Української
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держави фактично його ігнорує. Церкви самотужки, без підтримки держави, не 
здатні подолати перепони у своєму бажанні перебувати у світовому релігійному 
просторі,  оскільки  їхні  інтереси  не  захищені  нормативно,  канонічно,  тому 
потрібна політична воля і бажання влади утвердити релігійну Україну в світі;

  - Українська  Держава  не  знає,  а  відтак  і  не  використовує  міжнародний 
потенціал Церков. Все це свідчить на сьогодні про змарновану інтелектуальну, 
богословську  та  організаційну  силу  релігій,  про  ті  невикористані  шанси,  які 
надала історія українським церквам та релігійним організаціям.

  Проте  певна  перспектива  повноцінної  участі  українських  Церков  та 
релігійних  організацій  у  світовому  релігійному  просторі,  зокрема  в 
міжрелігійному  діалозі,  все  ж  є.  І  хоча  вона  тісно  пов’язана  із вирішенням 
канонічного  статусу  цих  церков  – отримання  помісності  і  визнання  останньої 
Вселенським православ’ям чи Папою Римським, ті теоретичні обґрунтування і 
практичні кроки, які епізодично здійснюються церквами України, мають стати 
початком  перетворення  Церков  нашої  країни  на  повноправних  учасників 
міжрелігійного, в т.ч. і всеправославного, діалогу.

  Україна мала б зініціювати свою присутність в міжрелігійних організаціях, 
зокрема ВРЦ та КЄЦ. Для цього є всі юридичні підстави. Так, серед членів ВРЦ 
значаться  не  тільки  певні  Церкви,  але  й  міжрелігійні  екуменічні ради  Церков 
окремих країн (Угорщина, Чехія, Словаччина та ін.).

  Бажано  актуалізувати  питання  присутності українських  Церков  або  їх 
асоціацій,  зокрема  Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних  організацій,  в 
міжнародних  об’єднаннях,  перш  за  все  ООН,  де  існує  спеціальний Комітет 
релігійних  неурядових  організацій,  який  є  однією  з  трьох  сторін Форуму  з 
міжрелігійного  співробітництва  заради  миру,  що  створений  для  налагодження 
взаємодії  ООН  з  релігійними  об’єднаннями  і  є  унікальною  міжнародною 
площадкою для діалогу з цивілізаційної тематики.

Це  вимагає  створення  спеціального  міжвідомчого  інформаційно-
аналітичного  підрозділу  з  консультативними  функціями  на  базі  державної 
виконавчої  (дипломатичної)  або/і  наукової  (релігієзнавчої)  інституції,  яка  б 
фахово  займалася  новим  напрямом  в  українській  дипломатії  – міжнародні 
міжрелігійні зв’язки на основі стратегічної концепції їх формування і розвитку з 
врахуванням  міжнародного  потенціалу  державних  органів  влади,  українських 
церков,  громадських  організацій для  утвердження  церковних  і  державних 
інтересів України в міжнародній політиці.

Видрукувано в збірці «Україна – Ватикан в контексті культурно-
цивілізаційного діалогу: історія і сучасність» (К., 2009).

6. МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В СВІТЛІ СОЦІОЛОГІЇ

  Протягом березня-серпня 2004 року в трьох регіонах Україні - Схід, Захід, 
Крим - проводилися  моніторингові  опитування  шляхом  анкетування  серед 
населення й експертів щодо стану релігійної толерантності в місцях проживання 
респондентів. Мета опитування - дослідити міру поінформованості суспільства
щодо  ситуації,  яка  складається  в  сфері  міжконфесійних  відносин, зокрема
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випадків  дискримінації  на  релігійному  грунті,  характеру  відносин  між 
релігійними спільнотами та між Церквами і державою, з'ясувати, як оцінюють 
люди  динаміку  державно-церковних  і  міжконфесійних  проблем  тощо. 
Опрацьований  матеріал дає  можливість  зробити  попередні висновки,  хоча  для 
повноти  картини  є  необхідність  продовжити  почате  дослідження, 
удосконалюючи та універсалізуючи методику його проведення.

  Більшість опитаних - чи це прості громадяни (віруючі або невіруючі), чи 
експерти - зустрічалися із випадками дискримінації на релігійному грунті. Про 
це  красномовно  свідчать  результати  опитування.  Так,  в  Західному регіоні 
наявність релігійних дискримінацій визнало 79% опитаних, а в Східному - 85%.
Правда, в Криму таких тільки 29%, тобто третина опитаних. Така відповідь може 
навести на думку, що в сфері міжрелігійних відносин Крим - найбільш спокійна 
частина  України.  Однак  відомо,  що  це  далеко  не  так.  Незнання  про  випадки 
дискримінації  ще  не  говорить  про  відсутність  самих  таких  випадків.  Та  одна 
справа, коли про це заявляють представники загальної маси мешканців регіону, 
а  зовсім  інша,  коли  про  це  говорять  експерти.  Тим  не  менш,  відповідно  до 
результатів  опитування, 21% експертів  західного  регіону, який  вважається 
найбільш конфліктногенним в релігійному плані, стверджують, що з випадками 
дискримінації за релігійною ознакою не зустрічалися. Хоча малоймовірно, щоб 
люди, які живуть на Заході України нічого не чули і не знали про протистояння 
греко-католиків  і  православних,  про  складність  відносин  між  різними  гілками 
православ’я, про нетолерантне ставлення до деяких протестантських напрямків 
та ін.

  Прагнучи  з'ясувати,  в  яких  конкретних  формах  виявляється  релігійна 
дискримінація, респондентів просили навести реальні факти відмови віруючим у 
праві  на  вихідні  дні,  які  в  тій  чи  іншій  релігійній  традиції  присвячується 
Богослужінню.  Як  показали  відповіді,  виявилося  надто  мало  тих, хто  міг  би 
пригадати  якийсь  конкретний  приклад  дискримінації  за  релігійною ознакою, 
зокрема за таким явним показником дискримінації, як перешкоджання певним 
конфесіям  у  святкуванні  п'ятниці,   суботи,  неділі  чи  якихось  релігійних  свят. 
Схід  і  Крим  слабо  інформовані,  на  відміну  від  Заходу,  в  таких  питаннях.  Тут 
маємо  відповідно  80%  і  79%  опитаних,  які  навіть  не  знають,  що  можуть  бути 
відмови  у  наданні  вихідного  дня  для  Богослужіння  чи  святкування.  Захід,  де 
палітра  релігійних  течій  не  така  колоритна,  як  в  інших  регіонах країни,  проте 
багатолітня присутність поруч таких традицій, як іудаїзм чи протестантизм, не 
говорячи  вже  про  католицизм,  просвітила  колись  суцільно  православне  або 
греко-католицьке середовище щодо особливостей релігійного річного, місячного 
чи  тижневого  календаря.  Сама  по  собі  цифра  в  47%  тих  західняків,  хто 
зустрічався  із  відмовою  у  наданні  нетрадиційного  для  регіону  і домінуючої 
конфесії  вихідного  дня  для  Богослужіння,  вже  говорить  про  високу 
інформованість населення, але з іншого - і про факти дискримінації за релігійною 
ознакою,  факти  тиску  релігійної  більшості  на  владу  ,  заанґажованості  самої 
влади, яка не дотримується Закону про свободу совісті і релігійні організації і 
нерівно ставиться до інорелігійних традицій.

Подібними  виявилися  відповіді  респондентів  щодо  відомих  фактів
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безпідставної відмови в реєстрації статутів релігійних організацій. 95% опитаних 
на Сході і 89% опитаних в Криму навіть не чули про таке. Захід продемонстрував 
більшу обізнаність з цією проблемою - сорока двом  відсоткам (42%) опитаних 
відомі такі факти, і це, певно, тому, що тут таких випадків значно більше. Можна 
припустити,  що  влада  на  Сході  і  в  Криму  більше  дотримується  Закону,  а  на 
Заході  постійно  порушує  його,  якщо  безпідставно  відмовляє  релігійним 
громадам  у  реєстрації  їх  статутів.  На  жаль,  відповіді  не  конкретизуються 
наведенням якихось прикладів, то ж і виникає деяке непорозуміння. З таким же 
успіхом, владу на Заході можна наділити більшою відповідальністю за якістю і 
кількістю  оформлених  статутів, на  відміну,  скажімо,  від  Сходу  і Криму,  владі 
яких байдуже, хто і що реєструє.

  Оцінку діям влади в релігійному питанні продовжила реакція респондентів 
на факти протегування з боку влади Церкві більшості регіону всупереч інтересам 
інших релігійних течій. Майже однакова кількість опитаних як на Сході, так і на 
Заході  (відповідно  65  і  63  відсотки)  знають  про  такі  випадки.  Крим  знову 
підтвердив чи то високого рівня законність місцевої влади, а тому відсутність 
фактів протегування УПЦ МП, яка, по суті, на півострові стала державною, чи 
то малу обізнаність респондентів з цього питання, а чи то так влада зрослася із 
Церквою,  що  пересічний  громадянин  сприймає  це  як  нормальне  явище  і  не 
говорить про якесь її протегування. Лише п'ята частина опитаних засвідчила, що 
знайома із фактами, коли на шкоду іншим релігіям влада підтримує тільки якусь 
одну конфесію.

  Сформульоване  питання  про  обізнаність  респондентів  із  фактами 
ненадання ділянок для будівництва культових споруд, відмови у наданні оренди 
релігійним спільнотам приміщень мало на меті з'ясувати ступінь забезпеченості 
релігійних громад площами для культової діяльності. Відповіді підтвердили, що 
й досі позитивно не розв'язана ця проблема. В Криму 27%, на Сході 35%, а на 
Заході 63% опитаних знайомі з нею. Така різниця у цифрах пояснюється тим, що 
інтенсивність  релігійного  життя  на  Заході  значно  вища,  тому  й  потреба  у 
культових спорудах тут більша, хоч визнаємо, що Захід завжди був насичений 
релігійними приміщеннями, а відтак краще задовольняв потребу в них віруючих. 
На Заході проблема з богослужбовими площами полягає не в їх відсутності, як в 
інших  регіонах,  а  в  додатковому  будівництві  через  поділи  Церков за  різними 
юрисдикціями,  через  відновлення  діяльності  заборонених  в  свій  час  Церков, 
майно і приміщення яких було або одержавлене (націоналізоване), або віддане 
іншим Церквам. А це вимагає збільшення кількості молитовних споруд у стільки 
разів,  на  скільки  Церков  чи  самостійних  напрямків  поділилася  та чи  інша 
конфесія,  на  скільки  громад  зросла  та  чи  інша  течія.  Крім  того, практика 
почергового  богослужіння,  яка  була  вимушеним  заходом  на  Заході з  метою 
кращого  задоволення  релігійних  потреб  віруючих,  лише  тимчасово і  частково 
зняла напругу  у міжконфесійних відносинах. Кожна громада прагне мати свій 
храм, будинок для молитви чи здійснення релігійних служб. Враховуючи те, що 
земельні  і  матеріальні  ресурси  Заходу  України  в  міські  зоні  вже практично 
вичерпалися, то вирішення питання надання земельних ділянок для будівництва
храму чи молитовного будинку, самого будівництва культового приміщення або
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оренди під ці цілі будь-якого іншого потребує більше часу.
  Міжконфесійні  відносини  в  Україні  характеризуються  ще  випадками 

втручання  однієї  релігійної  спільноти  (конфесії  чи  Церкви)  у  справи  іншої. 
Частіше всього це відбувається в рамках християнства, а особливо православ'я. 
Про  це,  як  показують  результати  опитування,  добре  відомо  респондентам, 
особливо  тим,  хто  живе  в  Західному  регіоні.  74%  мешканців  Галичини,  26%
кримчан  і  25%  мешканців  Донеччини заявили,  що  знають  про  такі  факти. 
Незнання останніх (наприклад, 75% респондентів зі Сходу) ще не говорить про 
те,  що  таких  втручань  немає.  Тут  знову  таки  зустрічаємося  із  своєрідним 
парадоксом: факт є, але про нього нічого не знає переважна більшість людей,
або факту немає, що й  засвідчує думка переважної більшості людей.

  Треба визнати, що інформованість суспільства щодо релігійного життя та 
його колізій незадовільна, а це залежить від стану інформування громадськості і 
в першу чергу - засобами масової інформації. Незважаючи на велику кількість 
релігійних  газет  і  часописів  (323,  за  даними  на  1.01.2004),  а  також  світських 
періодичних  видань,  які  тематично  близькі  до  висвітлення  проблем  релігійної 
свободи, більшість ЗМІ (як друкованих чи електронних, так і радіо чи ТБ) майже 
не   інформують  про  згадані  факти  міжконфесійних  відносин  із-за  загальної 
незацікавленості  цією  сферою  суспільних  відносин,  із-за  браку  достовірної 
інформації  та  достатньої  кількості  професіоналів-журналістів,  які  б  фахово 
подавали відповідні матеріали. Поодинокими винятками можна вважати газети
"Дзеркало  тижня",  "День",  "Україна  молода",  "Арка",  "Експрес", журнали
"Релігійна панорама", "Людина і світ", "Кореспондент", "Віче", інформаційний 
інтернет-сайт  "РІСУ",  які  не  належать  до  всенародних,  масових,  доступних, 
всюди поширених видань.

  В будь-якому випадку ситуація в релігійній сфері в Україні не така вже й 
спокійна, яку б хотілося бачити нашим громадянам - віруючим і невіруючим, а 
також  державі.  Результати  опитування  довели,  що  зіткнення  на  релігійному 
грунті  в  Україні  існують.  І  про  це  відомо  74%  мешканцям  Західних,  38% -
Південних  й 30%  - Східних  регіонів.  Опитальник  дав  можливість  з'ясувати 
причини  протистоянь  і  зіткнень  серед  яких  респонденти  назвали  такі  (запис 
формулювань збережено): втручання в діяльність або критика представниками 
різних  Церков  одна  одну,  зокрема  критичні  висловлювання  УПЦ  МП щодо 
інших  конфесій  і  Церков  та  її  шовіністична  позиція;  намагання  УПЦ  МП 
захопити  своїм  впливом  масову  свідомість,  ЗМІ  та  лобіювання  цією  Церквою 
своїх інтересів в органах влади; нетолерантність в суспільстві і серед віруючих;
розкол в православ'ї та протистояння між УПЦ МП й УПЦ КП; конфлікт  між 
православними  і  католиками  із-за  володіння  храмами;  відмінне  тлумачення 
Святого  Письма  різними  Церквами;  недостатня  християнська  свідомість  і 
необізнаність  із  Святим  Письмом;  відсутність  чіткої  об'єктивної громадської 
думки  і  позиції  суспільства  щодо  міжцерковних  протистоянь;  недостатність 
знань  про  причини  релігійних  відмінностей;  фанатизм  віруючих;  матеріальні, 
зокрема майнові, проблеми.

Як  видно  із  наведених  респондентами  причин,  їх  можна  об'єднати у
декілька  груп:  ті,  які  мають  матеріальну  основу  (майнові);  ті, які  пов'язані  із

267



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

низьким  рівнем  розвитку  суспільної  свідомості  (незнання,  неусвідомлення 
цінності  мирного  співжиття,  відсутність  навичок  в  суспільстві  толерантного 
ставлення до іновіруючих); ті, які мають політичне (поведінка певної Церкви в 
суспільстві, розуміння Церквою мети своєї присутності в світі) і суто релігійне
(низький рівень християнської релігійності, незнання основ віри) забарвлення. 
На перший план, як бачимо, висунулися проблеми свідомості - індивідуальної, 
спільнотної  і  суспільної  стосовно  релігійних  протистоянь,  самої присутності 
Церкви  в  світі,  недостатнє  взаєморозуміння  між  віруючими  навіть всередині 
християнства щодо основних буттєвих проблем. Відтак, з метою толерантизації 
міжконфесійних  і  міжцерковних  відносин  головним  постає  не  так  пошук 
взаєморозуміння із невіруючими чи державою, скільки між самими віруючими.

  Порівнюючи  дані  щодо  знання  про  наявність  зіткнень  на  релігійному 
ґрунті  серед мешканців різних регіонів України (74%, 38% і 30%), відзначимо 
невеликий відсоток обізнаних серед тих, хто представляє Схід і Південь України. 
Чи можна розцінювати ці дані як показник спокою і толерантності в релігійному 
житті  цих  регіонів?  Як  тоді  ці  відсотки  корелюються  із  даними  про  значну 
кількість  тих,  хто  знає  про  дискримінацію на  релігійному  ґрунті?  Складається 
враження, що у тих, кого оптували в Криму чи на Сході, якесь загальне і розмите 
уявлення  про  дискримінацію,  не  конкретизоване  ні  реальними  фактами,  ні 
власним досвідом. Хіба вони (або ті, хто поруч з ними і яких вони оцінюють) не 
знають, що можна протестувати проти переслідувань на релігійному грунті, що 
свої релігійні інтереси можна захищати, навіть в судовому порядку? Про випадки 
судового  вирішення  питань,  що  виникають  на  релігійному  ґрунті, знає  58% 
опитаних на Заході у порівнянні із 10% східняків або 7% кримчан. Заявивши про 
те,  що  респонденту  відомі  випадки  звернення  релігійних  організацій  до  суду, 
жодний на Сході чи в Криму не зумів навести якогось конкретного прикладу, на 
відміну від Західного регіону , де обізнаність з цих питань значно вища. Тут 74%
населення знає (і не тільки з книжок, але із власної практики) про міжцерковні 
зіткнення, про складності в релігійному житті, про можливість протистояти один 
одному не тільки фізично, відбираючи храми, але й проти влади, судячись то з 
тими, то з тими. Серед випадків звернень до суду наводилися такі: повернення 
храмів, які належали іншій релігійній громаді, незадоволення вимоги Церкви у 
наданні їй приміщення тощо. Певно, на Заході правосвідомість у людей значно 
вища від інших регіонів України, в т.ч. й у віруючих, оскільки вони звертаються 
до суду і в судовому порядку прагнуть відстоювати свої права. Частіше всього 
релігійні організації мають своїх юристів, які стоять на сторожі їх інтересів. Але 
якщо  існує  потреба  захищати  свій  релігійний  інтерес,  то  це  означає,  що  він 
частіше нехтується.

  Але  показовим  тут  є  інше.  Виявивши  факти  звернення  релігійних 
організацій до суду, організатори опитування вирішили з'ясувати ефективність 
цих  звернень.  Серед  тих,  кому  відомі  такі  випадки  (10%  на  Сході і 58% на 
Заході),  75%  на  Сході  і  5%  на  Заході  повідомили  про  позитивний результат 
судового  процесу.  Приведений  показник  (75%)  не  має  непокоїти  тих,  хто  не 
вірить  у  справедливість  українських  суддів.  Реальна  позитивність  процесів,
виходячи з 10% бар'єру тих, хто про них згадав, на загальну кількість тих, хто
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брав  участь  в  опитуванні,  складає  відповідно  незначну  частку - лише  7,5%. 
Непокоїти має інше, зокрема те, що все таки результати судових процесів - чи 
позитивні,  чи  ж  негативні - в  переважній  більшості невідомі ні  експертам,  ні 
пересічним  громадянам.  Жодний  із  кримчан  не  знає  позитивного  судового 
рішення, а 87% кримчан заявили про те, що їм взагалі невідомі наслідки таких 
процесів і 13% просто не дали відповідь, певно, не знаючи про що йде мова. Одна 
із  важливих  характеристик  влади,  в  т.ч.  судової, - публічність,  як  бачимо, 
відсутня в практиці релігійного життя.

  Учасників  опитування  попросили  окреслити  характер  відносин  між 
релігійними  спільнотами,  які  діють  на  території  регіону.  І  виявилося,  що  за 
шкалою, яка була запропонована - добрі, нейтральні, проблемні - лише 25% зі 
Сходу,  16%  з  Півдня  і  15%  із  Заходу  заявили  про  добрі  відносини між 
релігійними  організаціями.  Від  35  до  50  %  (залежно  від  регіону) вважають  їх 
нейтральними і біля 40% по всіх регіонах - проблемними.

  В анкеті було ще одне запитання, яке мало б з'ясувати не тільки характер, 
але  й  стан  міжрелігійних  відносин  в  Україні. Якщо  характер  розкривають, 
зумовлюють причини протистояння, то стан - рівень загостреності останнього. 
Відповідаючи  на  це  запитання,  респонденти  оцінили  стан  відносин у  них  як 
нормальний - 48% (Схід) і 32% (Захід) і як проблемний - 52% (Схід) і 68% (Захід).

В будь-якому випадку ці відносини ще далекі від ідеальних, якщо оцінку
"проблемні" і в одному і другому випадку засвідчують від 40 (найнижчий) до 68
(найвищий) відсотків опитаних. Серед проблем, які визначили опитані і які, на 
їх думку, заважають нормальним відносинам між суб'єктами релігійного життя, 
названі:  відсутність  єдності  серед  християн;  відсутність  єдності  серед  ієрархів 
християнських церков; монополізація ЗМІ Українською Православною Церквою 
Московського  Патріархату;  нетолерантність  в  суспільстві;  неповага  до 
авторитету  Біблії;  відсутність  дієвого,  а  не  показного  діалогу серед 
представників  різних  конфесій  або  пряма  протидія  йому;  нестача спільних 
соціальних  проектів,  взаємного  знайомства,  лояльності  і  поваги у  взаєминах;
недостатня  толерантність  на  рівні  місцевих  громад;  невміння  знаходити 
консенсус,  згоду;  надмірна  амбіційність  лідерів  окремих  Церков; перевага 
політичних  і  економічних  чинників  над  суто  релігійними,  духовними  і 
культурними;  конфесійна  упередженість;  намагання  отримати  переваги  перед 
іншими релігійними організаціями та ін.

  Зазначивши  нестачу  спільних  соціальних  проектів  як  одну  із  причин 
відсутності добрих відносин, цікаво було дізнатися думку про перешкоджання 
релігійним  організаціям  при  їх  здійсненні.  Враховуючи  популярність  таких 
програм в суспільстві, отримані такі дані: 

  Чи  знаєте  про  перешкоди  у 
здійсненні  соціальних  програм 
релігійними організаціями 

Схід Захід  Південь 

Так 50 32 13
Ні 50 68 87

 
Як бачимо, є розбіжності між регіонами у відповідях на запитання, інколи
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значні. На жаль, ми не отримали роз'яснень респондентами своїх "так" чи "ні". 
Цікаво  було  б  довідатися:  Хто  і  кому  заважає  в  регіонах  допомагати  бідним, 
бездомним,  дітям-сиротам,  ув'язненим?  Чому  не  дають  Церквам  здійснювати 
соціальні програми на Сході? Чому Захід, де тривалий час діють добре відомі 
своєю соціальною спрямованістю католицькі і протестантські програми, також 
свідчить про перешкоди в цій сфері? 87% відсотків тих, хто представляв Крим і 
кому не відомі такі перешкоди, з одного боку, можуть свідчити про відсутність 
будь-якої діяльності, а з іншого - про надмірну й успішну активність Церкви у 
здійсненні соціальних програм в Криму. Чи це відповідає дійсності?

  Не менш контроверсійними виявилися відповіді щодо присутності Церкви 
в школі. І хоч співвідношення між тими, хто знає і хто не знає про проблеми в 
цій сфері, прямо протилежні за регіонами (відповідно 16 і 84 відсотки в Криму, 
40 і 60 відсотків на Сході і 68 і 32 відсотки на Заході), цифри ці є свідченням 
складності  процесу  введення  курсу  християнської  етики  або  будь-якої  іншої, 
релігійного спрямування дисципліни в навчальні плани школи. Власне, питання 
не з'ясувало: респонденти "за" чи "проти" релігійної освіти в системі державних 
шкіл. Воно тільки прагнуло виявити напругу, яка навколо цієї проблеми існує. 
Але те, що українське суспільство щось чуло і демонструє різне сприйняття меж 
і  характеру  присутності  Церкви  в  школі - це  вже  добре.  Напевно,  в  різних 
регіонах цей характер і межі будуть різними. Захід, як відомо, на 97% підтримує 
введення християнської етики, тому, напевно, ці 68% виявляють кількість тих, 
які знайомі із незадоволеним станом впровадження релігії в школі. І це не тільки 
на Галичині, де цей процес розпочався в вигляді експерименту, який триває вже 
досить  довго,  але  так  і  не  набув  конституційного  обґрунтування. Допоки  не 
будуть  внесені  і  прийняті  зміни  до  Конституції  та  Закону,  які  по-новому 
регламентуватимуть  відносини  між державою  і  Церквою,  Церквою  і школою, 
доти введення християнської етики буде існувати як експеримент і доти будуть 
незадоволені від її невведення.

  Щодо Криму чи Сходу, які не попали в експериментальну зону, то важко 
сказати, про що свідчать показники в 16% і 40%. Бажано було б уточнити зміст 
відповідей респондентів додатковими відкритими питаннями та одержати на них 
відповіді,  які  дали  б  можливість  наповнити  ці  цифри  реальним  значенням. 
Ясності тут не вносять навіть відповіді на наступне питання: Чи зустрічалися Ви 
з випадками примусової участі дітей в уроках релігії? Схід дає 0%, Крим - 15%,
а ось Захід - аж 47%. І знову постає питання: про що це говорить? Про те, що на 
Сході зовсім немає уроків з релігії, тому немає й примусу? Чи уроки є, а примусу 
немає,  всі  задовольняють  свої  потреби  в  релігійному  навчанні,  але  на  яких 
умовах - чи це факультатив, чи поза школою, чи як?

  Так  само  і  з  Заходом  не  все  з'ясовано.  47  відсоткам  опитаних  відомі 
конфлікти  через  примусове  навчання  релігії.  Але  така  кількість обізнаних  в 
конфлікті  зовсім  не  пропорційна  кількості  самих  конфліктів.  Хіба  не  може 
якийсь  одиничний  факт  (наприклад,  про  одного  єдиного  школяра-баптиста  в 
одній  єдиній  школі  всієї  Галичини,  який  відмовився  відвідувати християнську 
етику,  бо  її  викладає  або  православний  священик,  або  греко-католицька
монашка) стати широко відомим завдяки пресі, яка повідомила про цей випадок
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і  узагальнила  його  аж  до  типового  для  всього  регіону.  Але  разом з  тим  53% 
опитаних на Заході заявили, що про примус в релігійному навчанні не знають.

  Визначаючи високий  рівень  проблемності  у  відносинах  між  різними 
конфесіями,  респонденти  виявилися  майже  одностайними  в  оцінці  стану 
відносин  між  релігійними  організаціями  та  державними  органами  влади. 
Традиційно  високий  відсоток  тих,  які  оцінили  цей  етап  як  нормальний, 
проживають в Криму і на Сході - відповідно 82 і 70 відсотків. Але й Захід, такий 
обізнаний  і  критичний,  вважає,  що  державно-церковні  відносини 
характеризуються  скоріше  як  непроблемні,  ніж  проблемні  (63%  проти  37%). 
Серед  проблем,  які  все  ж  існують  в  цій  сфері,  респонденти  виділили  такі:
необізнаність органів влади з цього питання; активне домінування УПЦ МП в 
суспільстві  через  органи  влади  та  ЗМІ;  відкрита  дискримінація  Церквою 
Московської  юрисдикції  віруючих  інших  конфесій;  відсутність  серед 
представників  органів  влади  таких  фахівців,  які  повинні  проводити  виважену 
державну політику в сфері релігійного життя, виявляти однакове ставлення до 
релігійних організацій різних конфесій; орієнтація органів влади в своїй політиці 
та діях винятково на УПЦ МП; відсутність бажання у держави в діалозі з іншими 
релігійними організаціями окрім УПЦ МП; використання релігійного іміджу не 
за призначенням; невизначеності у формах відносин між Церквою і державою;
зволікання  владою  повернення  храмів  і  монастирів  їх  колишнім  власникам;
невирішеність питання власності прицерковної землі; незацікавленість держави 
і  відсутність  фінансової  підтримки  органами  влади  соціальних  програм 
релігійних  організацій;  певна  конфесійна  заанґажованість  влади на  місцях,  а 
отже  й  відсутність  толерантного  рівного  відношення  влади  до  представників 
різних  релігій;  безпідставна  упередженість  влади  щодо  нових  нетрадиційних 
релігійних течій.

  Саме завдяки активній позиції центральних державних органів влади, які 
концептуально і практично виступають проти конфліктів на релігійному грунті, 
всяк  прагнуть  звести  їх  до  мінімуму,  більшість  респондентів  вважають,  що 
кількість  конфліктів  на  релігійному  грунті  за  останні  роки  зменшилася.  Так 
відповіли 70% східняків, 68% західників. Цифра, яка отримана з Криму (18%),
на  нашу  думку,  є  абсолютно  випадковою.  Настоюючи  на  тому,  що  кількість 
конфліктів  зростає  (34%  опитаних  тут)  або  ж  залишається  на  тому ж  самому 
рівні,  як  і  колись  (44%),  кримчани  самі  собі  суперечать,  оскільки  зростання 
конфліктів  означало  б  збільшення  дискримінації  за  релігійною  ознакою, 
зростання проблемності в міжрелігійних відносинах, втручання однієї спільноти 
в справи інших і т.п., що в їхніх відповідях представлено найнижчими по Україні 
показниками  (29,  34,  26  відсотків).  Тому  такий  спад  притаманного  кримчанам 
оптимізму стосовно релігійної сфери, демонстрований в попередніх відповідях 
на  питаннях,  свідчить  про  дивовижний  хаос  в  їхніх  головах  з  цього  питання, 
виявляє  їх  необізнаність,  а  подеколи  й  наївність.  Є  підстави  довіряти  скоріше 
іншим регіонам, які хоч і вирізняються кількісно, але мають спільну тенденцію 
в  своїх  оцінках  релігійного  життя.  Так,  те,  що  кількість  конфліктів  на 
релігійному  ґрунті  зросла,  вважає  15%  опитаних  на  Сході  і  10%  опитаних  на
Заході, що зменшилась - відповідно 70% і 68% і що залишилась на тому ж рівні
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- відповідно  15%  і  22%.  Оптимістичніше  виглядають  результати  щодо змін 
характеру  відносин  між  головними  суб'єктами  релігійного  життя  в Україні за 
останні  роки.  Кількість  тих,  які  вважають,  що  ці  відносини  покращилися  або 
принаймні залишилася на тому рівні, складає більшість - 100% (відповідно 58%
і 42%) опитаних на Сході і 90% (відповідно 37% і 53%) опитаних на Заході. Серед 
західних  мешканців  все  таки  є  10%  надто  критично  налаштованих  щодо 
позитивних  змін  в  міжконфесійних  відносинах,  але  загальна  тенденція  до 
мінімізації проблемності в цій сфері очевидна.

  Підсумковими  можна  вважати  оцінки  респондентами  стану  релігійної 
свободи в Україні на сьогодні. Як "нормальний" і відповідно як "проблемний"
його визначили 57% і 43% східняків, 63% і 32% західняків, 83% і 13% кримчан. 
Проблемність  в цій сфері  була  окреслена  положеннями,  які  багато  в  чому 
збігалися  із  причинами  міжконфесійного  конфлікту,  проблемами  в 
міжрелігійному  спілкуванні  і  державно-церковних  відносинах:  домінування 
віруючих  та  ієрархів  Української  Православної  Церкви  Московського 
Патріархату та їх активне лобіювання своїх інтересів через ЗМІ, органи влади та 
масову  свідомість;  не  вирішена  проблема  стосовно  можливості  викладання 
курсів з християнської етики в школах України; небажання або невірна політика 
стосовно надання ефірного часу для релігійних організацій за винятком УПЦ МП;
слабка інформованість населення щодо стану релігійної свободи; небагато уваги 
ЗМІ (лише спецвидання); політизованість релігійних відносин; брак священичих 
кадрів; брак церковних приміщень; брак взаємопорозуміння і любові; низький 
рівень релігійної освіченості всіх верств; криза офіційного православ'я; релігійна 
нетерпимість; розвиток релігійних організацій за рахунок нищення нерелігійних 
культурно-духовних  осередків;  протегування  з  боку  держави  одній  релігійній
групі; регіональні преференції.

Як  бачимо,  українське  суспільство  не  вільне  від  проблем  в сфері
міжконфесійних  відносин,  від  дискримінацій  за  релігійною  ознакою.  І  про  це 
частково відомо населенню України. Але ступінь поінформованості суспільства і 
рівень  обізнаності  його  членів  є  недостатніми,  особливо  на  Півдні  країни. Як 
показали результат опитування, саме це є основною причиною зниження рівня 
толерантності в українському соціумі і “середній”, як визначив один респондент,
рівень свобод в релігійній сфері.

7. МАЙБУТНЄ  МІЖКОНФЕСІЙНОГО  ДІАЛОГУ:
ПОДОЛАННЯ УПЕРЕДЖЕНЬ

  Міжконфесійний  діалог,  який  ведеться  останніми  десятиліттями, 
переживає різні фази розвитку: від оптимістичних очікувань його успішності до 
песимістичних настроїв його безперспективності. Є підстави як для першої, так 
і для другої позиції. Але яке б майбутнє не чекало на цей діалог – ледь помітне 
жевріння  чи  вражаючий  розквіт  – на  заваді  завжди  стоятимуть  спотворені 
нашими бажаннями і світоглядом, ерудицією і досвідом спотворені чи прозорі 
уявлення, що отримали назву стереотипів, про учасників цього діалогу. Оскільки
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діалог католиків і православних є чи не найбільш драматичним, пов’язаним із 
особистостями,  котрі  втягнуті  в  цю  тривалу  розмову,  опертим  на безліч 
несприятливих  обставин,  то  його  успіх  – при  умові  взаємного  сподівання  на 
останній - залежить  від  того,  чи  вдасться  подолати  століттями  напрацьовані 
хибні погляди, оцінки, відношення між Католицької і Православною Церквами, 
між католиками і православними.

  Так природно складається, що все наше життя пов’язане із формуванням і 
функціонуванням  стереотипів,  які,  з  одного  боку,  систематизують та 
узагальнюють уявлення про світ, допомагаючи людині адекватно сприймати та 
інтерпретувати буття, а з іншого  – консервують ці уявлення, що іноді заважає 
людині  вписатися  в  нові  умови  життя.  Історія  породила  чимало  релігійних 
стереотипів,  завдяки  яким  відбулося  конституювання  і  збереження етносів, 
націй, релігійних спільнот, конфесій. Разом з тим неконтрольоване панування, а 
особливо  використання  цих  стереотипів  в  теорії  і  практиці  суспільного  та 
індивідуального буття, призвело до ускладнень у функціонуванні етнорелігійних 
спільнот,  до  їх  боротьби  і  навіть  руйнації,  в  результаті  чого  зникли  одні  й 
з’явилися інші етноси, нації, релігії і Церкви.

  Реальність  суспільства,  в  якому  ми  живемо,  наповнена  безліччю 
стереотипів - етнічних,  політичних,  гендерних,  вікових,  культурних,  мовних, 
релігійних, які заважають набуттю новітньої ідентичності як колективним, так й 
індивідуальним  суб’єктам.  Стереотипи  виникають,  закріплюються, 
функціонують, знищуються, відроджуються і на буденному, і на теоретичному 
рівнях. Вони тісно пов’язані із міфами - і не тільки історичними, але й сучасними
(соціальними,  культурними,  етнічними,  релігійними  тощо).  На  відміну  від 
останніх,  які  є колективною  формою  узагальненого  відображення  дійсності  у 
вигляді  чуттєво-конкретних  персоніфікацій  і  олюднених  істот,  що  існують  у 
свідомості  як  абсолютно  реальні,  стереотипи,  будучи  своєрідним способом 
уявлення  про  інших  людей  та  їх  оцінки  у  фіксованих  і  негнучких термінах, 
базуються на певних характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином 
сприйнятих  особливостей  останніх,  виходячи  з  вузьких  припущень про  їхнє 
походження, національність, расу, темперамент, здатність до мислення чи праці 
тощо.

  Не  зупиняючись  на  причинах  і  механізмах  формування  стереотипів, що 
само  по  собі  могло  б  стати  цікавим  дослідженням,  зазначимо,  що стереотипи 
виникають внаслідок  взаємодії - випадкової чи регулярної, одномоментної чи 
постійної - різних етнорелігійних спільнот. Більшість стереотипів – історичного 
походження:  подія,  що  колись  відбулася  і  вплинула  на  формування якогось 
враження,  тягнеться  шлейфом  позитивних  чи  негативних  споминів  і 
накладається  на  уявлення  сучасного  покоління.  Стереотип  – це  форма 
спрощення чи перебільшення якихось ознак групи людей, що подається стисло, 
небагатослівно,  у  вигляді  короткого  умовисновку.  Саме  тому  частіше  всього 
стереотипи  розуміються  як  узагальнена  перцепція  перших  вражень про  якусь 
групу,  яка  вирізняється  своєрідною,  незвичною,  іншою  поведінкою,  думками, 
мовою. І саме в такій якості вони можуть спровокувати упередження, фальшиві
припущення  щодо  національних  або  релігійних  ознак  певної  групи людей.
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Стереотип може існувати у вигляді спрощеної концепції, вульгаризованої думки 
або уяви, невідповідного дійсності зображення про якісь спільні для певної групи 
ознаки. Стереотипи частіше всього мають негативну конотацію, але є багато і 
позитивних  стереотипів  стосовно  тих чи  інших груп  людей.  Є  стереотипи, які 
притаманні  тільки  якійсь  одній  культурі,  циркулюють  серед  якогось  одного 
народу чи групи людей, а є й такі, які присутні в багатьох культурах, переходячи 
з культури в культуру.

  Всі  ці  короткі  характеристики  стосуються  і  сучасних  українських 
релігійних  стереотипів,  переважна  більшість  яких  також  родом  з минулого. 
Напрочуд  життєвими  виявилися  стереотипи,  сформовані  ще  в  дорадянський 
період,  зокрема  про  єдність  трьох братніх  слов’янських  народів та  їхню 
генетичну православність, про прозелітичність католицизму та його ворожість 
щодо  незахідних  народів  та  некатоликів,  про  наявність  особливої Східної 
політики Ватикану, метою якої є знищення православ’я та вселенське панування, 
про  чужість  протестантизму  духові  народу  та  його  традиціям,  зокрема  про  їх 
сектантськість  та  аполітичність,  яка  виявлялась  в  нібито  антидержавницьких
(антиімперіалістичних, антиросійських) настроях протестантів.

  Досі впливовими є радянські стереотипи, зокрема про духовну спільність 
та безрелігійнсть нової історичної спільноти людей – совєтського народу, в т.ч. 
й  належного до  неї  українського,  атеїстичність  його  духовних  лідерів
(Т.Шевченка,  Лесі  Українки,  І.Франка).  Уява  про  релігію  як  недовговічний 
«духовний  дурман  і  поработитель» будівника  комунізму  доповнювалася 
нав’язаними образами віруючих людей досоціалістичних епох, церква поставала 
як спільнота осіб похилого віку, неосвічених, відсталих. Уніати сприймалися як 
зрадники  українського  народу  та  слуги  Ватикану,  протестанти - як  посіпаки 
американського  імперіалізму,  мусульмани  як  вороги  християн,  які готові 
знищити  все,  що  не  відповідає  цінностям  феодальних  суспільств, іудеї  як 
ритуалісти, які бездумно виконують обряди, віруючи в силу мертвих істин, які 
винні в розіп’ятті Ісуса Христа тощо.

  Але й в пострадянську епоху виникло і закріпилося в свідомості сучасної 
людини  чимало  стереотипів  щодо  релігійної  сфери,  зокрема  про  вроджену 
релігійність українця, яка переважає за своїм рівнем всі інші народи, про його 
архетипову  православність,  естетичну  залежність  від  східного  християнства, 
нездатність  до  раціонального  сприйняття  надприродного,  про  особливу 
прив’язаність  до  обряду,  традицій  і  звичаїв,  про  ненависть  Богдана 
Хмельницького і козаків до католиків та іудеїв, про русифікацію галичан з боку 
РПЦ,  про  межовість  України  між  різними  країнами  та  народами,  а відтак 
культурами  і  типами  духовності,  про  особливу  місію  бути  містком між  між 
православ’ям  і  католицизмом  тощо.  Кожний  із  згаданих  висловів  не  може 
вважатися  абсолютно  істинним  і  переконливим:  виникає  багато  застережень, 
уточнень, пояснень. Незважаючи на це, можна виокремити найпоширеніші нині 
в українському суспільстві стереотипи.

  Активно  експлуатуються  в  сучасній  Україні  стереотипи щодо католиків. 
Серед  існуючих  у  масовій  свідомості  уявлень  про  католицизм,  католицьку
церкву  знайдемо  і  такі,  що  продуковані  буденною  свідомістю, і  такі,  що
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закріплені  в  суспільній  свідомості  у  вигляді  концепцій,  теорій, ментально-
конфесійної  норми.  Переважна  більшість  антикатолицьких  стереотипів  є 
наслідком  православної  творчості.  Щоб  дізнатися  про  циркулюючі нині 
стереотипи  щодо  католиків,  достатньо  ознайомитися  із  православною 
літературою, заглянути на будь-який православний сайт, почитати інформаційні 
повідомлення  про  міжцерковні  зустрічі,  послухати  інтерв’ю  будь-якого 
православного ієрарха.

  Своєрідним переможцем у народному негативному сприйнятті католиків 
може бути функціонування в певних колах самого слова «католик», походження 
якого «любителі» останніх виводять від слова «кат» (укр., як пояснюється для 
неукраїномовних,  «палач»).  «Католик»  намертво  приріс  до  «поляка»,  і  якщо 
немає  як  причепитися  до  сучасного  поляка  (дружній  сусід,  який  підтримує 
Україну), пам’ять всяк посилається на історичного – пана, гнобителя, нищівника 
православ’я тощо. Ясно, що після таких потрактувань католицизму та їх носіїв 
важко  віднайти  в  Україні  людину,  а  тим  більше  православну,  яка б  вважала 
католика  братом.  Нелюбов  до  католиків  у  переважної  більшості  українців 
невмотивована, якась підсвідома, нічим не аргументована, хіба що задавненими 
сумнівними  історичними  аргументами,  закріплена  традицією  антикатолицької 
радянської  пропаганди.  І  досі  зберігаються - як  релікти  народної  творчості  та 
комуністичної  ідеології - негативні  висловлювання  про  Папу  Римського, 
католицьких монахів, їх підступності у намірах і діях щодо українців. Як заноза 
в  свідомості  багатьох  українців  сидить  враження  про  Ватикан  як центр 
клерикального  антикомунізму  і  «оголтелой  борьбы»  проти  СРСР,  як 
натхненника холодної війни проти соцтабору, як надійної опори капіталізму та 
імперіалізму,  як  організатора  «крестового  похода  против  коммунизма»  тощо. 
Посилені  завзятою  антирелігійною  пропагандою  КПРС  дореволюційні 
православні стереотипи щодо католиків стали чи не основною перешкодою для 
місіонерської діяльності римо-католиків в Україні на початку 90-х років  м.ст., 
для відновлення тих нечисельних громад, які існували в часи Російської імперії.

  Найяскравіше  антикатолицькі  установки  культивуються  в  сучасних 
біляправославних інституціях, братствах, рухах. Навіть в середовищі освічених 
людей  відкрито  маніфестується  чужість  католицизму  культурі  і  ментальності 
українського  народу.  «…Православ’я,  яке  ніколи  не  “відколювалося”,  а  є 
істинним продовженням заснованої Христом Церкви, зберегло найповніше дух 
любові Христової…», - пише Олександр Яровий, кандидат філологічних наук у 
статті  «Два  різні  добра.  Уявлення  про  добро:  східна  та  західна перспектива»
[Див.: http// pravoslavye. оrg. ua /index. php ?].

  Навіть  поверхове  знайомство  із  деякими  джерелами  дає  можливість 
узагальнити стереотипові уявлення про Ватикан і Католицьку церкву. Ватикан 
звинувачують  в  тому,  що  він  вважає  весь  світ  місіонерським  полем  для 
католицької  церкви,  що  він  не  рахується  із  тим,  що  існують  території,  які 
традиційно складають юрисдикцію помісних православних церков. Заявляється, 
що  католицька  експансія  і  прозелітизм  – суть  східної  політики  Ватикану, 
направленої  проти  православних  народів.  Вважається,  що  Ватикан розмиває
кордони  канонічної  території  православ’я.  І  тепер  претендує  утвердитися  на
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Сході,  духовно  підпорядкувати  собі  потенційних  віруючих православних 
християн.  Ватикан,  говорять,  конкурує  на  чужих  територіях  із  автохтонними 
християнськими церквами, а головно з православними.

  Переважну більшість українців переконують в тому, що католицький Захід 
вороже  налаштований  щодо  православного  Сходу, а  отже  будь-які  ініціативи 
переговорів, діалогу, екуменічні заходи сприймаються громадською думкою як 
єресь, яку поширюють католики, що хочуть під своє крило зібрати всіх християн 
і стати над ними.

  Безумовно,  завдяки  присутності  РКЦ  в  незалежній  Україні,  зростанню 
кількості  її  громад,  діяльності  католицьких  орденів  і  священиків  думка  про 
католицизм  істотно  змінилася.  Ті,  які  уважно  спостерігають  за  релігійним 
життям  в  державі,  відзначають  руйнування  багатьох  стереотипів, особливо  на 
Заході України, де налагоджена солідарна співпраця різних конфесійних громад. 
Схід,  зокрема  Дніпропетровськ,  Харків,  частково  південь,  зокрема  Одеса, 
зустрілися  із  складнощами  у  повернені  культових  споруд,  що  історично 
належали РКЦ. Не останню роль у конфліктах зіграли соціальні установки тих, 
хто знаходяться в полоні певних стереотипів щодо РКЦ і перебуває при владі. 
Тут  панує  думка  про  генетичну  чужість  католицизму  духовності  народу 
всупереч зростанню кількості віруючих-католиків і появі все нових католицьких 
громад.

  В українському суспільстві особливо популярними є антигреко-католицькі 
стереотипи. Греко-католикам дістається і за те, що вони надто релігійні, і за те, 
що виразно національні. «Уніат», як і «бандера», до сьогодні в окремих регіонах 
України звучить як образа. Уніатство тривалий час вважалося ганебним дітищем 
Ватикану,  змовою  польських  панів  проти  українського  народу,  засобом 
окатоличення і ополячення українців. Уніати подавалися слугами австрійського 
та  польського  магнатства,  духовними  наставниками  українських  буржуазних 
націоналістів.  Персональним  нападкам  піддавалися  митрополит  Андрей 
Шептицький  і  патріарх  Йосип  Сліпий  за  їхні  антирадянські  настрої.  Вкрай 
негативні  стереотипи  щодо  греко-католиків  поширені  переважно  в  незахідних 
областях  України.  Ще  й  нині  в  друкованих  ЗМІ,  і  в  Інтернеті,  особливо 
московсько-православних, можна віднайти тисячі провокативних висловлювань, 
подібних  тим,  які  живуть  в  інтернет-форумах  та  коментарях:  «цель  униатов -
полное уничтожения Православия. Поэтому срочно нужно топить всех униатов 
в Днепре»  (Валерий),  «Украина  должна  быть  православной,  поэтому  всех 
католиков, псевдо, греко и пр. – чемодан, вокзал, Магадан» (Игорь).

  Процес подолання стереотипів – надто складний і тривалий. Найскоріше 
звільнитися  від  негативного  сприйняття  греко-католиків,  незважаючи  на 
масштабну пропаганду радянської влади, вдалося Галичині, де за життя одного 
покоління  (1946-1989)  радянська  влада  сформувала  проти  уніатів  як  впливову 
православну  громаду,  так  і  вільнодумчий  альянс  інтелігенції.  Після  виходу  з 
підпілля  УГКЦ  за  ці  20  років  повністю  відродила  свою  структуру, інституції, 
парафії.  Збереглися  складнощі  в  утвердженні  греко-католиків  в  центральних, 
південних  і  східних  областях  України.  Можна  як  анекдот  згадувати  питання
представників  Севастопольської  міської  ради:  «А  греко-католики  – це
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християни?»  чи  невирішеність  питання  про  надання  дозволу  побудови  греко-
католицьких храмів в Луганській, Харківській областях. В умовах державного 
визнання  принципу  свободи  совісті та  віросповідань  останнє  виглядає  надто 
дивним.  Нічим  іншим  як  засиллям  застарілих  релігійних  стереотипів  такі  речі 
пояснити  не  можна.  На  відміну  від  Галичини,  де  антиуніати  використовують 
конфесійні та історичні аргументи в захисті своїх релігійних прав, східні борці 
проти унії оперують ідеологічними і політичними важелями, які були в ходу ще 
в тоталітарні часи.

  Не вільні від стереотипного сприйняття і православні. Найпопулярнішим 
стереотипом  є  уява  про  Україну  як  православну  державу.  Хоч  жодний 
законодавчий акт і не фіксує державний статус  Православної  Церкви, остання 
прагнула  поводити  себе  як  надбудовний  духовний  елемент  держави. Сама 
Церква  не  заявляє  про  те,  що  православ’я  є  державною  релігією, але  деякі 
добровільні  ідеологи  і  партійні  лідери,  що  підтримують  православну  церкву, 
озвучують  такі  думки.  Ініціативи  вищої  світської  влади  щодо  встановлення 
помісної  православної  церкви  тільки  підсилюють  стереотип  державності 
православ’я.  Православ’я  подається  як  виключно  позитивна  сила  в історії 
народу,  з  відродженням  якої  пов’язують  духовне  майбутнє  України. 
Православність  автоматично  сприймається  як  українськість  і  навпаки.  Для 
самоідентифікації  українців,  яких  70  років  переконували  в  їхніх генетичній 
безвірності, сама думка про дотичність до християнської, зокрема православної, 
ойкумени  видалася  чи  не  найреволюційнішою  з  усіх  демократичних гасел 
післягорбачовської  перебудови.  В  процесі  віднайдення  своєї  тожсамості,  коли 
потрібно було повертати вкрадені іншими державами історію, мову, культуру, 
цінності,  майбутнє,  ця  ідея  виявилася  конструктивною,  оскільки допомогла 
багатьом  добудувати,  а  для  деяких  і  наново  вибудувати  свою  культурну 
ідентичність, де релігія відігравала роль ядра, навколо якого утворювалася вся 
культура  українців.  В  усвідомленні  історичності  і  духовності  українського 
народу цей стереотип, який пережив декілька етапів у своєму формуванні, врешті 
вписався у запропоноване зовсім національно не орієнтованого Л.Кучми гасло 
«Україна  – не  Росія».  Але  такого  рівня  усвідомлення  замало  для  повноцінної 
культурної  ідентичності.  У  конфесійних  вимірах  тожсамість  України  врешті 
концептуалізувалася  у  формулу:  самостійна  частина  спільного  православного 
простору.  Як  складова  Вселенського  православ’я,  Українська  Православна 
Церква все ще шукає своє історичне лоно, з якого народилася і Київська церква, 
і  Київська  митрополія,  і  Московський  патріархат,  і  Київський  патріархат.  В 
православній свідомості переважно на буденному її рівні панують уявлення про 
канонічність тільки того православ’я, що знаходиться в євхаристійній єдності із 
РПЦ, а відтак всі інші православні – не благодатні і розкольники. І ці стереотипи 
здолати православній свідомості навіть складніше, ніж католикам, протестантам 
та віруючим інших віросповідань.

  Основний  дискурс  в  сучасних  ідентифікаційних  пошуках-дискусіях  в 
Україні  – це  жорстка,  нав’язлива,  мрійливо-романтизована  демаркація 
християнського  Сходу  і  Заходу.  Переважна більшість дискутантів переконана,
що  Православний  Схід  протистоїть  агресивному  Заходу,  а  отже  католикам  і
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протестантам.  «Західна  безбожна  й  антилюдяна  духовна  отрута  заливає  східні 
простори…».  «Явище  папізму  з  його  зовсім  необмеженою  владою  не йде  з 
московитами ні в яке порівняння!» [Див.: Там само]. Чи не єдиною церквою в 
Україні, яка прагне здолати цей розподіл, є греко-католики, які живляться вірою 
в свою особливу роль в об’єднанні християнського Сходу і Заходу.

  В  пошуках  своєї  ідентичності  населення  України  сьогодні  продукує 
переважно  ексклюзивістські  стереотипи,  які  виключають  певну  спільноту  з 
устабілізованих  культурних  ареалів.  В  умовах  ослаблення  власної традиції, 
занепаду  аж  до  відсутності  стійких  навиків  вироблення  своєї  культури,  мови, 
духовності  більш  оптимальними  видаються  інклюзивістські  стереотипи,  які  б 
замість  непродуктивного  виокремлення  і  унезалежнення  від  усіх  і вся  були 
замінені креативним ототожненням себе із історично успадкованими і відомими 
релігійними  системами,  якщо  останні  гармонійно  включають  особистість  і 
спільноту до космосу людської культури. Але різнополюсна орієнтація певних 
регіонів, в залежності від їх розташування та конфесійних пріоритетів фактично 
спрямована на розхитування релігійної геополітичної ситуації. Традиційна карта 
розміщення  послідовників  тих  чи  інших  релігій  або  конфесій  піддається 
істотному  перегляду,  що  не  вирішує,  а  скоріше  ускладнює  проблему 
ідентифікаційної належності України.

  Майбутнє  католицько-православного  діалогу,  порозуміння  між 
католиками  і  православними  не  тільки  в  масштабах  України,  а  й  світовому, 
залежатиме  від  здатності  християнських  церков  звільнитися  від  віками 
прищеплюваних  уявлень  про  неповноту  конфесійних  віровчень,  про 
неблагодтність  конфесійних  обрядів,  про  неканонічність  релігійних  лідерів. 
Ніхто  не  очікує  відмови  від  догматичних  основ  віросповідань,  але  спільність 
походження  та  історії,  виконання  заповідей  і  життя  за  Христом  закликає  до 
оновлених  підходів  у  розуміння  вартості  і  необхідності  міжхристиянського 
спілкування.

  Видрукувано в щорічнику №№ 17-18 «Релігійна свобода свобода буття 
релігії в сучасному соціумі» ( К.,2012-2013).

8. ТРАДИЦІЙНІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНОГО МІЖРЕЛІГІЙНОГО ДІАЛОГУ

  Міжнародний  міжрелігійний  діалог  є  одним  з  напрямків  сучасної 
зовнішньої  політики  будь-якої  церкви.  Ще  донедавна  остання  визначалася 
вузькими церковними інтересами. Завдяки змінам, які відбуваються в релігійній 
сфері, зокрема її глобалізації, що сама постає відгуком на виклики сьогодення, 
розширюється  поле  зовнішніх  зацікавлень  церкви  аж  до  одноконфесійних
(скажімо,  небезпека  інорелігійного  прозелітизму)  чи  навіть  всерелігійних
(наприклад,  спільна  загроза  секуляризації)  або  загальнолюдських (проблема 
чистої  води  чи  планетарного  потепління).  Тому  в  переліку  завдань,  які 
визначаються  як  елементи  міжнародної  діяльності  церкви,  зазначені  не  тільки 
духовна опіка і захист своїх вірян за кордоном, місіонерство серед невіруючих
та  інославних,  пастирські  візити  до  діаспорчан,  але  й  дружнє  спілкування  із
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братніми церквами, контакти з інославними, діалог з духовними лідерами інших 
релігій,  консультації  з  відомими  державними  і  громадськими  діячами, 
науковцями,  політиками,  представництво  в  міжнародних  міжрелігійних 
асоціаціях тощо.

  Проблема  присутності  українських  церков  в  світовому  релігійному 
просторі, а відтак і в системі міжхристиянських та навіть міжрелігійних відносин 
існувала  завжди.  Із-за історичних  обставин,  які  тісно  пов’язані  із  мірою 
політичної  незалежності  української  держави,  традиційні  церкви нашої  країни 
або взагалі не виявляли себе у всесвітній релігійній спільноті, або ж перебували 
там не як самостійна духовно-організаційна сила. Як тільки з’являлися умови до 
державного  усамостійнення  України,  давали  знати  про  себе  і  церкви,  які 
прагнули вийти з-під опіки іншої церкви. Неодноразові спроби отримати статус 
незалежних  і  самостійних  церков,  які  б  на  рівних  спілкувалися  із  церквами-
сестрами  і  могли  представляти  інтереси  релігійної  України,  покищо 
завершувалися  неуспіхом.  На  сьогодні  склалося  так,  що  традиційні  церкви 
України  й досі  не  є  активними  гравцями  на  полі  міжнародних  міжрелігійних 
відносин, що пояснюється цілою низкою об’єктивних і суб’єктивних обставин.

  Якщо  на  початку  90-х  рр.  ХХ  ст.  традиційні  церкви  України  навіть 
подумати  не  могли  про  якусь  зовнішню  політику  і  самостійні  відносини  з 
релігіями світу, то  поступово приходить розуміння того, що в наш час церкву 
неможливо  обмежити  рамками  тільки  своєї  традиції,  кордонами  етносу  і 
території  його проживання,  де  зародилася  та  чи  інша церква.  Завдяки  міграції 
населення,  зростаючим  контактам  різних  культур  і  народів,  релігійне  життя 
глобалізується  та  універсалізується,  що  актуалізує  міжнародний аспект 
діяльності  релігійних  організацій.  Перебування  в  світовому  духовному  полі 
артикулює необхідність визначитися в міжрелігійному міжнародному контексті. 
Це,  перш  за  все,  вимагає  сформулювати  ті  принципи,  напрями  і  форми 
діяльності,  які  можна  означити  як  зміст  зовнішньої  церковної  політики. 
Найбільш послідовно такі принципи розроблені католиками і православними.

  Католики  концептуально  представили  основні  принципи  своєї 
зовнішньополітичної діяльності  у  низці  спеціальних  документів.  Сьогодні 
Ватикан є одним із найавторитетніших дипломатичних центрів, де акредитовані 
посли  165-ти  країн.  Станом  на  червень  2001  р.  Ватикан  підтримував 
дипломатичні  відносини  зі  173-ма  із  193-х  країн  світу.  Існує  чимало  папських 
представництв  і  посад  за  кордоном,  включаючи  нунціїв,  інтернунціїв  та 
апостольських  делегатів.  Нині  Ватикан  бере  участь  у  діяльності провідних 
міжнародних організацій, має, зокрема, своїх постійних спостерігачів в ООН та 
ЮНЕСКО.

  Реальні  обставини  диктують  зміни  в  міжнародній  політиці  традиційних 
церков України,  яка  має  декілька  напрямів:  підтримувати  внутріконфесійні 
взаємини із братами по вірі в інших країнах; опікуватися вірними своєї Церкви, 
що проживають за кордоном; налагоджувати і підтримувати зв’язки із матірними 
центрами  українських  релігійних  організацій  та  об’єднань; мати  членство  або 
представництво  в  міждержавних  інституціях  різного  профілю; презентувати
духовну складову нашої країни у міждержавних відносинах тощо. В рамках цих
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напрямків церкви здійснюють притаманні в таких ситуаціях кроки: відбуваються 
зустрічі  лідерів  релігійних  організацій  України  із  представниками  зарубіжних 
церков, держав, міжнародних організацій та структур; організовуються поїздки 
ієрархів  українських  церков  до  закордонних  своїх  єпархій,  осередків, окремих 
громад;  організовуються  паломництва  материкових  і  діаспорних  українців  до 
духовно-релігійних святинь України та за її межами; впроваджується навчання в 
духовних  закордонних  закладах,  береться  участь  у  міжнародних  форумах, 
симпозіумах, екуменічних зустрічах і богословських диспутах тощо.

  Мету такої діяльності кожна церква формулює по-своєму, але спільним для 
всіх  постає  бажання  заявити  про  своє  існування  шляхом  ідентифікації  із  вже 
існуючими  релігійними  напрямами  або  шляхом  проголошення  своєї 
унікальності визначити місце власної громади, церкви, деномінації серед інших, 
обмінятися  духовним  та  історичним  досвідом,  презентуючи  ті  духовні  та 
інтелектуальні  сили,  які  є  в  церкві,  інтегратуватися  до  світового  релігійного  і 
культурного простору, підняти імідж церкви і держави, поділитися інформацією 
щодо  церковних  проектів,  щодо  взаємин  із  державою,  суспільством,  шляхами 
подолання  духовної  і  моральної  кризи,  можливо,  навіть  виявити  якийсь 
фінансовий  інтерес,  досягти  налагодження  відносин із  аналогічними 
спільнотами за кордоном, створення там своїх структур тощо.

  Міжнародна  діяльність  релігійних  організацій  надзвичайно 
багатовекторна  і  різнопланова.  Але  вона,  як  правило,  в  звітах  самих  церков  і 
державних органів влади обмежується кількістю іноземців, які відвідали Україну 
з  релігійною  метою  (проведення  масових  євангелізаційних  заходів, організації 
оздоровлення  дітей  під  час  літніх  канікул  та  здійснення  благодійних 
гуманітарних  програм)  та  кількістю  українців,  які  виїжджали  за кордон  для 
проведення там релігійної діяльності.

  Не  втручаючись  у  політику  Церкви  в  міжнародній  сфері  її  діяльності, 
маємо визнати, що ця політика тільки формується, а тому покищо є переважно 
стихійною, ситуативною, несистемною, спорадичною, наслідком чого є те, що 
традиційні українські церкви надто слабо представлені в світовому релігійному 
просторі,  майже  не  беруть  участь  в  міжнародному  міжрелігійному діалозі,  в 
діяльності  міжнародних  організацій,  їх  вплив  на  світове  співтовариство 
мізерний,  якщо  б  не  сказати,  що взагалі  відсутній.  Такий невтішний  висновок 
стає  ще  більш  переконливим,  коли  порівняти  міжнародну  політику Римо-
Католицької чи Російської Православної Церкви, чия позиція фактично визначає 
міжхристиянські відносини.

  Яким чином Україна могла би подолати свою неприсутність в Європі чи 
світі?  Участь  у  міжрелігійному міжнародному  діалозі,  який  триває  вже  понад 
століття,  може  зняти  незнання  європейців  про  духовну  Україну.  За  ці  роки 
зусиллями окремих церков і релігійних лідерів, завдяки ентузіазмові віруючих 
поборників міжрелігійного діалогу робляться певні кроки в створенні системи 
такого  діалогу.  Засновуються  міжрелігійні,  міжконфесійні  ради, товариства, 
асоціації,  рухи.  Глобалізаційні  процеси  призвели  до  виникнення цільної 
міжнародної міжрелігійної сітки таких організацій. Найбільш впливовими є Рада
Парламенту  світових  релігій  (CPWR  – Council  for  the  Parlament  of  the  World’s
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Religions, USA), Міжнародна Асоціація за релігійну свободу (IARF - International
Association for Religious Freedom, UK), Міжнародний міжрелігійний центр (IIC –
International  Interfaith  Center,  UK),  Тисячолітній  Світовий  Самміт  миру 
релігійних  і  духовних  лідерів  (MPS  – The  Millenium  World  Peace  Summit  of
Religious and Spiritual Leaders, USA), Ініціатива об’єднаних релігій (URI – United
Religions  Initiative),  Світова  конференція  релігії  і  миру  (World  Conference  on 
Religion and Peace), Світовий конгрес релігій (WCF  – World Congress of Faith),
Розвиток  діалогу  релігій  світу  (WFDD  – World  Faith  Development  Dialogue),
Світова  спілка  міжрелігійних  рад  (WFIRC  – World  Fellowship  of  Inter-religious
Councils)  та  інші.  У  списку,  далеко  не  повному,  який  вдалося  знайти  на  сайті 
відомої  електронної  енциклопедії  “Wikipedia”,  згадується  біля  50  таких 
організацій, які сприяють міжрелігійному діалогу і співпраці між релігіями світу. 
Всі  вони  мають  свої  веб-сайти,  а  отже  є  в  доступі  будь-якій  людині,  в  т.ч.  і 
віруючій.

  Серед наведених в списку міжрелігійних організацій, які, певно, найбільш 
відомі українцям, значиться Всесвітня Рада церков (заснована 1948 р., об’єднує 
349  християнських  спільнот усього  світу  — протестантських,  православних  й 
англіканських  [http://www.patriarchia.ru/db/text/575244.html], Конференція 
європейських  церков  (КЄЦ)  (заснована  в  січні  1959  року,  складається  з  125 
православних,  протестантських,  англіканської  та  старо-католицьких  Церков  в 
різних країнах європейського континенту, а також 40 асоційованих організацій)
та  Рада  єпископських  конференцій  Європи  {до  неї  належать  33  Конференції
(Синоди)  римо-католицьких  єпископів  Європи,  представлені  своїми 
предстоятелями, а також архієпископами Люксембургу та князівства Монако і 
єпископом  Кишинівським  (Молдавія).  Членом  РЄКЄ  є  також  УГКЦ}
[http://txt.newsru.ua/world/ 11oct2008/uhod.html].

  Активно діє Папська рада з міжрелігійного діалогу (заснована в 1964 р. як 
секретаріат для нехристиян, в 1988 р. перейменована і виступає як департамент 
Римської  курії,  яку  з  2007  р.  очолює  президент  кардинал  Джон-Луіс  Тауран). 
Особливо активним в налагодженні міжрелігійного спілкування був Папа Іван 
Павло ІІ, за ініціативою якого організовувалися щорічні зустрічі з Ассізі (Італія), 
які  збирали  представників  найпоширеніших  релігій  світу.  Проблема 
міжрелігійного діалогу стала однією із актуальних на ІІ Ватиканському Соборі.
Апостольська  столиця  постійно  звертається  до  цих  питань  в  різних  своїх 
посланнях,  заявах,  документах.   Папська  Рада  з  міжрелігійного  діалогу 
підготувала спеціальний документ, присвячений деяким аспектам і проблемам 
відносин різних релігій. Звертаючись до учасників  Пленарної асамблеї Папської 
Ради (травень 2008), папа Бенедикт XVI заявив, що він очікує, що цей документ 
особливо пригодиться РКЦ в тих країнах, де сусідствують багато релігій і багато 
культур.  На  думку  папи,  учасники  міжрелігійного  діалогу  мають  бути  добре 
обізнаними у своїй  вірі,  але  водночас  вони  мають  добре  знати  і   віру  інших. 
Голова Папської Ради вважає, що необхідно готувати віруючих «ділитися своїми 
духовними  переконаннями,  а  також  брати  до  відома  переконання  інших»
(http://www.religare.ru/2_ 55492.html).
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  Актуальність  діалогу  поступово  усвідомлюється  і  міжнародними 
організаціями.  Так,  в  діяльності  Ради  Європи  останніми  роками  тема 
міжрелігійного  спілкування  присутня  постійно  (http.//assembly. Coe.   Int/
ASP/Search/  PACEWebItemSearch_E.asp?menu1= 
%2FASP%2FSearch%2FPACEWebItemSearch%5FE%2Easp%3Fsearch%3Dintercu 
ktural+dialogue&selCriteres=&search=intercultural+dialogue&Submit=Search&offs 
et=0), в т. ч. і на її Парламентських асамблеях (зокрема, влітку та восени 2007 р. 
вона  стала  центральною).  Голова  ПАРЄ  Рене  ван  дер Лінден  вважає,  що  ця 
проблема  є  не  менш  важливою  і  актуальною  для  європейців,  ніж  проблеми 
демократії,  верховенства  закона  і  прав  людини.  Вперше  у  2007  році  на 
Парламентській  асамблеї  виступав  Патріарх  РПЦ  Алексій  ІІ.  Запропонувавши 
тему «Розвиток міжконфесійного і міжкультурного діалогу в сучасній Європі» і 
маючи унікальний досвід тисячолітнього співіснування різних національностей, 
культур і релігій, Росія устами свого патріарха поділилася із всіма європейцями 
своїм  баченням  актуальних  проблем.  Патріарх  захистив  традиційні моральні 
цінності,  що  стало  викликом  на  фоні  того  постхристиянського  секулярного 
ліберализму, який зараз став фактично релігією Європи.

  Усвідомлюючи  неминучість  звернення  до  проблеми  міжрелігійного 
діалогу, ООН, будучи єдиною всесвітньою організацією, яка в даний момент є 
найбільш  представницьким  міжнародним  форумом,  що  забезпечує 
співробітництво 192 своїх держав-членів, нарешті теж звернулася до цієї теми. 
На пленарному засіданні 61-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 20 грудня 2006 г. 
без голосування була прийнята резолюція 61/221 «Просування міжрелігійного і 
міжкультурного  діалогу,  взаєморозуміння  і  співробітництва  на  благо  миру»
[http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/507/63/PDF/N0650763.pdf].  В 
прийнятому  тексті  резолюції  відзначається,  що  Генеральна  Асамблея  приймає 
«до  відома  цінний  внесок  таких  різних  ініціатив  на  національному, 
регіональному  і  міжнародному  рівнях,  як  ініціатива  «Альянсу  цивілізацій», 
Балійська декларація про налагодження гармонійних міжконфесійних відносин 
в  рамках  міжнародного  співтовариства,  З’їзд  лідерів  світових  та традиційних 
релігій,  діалог  між  цивілізаціями  і  культурами,  ісламо-християнський  діалог, 
Зустріч на вищому рівні релігійних  лідерів в Москві і трьохсторонній форум з 
міжконфесійного  співробітництва  на  благо  миру,  які  все  враховують  і 
підкріплюють один одного і є взаємопов’язаними».

  Таким чином ООН визнала ініціативи Казахстану, який організував 2003 і 
2006 роки і в наступні роки  з’їзди лідерів світових і традиційних релігій, де були 
прийняті  різні  міжрелігійні  Декларації
[http://www.akorda.kz/www/www_akorda_kz.nsf;  http://www.
kazembassy.ru/issue/?issueId=827],  та  Росії, яка 2006 р.  зібрала  Всесвітній  саміт 
релігійних лідерів, що завершився прийняттям спеціального  Послання від імені 
релігійних  організацій  49  країн  світу
(http://www.patriarchia.ru/db/text/123666.html).

  Будучи  на  сьогодні  єдиними  з  числа  пострадянських  держав,  які 
заопікувалися  проблемами  міжрелігійного  діалогу,  а  відтак  і  перерозподілу
релігійного простору, ці дві держави в своєму змаганні за провід у ньому пішли
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різними шляхами: якщо Казахстан прагне створити альтернативні ООНівським 
структурам  нові  міждержавні  і  міжрелігійні  утворення,  то  Москва активно 
почала  нагадувати  про  свою  першість  у  цій  царині  міжнародної  політики, 
утверджуючись і претендуючи на головування у вже існуючих структурах.

  Чи збирається Україна актуалізовувати свою присутність в міжнародному 
просторі,  зокрема  в  ООН,  змінювати  свою  політику  щодо  цієї  організації, 
використовуючи будь-які можливості, в т.ч. і церковні? Чи відомо в Україні, що 
окремі  світові  релігійні  об’єднання  мають  свої  представництва  при  ООН?
Наприклад,  статус  неурядової  організації  при  ООН  має  Центр  Шрі Чінмоя  (з 
1975  р.),  Свідки  Єгови  (до  2001  р.).  Активно  в  ООН  відстоюють  свої  права  і
473/21/PDF/N0747321.pdf]

  На  початку  жовтня  2007  році  був  реалізований  п.14  згаданої  резолюції 
61/221  і  проведено  Діалог  високого  рівня  з  міжрелігійного  і  міжкультурного 
співробітництва  для  просування  терпимості,  взаєморозуміння  і  всезагальної 
поваги до питань свободи релігії або переконань і культурного різноманіття. В 
цьому безпрецедентному заході взяли участь духовні й культурні лідери різних 
націй,  вчені,  представники  громадськості.  На  виконання  тієї  ж  резолюції 
вирішено при Секретаріаті ООН створити підрозділ, який би координував „всі
питання діалогу» (п.16). І все це діється знову ж без і поза Україною. 

 

  

 
  

 

  Порядок  денний  62  і  63  асамблей  утримував  питання  міжрелігійного 
діалогу також. За результатами обговорень були прийняті відповідні резолюції, 
які  прямо  закликають  держави- члени  ООН,  активізувати  свої  зусилля  з 
ліквідації  нетерпимоті  і  дискримінації  на  основі  релігії  чи  переконань  Так, 
Резолюція 62/157 «Ліквідація всіх форм нетерпимости і дискримінації на основі 
релігії або переконань», підтверджуючи свої попередні резолюції 61/161 від 19 
грудня  2006  р.  і  5/1  Ради  з  прав  людини  від  18  червня  2007  р., ухвалила 
повернутися  до  питання  ліквідації  всіх форм  релігійної  нетерпимості  на  63-й 
сесії Генеральної Асамблеї ООН. Це свідчить про те, що питання діалогу стали 
постійними  для  обговорення  світовою  громадськістю  в  особі  ООН
[http://daccessdds.un.org/doc/ UNDOC/GEN/N07/ /473/21/PDF/N0747321.pdf].

  63-я сесія ГА ООН дійсно повернулася до розгляду цього питання (Пункт 
45 порядку денного «Культура миру», і постійний представник України при ООН 
Ю.Сергеєв вперше (!)  взяв участь в обговоренні цього питання. Але, на відміну 
від  постійного  представника  Росії  при  ООН  В.Чуркіна,  який  продемонстрував 
глибоку  обізнаність  із  проблемою,  реальну  включеність  до  перебігу  подій, 
пов’язаних  із  участю  Росії  в  міжнародному  міжрелігійному  діалозі, 
запропонував  конкретні  кроки,  зокрема  щодо  створення  консультативної  ради 
релігій  при  ООН,  український  доповідач  всю  культуру  миру  звів  до  захисту 
життя людини будь-якої культури і трагедії українського народу – Голодомору. 
Воно й  зрозуміло,  оскільки  Україні  не має  чим  похвалитися,  крім  усталеного 
стереотипу  про  генетичну  толерантність  українського  народу.  Якщо  держава 
зацікавлена в такому діалозі, робить реальні кроки щодо його впровадження, то 
їй є чим звітувати. А чим звітуватиме Україна?

Був  розглянутий  проект  резолюції  «Заохочення   міжрелігійного  і
міжкультурного  діалогу,  взаємопорозуміння  і  співпраці  на  благо мира»  [Див.:
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Документ A/63/L.24/Rev.1//http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/LTD/ 
N08/597/93/PDF/N0859793.pdf],  в  якому  ГА  ООН  ще  раз  послалася  на  всі 
попередні резолюції (зокрема 56/6 від 9 листопада 2001 року про «Глобальний 
порядок денний для діалогу між цивілізаціями», 57/6 від 4 листопада 2002 року, 
яка  стосується  заохочення  культури  миру  й  ненасильства,  57/337 від  3  липня 
2003 року про запобігання збройних конфліктів, 58/128 від 19 грудня 2003 року 
про  заохочення  релігійного  й  культурного  взаєморозуміння,  гармонії  й 
співробітництва,  59/23  від  11  листопада  2004  року  про  заохочення 
межрелігійного  діалогу,  59/143  від  15  грудня  2004  року  про  Міжнародне 
десятиліття культури ненасильства й миру в інтересах дітей планети, 2001-2010
роки, 60/167 від 16 грудня 2005 року про права людини й культурну розмаїтість 
і  62/157  від  18  грудня  2007  року  про  ліквідацію  всіх  форм  нетерпимості  й 
дискримінації, 62/90 від 17 грудня 2007 року про заохочення межрелігійного й 
міжкультурного  діалогу,  взаєморозуміння  й  співробітництва  на  благо  миру  й 
оголошенні 2010 року Міжнародним роком зближення культур) і перерахувала 
всі важливі події останнього року в сфері організації і проведення міжнародного 
міжрелігійного  діалогу  (четвертий  Азіатсько-Тихоокеанський  діалог  про 
міжжконфесійне співробітництво в інтересах миру й злагоди, що відбувся 3–6
квітня  2008  року  в  Пномпені,  третій  Глобальний  міжмедійний  діалог,  що 
відбувся 7 і 8 травня 2008 року в Балі (Індонезія), четвертий Міжконфесійний 
діалог  у  рамках  зустрічі  «Азія-Європа»,  що  відбувся  3–5  червня  2008  року  в 
Амстердамі, Всесвітня конференція по діалогу, що відбулася 16–18 липня 2008 
року  в Мадриді,  третя  Нарада  міністрів  з  міжконфесійного  діалогу  й 
співробітництва на благо миру, що зібралася 25 вересня 2008 року в Нью-Йорку, 
шоста загальна нарада Всесвітнього форуму громадськості «Діалог цивілізацій», 
що відбулася 9–13 жовтня 2008 року на Родосі, Греція, другий Форум Альянсу 
цивілізацій,  що  буде  проведений  у  квітні  2009  року  в  Стамбулі, спеціальна 
нарада  міністрів  Руху  неприєднання  з  міжконфесійного  діалогу  й 
співробітництву на благо миру й розвитку, що буде проведено 26–28 травня 2009 
року в Манілі, п'ятий Азіатсько-Тихоокеанський регіональний міжконфесійний 
діалог,  що  буде  проведений  в  2009  році  в  Австралії,  засідання  Парламенту 
світових  релігій,  що  відбудеться  в  грудні  2009  року  в  Мельбурні,  Австралія, і 
третій З'їзд лідерів світових і традиційних релігій, що відбудеться в 2009 році в 
Астані  за  участі  й  технічній  допомозі  з  боку  системи  Організації  Об'єднаних 
Націй (а де ж хоч би одна ініціативаУкраїни чи її участь?!?), ще раз підтвердила 
важливість  взаєморозуміння  й  міжрелігійного  діалогу  в  діалозі  між 
цивілізаціями й в культурі миру. Була прийнята до відома доповідь Генсека про 
міжрелігійний  і  міжкультурний  діалог,  взаєморозуміння  й  співробітництво  на 
благо  миру,  розглянуто  питання  можливості  проголошення  десятиліття 
Організації  Об'єднаних Націй  за  міжрелігійного  і  міжкультурного  діалогу, 
взаєморозуміння й співробітництва на благо миру. Останнім пунктом пролунало 
прохання  до  Генерального  секретаря  представити  Генеральній  Асамблеї  на  її 
шістдесят  четвертих  сесій  доповідь  про  здійснення  даної резолюції
[http://daccessdds.un.orgdoc/ UNDOC/LTD/N08/597/93/PDF/N0859793.pdf].

Вражаючі успіхи і ще більш вражаючі перспективи відкривають перелічені
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заходи.. І все  це відбувається  поза Україною, поза її традиційними церквами.
  Порівнюючи Україну з іншими країнами, зокрема Росією, можна зробити 

висновок про те, що українські церкви програють навіть на своєму полі іншим 
церквам  та  іншим  державам,  не  кажучи  вже  про  європейський  чи  світовий 
релігійний  простір.  В  силу  природної  необхідності  Церкви  так  чи інакше 
провадять  міжнародну  діяльність,  їхні  представники,  ієрархи  виїжджають  за 
кордон для зустрічей із братніми церквами, для участі у міжнародних форумах, 
конференціях,  соборах  тощо.  Зрозуміло,  що  кожна  церква  контролює  й 
узагальнює інформацію про своє перебування у міжнародному просторі, будучи 
зацікавленою  у  розширенні  масштабів  такої  співпраці,  у  визнанні своєї 
організації  своїми  зарубіжними  віруючими  братами,  іншими  церквами. 
Присутність  чи  неприсутність  церкви  у  міжнародному  релігійному просторі 
залежить не тільки від бажання і можливостей церкви там бути. На заваді часто 
стоять канонічні і богословські, світоглядні і культурницькі, мовні й фінансові 
можливості,  а  головне  – людські  ресурси.  Немало  шкоди  в  справі  просування 
України в духовний простір Європи і світу несуть заскорузлі стереотипи щодо 
своєї  нездалості  представляти  Україну  в  Європі,  в  ВРЦ  чи  КЄЦ.  Претензії  до 
українських церков, які важко долають пострадянську і постімперську спадщину 
централізації релігійного життя в межах однієї церкви, однієї традиції, хоч і не 
безпідставні,  але  мають  і  своє  історичне  та  логічне  пояснення. Тим  не  менш, 
бажано якомога скоріше звільнятися від рабської залежної свідомості і ширше 
виходити  в  європейський  і  світовий  релігійний  простір,  оскільки церква, 
релігійна організація є одним із чи не найкращих репрезентантів України в світі, 
пропагандистом  унікальної  духовної  культури  українського  народу,  його 
історично  вироблених  рис  характеру,  філософії  і  стилю  життя.  Український 
досвід  міжрелігійного  спілкування  представників  різних  народів, що  здавна 
населяли  і  тепер  населяють  Україну,  може  бути  цікавим  для  сучасного  світу, 
який потерпає від міжрелігійних конфліктів і протистоянь.

  В  наш  час  досвід  міжрелігійного  спілкування  набувається  фактично 
заново,  оскільки  змінилися  обставини,  по-новому  вимальовується  релігійна 
карта  України,  конфігурація  учасників  діалогу,  хоча,  без  сумніву,  збереглися 
старі зв’язки між релігійними лідерами, спільний досвід виживання в атеїстичній 
державі.  На  відміну  від  західнохристиянської  традиції,  яка  є  більш-менш 
однорідною,  унормованою  ватиканським  законодавством  і  спільною 
європейською  історією,  українські  церкви,  зокрема  православні, зберігають  і 
виявляють, як і в своєму управлінні, певну незалежність водночас і в розумінні 
та реалізації міжрелігійного й міжцерковного діалогу.

  Незважаючи на те, що українське православ’я, на відміну від болгарського, 
сербського, македонського чи навіть естонського, в цілому  не є самодостатнім 
суб’єктом релігійного простору, а відтак і міжнародного міжрелігійного діалогу, 
світове релігійне співтовариство не може не помічати таку чисельну православну 
спільноту.

  Активізувалися  внутріправославні  зв’язки  помісних  церков,  що 
проявляється  у  вітаннях  з  нагоди ювілеїв  церков  та  їх  ієрархів, інтронізацій,
хіротоній,  канонізацій  святих  тощо.  Частіше  здійснюються  паломництва,
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взаємовідвідини. Все це стає інформаційними приводами для новин в сфері між 
православних  відносин.  Почастішали  візити  ієрархів  православних церков  до 
Києва. Особливою нагодою стало святкування 1020-ліття хрещення Руси. Після 
тривалого неприїзду в Україну до своїх чад патріарха РПЦ Алексія ІІ нарешті 
було  здійснено  пастирський  візит,  пріоритетність  якого  затемнив патріарх 
Константинопольський Варфоломій. Літо 2008 стало часом перебування й інших 
патріархів  і  глав  Церков,  чого  не  знала  Русь- Україна  із  часу  прийняття  нею 
християнства.

  УПЦ  МП  перестала  «ховатися»  від  делегацій  Апольської  столиці,  як  це 
було  зовсім  недавно.  Тепер  предстоятель  УПЦ  МП  та  ВЗЦЗ  зустрічаються  з 
офіційними  представниками  католицьких  і  протестантських  церков, 
дипломатами.  Серед  останніх  префект  Конгрегації  для  Східних  Церков  Римо-
Католицької  Церви  кардинал  Леонардо  Сандрі,  який  перебував  в  Україні  на 
запрошення Української Греко-Католицької Церкви  (2008); Секретар Папської 
Ради  у  справах  сім’ї  монсеньор  Гжегож  Кашак,  якого  супроводжував 
Апостольський  Нунцій  в  Україні  архиєпископ  Іван  Юркович  (2008), Голова 
Понтифікальної  Ради  з  сприяння  християнській  єдності  кардинал  Вальтер 
Каспер (2007), єпископ Євангелічної Церкви з Берліну доктор Вольфганг Губер, 
голова  Ради  Євангелічної  Церкви, а  також   єпископ  Німецької  Євангелічно-
Лютеранської  церкви  України  Георг  Гюнча,  голова  німецької  євангелічно-
лютеранської громади святої Катерини у Києві Петер Захі та перший секретар 
відділу  культури,  освіти  та  меншин  при  посольстві  Федеративної Республіки 
Німеччина  в  Україні  Жан-П'єра  Фрьол  (2007),  голова  Папської  Ради  з  питань 
гуманітарної допомоги «Cor Unum», архиєпископ Пауль Йозеф Кордес (2006), 
Президент Папської Ради «Справедливість і Мир» кардинал Мартіно (2006) та 
інші. Ці зустрічі можна вважати однією з форм міжхристиянського діалогу, коли 
церкви спілкуються через офіційних дипломатичних представників.

  Позиція дипломатів  деяких  країн,  зокрема  Німеччини,  вносить 
європейськість у відносинах між християнськими церквами. Так, Надзвичайний 
і  Повноважний  Посол  Федеративної  Республіки  Німеччина  д-р  Ганс-Юрґен 
Гаймзьот  4  березня  2009  року   зустрівся  не  тільки  з  предстоятелем  УПЦ  МП 
митрополитом Володимиром [http://www.risu.org.ua /ukr/news/article;27687], а й з 
патріархом УПЦ КП Філаретом [http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;27732/].

  Традиційні церкви активізувалися в організації і проведенні міжрелігійних 
і міжцерковних зустрічей, як в самій Україні, так і за її межами. Тут перелік таких 
конфренецій  значно  збільшився  за  останні  роки.  Ініціаторами  виступають  не 
тільки церкви  чи  міжцерковні об’єднання,  але й політчні партії, громадські  та 
наукові установи.

  В  силу  ситуації,  що  склалася  в  релігійному  житті  України,  лише УПЦ 
Московського Патріархату має можливість брати участь в діяльності Всесвітньої 
Ради Церков і Конференції європейських церков, але знову ж не як самостійний 
і повноправний їх учасник, а лише як структурний підрозділ РП Ц, що має там 
повносиле представництво. Так, УПЦ МП є невід’ємною складовою частиною 
Російської  Православної  Церкви, і  це,  до  певної  міри,  обмежує  її  самостійну
міжнародну діяльність, оскільки вона не є самостійним суб’єктом міжнародних
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релігійних відносин, хоча й бере участь у різних міжнародних заходах у складі 
делегації  РПЦ,  яка  вирішує,  кого  включити  до  складу  делегації  і що  мають 
говорити  там  її  представники.  Зауважимо,  що  українські  єпископи не  часто 
присутні  в  складі  таких  делегацій.  Тобто,  можливість  участі  в  роботі 
різноманітних екуменічних форумів світу теоретично мають, але скористатися 
нею   повною  мірою  не  можуть,  оскільки  цілком  залежать  від  Московського 
Патріархату - і концептуально, і стратегічно чи тактично. УПЦ МП в особі свого 
керівництва, зокрема років предстоятельства в Церкві митрополита Київського і 
всієї України Володимира (Сабодана), майже не була присутня на різноманітних 
міжнародних заходах, оскільки презентована більш високим рівнем – ієрархами 
з  Москви.  Правда,  подеколи  Церкву  запрошують  до  участі  у  міжцерковних 
заходах, де  частіше  всього  її представляє  архієпископ  Львівський  і Галицький
(тепер Білоцерківський) Августин (Маркевич). Однією із важливих зустрічей, в 
якій він взяв участь, була IV-та щорічна сесія Світового громадського форуму 
«Діалог цивілізацій».

  Серед  рідких  випадків  участі  українських  православних  ієрархів в 
міжнародному міжрелігійному діалозі слід зокрема назвати участь архієпископа 
Полтавського і Кременчуцького Філіпа у ХХ-й ювілейній конференції «Молитва 
за  мир»,  яка  відбулася  в  м.Асізі  (Італія)  у  вересні  2006  року
[http://pravoslavye.org.ua/ index.php? action=fullinfo&r_type=news&id= 12544]. Не 
менш позитивним для виходу УПЦ МП на міжнародну арену є факт присутності, 
хоч  й  у  складі  делегації  РПЦ,  протоієрея  Олександра  Білокура,  офіційного 
представника УПЦ МП при міжнародних Європейських організаціях, який 14-
23.02.2006 в м. Порто Алегрі (Бразилія) брав участь в IX Генеральній Асамблеї
(http://pravoslavye.org.ua/  index.php?action=fullinfo&r_type=news&id=  10235)
Всесвітньої  Ради  Церков  (ВЦР  залишається  найбільшою  міжнародною 
християнською організацією, що поєднує більше 300 протестантських церков і 
груп, а також помісні Православні й Східні Церкви з більш ніж 120 країн світу. 
Зі  складу  ВРЦ  в  1990-і  роки  вийшли  Грузинська  й  Болгарська  Православні 
Церкви, однак представники останньої продовжують брати участь у роботі ВРЦ 
як  спостерігачі.  Католицька  Церква  не  є  членом  ВСЦ,  але  співробітничає  з 
радою).

  На відміну від УПЦ МП, яка завдяки підтримці та протекції з боку РПЦ 
почала  робити  перші  кроки  в  міжнародному  міжрелігійному  діалозі, 
представники  УПЦ  Київського  Патріархату  та  Української  Автокефальної 
Православної  Церкви  не  допускаються  до  цього  діалогу  як  невизнані 
Вселенським  православ’ям  церкви,  а  тому  офіційно  не  запрошуються  до 
спілкування на рівні іноземного та іновірного представництва. Якщо УПЦ КП чи 
УАПЦ й беруть участь в міжрелігійному діалозі за межами України, то ця участь 
не афішується, подається як приватна ініціатива конкретної особи. Така політика 
цих  церков  зрозуміла:  вони  не  хочуть  викликати  проти  себе  незадоволення 
традиційних учасників переговорів, які найменші спроби увійти в міжнародний 
релігійний простір нових фігурантів сприймають як не санкціоновані ними дії, а 
тому засуджуються. Зрозуміло, що УПЦ КП й УАПЦ не можуть брати участі у
світових екуменічних структурах. Через невизначеність їх канонічно-правового
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статусу,  через  всілякий  перманентний  супротив  цьому  Московського 
Патріархату міжнародні контакти цих Церков є значно обмеженими. Крім того, 
в силу своєї організаційної і часто теоретичної слабкості, ці церкви, можливо, й 
бояться своєї участі в діалозі, хоча історично так звана Київська християнська 
традиція є відкритою до міжцерковного чи міжрелігійного діалогу.

  Важливою  ініціативою  УПЦ  КП  2007 року можна  вважати  український 
переклад Екуменічної  хартії  – основного  документу, погодженого  спільними 
екуменічними  конгресами  Конференції  Європейських  Церков  та  Ради 
Єпископських  Конференцій  Європи  Римо-Католицької  Церкви  у  Базелі, 
Швейцарія (1989 р) та Граці, Австрія (1997 р.). До Конференції Європейських 
Церков  входять  майже  всі  європейські  Православні  Церкви,  основні 
протестантські об’єднання, старо-католики та англікани. Як відомо, досі Україна 
не була представлена в цьому авторитетному міжконфесійному європейському 
органі. Саме тому УПЦ КП звернулася до європейських міжцерковних структур 
з проханням прийняти її як члена до цих організацій.

  Наявний  нині  стан  речей  призводить  до  того,  що  Україна  в  світовому 
релігійному  просторі  шляхом  своєї   участі  у  міжрелігійному  діалозі  не 
представлена як країна однієї з найбільших православних громад у світі.

  Католики  і  греко-католики  України,  протестантські  громади  в  питаннях 
участі  в  міжрелігійному  діалозі  активно  користаються  досвідом  своїх 
деномінаційних  центрів  Європи  та  Америки.  Але  і  тут  ситуація  складається 
непросто. Для Української Греко-Католицької Церкви, яка, як складова частина 
світової католицької спільноти, не може вступити до екуменічних і міжнародних 
міжрелігійних  організацій  у  зв'язку  з  особливою  позицією  Ватикану,  який, 
скажімо,  принципово  не  бере  участі  в  діяльності  ВРЦ  і  КЄЦ, а  визнає  лише 
екуменічні  контакти  паралельного  рівня  з  православними  й  лютеранськими 
церквами, деякими іншими релігійними спільнотами, самостійна участь в такому 
діалозі  якщо  прямо  не  заборонена,  то  реально  обмежена.  Хоча  є  позитивні 
зрушення і тут.

  2006 року вперше УГКЦ як офіційний представник східних католицьких 
церков  взяла  участь  у  православно-католицькому  діалозі,  що  відновив  свою 
роботу в Бєлграді (Сербія) після шестирічної перерви після наради в Балтіморі
[http://www.ucu. edu.ua/ukr/current/chronicles/article;2307/]. Йдеться не тільки про 
зміст  дискусії  та  участь  греко-католиків  в  обговоренні  підготовленого 
координаційним комітетом змішаної Комісії документу на тему «Еклезіологічні 
й канонічні наслідки сакраментальної природи Церкви», що само по собі є надто 
важливим  для  міжхристиянських  взаємин,  скільки  про  сам  факт  присутності 
УГКЦ на такого роду нарадах.

  Почали  допускати  греко-католиків  і  до  інших  європейських 
міжхристиянських  структур.  Так,  чи  не  вперше  представник  УГКЦ  владика 
Богдан  (Дзюрах)  взяв  участь  у  пленарному  засіданні  Ради  Єпископських 
Конференцій Європи, яке відбулося 4-8 жовтня 2006 року в Санкт-Петербурзі. 
Для УГКЦ ця зустріч була особливо важливою, оскільки через них вона входить 
у Європу і цим, зокрема, формує сприйняття України як європейської держави
[http://www.ugcc.org.ua/ukr/press-releases /article;4218/].
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  Так,  проривом  на  міжрелігійний  простір  можна  вважати  участь 
українських  церков  у  Третій  Європейській  Екуменічній  Асамблеї
[http://www.risu.org.ua /ukr/news/article;17962/] «Світ Христов просвічує всіх» в 
румунському місті Сібіу, яка зібрала понад дві з половиною тисячі представників 
європейських церков, що входять до КЄЦ і Конференції Католицьких єпископів 
Європи.  Нарешті  від  України  в  роботі  асамблеї  взяли  участь  греко-католики  і 
православні, але знову ж  таки не спільною делегацією: УГКЦ як Церкву sui iuris
у  сопричасті  із  Римським  престолом  представляли  професура  та  наукові  діячі 
Українського  Католицького  Університету  Мирослав  Маринович,  о.Андрій 
Нагірняк, о.Іван Дацько, проф. Олег Турій та голова «Комісії із сприяння єдності 
між  християнами»  доктор  екуменічного  богослов’я  Ігор  Шабан.  Архієпископ 
Полтавський  і  Кременчуцький  Філіп  та  протоієрей  Олександр  Білокур  (УПЦ 
МП)  в  офіційній  програмі  Зібрання  у  Сібіу  були  включені  до  складу 
Московського  Патріархату,  хоча  наполягали  на  тому,  що  вони  представляють 
саме Українську Православну Церкву МП. Делегація УГКЦ, зокрема, провела в 
Румунії конференцію під назвою «Екуменізм та Українська перспектива», у якій 
взяли участь представники Німеччини, Румунії, Білорусії та Росії, у т.ч. делегація 
Московського  Патріархату  [http://www.risu.org.ua/ukr/news/article;17680;
http://www.risu.org.ua/ukr/news /reportage/article;17748/].

  Помітивши Україну на міжхристиянських форумах, європейська спільнота 
християн  пішла  на  певні  зміни  в  сфері  міжрелігійних  контактів  і спілкування, 
ініціатором  або  учасником  якого  є  Українські  Церкви.  Вперше  в 2007  році  в 
країні  пострадянського  простору,  в  її  столиці  Києві  відбулася  Генеральна 
асамблея  Конференції  європейських  Комісій  «Справедливість  і  Мир»
(Конференція  Європейських  Комісій  «Справедливість  і  Мир»  – це  мережа  29 
національних Комісій «Справедливість і Мир», що охоплює Європу від України 
до Великобританії, від Греції до Швеції) на тему: «На шляху до примирення та 
порозуміння:  навчитися  на  досвіді  України»  [http://www.risu.org.ua 
/ukr/news/article;17962/],  на  яку  прибули  представники  30  держав.  На  думку 
директора  Комісії  «Справедливість  і  мир»  УГКЦ  Лесі  Коваленко  та голови 
Комісії  УГКЦ  у  справах  сприяння  єдності  християн  Ігоря  Шабана, засідання 
Комісії в Києві засвідчило, що вперше Україна стала предметом особливої уваги 
з боку Європи як особливий випадок примирення і порозуміння.

  В  тому,  що  церкву  нарешті  «допускають»  до  загальнохристиянських 
заходів та ініціатив, незважаючи на супротив цьому російського православ’я, яке 
вважає  УГКЦ  яблоком  розбрату  між  католиками  і  православними  і  всяк 
шантажує РКЦ цим, заслуга дипломатичних зусиль керівництва церкви, плідної 
роботи  Інституту  екуменічних  студій  та  Комісії  УГКЦ  у  справах  сприяння 
єдності християн, представників церкви у Ватикані, всіх греко-католиків. Церква 
поставила собі завдання бути в християнській Європі і поступово долає кордони, 
що  були  виставлені  спочатку  ідеологічними  заборонами  СРСР,  а  потім 
імперськими обмеженнями Росії.

  Це  дає  можливість  запозичивати  добрі  ініціативи  з  Європий 
імплементувати їх в релігійне життя України. Зокрема, мовиться про традицію
організації Тижня молитов за єдність християн. Ця світова практика налічує вже
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більше 40 років,  й  ініціювала  її  Всесвітня  Рада  Церков  разом  з  католицькою 
Папською Радою для сприяння єдності між християнами. В Україні Екуменічний 
тиждень молитов в 2009 році відбувся втретє, координатором якого стала УГКЦ, 
залучивши до молитовних зустрічей у храмах УПЦ МП, УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, 
РКЦ та в Церкві християн віри євангельської України (п`ятидесятники) християн 
України.

  Українські  ж  протестантські  церкви  (передусім  Всеукраїнський  Союз 
об’єднань  Євангельських  християн-баптистів  і  Церква  Християн  віри 
євангельської), хоч і можуть стати активними учасниками екуменічного діалогу, 
але  рішуче  викреслили  цю  можливість  зі  своїх  не  лише  поточних, а  й 
перспективних  планів.  Наприклад, одним  з  перших  рішень  утвореного  на 
початку  90-х  рр.  м.  ст.  Українського  Союзу  ЄХБ  був  розрив  контактів  із 
Всесвітньою Радою Церков, де українські баптисти брали участь як частина (до 
того ж, найчисельніша) Всесоюзного Союзу ЄХБ.

  Мало відомо про міжнародні зв’язки мусульман та іудеїв України з їхніми 
віросповідними центрами за кордоном. Хоча ці релігії можуть бути серйозним 
чинником  відкриття  України  для  світового  співтовариства,  утвердження  її  на 
міжнародній арені, подолання несправедливих стереотипів про Україну. В цьому 
контексті  можна  згадати  2007  рік,  який  став  роком  проведення  «Всесвітньої 
конференції християн, євреїв і мусульман», на яку очікувалось прибуття біля 200 
релігійних і громадських лідерів світу

  Міжнародна  діяльність  багатьох  українських  релігійних  організацій 
залежить  від  їхніх  релігійних  центрів  за  межами  України  (Москва,  Ватикан, 
Константинополь,  Єрусалим  та  ін.),  що  створює  ситуацію  несвободи  для 
українських  церков  в  їх  участі  в  міжнародному  міжрелігійному  діалозі.  Крім 
зумовленої  обставинами  або  певним  типом  свідомості  пасивної  позиції  самих 
церков у справі міжнародного міжрелігійного діалогу, й Українська держава, на 
відміну від Росії, не виявляє зацікавленості в підтримці міжнародних інтересів 
своїх церков та їх презентації у світі. Як правило, державні лідери не беруть в 
свої  ділові  зарубіжні  поїздки  першоієрархів  православних  церков,  хіба  що  за 
винятком  як  супроводжувальний  ескорт  під  час  їх  паломницьких  візитів  до 
християнських святинь.  До  ініціативи  нецерковних  громадських  інституцій 
взяти участь у міжнародних міжрелігійних заходах і церкви, і держава в Україні 
відносяться  прохолодно:  вони  чомусь  не  відзнаходять  необхідності  в  такій 
діяльності. Підводячи  підсумки  розгляду  присутності  України  в  релігійному 
просторі світу, треба визнати:

  =Самостійне  представництво України  в  її  духовних  вимірах  і  релігійних 
чинниках  в  міжнародному  співтоваристві  відсутнє,  а  керівництво Української 
держави фактично його ігнорує. Церкви самотужки, без підтримки держави, не 
здатні подолати перепони у своєму бажанні перебувати в світовому релігійному 
просторі,  оскільки  їхні  інтереси  не  захищені  нормативно,  канонічно,  тому 
потрібна політична воля і бажання влади утвердити релігійну Україну в світі.

  =Українська  Держава  не  знає,  а  відтак  і  не  використовує  міжнародний 
потенціал  релігійних  організацій  в  міжнародних  відносинах.  Церкви
напрацювали  великий  досвід  спілкування  із  своїми  совірниками  за кордоном,
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мають неабиячкий ресурс у міжнародній політиці, котрий можна скерувати на 
покращення зовнішнього іміджу України, налагодження і розширення зв’язків із 
різними  країнами.  Замість  підтримки  ініціативи  церков,  українська  держава 
нібито  самоусувається  від  свого  обов’язку  допомоги  їхнім  ініціативам.  Не 
сподіваючись  на  підтримку  держави,  церкви  через  свої  церковно-єрархічні  чи 
просто  дружні  відносини,  самостійно  вирішують  проблеми  міждержавних 
взаємин, зокрема духовної опіки над українськими мігрантами в інших країнах, 
проведення культурно-церковних заходів тощо.

  =Не тільки Україна, але й світ, Європа все ще не оцінили значення релігії, 
її  силу,  авторитет  і  роль  в  житті  суспільства  Досі  держава  не  ставиться  до 
релігійних організацій, їх представників як до партнерів у вирішенні соціальних, 
міжнародних  і  глобальних  питань.  Світська  Європа  і  пост-атеїстична  Україна, 
кожна  в  свій  спосіб,  через  свої  історичні  причини  все  ще  безвірні,  а  відтак і 
пасивні  у  використанні  капіталу,  який  має  церква.  І  це  не  тільки  матеріальні 
багатства – земля, будівлі, культові споруди, культурні цінності, фінансова міць, 
а  головно  – людський  ресурс  – високоосвічені  духовні  лідери,  із  знанням 
іноземних  мов,  моральні  в  переважній  своїй  кількості,  культурні,  сучасні, 
розвинуті, мудрі, а з іншого боку – вірячи, які можуть робити все. Шкода, якщо 
інтелектуальна,  богословська  та  організаційна  сила  церков  буде змарнована 
державою, яка не використає шанси, які надала історія українським церквам та 
релігійним організаціям.

  Проте  певна  перспектива  повноцінної  участі  українських  церков  та 
релігійних  організацій  в  світовому  релігійному  просторі,  зокрема, в 
міжрелігійному  діалозі,  все  ж  є.  І  хоча  вона  не  завжди  ясно  артикульована, 
усвідомлена  самими  церквами,  а  осоливо  тісно  пов’язана  із  вирішенням 
канонічного  статусу  цих  церков  – отримання  помісності  і  визнання  останньої 
Вселенським православ’ям чи Папою Римським, ті теоретичні обґрунтування і 
практичні кроки, які епізодично здійснюються церквами України, мають стати 
початком  перетворення  церков  нашої  країни  на  повноправних  учасників 
міжрелігійного, в т.ч. і всеправославного, діалогу.

  Україна мала б зініціювати свою присутність в міжрелігійних організаціях, 
зокрема ВРЦ та КЄЦ. Для цього є всі юридичні підстави. Так, серед членів ВРЦ 
значаться  не  тільки  певні  церкви,  але  й  міжрелігійні  екуменічні ради  церков 
окремих країн (Угорщина, Чехія, Словакія та ін.). Бажано актуалізувати питання 
присутності українських церков або їх асоціацій, зокрема Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій, в міжнародних об’єднаннях, перш за все ООН, 
де існує спеціальний Комітет релігійних неурядових організацій, який є однією 
з  трьох  сторін  Форуму  з  міжрелігійного  співробітництва  заради  миру,  що 
створений  для  налагодження  взаємодії  ООН  з  релігійними  об’єднаннями  і  є 
унікальною міжнародною площадкою для діалогу з цивілізаційної тематики.

Це  вимагає  створення  спеціального  міжвідомчого  інформаційно-
аналітичного  підрозділу  з  консультативними  функціями  на  базі  державної 
виконавчої  (дипломатичної)  або/і  наукової  (релігієзнавчої)  інституції,  яка  б 
фахово  займалася  новим  напрямом  в  українській  дипломатії  – міжнародні
міжрелігійні зв’язки на основі стратегічної концепції їх формування і розвитку з
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врахуванням  міжнародного  потенціалу  державних  органів  влади,  українських 
церков,  громадських  організацій для  утвердження  церковних  і  державних 
інтересів України в міжнародній політиці. 

       в контексті соціокультурних 
 

  Видрукувано в книзі «Релігія 
трансформацій» ( К., 2009).
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  Розділ  п’ятий. НОВІ  РЕЛІГІЙНІ  ТЕЧІЇ  ЯК  НОВА 
РЕЛІГІЙНА КУЛЬТУРА

1.ПРИРОДА НОВИХ РЕЛІГІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ
КОНФЕСІЙНОГО БАГАТОМАНІТТЯ

  Нові релігії – це явище, що виникло відносно недавно, у другій половині 
ХХ століття у спосіб, який принципово нічим не відрізняється від постання будь-
якої  релігії.  Проте  події,  які  супроводжували  його  появу  і  функціонування, 
зробили нові релігії надто відомим фактом нашого життя.

На перший погляд здається, що, на відміну від постання історичних релігій
(хоча  достовірних  відомостей  про  їх  початки і  становлення  у  нас,  як  правило, 
немає),  поява  новітніх  релігій  є  якимсь  неприродним,  примусовим, 
насильницьким,  навіть  шкідливим  процесом,  що  супроводжується  винятково 
скандалами,  конфліктами,  трагедіями,  які  так  часто  і  періодично виникають 
навколо  лідерів  чи  послідовників  новітніх  релігійних  течій.  Не новітні 
гуманістичні ідеї і теорії чи конструктивна діяльність на благо суспільства стали 
візитною карточкою нових релігій, а насамперед негативні зіткнення інтересів 
новостворених  і  вже  існуючих  соціальних  організмів  та  ідеологічних  систем. 
Збільшення  кількості  послідовників  нових  релігій,  урізноманітнення  форм  і 
напрямків останніх, життєздатність (суспільна та індивідуальна сприйнятливість 
і  живучість)  запропонованих  неорелігіями  шляхів  спасіння  і  входження  або 
невходження  у  світ,  негативні  наслідки  функціонування  нетрадиційних 
угрупувань неовіруючих – все це актуалізує увагу з боку суспільства до нового 
сегменту  релігійного  життя,  який  на  наших  очах  закономірно  змінюється. 
Сутнісним змістом таких змін є конфесіоналізація нових релігій.

  Конфесіоналізація релігії взагалі – це, з одного боку, процес внутрішнього 
виокремлення  якихось  релігійних  поглядів  із  вже  існуючої  віросповідної 
системи або створення абсолютно нових ідейних субстратів та оформлення їх у 
завершену  і  послідовну  сукупність  переконливих  істин  і  цінностей  для  певної 
групи  людей,  які  ототожнюють  себе  саме  з  цим  віровизнанням,  громадою, 
церквою, деномінацією, релігією. З іншого боку, це і суспільна легітимація нових 
релігій, тобто зовнішнє визнання самого факту існування іншої релігії, дозвіл на 
її  паралельне  існування  поруч  із  релігійною  більшістю.  В  історії  більшість 
переважно  засуджувала  і  забороняла  будь-яку  ідейну  сепарацію  чи  автономію 
якоїсь  групи  від  домінуючого  віросповідання,  причому  робила  це перевжно  в 
надто негуманний спосіб.

  В сучасну епоху важко собі уявити такі звичні ще донедавна інквізиторські 
форми протистояння іновірі. Сьогодні конфесіоналізація нових релігій – процес 
більш відкритий, зримий, доступний, але за такого вияву й більш драматичний. 
Випадки переслідувань, тортур, репресій, що тягне за собою фізичне і моральне 
знищення послідовників того чи іншого нового релігійного вчення, на відміну 
від  ранньохристиянських  мучеників  за  віру  чи  голокостів,  документально 
зафіксовані,  детально  описані,  каталогізовані,  введені  в  підручники,
використовувані  у  судових  справах.  Світ  настільки  глобалізувався,  що  важко

293



 
 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
 

 
 

нині  приховати  якусь  нестандартну  подію  в  житті  якоїсь  локальної  релігійної 
спільноти. Інформація про неї відразу ж стає світовою, відомою всім.

  Конфесіоналізація  новітніх  релігій - це  не  стільки  внутрішній  процес 
розгортання  та  зміцнення,  а  чи  ж  навпаки  – занепаду  якоїсь  течії  чи  вчення. 
Присутність нових релігій в сучасних суспільствах часто навіть більш помітна, 
ніж історичних Церков. Очевидно, що реальний вплив нових релігій і не такий 
вагомий,  як  традиційних  релігій,  але  значення  діяльності  нових релігій  надто 
гіперболізується,  перебування  якоїсь  неорелігійної  громади  в  релігійному 
просторі певної країни чи спільноти надмірно вип’ячується, соціум підкреслено 
уважно  ставиться  до  їхньої  діяльності.  Нові  релігії  не  розглядаються 
рівноправними  іншим  існуючим  вже  в  часі  релігіям.  Концентрація уваги  на 
нових  релігіях  та  їх  активності  явно  штучно  перебільшена.  Тому така  увага 
заважає  самим  новим  релігіям  в  процесі  їх  конфесіоналізації,  відволікає  від 
завдань формулювання і уточнення ними своїх віросповідних положень та істин 
на зовнішні, маніфестаційні, викличні, навіть провокативні щодо них дії.

  Громадська думка всю відповідальність за негаразди не тільки в новітніх 
релігійних громадах, але й за кризу традиційних Церков, навіть за аморальність 
і бездуховність суспільства, за втрату культурної ідентичності етноконфесійних 
спільнот, розбалансування внутрішнього світу людини і таке інше покладає на 
нові  релігії.  Багато  часу  з  цього  складного  процесу  самоусвідомлення  новими 
релігіями, що, власне, і складає суть конфесіоналізації (виокремлення себе з кола 
інших громад, визначення і виписування своїх основ віри), витрачається на те, 
щоб  довести,  що  неовіруючі  – не  «духовні  агресори»,  не  «викрадачі  душ»,  не 
«вовки в овечих шкірах».

  Суспільство - замість того, щоб вирішувати реальні проблеми і відвертати 
реальні загрози, зокрема невизначеність значної частини населення країни у вже 
існуючих духовних координатах, легкість, з якою сучасна людина відмовляється 
від  усталених  форм  релігійної  віри,  від  духовного  зв’язку  з  попередніми 
поколіннями, навертаючись у нетрадиційну віру, безвідповідальність та навіть 
егоїзм в духовних справах (врахування моїх потреб, мого інтересу) - зациклилося 
на  уявних  проблемах,  формуючи  страх,  підозрілість,  недовіру, ворожість, 
агресивність  у  своїх  громадян  щодо  нових  релігій.  В  таких  складних  умовах 
виникають  природні питання: чи  ж  дійсно  існує  неорелігійна  загроза  для 
історичних  Церков,  яким  все  важче  утримати  сакральну  та  аксіологічну 
домінанту своєї релігійної традиції? Чи є з’явлені нові релігії винуватцем кризи 
останньої?  Чи ця  проблема  глобального  безпам’ятства,  втрати  історичних 
коренів,  самозагубленості  в  мікро- і  макросвітах  породжена  саме  новими 
релігіями?  Чи  не  є  це  виявом наявної  в  наш  час  всеохоплюючої  трагедії  всієї 
культури, всього людства, будь-якої людини?

  Вважається,  що  неорелігії,  які  є  переважно  результатом  взаємовпливу 
різних  культур,  синтезу  різних  традицій,  сприяли  поширенню  і  популяризації 
містики,  езотерики,  східних  релігій  в  традиційно  християнській Європі  чи 
Америці, спричиняючи цим розмиванню  усталених християнських цінностей і 
норм. Дійсно, з появою нових релігій у суспільну свідомість вносяться цінності,
які  досі  були  там  відсутні,  і  ревізуються  ті,  що  стали  вже  звичними,
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смислоутворюючими для певного типу цивілізації. Внаслідок цього свідомість 
людей  містифікується  і  міфологізується,  що  є  незрозумілим  на  тлі  успіхів 
інтелектуального  розвитку  людства,  науково-технічних  здобутків,  досягнень  у 
науково-природничій  сфері.  Сучасну  людину  не  влаштовує  як  наукове,  так і 
традиційне  релігійне  пояснення  світу,  що  свідчить  про  світоглядну  кризу 
сучасності.  Сьогодні  людина  не  бажає  миритися  із  духовною  вбогістю,  із 
подвійною  мораллю,  із  неефективністю  закликів  відомих  в  історії філософів  і 
пророків до праведного життя. Тому вона шукає самодостатньої альтернативи, 
якою для декого й постають саме нові релігії, здатні у свій спосіб задовольнити 
світоглядні і вітальні потреби людини.

  Зустрічаючись  в  одному  духовному  просторі,  традиція  і  новація, 
традиційне  і  нетрадиційне  завжди  будуть  конкурувати,  між  ними  не  може  не 
бути  конфліктних  відносин.  Але  звинувачувати  нові  релігії  в  тому,  що  вони 
руйнують традицію самим фактом свого існування, що їхньою функціональною 
ознакою є деструктивність, немає достатніх підстав. Правда, важко заперечити 
негативну роль неорелігій у денаціоналізації культури, занедбанні рідної мови, 
заміні архетипів поведінки і мислення, руйнуванні традиційної родини, зокрема 
подружніх  стосунків,  відносин  між  батьками  і  дітьми.  Але  й  історичні  релігії, 
зокрема християнство та іслам, поширюючись у нових для себе етноконфесійних 
суспільствах, також викликають супротив, інколи цілковите відторгнення з боку 
автохтонних культур. Відтак означений негатив йде не тільки від нових релігй. 
Варто пригадати ту боротьбу між мусульманами та християнами, яка ведеться 
нині в деяких арабських, далекосхідних і навіть європейських країнах.

  Щоб  зрозуміти  природу  неорелігій,  адекватно  подати  процес  їхньої 
конфесіоналізації,  потрібно  докладно  вивчити  причини,  механізми,  фактори  і 
шляхи  трансформації  кожної  із  новопосталих  релігій,  а  вже  на  основі 
історичного матеріалу виявляти основні тенденції конфесіоналізації, її загальні 
закономірності, особливості розгортання цього процесу на українських землях, 
відповісти  на  безліч  питань,  зокрема,  що  ж  таке  нові  релігії?  Чому  вони  так 
називаються?  В  чому  їхня  суть?  Які  вони?  Які  бувають  типи  і  форми 
неорелігійності?  Як  вони  функціонують?  Де  і  як  з’являються,  чому 
еволюціонують? Якою є динаміка цих змін? Які наслідки їх діяльності? Реальні 
чи уявні ті загрози, які з ними пов’язуються? Чи несуть НР з собою конфлікти і 
якого  характеру?  Чи  потрібно,  необхідно,  можна  і  бажано  попереджати
(запобігати)  тим  конфліктам?  Чи  можливе  їхнє  розв’язання  і  якими  шляхами?
Відповіді на всі ці питання – не просте і багатопланове дослідницьке завдання, 
яке виходить за межі тільки наукових інтерпретацій. Все це має відношення до 
сфери соціальної практики.

  Для нас базовим принципом в розумінні природи і суті неорелігій має стати 
сприйняття їх культурним і соціо-духовним явищем, навіть якщо мова йде про 
сучасні форми сатанізму, оскільки вони теж є породженням нашої культури, хоч 
і зі знаком мінус, і також піддані процесу конфесіоналізації.

  Реальна  і  повнокровна  життєдіяльність  суспільства  та  особи  не  можуть 
ґрунтуватися  на  якихось  припущеннях,  міфах,  фантазіях,  фобіях, що  ось  уже
понад півстоліття супроводжують існування неорелігій. Серед найпопулярніших
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виявляється  думка  про  те,  що  неорухи  – це  штучний  ідеологічний  продукт 
спецпроекту  іноземних  служб  безпеки,  який  спрямований  на  розвал держави, 
проти духовності та єдності народу. З іншого боку, неорелігії розглядаються як 
змова  окремих  лідерів,  які  прагнуть  перерозподілу  влади  на  планеті, 
утвердження  нового  світового  порядку  силами  колони  спецпризначення  під 
назвою  «шоста  раса».  Останні  кооптуються  в  неорелігійні  групи 
насильницькими  методами  «промивки  мізків»  (brainwashing - брейнвошінг)  і 
новітніх  технологій  «контролю  свідомості»  (mind  control).  Зрештою, 
зомбуванням через використання наркотиків, транквілізаторів або збуджуючих 
препаратів, члени НР програмуються на відмову від колишнього способу життя, 
на особисту фанатичну відданість лідеру групи. Саме він, завдяки своїй харизмі, 
будучи  авторитарним  за  характером  і  стилем  керівництва,  прагнучи  до 
фінансового успіху чи сексуальних задоволень або просто владності над людьми, 
посягає  на  свободу  вірних,  маніпулює  ними,  використовує  їхню  працю, 
присвоює їхнє майно, займається сексуальними присилуваннями тощо. Є й інші 
«пояснення» появи НР, за якими  неорелігії, як  пилосмок, відсмоктує психічно 
хворих,  божевільних,  із  зміненою  психікою  до  невпізнанності,  що впали  в 
психопатичний  транс  і  яких  збирають  під  знамена  темних  сил.  Це теж  чийсь 
проект, який нібито спрямований на санацію суспільства.

  Діяльність будь-якої релігійної організації може мати негативні наслідки, 
які,  природно,  викликають  занепокоєння  суспільства.  В  діяльності 
новорелігійних  спільнот  також  є  немало  суперечливих  моментів.  Проте, 
намагаючись  їх  зняти,  не  варто  покладатися  на  страх  та  агресію, які 
супроводжують  функціонування  в  суспільній  свідомості  різноманітних  міфів. 
Тільки  глибоко  і  спокійно  проаналізувавши  нове  явище,  звільнившись  від 
усіляких  фобій  та  уявних  небезпек,  можна  сподіватися  на  об’єктивну 
інформацію та адекватну соціальну реакцію на НР як з боку держави, так і всього 
суспільства,  зокрема  релігійних  організацій,  ЗМІ,  громадських  інституцій, 
звичайних громадян.

  В результаті наукового пошуку з’ясовано, що сам термін «нові релігії» або 
«неорелігії» з’явився лише на початку ХХ ст. в Японії. Його використовували 
тут для виокремлення з-поміж великої кількості вже відомих на той час релігій 
та  синкретичних  релігійних  утворень,  що  виникли  як  результат  модернізації 
деяких напрямів японського національного синто та інших релігійних традицій. 
Термін  прижився  і  став  активно  використовуватися  не  лише  в  японському 
контексті.  З  часом  поняття  «неорелігії»  переросло  локальний  і  конкретний 
масштаб, перетворившись на глобальний і видовий, що дало можливість одним 
словом класифікувати цілу групу спільних явищ, які характеризують тенденції 
релігійних трансформацій новітньої доби.

  Сьогодні  в  науці  існує  декілька  термінів,  якими  позначається  нова 
релігійна реальність: неорелігії, нові релігії, новітні релігійні течії, альтернативні 
релігії, нетрадиційні культи тощо, але жодний з них не є загальновизнаним всіма 
вченими-релігієзнавцями. Дискусія щодо єдиного терміну, який би позначив усе 
різноманіття  новітніх  явищ  у  релігійній  сфері,  триває  і  досі,  що  пояснює  той
факт,  чому  існує  так  багато  різних  понять,  які  описують,  власне,  одне  й  те  ж
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явище. Паралельно існує інша лексична система, яка оперує такими поняттями, 
як  секта, тоталітарна секта, культ, псевдокульт, психокульт, квазірелігія тощо. 
Як  правило,  ці  поняття  поширені  в  живій  мові  і  служать  полемічному 
ентузіазмові  та  оціночним  конфесійним  і  світським  підходам,  але,  втративши 
свій  первісний  зміст  і  конкретний  контекст,  абсолютно  не  придатні  для 
наукового  вжитку.  Наука  вимагає  точності,  достовірності,  насамперед  – в 
термінології. Для наукового дослідження найбільш операційними є такі терміни, 
які не несуть ніякого емоційного навантаження.

  Розділяючи позиції провідних академічних вчених Англії, Італії, Америки 
та Канади,  пропонуємо  для  описання та  аналізу  сучасних  релігійних  явищ 
використовувати термін "нові релігійні течії" або «неорелігії» (далі – НРТ). Його 
автором  є  відомий  дослідник  цих  феноменів,  професор  Лондонської школи 
економіки Айлін Баркер280, чию позицію підтримує переважна більшість вчених-
дослідників  нових  релігійних  рухів  в  усьому  світі.  За  визначенням самої 
А.Баркер, цей термін дуже місткий,  бо ж за ним стоять десятки різноманітних 
релігійних громад, які не мають нібито нічого спільного. Єдине, що їх об’єднує, 
то  це  те,  що  вони  в  більшості  своїй  виникли  у  другій  половині  ХХ  століття. 
Незважаючи  на  те,  що  НРТ, як  поняття, покриває  собою  різні  за  характером 
явища сучасного релігійного новаторства або релігійного модернізму, воно має 
величезні переваги, бо ж є емоційно нейтральним.

Саме  часовий  (а  не  культурно-історичний  чи  цивілізаційний,  гендерно-
віковий чи соціальний, ідейно-концептуальний чи політичний, хоч кожний з них 
має  право  бути  вживаним)  критерій  і  використовується  академічним 
релігієзнавством, що дає можливість поділяти Церкви на історичні (ті, які мають 
в Україні тривалу історію) і новітні. На Заході новітніми церквами або течіями 
зазвичай  вважаються  ті,  які  виникли  після  Другої  світової  війни.  Для  України 
таким рубежем, певно, є вісімдесяті роки XX ст., коли розпочалася горбачовська 
перебудова і були зняті обмеження в сфері свободи совісті і віросповідань.

  Неодноразово повертаючись до термінологічних питань, ми вже зазначали, 
що будь-який термін є технічним, в т.ч. й терміни "секта" і "культ". Вони давно 
використовуються в соціології релігії і функціонують в її межах. Терміни секта 
чи  культ уживаються  для  позначення  типів  релігійних  організацій  поруч  із 
такими  поняттями,  як  Церква  і  деномінація.  Існує  безліч  типологій,  які 
відображають  багатоманітність  розуміння  процесу  конфесіоналізації  релігій, 
серед  яких  найбільш  відомі  типології  М.Вебера,  Дж.  Йінгера,  Е.Трьольча, 
Е.Кларка, Г.Нібура, М.Еліаде281. Завдяки працям цих дослідників з’ясовано, що 
поява сект – природний процес розвитку релігії. В ній завжди присутній високий 
моральний  стандарт,  що  надає  їй  критичного  потенціалу  і  щодо  існуючого 
соціального  порядку,  і  щодо  влади,  і  щодо  сформованих  віросповідних  та 
поведінкових норм життя. Саме тому секта постає спільнотним відгалуженням 
від пануючої Церкви, яке не згідне з основним вченням чи обрядовою практикою 
останньої.  Цей  термін  має  дуже  конкретний  зміст,  первісне  значення  якого
                                                 

 
  

 
  

280 Barker E. New Religious Movements. A Practical Introductions. – London, 1995. В російському перекладі: Баркер 
А. Новые религиозные движения. – СПб., 1997.
281 Див., зокрема: Самыгин С., Нечипуренко В., Полоская И. Религиоведение: социология и психология религии.
– Ростов-на-Дону, 1996. – С.500-525.
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втрачене через те, що його використовують для позначення будь-якої групи, яка 
не належить до спектру так званих традиційних релігій, про що писали відомі 
зарубіжні дослідники ще 25-30 років тому282. Відтак сектантство – типове явище 
в  релігійній  еволюції,  яке  існувало  в  усі  часи  і  у  всіх  традиціях.  Для  багатьох 
релігій секта виступила початком її розвитку і переростання на деномінацію чи 
навіть окрему релігію.

  Обравши для позначення новітніх явищ у релігійному житті термін, який 
не несе оціночного навантаження, спробуємо  дати  визначення неорелігіям. Це 
зробити виявилося не дуже просто, враховуючи, що до вивчення нових релігій 
долучилося  багато  неспеціалістів  релігійної  сфери  – журналісти,  медики, 
психіатри, психологи, письменники та ін. Зрозуміло, що кожен зі своїх позицій 
прагне дефініціювати новітні релігії. У літературі можна зустріти безліч різних 
визначень,  які  умовно  групуються  у  негативні,  упереджені,  нейтральні, 
об’єктивні,  комплементарні,  апологетичні  тощо.  Будь-яке  визначення  дається 
людиною, яка знаходиться в полоні певної концепції, має свої власні симпатії, 
культуру,  спосіб  мислення  тощо.  Саме  тому  будь-яке  визначення  є  надто 
суб’єктивним, а відтак ми не можемо сказати, що воно є вірними чи хибними, бо 
знову  ж  таки  будемо  оцінювати,  виходячи  зі  своїх  власних  суб’єктивних 
суджень. Визначення робляться для того, щоб їх можна було використовувати, 
оперувати ними. Як і терміни, визначення мають бути операційними: зручними 
чи незручними для використання.

  Немалі  складності  у  визначенні  неорелігій пов’язані  і  з  тим,  що  в 
сучасному релігієзнавстві переглядається визначення самого родового поняття 
«релігія». Сучасна наука про релігію оперує об’єктивними (нейтральними щодо 
певних релігійних традицій) критеріями для визначення релігії, а не базується на 
тих  чи  інших  схемах,  напрацьованих  на  основі  аналізу  однієї,  авраамістичної 
релігійної традиції, як це було до середини ХІХ ст. Бачення релігії як віри в те, 
що  існує  Бог-творець  (надприродна  сутність), якому  поклоняються  віруючі  за 
допомогою певних обрядів та молитов і який визначає подальшу долю кожного, 
перестало  бути  всеосяжним.  Адже  у  деяких  релігіях,  наприклад,  буддизмі
(тхеравада)  чи  джайнізмі,  немає  вчення  про  Верховну  Істоту,  але ніхто  не 
заперечує  їх  релігійну  сутність.  Більше  того,  є  релігії  (як  правило,  Східного 
типу),  в  яких  відсутня  звична  дихотомія  природного  і  надприродного  (напр.,
даосизм).  Тому  сучасне  релігієзнавство  відходить  від  “звуженого підходу  до 
витлумачення  суті  релігії  лише  як  віри  в  надприродне”283.  Релігія  все  більше 
претендує бути формою відображення буття не надприродного, а буття людини,
“не  відходу  її  від  світу,  а  навпаки  – підтвердженням  її  входження  в  нього, 
самоусвідомлення себе як його невід’ємної часточки. Саме тому вона не забирає, 
а утверджує в людині людське”284. Закономірно, що “будь-яка релігійна система 
виступає не картиною світу, а картиною людини”285.

  Вихід  за  межі  доктринально-теологічного  сприйняття  релігійності  (на 
чому  базуються  авраамістичні  релігії)  стимулював  збільшення  уваги  до
                                                 

 
    
  
    

282 Bromley David, ShupeAnson. Strange Gods: the Great American Cult Scare. – Boston, 1981. – Р. 21-22.
283 Колодний А.М. Релігія // Релігієзнавчий словник. – К., 1996. – С. 279.
284 Там само.
285 Колодний А.М. Предмет і об’єкт релігієзнавства // Академічне релігієзнавство. – К., 2000. – С. 18.
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внутрішнього  світу  людини,  її  інтуїції  та  переживань.  Наприклад,  визначення 
релігії  як  відчуття  “абсолютної  залежності”  (Ф.  Шлейєрмахер)  чи як  “  засобу 
спілкування  з  надприродним  Началом,  входження  в  його  світ”  (А. Колодний)
свідчать про антропологізацію релігії.

  Практично  всі  релігії  у  ХХ  ст.  пережили  потужний  процес  еволюції,  в 
результаті  якого  як  традиційні, так  і  новітні  релігійні  утворення  поступово 
зміщують  акцентуації  від  об’єктивної  реальності  “ззовні”  до  суб’єктивних 
переживань  і  психологічного  комфорту.  Тому  традиційні  форми  поклоніння 
віддаленому Богу-спасителю, який обіцяє спасіння “в кінці віків”, нині активно 
конкурують  із  “набуттям  гарантій  вже  в  цьому  житті”.  Це  дозволяє  сучасним 
релігієзнавцям  України  визначати,  що  “особливістю  релігії  є  те, що  в ній 
відображаються  не якісь  зовнішні  щодо  людини  сили,  а  такий  її особистісний 
стан,  який  можна  назвати  станом  самовизначення  у  світі,  здобуття  людиною 
самої  себе.  Будь-яку  релігійну  систему  характеризує  віра  в  трансцендентне  і 
система зв’язків з ним. З огляду на це, особливістю релігії є те, що вона виступає 
не у формі когнітивного, а в ролі засобу позалогічного освоєння людиною своєї 
причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, знаходяться під впливом 
якихось Вищих Сил і не піддаються логічному аналізу. Але головна суть релігії 
не  в  тому,  що  вона  дає  можливість  людині  усвідомити  свою  причетність  до 
Всесвіту,  а  в  тому,  що  служить  засобом  самовизначення  її  у  світі  на  основі 
відчуття наявності в собі якогось надприродного начала і віри в можливість свого 
прилучення до Вищої Сутності не з допомогою раціо чи якоїсь обрядової дії, а 
через містичну інтуїцію, т.зв. ейдетичне бачення. В релігії людина усвідомлює 
своє ставлення до світу насамперед через відношення до свого роду граничних 
основ  особистого  буття.  В  ній  природні  й  історичні  об’єкти  одержують  роль 
знаків людських символів і ціннісних орієнтирів, а людина здобуває можливість 
емоційно  і  мисленно  відчути  свою  причетність  до  всесвітніх  процесів,  що  є 
продуктом дії якихось незбагненних, реально існуючих Вищих Сил”286.

  Перша  спроба  науково  визначити  неорелігії і  ввести  це  поняття  в 
український науковий простір була зроблена в «Релігієзнавчому словнику» ще в 
середині 90-х років м.ст., відповідно до якого неорелігії – це «оформлені в другій 
пол.  20  ст.  нові конфесії,  релігійні  групи,  духовні  течії,  церкви,  в  появі  яких 
відбилися модернові процеси в релігійній сфері. Зумовлені змінами світоглядних 
парадигм,  кризою  традиційних  релігій,  взаємовпливами  різних  культурних 
світів,  неорелігії,  водночас,  виступають  результатом  релігійної ініціативи 
окремих осіб, які, базуючись на певній віросповідній традиції або синкретизмі 
декількох,  творять  нове  віровчення,  культ,  організацію.  Остання вважається 
самодостатньою і незалежною від будь-якого релігійного центру, а її засновник 
і  керівник  – Божим  обранцем.  Класифікуючи  численні  неорелігії,  виділяють 
утворення  неохристиянські,  неоорієнталістські  (необуддизм,  неоіндуїзм), 
неоязичницькі, а також нью-ейджівської (синкретичної) орієнтації. Як правило, 
неорелігії  – це  частина  молодіжних  рухів,  що  виникають  в  середовищі 
інтелектуалізованих верств населення»287.
                                                 

   
   

286 Колодний А.М. Релігія // Релігієзнавчий словник. – С. 279.
287 Филипович Л. Неорелігії // Релігієзнавчий словник. – С. 212.
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  На сьогодні є сенс виокремити не описове, а сутнісне визначення, згідно з 
яким  неорелігії  є  об’єктивно  існуючою  сукупністю  релігійних  уявлень  та 
заснованих  на  них  обрядів,  ритуалів,  символів  тощо,  які  виникли у  добу 
постмодерну  з  його  тенденціями  деперсоналізації  Бога,  плюралізації  істин, 
антропологічної  акцентації,  про  що  свідчить  наявність  відповідних 
віросповідних  джерел,  теологічних  конструкцій,  моральних  норм, 
життєдіяльність  самих  послідовників  та  їх  лідерів,  релігійних  угруповань, 
культових споруд, їхнє використання в релігійних і білярелігійних цілях.

  Така  дефініція  дає  можливість  потрактувати  нові  релігії  як  реально 
існуючий факт, а не вигадку чи фантазію, чиюсь гру  чи експеримент. Це  – не 
випадковість,  не  результат  чиєїсь  злої  волі.  Поява  НР  – об’єктивний  процес, 
історичний  хід  подій,  детермінований  цілою  сумою  і  системою  причин  і 
факторів,  які  можуть  пояснити  виникнення  нового  явища  за  законами 
суспільного розвитку. Але на певних етапах цей процес може прискорюватися 
завдяки  харизматичному  лідерові  або  уповільнюватися  із-за  бездарного 
керівника.

  Неорелігії  – це  такі  історичні  феномени,  виникнення  яких  сьогодні 
пов’язують з другою половиною ХХ століття. Релігійні новотвори об’єднуються 
в один вид як неорелігії перш за все за темпоральною ознакою, якої, до речі, для 
повного розуміння суті явища не достатньо. Серед сучасних неорелігій є такі, що 
утримують в собі характеристики предмодерних, модерних і постмодерних епох, 
які за своєю сутністю істотно вирізняються одна від одної. Але всі вони – такі 
різні  і  несхожі  – існують  одночасно,  в  одному  духовному  просторі,  серед 
багатоманіття  народів,  людей  різного  віку  і  статі,  освіченості й  соціального 
статусу.

  Сучасна ситуація з неорелігіями не унікальна. Нові релігії супроводжують 
людство здавна. Історія знає декілька таких вибухів появи новітніх вірувань. Всі 
релігії  колись  були  новими,  порівняно  із  вже  існуючими  віросповідними 
системами. Вони поставали в певний час і в певному місці за конкретних умов й 
у  результаті  взаємодії  з  історичною,  соціальною,  культурною  і  духовною 
реальністю  змінювалися,  поширювалися  чи  занепадали,  так  чи  інакше 
впливаючи на хід суспільно-історичного розвитку.

  Зрозуміло,  що  нинішня  хвиля  появи  і  розвитку  неорелігій  дещо 
відрізняється від попередніх, але суть цих трансформацій залишається без змін:
відбувається своєрідна світоглядна революція, духовний стрибок, за чим слідує 
кардинальна модернізація віровчення аж до повного його оновлення у вигляді 
нових догматів і концептів, уніфікація культової сфери, поява нових обрядів, і –
відповідних нових організаційних форм, тобто того, що покривається поняттям 
конфесіоналізація.

  Ця циклічність-повторюваність процесу появи, функціонування і занепаду 
релігій тільки підтверджує висновок про неорелігії як історичний феномен, які 
виникають  у  певний  час,  а  тому  історично  детерміновані  й  генетично 
обґрунтовані.  Поява  нових  релігій  – це  доказ  історичного  розвитку  релігії
(релігієгенези), тих трансформацій, яких зазнає духовна сфера. Поява неорелігій
не може бути винятково результатом активності якоїсь однієї людини, реалізації
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її  зловісного  плану,  що спрямований  на  знищення  історичних  релігійних 
вірувань. Хоча такі уявлення про неорелігії як штучно створені, альтернативні 
традиційним системи вірувань з метою свідомого знищення історичних Церков 
і  досі  доволі  популярні,  але  вони  не  мають  під  собою  переконливих  доказів. 
Навіть якщо вони штучно створені, то для цього все одно були якісь причини. 
Іншими  словами,  неорелігії  – це  універсальний  продукт  розвитку  релігійного 
середовища,  яке  природним  шляхом, об’єктивно  реагує  на  кризи,  катастрофи, 
нові суспільні потреби тощо.

  Беручи до уваги, що про причини появи НР вже неодноразово і докладно 
писалося в релігієзнавчій літературі, коротко зазначимо, що існування неорелігій 
детерміновано  багатьма  факторами.  Перш  за  все  тим,  що  Україна  впродовж 
довгого часу знаходилася під владою чужих тоталітарних режимів, які всіляко 
відгороджували  її  від  будь-яких  контактів  з  іншим  світом.  Особливо  активно
"захищала" Україну від "родимих плям капіталізму", "уберігала" її від впливів 
різних культур совєтська соціалістична система. Після здобуття незалежності в 
1991  році  Україна  поступово  входить  у  світову  систему  держав  і народів,  а 
відповідно  й  у  світовий  релігійних  простір.  Відтак  вона  не  може залишатися 
осторонь загальносвітових змін в релігійному житті людства.

  Головними  ознаками  останнього  виступають:  універсалізація  та 
синкретизація  як  релігійних  вчень,  так  і  культової  сфери  різних релігій;
орієнтація  віруючих  у  своїй  релігійній  практиці  на  спільний  містичний  досвід 
всього людства; криза традиційних Церков і традиційної релігійності, що вже не 
відповідають  релігійним  потребам сучасного  віруючого;  утвердження 
авторитаризму харизматичних лідерів новітніх рухів тощо. Ми є свідками того, 
що релігія все більше містифікується, ірраціоналізується та персоналізується.

  Зрозуміло,  що  означені  тенденції  в  сучасному  розвитку  релігій 
спричинені  взаємовпливами  різних  культурних  світів  і  бажанням  людей 
подолати  розірваність  сучасного  людства  через  синтез  західної  та  східної 
релігійних  традицій.  В  умовах  духовної  кризи  віруючі  зайняті  пошуком 
якихось  загально  значимих  для  всього  людства  цінностей.  В  результаті 
науково-технічної революції ХХ століття та зростання ролі особи в усіх сферах 
суспільного  життя  трансформуються суспільні  та  індивідуальні  світоглядні 
орієнтації  і,  зокрема,  зміст  релігійного  осягнення  дійсності.  Все  це 
інтенсифікує різні релігійні експерименти взагалі, в тому числі й появу нових 
альтернативних релігійних рухів.

  Наприкінці ХХ століття подібних глобальних змін у своєму суспільному 
житті  зазнала  й  Україна.  Але  поява  тут  новітніх  рухів  пов’язана ще  й  із  суто 
українською  ситуацією. Слід  відзначити  насамперед  соціально-економічну  та 
політичну нестабільність українського суспільства, що постійно провокує появу 
почуття  невпевненості,  соціальної  і  духовної  незахищеності,  формує 
невизначену, навіть індиферентну свідомість у народу. Такий  внутрішній стан 
українців  ускладнюється  девальвацією  системи  цінностей  тоталітарного 
режиму, зокрема декретованого світоглядного монізму. Відомо, що в результаті 
цілеспрямованої атеїзації суспільство зневілювало значення релігії і  Церкви як
для  соціуму,  так  і  для  окремої  особи.  Крім  того,  після  краху  комуністичної
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ідеології,  що  призвела  до  відсепарованості  значної  кількості  населення  від 
автохтонної  духовної  традиції,  утворився  певний  ідеологічний  вакуум,  який 
довгий час нічим не заповнювався. Духовна денаціоналізація, втрата зв’язків між 
поколіннями через культурну і, зокрема, релігійну традицію поглибилися тим, 
що комуністична влада фактично знищила в очах народу авторитет традиційних 
Церков,  оскільки  перетворила  їх  на  елементи  офіційного  політичного 
істеблішменту.  Таким  чином,  своє  національне  відродження  Україна  зустріла 
відсутністю  потужного  традиційного  релігійного  руху  та  наявністю 
альтернативної  йому  антирелігійної  системи  цінностей,  а  також  відсутністю 
будь-якої державно-національної ідеології, базованої на духовних засадах.

  Цим  об’єктивно  скористалися  новітні  релігійні  течії  і  рухи,  які 
відгукнулися  на  потреби  суспільства  в  новій  теорії  світу,  людини,  новій 
методології  їх  життєдіяльності.  Крім  того,  неорелігії  прагнули задовольнити 
щоденні  сподівання особи,  її  бажання  безпосереднього  пізнання  іншого  світу, 
оволодіння  фахом,  навчання  іноземним  мовам  тощо.  Активність  зарубіжних 
місій,  окремих  проповідників,  реальна  дієва  допомога  матеріально  і  духовно 
нужденним  сприяли  утвердженню  в  Україні  альтернативних  історичним 
Церквам релігійних організацій.

  Поруч із названими зовнішніми причинами поширення неорухів, можна 
виділити  і  цілий  ряд  внутрішніх  мотивів,  що  визначають  напрям  пошуків 
людиною і народом в цілому духовно-ціннісних орієнтирів. Але більшість з 
прихильників  новітніх  течій  шукає  в  неорелігіях  можливість  духовного 
вдосконалення,  задоволення  своїх  інтелектуальних  та  пізнавальних  потреб, 
пов’язаних  з  істинними  уявленнями  про  Бога,  світ,  людину,  її  внутрішнє 
життя. Неорелігії, за визнанням самих адептів цих рухів, дають їм можливість 
відчути  свій  зв’язок  з  трансцендентним,  включитися  в  соціально корисну 
духовно означену діяльність, зняти напругу у відношеннях зі світом, іншими 
людьми тощо.

  Як  і  будь-яка  релігія,  неотвір  прагне  самовизначитися  в  певних 
віросповідних, ідейних, соціальних, культурних, етнонаціональних межах, тобто 
конфесіоналізуватися.  Попри  загальноісторичні  закономірності  (народження-
поява,  зростання-розвиток,  упадок-смерть),  кожна  неорелігійна  течія 
характеризується  своєрідним,  неповторним  розвитком  усіх  її  складових.  Будь-
який рух залишає по собі документи, свідчення, адептів, культові споруди, тобто 
результати  релігійної  діяльності,  за  якими  можна  з’ясувати  не  тільки 
специфічність  того  чи  іншого  руху,  але  й  риси,  що  об’єднують  явища  такого 
масштабу, як неорелігії.

  У  наукових  колах  прийнято  вважати,  що  сучасні  неорелігії  є  ознакою  і 
наслідком  тих  змін,  що  відбулися  в  релігійній сфері  у  другій половині  ХХ  ст. 
Будучи складним і неоднозначним явищем сучасного релігійного життя, вони є 
породженням  своєї  епохи.  Характеризуючи  останню,  використовують різні 
визначення, кожне з яких акцентує увагу на певному аспекті суспільного життя. 
Нинішній  етап  його  розвитку  називається  постіндустріальним,  постмодерним, 
постхристиянським.  Закладені  у  даних  визначеннях  особливості  сучасної
економічної,  соціальної,  культурної,  інтелектуальної,  духовної ситуації  в  світі
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безпосередньо впливають на появу та специфіку функціонування такої історично 
обумовленої реальності, як неорелігії.

  Без  такої  «простої  реконструкції  історичної  еволюції  певної  релігійної 
форми»  (М.Еліаде)  важко  зрозуміти,  як  той  чи  інший  рух  став  тим,  чим  він  є 
зараз,  яким  він  нам  явлений  після  тривалих  чи  не  дуже  років  становлення  і 
розвитку. Тривалий час вважалося, що існування традиційних релігій є цілком 
достатнім  для  духовного  розвитку людства,  а  поява  альтернативних  духовних 
течій сприймалася як непорозуміння, молодіжні вибрики. Було незрозуміло, як 
стала  можливою  поява  та  існування  неорелігій  у  наш  час,  у  сучасному 
суспільстві, як вони існують як соціальне і психологічне явище, як певний тип 
світогляду і форма релігійного досвіду, як шляхи духовних пошуків, як протест 
і  альтернатива  традиційним  релігіям,  як  своєрідний  спосіб  буття в  світі, 
відмінний від загальноприйнятих стилів життя. Через пізнання конкретних типів 
і різновидів неорелігій усвідомлюємо, що неорелігії - це не просто збільшена чи 
зменшена традиційна «сума теології», це не просто оновлений перелік обрядів, і 
не  переосмислений  у  зв’язку  із  антропологічною  кризою  мінімум 
загальнолюдських моральних нормативів чи спрощена організаційна структура 
одновірців. Це – не тільки нова соціальна база, не тільки нові методи управління 
структурами, не тільки супермодернізована форма організації чи новітні моделі 
відносин  із  суспільством,  окремими  людьми,  взаємини  з  державою, з  іншими 
церквами. Це – не тільки новий тип віруючого - сучасний, освічений, молодий, 
прагматизований,  але  десь  і  надломлений  і  втомлений,  із  задавленими 
комплексами  і  романтичними  поривами,  який  шукає  не  тільки  спокою, 
відпочинку,  але  й  успіху,  радості,  впевненості.  Це  є  відмінний від  попередніх 
релігійних  форм  світогляд,  світорозуміння  і  світоставлення,  в  основу  яких 
покладені принципи тотальності, всеєдності, софійності. Неорелігії – це шанс не 
тільки  на  одержання  знання  про  сакральне,  але  й  активне  його  переживання 
шляхом включення в пропоноване ними  дійство, в сакральний простір і час, у 
священний текст і слово, в предмет і символ. Це набуття реального релігійного 
досвіду. Незважаючи на певну мотивацію особою свого вибору НР і належності 
до  неї,  це,  як  правило,  провокована  духовними  пошуками  людини  діяльність, 
практика, творчість.

  Неорелігії цікаві тим, що прямо на наших очах формується, формулюється 
і  фіксується  вся  та  певна  сукупність  віросповідних  істин,  яка  зразу  же  і 
сповідується, і реалізується, і втілюється, і перевіряється на доцільність, дієвість, 
достатність. Ми є свідками того, як пропонована НРТ ідея оволодіває масами, як 
змінюється  під  її  впливом  світогляд  людей,  як  той  чи  інший  догматичний, 
етичний  конструкт  впливає  на  поведінку  індивіда,  як  людина  бачить  себе  і 
співвідносить  з  іншими,  що  керує  нею  – інстинкт  самозбереження  (а  тому 
неприйняття всіх і кожного, агресія щодо захисту саме свого вчення, здатність 
вбити  за  «чистоту  віри»),  усвідомлена  любов,  економічний  розрахунок, 
прагматизм і корисливість.

  Неорелігії  існують  у  різних  контекстах  – економічному,  політичному, 
соціальному,  духовному,  культурному  тощо.  На  думку  М.  Еліаде,  замало
виявити  їх,  а  потрібно  задуматися над  значенням  існування  різних  релігійних
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досвідів, у даному випадку і неорелігій, зрозуміти, що привело до появи і зробило 
можливим «тріумф саме цієї релігійної форми в конкретний історичний момент»
(Элиаде М. Ностальгия по истокам. – М., 2006. – С.21). Без цього наука про релігії не 
зможе  виконати  свою  істинно  культурну  функцію,  тобто  «зробити  більш 
доступним  свідомості  сучасної  людини  смисл  релігійних  документів»,  смисл 
релігійних артефактів, які є виразом різного релігійного досвіду людства.

  Цей  досвід  надто  багатоманітний,  тому,  вивчаючи  неорелігії,  ми здатні 
відтворити  загальні  закономірності  виникнення  інших  релігій,  спрогнозувати 
появу нових, виявити те, що є спільним для всіх релігій, зокрема для нових, тобто 
основні форми  вияву цього святого, загальні моменти історичного релігійного 
досвіду  та  унікальності  прояву  святого  того,  що  випадає  із  звичного  світу, 
протиставлено  повсякденності,  того,  що  виникає  як  результат  взаємодії  світу 
суб’єктивного і світу об’єктивного.

  Для  академічного  релігієзнавства  неорелігії  знаходяться  в  тій  же 
дослідницькій площині, як і будь-яка релігія взагалі, оскільки це явище має ту ж 
саму природу, причини, хід розвитку, тенденції, вплив на людину і суспільство, 
як  і  знані  історичні  релігійні  комплекси.  Відмінність  тільки  одна  – в  часі 
виникнення,  який  диктує  своєрідні  умови  їх  появи  і  життєдіяльності.  Наука 
досягла непоганих результатів в описі та узагальнені неорелігійних явищ. Навіть 
для України, де їхня поширеність є обмеженою в порівнянні з іншими країнами 
світу,  все  ж  вимальовується  певне  різнобарв’я  релігійних  досвідів,  які  можна 
типологізувати за генеалогічним принципом.

  Незважаючи  на  те,  що  всі  НР  знаходяться  на  різних  стадіях  своєї 
самовизначеності, мають різний ступінь конфесіоналізації, їх можна об’єднати у 
декілька  груп,  зокрема неохристиянську,  неоорієнталістську,  рідновірську, 
синтетичну,  езотеричну  та  ін. Проте  запропоновану  в  параграфі класифікацію 
неорелігій  немає  сенсу  розглядати  як  єдину  і  назавжди  встановлену.  Процес 
релігієтворення ніколи не зупиниться, а тому будуть з’являтися все нові і нові 
релігійні явища, які потребуватимуть свого описання і класифікації, дослідження 
тих трансформацій, які несе світ, змінюючи релігії.

  Людина, шукаючи нові шляхи пізнання і розуміння себе й Всесвіту, завжди 
прагнутиме удосконалювати як свій внутрішній світ, так і зовнішній щодо себе 
космос, в тому числі і за рахунок творення нових релігій, які постають живою 
лабораторією зародження,  функціонування,  еволюції  і  зникнення  релігійних 
вірувань.

  Покладаючись  на  конкретні  статистичні  і  соціологічні  дані,  недавно 
створені  документи,  свідчення  очевидців,  матеріали  судових  слідств  тощо, 
сучасні дослідники ефективніше відстежують розвиток релігійного світогляду, 
обрядової  системи,  процес  формування  інституцій  нових  релігій. Нині  наявна 
можливість наочно побачити, чим конкретно істини, які поділяють неовіруючі, 
заперечуючи  традицію,  відрізняються  від  століттями  перевірених релігійних 
істин, чи несуть вони в собі небезпеку руйнування особистості і дестабілізації 
суспільства,  за  що  їх  потрібно  заборонити.  Створені  всі  умови  для  глибокого 
вивчення  явища,  постання  і  функціонування  нових  релігій,  формування
розуміння дійсних і уявних причин їх виникнення, динаміки і стратегії розвитку,
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проведення  постійного  моніторингу  змін,  які  відбуваються  в  релігійному 
середовищі, відстеження тенденцій нерелігійних процесів, проведення активної 
соціальної  роботи  серед  адептів  неорелігій  з  метою  корекції  їхніх  настроїв  і 
соціально  важливих  вчинків.  Значною  мірою  ці  завдання  зреалізовані 
Відділенням  релігієзнавства  ІФ  НАН  України  в  останніх  його  видруках, 
насамеред  у  8-му  томі  десятимника  з  історії  релігії  в  Україні  «Нові  релігії 
України»,  де  описано  52  неорелігійні  течії,  діючі  нині  на  наших релігійних

288теренах .
Видрукувано в монографії «Конфесіологія релігії» ( К., 2009).

2. НЕОДНОРІДНІСТЬ НОВІТНІХ РЕЛІГІЙНИХ ТЕЧІЙ ТА РУХІВ

  Неорелігійні течії і рухи, що нині існують в світі, як вище вже зазначалося, 
є дуже неоднорідними за своїм походженням, характером та формами релігійної 
організації й діяльності. Існує безліч типологій, які дають можливість провести 
класифікацію  різних  нових  релігій  і  в  такий  спосіб  зорієнтуватися  серед  них. 
Найчастіше нові релігійні організації об’єднують за їх генетичним походженням, 
тобто  тією  релігійною  традицією,  яка  лежить  в  основі  її  трансформування. 
Найчисельнішою і найпотужнішою з них є неохристиянська, до якої відносяться 
всі ті релігійні течії, що виникли на основі традиційного християнства. Процес 
осучаснення  християнства  супроводжував  цю  світову  релігію  постійно. 
Частково  в  ХІХ,  а  особливо  з  середини  ХХ  століття,  християнська Європа  і 
Америка  неодноразово  зіткалися  з  появою  чисельних  відгалужень 
загальнохристиянського,  євангелістського  характеру,  як  правило, від 
протестантських  церков.  Такими  є  “Армія  спасіння”,  Церква  Ісуса Христа 
Святих  останніх  днів  (мормони),  Церква  Христа,  Новоапостольська церква, 
Церква Нового Єрусалиму (сведенборгці), церкви маріїнської орієнтації та ін. Всі 
ці течії виникли в рамках традиційного християнства з метою його осучаснення. 
Частково  в  ХІХ,  а  особливо  із  середини  ХХ  століття,  християнська  Європа  і 
Америка  неодноразово  стикалися  з  появою  чисельних  відгалужень 
загальнохристиянського,  євангельського  характеру,  як  правило,  від 
протестантських Церков.

  Вчення  новоутворених  Церков,  звісна  річ,  базуються  на  Біблії  як 
основному віросповідному джерелі і на особі Ісуса Христа як центральній фігурі 
релігійних доктрин. Характерним для неохристиянських угрупувань є: критика 
ортодоксального  християнства  за  відхід  від  первісних  традицій; оголошення 
своєї  церкви  винятково  істинним,  відроджувальним  рухом  євангельського 
християнства, навіть месіанським у спасінні Христової віри; досконале знання 
Біблії з дозволом вільного прочитання її і власної інтерпретації; піднесення книг 
своїх  пророків  і  вчителів  до  рангу  віросповідних  джерел,  часом навіть 
авторитетніших  від  Біблії;  визнання  поруч  з  Ісусом  Христом  свого  лідера 
керівником  церкви,  пророком  або  ж  посланцем  Бога.  Неохристиянство  від

                                                 
  

  
 

288 Релігієзнавчий  словник.  За  ред.  А.Колоного  і  Б.Лобовика.  – К.,  1996;  Нові  релігії  України. - К.,  2010;
Інституційні процеси конфесійного життя світу й України. – К., 2015 та ін.

305



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

історичного християнства відрізняється часто своїм власним розумінням Трійці, 
природи  Ісуса  Христа,  сутності  Святого  Духа,  пекла,  раю  тощо.  Останнім 
класичним  варіантом  неохристиянства  (скоріше  – біляхристиянства)  можна 
вважати  Церкву  об’єднання,  Велике  Біле  Братство,  Церкву Останнього  завіту. 
Названі течії детально досліджені в науці289.

  До  другої  групи  НРТ  належать  релігійні  організації  орієнталістського 
спрямування. Вони репрезентовані неоіндуїзмом, течіями буддистського толку. 
Неоіндуїзм сьогодні є неодмінним елементом релігійного життя не лише Індії, а 
й багатьох країн Європи й Америки. Він виникає в першій половині ХХ століття 
в  рамках індуїзму  як  його  сучасне прочитання  для  інтелектуалізованих  верств 
Сходу і Заходу. Характерним для неоіндуїстських рухів є, як правило, опора на 
давню  ведичну  традицію при  вдалому  використанні досягнень  інших культур, 
цінностей  багатьох  релігій.  Всі течії  неоіндуїзму  проголошують себе  різними 
учнівськими  наступностями  спільної  духовної  традиції  індусів,  в основі  якої 
лежить принцип монізму, єдності в багатоманітті, неподільності буття духовного 
і  матеріального,  мирського  і  сакрального.  В  усіх  неоіндуїстських  вченнях 
популярні ідеї універсалізму, синкретизму, рівності всіх релігій як пошуків своїх 
шляхів до Бога, духовного базису в реконструкції суспільства. Обов’язковим для 
неоіндуїзму  є  наявність  вчителя, майстра  (гуру)  як  проповідника  вчення  і 
провідника  духовних  пошуків  особистості,  групи,  течії.  Неоіндуїстські  рухи, 
будучи  адаптованими  до  сучасної  людини,  особливо  активно  поширюються  з 
середини  ХХ  століття  східними  місіонерами  переважно  у  формах  культурних, 
просвітницьких,  оздоровчих  заходів.  Неоіндуїзм  представлений  зокрема 
громадами  і  центрами  Міжнародного  Товариства  Свідомості  Крішни, Ошо 
Раджніша,  Саї-Баби,  Шрі-Чінмоя,  Місії  “Світло  душі”,  Міжнародного 
товариства “Всесвітня чиста релігія” (сахаджи), Трансцедентальна медитація та 
багатьма іншими.

  Буддистські  течії  поширені  в  світі  переважно  у  їх  модернових  формах. 
Історично необуддизм виникає ще в першій половині минулого століття в Японії, 
але найбільше поширення одержує після другої світової війни в Японії, США, 
Західній Європі. Характерним для необуддистських течій є їх акцент на одній 
або  декількох  рисах  буддистського вчення.  Кожна  з  них  претендує на 
ортодоксальне  витлумачення  вчення  Будди,  поєднуючи  в  своїх  релігійних 
системах ідеї різних східних традицій, навіть християнства. Буддизм в Україні 
представлений  громадами  таких  напрямів:  дзен-буддизм,  нітерен,  різні  школи 
тибетського буддизму (карма каг’ю, дзог чен, гелугпа, ріме).

  Цікавим  явищем  сучасного  релігійного  життя  в  світі,  в  т.ч.  й  в Україні, 
можна вважати відродження язичництва як давніх етнічних і магічних традицій. 
Як  правило,  неоязичники  – це  політеїсти,  але  серед  них  багато  і  пантеїстів. 
Сьогодні  статистика  нараховує  більше  одного  мільйона  послідовників 
неоязичництва як окремої групи неорелігій. Всіх їх єднає пошук втраченої рідної 
релігії,  бажання  більш  чіткої  етнічної  самоідентифікації,  усвідомлення 
необхідності  відновлення  природної  духовності  і  повернення  до  рідних,

                                                 
   289 Див., зокрема: Нові релігії України. – К., 2010. – С. 346-533, 723 -798.
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дохристиянських  традицій  та  цінностей.  Часто  неозичництво  постає  як  прояв 
антихристиянських й антиіудейських настроїв.

  Неоязичництво поширене  в  багатьох  країнах  світу.  Серед  європейських 
держав  виділяються  Литва  і  Латвія,  де  неоязичництво  – одна  із  найбільш 
активних і добре організованих сил. Дохристиянські вірування відроджуються в 
Англії  (друїдізм,  рух  чаклунів),  Греції  (шанувальники  різних  давньогрецьких 
богів і богинь), Німеччині (арійський рух), Америці (рідні американські релігії 
індейців),  рух  Вікка  (Wicca),  Асатру  (Asatru)  тощо.  Сучасні  послідовники 
язичницьких вірувань об’єднані у всесвітню спілку етнічних релігій, яка провела 
вже  декілька  з’їздів  (Литва,  Німеччина).  В  Україні  існують  громади 
послідовників  вчителів  і  пророків  Володимира  Шаяна,  Лева  Силенка, 
прихильників  прадавніх  дохристиянських  вірувань  українського народу
(РУНВіра - Рідна  Українська  Національна  віра,  Лицарі  сонячного  ордену, 
Рідновіри,  Ладовіри,  Вогнепоклонники,  шанувальники  давньоруської  богині 
Берегині  тощо).  Оскільки  не  всі  вони  визнають свою  язичницьку  основу
(зокрема,  РУНВіра),  то  доречно називати  їх  не  неоязичницькитми,  а 
рідновіровськими віруваннями. Будучи етнічними за своїм походженням, деякі з 
них своє коріння мають в українській діаспорі.

  Поруч  із  названими  вище  новоутвореними  релігійними  організаціями  в 
Україні  діють  різні  позавіросповідні  езотеричні  об’єднання  (теософське, 
антропософське,  послідовники  вчення  Гурджієва,  екстрасенсорики тощо)  та 
сайєнтологічні рухи (Саєнтологічна церква, Наука розуму, Християнська наука), 
які є неодмінною ознакою постмодерну. Їх можна розглядати як прояв нової й 
нетрадиційної для України релігійності, яка є в певному відношенні опозицією 
до  офіційної  ідеології  традиційних  релігій.  Так,  зокрема,  вчення  сучасних 
езотериків, акумулювавши езотеричні традиції різних епох, включило в себе віру 
в  існування надприродного світу,  містичні  уявлення про нього,  магічні  засоби 
спілкування з ним, підкорення його своїм інтересам. Всі засновники езотеричних 
течій  переконані,  що  тільки  вони  дають  надзвичайно  глибокі,  приховані  від
"непосвячених"  позитивні  знання  про  світ.  Сайєнтологічні  вчення прагнуть 
поєднати  в  собі  науку  і  релігію,  адекватно  віддзеркалити  проблеми  сучасного 
індустріального  суспільства.  Більшість  існуючих  в  Україні  езотеричних  і 
сайєнтологічних  рухів  мають  іноземне  походження,  тобто  поширилися  тут 
завдяки  західним  проповідникам,  хоч  їх  засновниками  подеколи  виступали  й 
наші  співвітчизники  (Олена  Блаватська,  подружжя  Реріхів).  Всі  ці  рухи,  чия 
поява збігається із настанням нової епохи, дослідники об’єднали у специфічну 
групу, назвавши її Новий вік (New Age).

  Особливе  місце  в  релігійному  житті  світу  та  України  займають 
послідовники  Всесвітньої  віри  багаї,  які  вражають  плюралістичністю  расових, 
етнічних,  культурних,  мовних  презентантів,  відкритістю  свого  вчення  до 
догматичних  положень,  священних  книг  та  моральних  вимог  інших  релігій. 
Маючи  ісламське  коріння  і  не  відмовляючись  від  нього,  ця  релігія  все  більше 
набуває  рис  світової,  оскільки  поширена  в  понад  100  країнах  світу,  визнає 
істинність  багатьох  духовних  вчень,  шанує  засновників  найбільш поширених
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релігійних  традицій,  ініціює  міжрелігійних  діалог  і  вітає  міжконфесійне 
порозуміння.

  Крім  виділених  вище  груп,  є  в  світі  така  віросповідна  течія,  яку  важко 
ідентифікувати  з  жодною  з  них.  Мова  йде  про  сатаністів - прихильників 
обожнення сил зла, поклоніння Сатані (Дияволу або Люциферу). Культ сатани 
прийшов із стародавнього Іраку і особливого поширення набув в середньовічній 
Європі.  Нині  під  назвою  “сатаністи”  об’єднуються  різні  за  типом і  навіть 
світоглядно-культовим  змістом  громади  напіврелігійної  течії,  яка  теоретично 
оформилася  наприкінці  ХІХ  ст.  завдяки  Е.Кроулі.  В  середині  ХХ  ст.  вчення 
Кроулі  було  реанімоване  Ентоні  Ла-Вейєм,  який  заснував  Церкву  Сатани, 
офіційно  зареєстровану  в  Сан-Франциско.  Віросповідні  догмати  і  культові  дії 
якої, будучи своєрідним антиподом християнства, побудовані на дзеркальному 
відображенні  останнього.  Сатаністи  вшановують  не  Бога,  а  Сатану,  читають 
Біблію  навпаки,  проводять  т.зв.  “чорні  меси”  з  використанням  чорних  свічок, 
перекинутих  розп’ять,  звершенням  проклять,  ритуальних  жертвоприношень 
тощо.  Моральна  програма  сатаністів  відзначається  крайнім  індивідуалізмом, 
прагматизмом,  егоїзмом,  що  утверджує  особистісні  пріоритети,  перевагу  над 
всіма, культ сили. Прихильники Сатани в Україні нечисельні, організаційно не 
об’єднані,  існують  як  молодіжні  екстремістські  або  трешофільні чи 
хардроківські  угрупування,  чиї  світоглядні  пристрасті  є  молодіжним  віковим 
зацікавленням і з часом переростаються її представниками.

Характерною ознакою  сучасного релігійного  життя  є  поява  синтетичних
(штучно створених) релігії, що в своїх догматах, культі опираються на множинні 
традиції  (християнство,  ведизм, буддизм,  іслам),  але  не  просто еклектично 
поєднують їх, а створюють свої власні вчення, систему обрядових дійств, сильну 
церковну організацію, претендуючи на статус надрелігії. В них надто розвинутий 
культ  лідера,  авторитет  власних  віросповідних  джерел,  присутня ідея 
богообраності  їх  послідовників.  До  цієї  групи  відносяться  Церква  об’єднання
(або уніфікації), АУМ Сінрікьо, Велике Біле Братство та інші.

  Найхарактернішим  для  українських  неорелігійних  течій  є  те,  що  поява 
більшості  з  них,  як  вже  було  сказано,  збіглася  в  часі  з  крахом тоталітарного 
комуністичного  режиму.  Поодинокі  прихильники  нетрадиційних  релігій 
існували і до “горбачовської революції”, але вони не реєструвалися відповідними 
державними органами, оскільки не визнавалися їхні права на існування. Відомо, 
що більшість послідовників неорелігій, в порушення Закону про свободу совісті, 
в  радянські  часи  переслідувалися.  На  відміну  від  Західних  країн,  де  новітні 
релігійні явища постали певною альтернативою існуючим традиційним релігіям, 
на  наших  теренах  вони  виникали  як  рухи  протесту,  і  не  стільки  спочатку  як 
протесту  релігійного,  скільки  загальносвітоглядного  та  ідеологічного - проти 
комунізму як теорії та практики. Тому ці рухи носили дисидентське забарвлення. 
Тільки з часом вони перетворювалися з рухів “проти” на рухи “за”. Відбувалася 
позитивізація змісту їх діяльності, настроїв. В цілому ж неорухи запропонували 
конструктивні,  хоч  і  специфічні,  шляхи  подолання  кризових  станів  людини, 
сім’ї, суспільства. 
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  Новітні  рухи,  з  якими  познайомилася  Україна  в  останні  роки,  не є 
наслідком внутрішнього розвитку українських релігій, модернізації традиційних 
церков, змінами в українській ментальності. Вони експортовані в Україну, бо є 
результатом  діяльності  проповідників  та  місіонерів  з  інших  країн.  Навіть 
неорелігії власного походження (наприклад, Велике Біле Братство) виникають як 
результат  синтезу  різних  течій,  містичних  культів,  езотеричних вчень,  які  в 
момент  виникнення  абсолютно  не  спираються  на  вітчизняну  традицію.  Так,  у 
вченні  Марії  Деві  Христос  знаходимо  єгипетські,  індійські,  грецькі  та  інші 
мотиви, і жодних українських ознак, зокрема навіть в мові проповіді, мові їхніх
“священних  текстів”.  Незважаючи  на  це,  багато  з  нових  релігій  прижилося  в 
Україні, віднайшли тут своїх прихильників та послідовників. На перших порах 
особливо  популярними  були східні рухи та течії “Нового віку”, оскільки вони 
виступали  явною  альтернативою  традиційній  релігійності.  Однак  з часом 
українські неовіруючі повертаються в русло звичних та зрозумілих символів - в 
християнство, хоч і в модерновому його прочитанні.

  Протягом недовгої, але вже історії, більшість неорухів пройшли в своєму 
розвитку певні стадії, на кожній з яких вирішувалися чітко визначені завдання. 
Спочатку  прибулі  із-за  кордону  місіонери  (піонери)  створювали  невеличкі 
осередки послідовників, які потім завдяки інтенсивній пропаганді свого вчення, 
впровадженню  нової  релігійної  практики,  благодійництву,  встановленню 
зв’язків із закордоном та відвідуванню там своїх совірників, вивченню іноземної 
мови  та  навчанню  за  межами  України  зростали  кількісно.  Водночас йшло 
виховання та освіта українських проповідників і лідерів, розширювалася сфера 
діяльності  місіонерів,  створювалися  навчальні  центри,  консультативні  пункти, 
художні  колективи  і  видавництва, благодійницькі  фонди  для  матеріальної 
допомоги парафіянам, їхнього лікування тощо.

  Нинішній  етап  в  релігійному  житті  неорухів  характеризується  доланням 
недоліків  перших  років  існування  (“дитячих хвороб  росту”),  врахуванням 
досвіду діяльності своєї та інших неогромад, активною соціалізацією. Поступово 
неорелігійні організації, які на перших порах були надто замкнуті, пропагували 
якщо не зовнішню, то хоча б внутрішню відреченість від світу, відмовляються 
від неконструктивного критицизму на його адресу. Вони, як правило, нині вже 
зацікавлені у своєму включенні в соціум. Соціалізація нових рухів відбувається 
через благодійницьку діяльність, просвітництво, видання і поширення релігійної 
літератури, пропаганду істин свого вчення в засобах масової інформації, через 
факт  визнання  їх  державою - реєстрацію  в  органах  влади,  через  бажання 
налагодити  стосунки  з  традиційними  церквами  тощо.  Нові  течії  все  частіше 
прагнуть якнайповніше включитись в різні сфери суспільного життя.

  На  сьогодні  більшість  неорелігійних  громад  вже  організаційно 
оформилися, уточнили віросповідні положення, зміцнили свої позиції в соціумі, 
серед  людей.  Отже,  в  цілому  відбулася  стабілізація  як  кількості неорелігійних 
громад та представлених в Україні різних релігійних течій, так і прихильників 
або  членів  цих  громад.  Найбільш  організаційно  стабільними  нині є  Церква 
Повного Євангелія, Церква Ісуса Христа Святих останніх днів, новоапостольці,
крішнаїти.  Вони  вже  увійшли  в  русло  нормального  функціонування як

309



 
 

  
 
  
  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

релігійних  організацій.  Але  ще  залишилися  й  такі  релігійні  течії,  які 
організаційно  не  є  цілісними.  Їм  доведеться  ще  стати  власне  релігійними 
організаціями.  Зазначені  тенденції  свідчать  про  недовершеність духовних 
пошуків українців, про недоформованість релігійно інституалізаційних процесів 
в  Україні.  Крім  того,  є  підстави  для  думки,  що  з  часом  активізується  власне 
українське  релігієтворення.  Першим  прикладом  цього  постало  Велике  Біле 
Братство. Бажано, правда, щоб цей процес відбувався не в таких екстремістських 
формах, як у білобратчиків.

3. НОВІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ:
ЗМІНА СТРАТЕГІЙ

  В українському поліконфесійному середовищі доля нових релігійних течій 
і  рухів  нині  порівняно  незначна.  За  даними  Державного  Комітету України  у 
справах національностей і релігій станом на 1 січня 2011 року в Україні офіційно 
зареєстровано 2037  організацій  новітніх  релігійних  течій,  зокрема  1817
неохристиянських  (серед  них  665  належить  Церкві  Повного  Євангелія,  184 –
Українській  Християнській  Євангельській  Церкві,  123 – Церкві  Христа,  59 
новоапостольських  організацій,  55  організацій  Церкви  Ісуса  Христа  Святих 
останніх  днів).  В  Україні  офіційно  діють  158 організації  неоорієнталістського 
спрямування (серед них крішнаїтських - 48, буддистських - 58), біля 130 громад 
рідновірських  течій  (з  них  53 – РУНВіра).  Серед  загальної  кількості  діючих 
релігійних організацій всіх конфесій в Україні (35863) організації новітніх рухів 
складають біля 5,7 відсотка290.

  Проте абсолютні та офіційні кількісні показники не відтворюють повноти 
процесу поширення нових релігійних течій в Україні. Треба мати на увазі, що є 
певна  кількість  релігійних  громад,  яка  діє  поза  реєстрацією  чи із-за  відмови 
державних  органів  визнати  їх  право  на  існування,  чи  небажанням самої 
неогромади декларувати про свою наявність. І все ж таки, використовуючи лише 
офіційну  статистику,  подивимось  на  динаміку  змін,  що  відбулися в  прирості 
кількості  релігійних  громад  взагалі  і  порівняймо  їх  з  динамікою зростання 
новітніх течій.

  Якщо 1989 рік визнати роком релігійного буму в Україні, коли державними 
органами  була  зареєстрована  рекордна  кількість  громад,  то  в  наступні  роки 
спостерігається повільність, а зрештою і спад приросту релігійних організацій. В
1992-1993 рр. відзначаємо їх певну стабілізацію з подальшим (в останні 7 років)
дуже  незначним  приростом  – 2  - 5%  щорічно.  Такі  загальні  закономірності  в 
зростанні  всієї  кількості  релігійних  організацій  в  Україні  не  відносяться  до 
новітніх рухів, приріст серед яких лише з 1991 по 2000 рр. склав в середньому 
500  відсотків. Так,  наприклад,  РУНВіровські  громади  зросли  в  17  разів  (з  3 
громад  у  1991  р.  до  53 у  2010  р.).  Орієнталістські  спільноти  за  цей  же  період 
зросли приблизно на 700% (з 21 організації до 158). Цікаві процеси відбувалися 
і в неохристиянському середовищі. Найбільшого приросту зазнали саме нові для 
України спільноти. Так, Церква Повного Євангелія з 1991 по 2010 рр. зросла з 3
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громад до 665. Неіснуюча в Україні до 1992 року Новоапостольська Церква зараз 
має  59  громад.  Взагалі  відбулося  значне  зростання  релігійних  громад  всіх 
об’єднань харизматичного напрямку (з 33 до 1516). Церква Ісуса Христа Святих 
останніх днів за останні 15 років збільшилася з 2 організзацій до 52.

  Виходячи із такої статистики, можна очікувати, що неорелігійний вплив на 
духовне життя України мав би бути надзвичайно великим. Проте аналіз не тільки 
абсолютних  і  позаконтекстуальних  статистичних  даних,  а  й  відносних  та 
порівняльних  цифр,  знайомство  з  реальними  процесами  в  неорелігійному 
середовищі  дає  підстави  вважати,  що  темпи  проникнення  нових  для України 
релігій,  порівнюючи  із  збільшенням  релігійної  мережі  традиційних  церков,  є 
повільними. Хоча рік від року питома вага нових течій взагалі помалу зростає:
якщо на 1995 рік ми фіксували лише 1 відсоток неорелігійних організацій, то в 
2000 їх - вже біля 3-х відсотків, на початок цього десятиліття – біля 5,7% серед 
усіх  зареєстрованих  державою  релігійних  структур.  При  збереженні  нинішніх 
темпів зростання неорелігійних громад через 15-20 років кількість нових релігій 
в  Україні  може  скласти  до  10  відсотків  від  загальної  кількості діючих 
організацій. Це може дещо змінити релігійне обличчя України, але не істотно, 
оскільки переважна більшість нерелігійних утворень є прохристиянськими.

  Є специфіка в географічному поширенні нових релігій. Можна говорити 
про  їх  регіоналізацію - локалізацію  по  відповідних районах  України.  Розподіл 
нових течій за регіонами, як це вже відзначалося в порпередніх розділах книги, 
істотно  відрізняється  від  поширення  традиційних  конфесій.  Захід, 
найрелігійніший  район  України,  де  розміщена  нині  третина  всіх  релігійних 
організацій  (12333), найменше  відчуває  на  собі  вплив  новітніх  рухів (240).
Південні  та  Східні  області  України,  місто  Київ  нині  є  регіонами 
найінтенсивнішого  поширення  нових  течій.  В  2010  році  найбільша  кількість 
неорелігійних організацій діяла в Донецькій (370) та Запорізькій (17) областях, в 
Криму (104), місті Києві (145), які значно поступаються Західним областям за 
загальною  кількістю  релігійних  організацій  взагалі.  Водночас  у Львівській 
області серед 3040 організацій тільки 44 відносяться до неорелігійних утворень, 
в Івано-Франківській з 1363 - 15, в Тернопільській з 1748 - 12, у Хмельницькій з
1827  -  40.  Основна  мережа  релігійних  неорухів  знаходиться  на  Сході  і  Півдні 
України (1076) й  продовжує  зростати  саме  тут  переважно  за  рахунок  цих  в 
минулому  надто  затеїзованих  регіонів.  У  відсотку  до  загальної  кількості 
існуючих  релігійних  організацій  в  Україні  нові  релігійні  течії порегіонально 
поширилися  так:  Волинь  – 0,14%;  Північ  – 0,96%;  Слобожанщина  – 0,29%;
Галичина  – 0,18%;  Поділля  – 0,3%;  Степ  – 0,68%;  Закарпаття -  0,24%;
Подніпров’я  – 0,7%;  Схід  – 1,3%;  Буковина -  0,11%;  Південь -  0,68%;  Крим  –
0,29% (Релігійна панорама. – 2011. – №1). Ще більш наглядним будуть розрахунки, 
які  зроблені  на  визначенні  відсотку  новотворів  відносно  кількості  релігійних 
організацій регіону. Найменша питома вага нових течій на Галичині (1%), потім 
йдуть Волинь – 1,6%, Буковина – 3,15%, Поділля – 2,78%, Закарпаття – 4,55%,
Північ  – 6,72%,  Слобожанщина  (6,4%)  і  Крим  – 4,76%.  За  середню  межу 
поширення  НРТ  перейшли  Південь-  8,4%  і  Степ -  8,2%.  Найбільш  насичені
новими релігіями Подніпров’я, де серед всіх зареєстрованих релігійних громад
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їх  нараховується 11,3 %  і  Схід  (Луганська  і  Донецька  облості) – з  найвищим 
показником в 19%.

  Як  бачимо,  поширення  новітніх  течій  носить  регіональний  характер і 
залежить від наявності й сили традиційних Церков. НРТ відзнаходять територію 
для  свого  поширення  в  найменш  релігієзованих  регіонах  України, що  дає 
підстави стверджувати, що основними послідовниками НРТ стають не віруючі в 
минулому  чи  прихильні  до  якихось  церков  люди,  а  колишні  атеїсти або 
агностики.

Нові  течії  поширені  в  містах  і  то  переважно  центральних  та  південно-
східних  областей  України.  Зруйнована  внаслідок  урбанізації  традиційна 
релігійність,  як  і  весь  традиційний  уклад  життя  з  його  особливим  впливом 
громадської  думки  на  поведінку  людини,  виявилися  найкращим  ґрунтом  для 
поширення  саме  нових  релігій  з  їх  неприйняттям  традиції.  Показово,  що  у 
Львівській  області,  де  проживає  біля  3  млн.  громадян  України,  зареєстровано
3040 релігійних організацій, а в Києві, який за населенням дорівнює Львівщині, 
лише 1121. Тому, з’явившись як міський феномен, новітня релігійність зберігає 
цю характеристику й понині.

  Базований на статистичному аналізі огляд нових релігій, що фіксує їхню 
присутність в українському суспільстві, не дає підстав ані перебільшувати, ані 
применшувати  їхнє  значення  в  релігійному  житті  українського  суспільства. 
Враховуючи  причини  та  історію  появи  НРТ  в  Україні,  можна  спрогнозувати  і 
перспективи їх буття в духовному розвитку сучасної України, які не оцінюються 
експертами як райдужні.

  В  поширенні  НРТ  в  Україні  виділяється 2 етапи:  екстенсивний,  який 
припадає  на  кінець  80-х-середину  90-х  років  ХХ  ст.,  та  інтенсивний,  що 
розпочався із середини 90-х років і пов’язаний з певною стабілізацією стрімкого 
зростання  кількості  релігійних  громад.  Перший  етап  характеризується  як 
великим напливом, так і не меншим відтоком віруючих з нових громад. На той 
час  церкви нагадували  табори  для  переміщених  осіб  – тисячі  людей  снували 
туди-сюди. Головне, що визначало подальше перебування людини в церкві після 
періоду романтичного захоплення, було те, чи ця релігія відповідає її зовнішнім 
і внутрішнім потребам, чи здатна людина дотримуватися всіх тих приписів, які 
сповідуються даною релігією, зокрема, чи здатна вона важко духовно працювати 
над собою, ходити на зібрання, слухати проповіді, читати священні тексти, жити 
відповідно до релігійно-церковних вимог.

  Тому то  другий  етап  постає  вже  як  етап  відбору  дійсно  віруючих  з 
випадково  зайшлих  до  церкви.  Це - етап  сутнісної  трансформації  вірних,  їх 
якісного  внутрішнього  зростання,  утвердження  і  зміцнення  у  вірі.  Це  етап 
організаційного  оформлення  громад,  висування  лідерів  вже  українського 
походження, здобуття себе як інституції серед інших подібних інститутів.

  Нині  можемо  говорити  про  початок  третього  етапу  у  бутті  неорелігій  в 
Україні. Всі наявні течії НРТ (за винятком хіба що харизматів) загальмувалися у 
своєму  кількісному  зростанні.  Деякі  з  них  відмовилися  від  первісних  планів 
духовної  колонізації  українців,  зазнавши  тут  провалу  в  проповідництві.  Деякі
рухи просто зникли. Зокрема, припинило свою діяльність Велике Біле Братство,
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не  видно  маршів  Армії  спасіння,  не  чутно  про  послідовників  Муна,  фактично 
згорнута  місія  славнозвісної  «Сім’ї».  З  метою  збільшення  свого «електорату» 
позбулася  українськості  неоязичницька  спільнота  В.Куровського. Як  бачимо, 
НРТ в Україні зазнали не тільки певні успіхи в поширенні, але й помітні поразки.

  Підводячи  підсумки  25-тирічного  існування  НРТ  в  Україні,  зауважимо, 
що:

По-перше,  релігійна  карта  України,  яка  раніше  була  обмежена  лише
“дозволеними”  дев’ятьма конфесіями,  із  помітним  поширенням  НРТ  значно 
урізноманітнилася, що в житті народу створило унікальну ситуацію реального
(практичного)  релігійного  і  світоглядного  плюралізму.  Це,  зрозуміло,  веде  до 
руйнації відносної релігійної гомогенності українського суспільства, але навряд 
чи  її  вдасться  зберегти  на  наступні  роки,  якщо  Україна  усвідомлює  себе 
частиною  світового,  зокрема  європейського,  співтовариства,  глобалізованого 
світу. Останній давно вже характеризується як поліконфесійний.

  Завдяки  новим  релігіям  ідейний  та  екзистенційний  простір  України 
збагатився  нетрадиційними  підходами  й  способами  життя,  що  будуються  на 
інших світоглядних засадах ніж ті, що були притаманні українцям від роду. Це 
можна сприймати як загрозу розмиття традиційної суспільної та індивідуальної 
свідомості, яка після багатьох років ідейної інтервенції, понад трьохсотлітньої 
російської колонізації ще не відновилася й не зміцніла. В неї включаються деякі 
інородні уявлення і звичаї (зокрема, про переселення душ або надто активне чи 
навпаки  – надто  пасивне  ставлення  до  життя).  Присутність  нових, 
альтернативних  релігійних  явищ  струснуло  традиційний  світогляд, спосіб 
мислення, традиційні устої українського суспільства. Українці побачили, що є 
інше і  що  воно  не  завжди  гірше  від  українського.  За  кожною  нетрадиційною 
релігією  стоїть  інша  культура,  інші  стереотипи,  які  не  збігаються  з  нашими 
автохтонними. Світоглядна революція відбувається не просто в змінених умовах, 
а  в  умовах  ринкової  конкуренції.  Не  дарма  сучасну  ситуацію  вибору  релігій 
порівнюють з маркетом, де попитом користується дешевший і якісніший товар. 
Зрозуміло, що ніякий державний контроль за тим, яка релігія має стати масовою, 
не діє, повернення до ситуації домінування в наступні роки якоїсь однієї релігії 
чи Церкви вже неможливе.

  Більшість  Церков  вже  переконані  в  тому,  що  існування  в  одному 
релігійному і духовному просторі різних релігій, конфесій, релігійних громад –
реальність, тому почалися пошуки форм активного і толерантного співіснування 
між  ними.  Останні  завершилися  утворенням, фактично  альтернативної 
державній Міжконфесійній Раді Церков і релігійних організацій, яка складається 
тільки  з  традиційних  релігій  і  Церков,  структури  для  об’єднання релігійних 
меншин  – Української Асоціації  релігійної  свободи,  яка  є національним 
відділенням Міжнародної  асоціації  (International  Religious  Liberty  Association). 
Відділення  релігієзнавства,  оскільки  ВРЦіРО  виявилася  протягом десятиліття 
якоюсь  замкнутою  структурою  ініціює  питання  утворення  при  Українській 
Асоціації релігієзнавців Міжконфесійної ради релігійних меншин України.

Політичні потрясіння в Україні кінця 2004 року спричинили появу ще й
Міжхристиянської  та  Міжпротестантської  нарад  Церков,  зорієнтованих  на
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оперативне реагування на складні суспільні процеси. Утворення таких структур 
є  певною  реакцією  тих  конфесій,  які  стурбовані  поправінням  українського 
суспільства,  можливістю  втрати  демократичних  досягнень  українського 
законодавства,  державно-церковної  політики  в  сфері  свободи  релігії, 
зорієнтовані на утвердження толерантності і терпимості в суспільстві.

  По-друге, етап інтенсивного розвитку релігійної мережі, в т.ч. й новітніх 
течій,  в  Україні  завершився.  Ріст  релігійних  громад  стабілізувався  і  складає  в 
середньому  2-4%  на  рік.  Це  орієнтує  НРТ  на  зміну  своєї  стратегії  і  тактики  в 
українському  суспільстві.  В  останні  роки  громади  акцентують  увагу  на 
інтенсивності  свого  розвитку,  працюють  над  якісними  показниками своєї 
присутності в суспільстві. Вони не стільки прагнуть залучити в свої  спільноти 
нових вірних, скільки підняти духовний рівень вже наявних членів. В цьому у 
них вже є певні досягнення: налагоджено видання своєї літератури, відбувається 
підготовка українських проповідників, ведеться індивідуальна робота з кожним 
віруючим,  якого  залучають  до  релігійного  навчання,  підвищують  його 
культурний, освітній, богословський рівень, а відтак – і відпровідний рівень всієї 
віросповідної  спільноти.  Нові  течії  виступають  за  активну  присутність 
віруючого  в  житті  громади  і  суспільства,  успішну  адаптацію  до  конкретного 
етнокультурного  середовища.  Можна  сказати,  що  нині  громади  НРТ 
переживають  етап  активного  пристосування.  Це  надзвичайно  піднімає  їх 
творчий дух. На зміну строгій регламентації, обмеженням в діяльності, життю за 
чіткими  вказівками  керівників  громад,  які  були  необхідні  раніше для  їхнього 
виживання, приходить деяка лібералізація, заснована на принципі не обмеження 
чи виключення, а виправданої дозволеності і додатковості. Цінується ініціатива, 
пошук  ефективних  способів  роботи  з  різними  верствами  населення, хоча,  без 
сумніву, постійний і повсемісний контроль з боку керівних органів конфесій або 
Церков за ними все ще зберігається.

  В зв’язку з цим постала проблема свободи в релігії, проблема визначення 
тих  меж  людської  творчості  в  релігійній сфері,  які  дозволені  в  тій  чи  іншій 
традиції.  Найбільш  успішними  і  стабільними  виявилися  ті,  які  віднайшли 
розумну міру між новаторством і консерватизмом, але дискусії в самих громадах 
продовжуються, часто в гострих формах явного незадоволення щодо політики 
керівництва, його стратегії релігійного розвитку і вибору тощо.

  По-третє,  НРТ  – це  не  цілісний  феномен.  Він  представлений  різними 
генетичними  коріннями,  соціокультурними  типами,  соціальною  орієнтацією, 
специфічним професійним та освітнім складом громад, віковими особливостями 
адептів  кожної  з течій.  Оцінюючи  віровчення  і  діяльність  того  чи  іншого 
новітнього  утворення,  бажано  прагнути  до  об’єктивності  та  історичності  у 
підходах,  аналізувати  кожний  рух  індивідуально,  конкретно,  не  переносячи 
автоматично побутуючі  ще  висновки  щодо  антисоціальності  Великого  Білого 
Братства  90-х  рр.  ХХ  ст.  на  всі  новітні  течії,  щодо  негативних  наслідків 
діяльності АУМ Сінрікьо в Японії на діяльність такої ж організації в Україні.

  Але  скільки  б  не  з’являлось  нових  течій - як  за рахунок  об’єднання  або 
дроблення вже існуючих, так і поширення до певного часу абсолютно незнаних 
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- при всьому цьому християнська домінанта в Україні збереглася і збережеться й 
надалі.

  По-четверте, розгортання нових течій проходило за відносно сприятливих 
умов, які в наступні роки, певно, зміняться. На перших порах ні суспільство, ні 
державні органи, ні громадська думка не були налаштовані проти нових течій. 
Тепер суспільство більш обізнане (хоч і однобічно) лише з негативною оцінкою 
неорелігій. Тому на зміну його індиферентизму щодо нових релігій приходитиме 
негативізм.  Суспільство  у  своєму  ставленні  до  нетрадиційної  релігійності  в 
цілому стає все більше нетерпимим, відчувається певний супротив поширенню 
новітніх течій з боку державних, традиційно-церковних та частини громадських 
структур. В суспільній свідомості сформований, а в мас- медіа вербалізований 
сталий  стереотип  щодо  НРТ:  це  чужі,  ворожі,  шкідливі,  частіше  всього  –
псевдорелігійні  утворення,  які  зомбують  українське  населення,  поширюють 
неправдиву  віру,  руйнуючи  істинну  духовність  українського  народу.  Вони  є 
тотальною  загрозою  українському суспільству,  здоров’ю  нації,  державній 
безпеці.  Всі  віруючі  НРТ  – це,  в  кращому  випадку,  жертви,  а  в  гіршому -
бездуховні  істоти,  зрадники  свого  народу.  Висновок  один  – винищити  вірус 
захоплення неукраїнськими релігіями, навіть заборонивши їх діяльність.

  По-п’яте, ставши фактом і фактором сучасного українського релігійного 
життя, НРТ все більше перетворюються з тимчасової та одноразової турботи на 
серйозну  соціокультурну,  ідеологічну,  суспільно-психологічну,  політичну, 
часом економічну проблему, яку неможливо вирішити шляхом простої заборони. 
Досвід із Великим Білим Братством, як і з АУМ Сінрікьо, діяльність яких була 
припинена  в  судовому  порядку,  не  призвів  до  бажаних  результатів.  Обидві 
організації  продовжували  утаємничено  існувати.  Тим  більше,  що, згідно  з 
українським законодавством, діяльність в Україні релігійних спільнот не вимагає 
обов’язкової офіційної їх реєстрації.

  Феномен  НРТ  потребує  глибокого  і  професійного  вивчення, 
зацікавленості суспільства, в т.ч. і держави, тими процесами, що відбуваються у 
духовній  сфері.  А  це  передбачає  накопичування  інформації  про  походження 
неорелігійних явищ та тенденції їх розвитку. Джерелами таких даних є не тільки 
віросповідна література НРТ, а й живе спілкування з їх керівниками, з простими 
віруючими,  включене  спостереження  за  їхньою  активністю.  Останнє особливо 
важливо для того, щоб бути в курсі реальних, а не надуманих проблем НРТ та 
їхньої  присутності  в  суспільстві.  В  інтересах  і  суспільства,  і НРТ  досягнути 
безконфліктного  співіснування,  звільнитися  від  давніх  стереотипів,  від 
асоціальних  чи  навіть  антисоціальних  орієнтацій  НРТ,  від  їх  сектантських 
настроїв,  від  взаємної  недовіри  та  агресивності,  прагнути  до  інтеграції 
конструктивно налаштованих НРТ в українську постмодерну реальність.

Видрукувано в монографії «Україна релігійна. Кн.1: Стан релігійного.
життя в Україні» (К., 2008).
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4. ФЕНОМЕН Н Р Т В БАГАТОМАНІТТІ ЙОГО ОЦІНОК

  Зіткнувшись  з  новим  феноменом,  українське  суспільство  прагне 
визначитися щодо нього, що, як виявилося, зробити дуже не просто. Сподівання 
на закордонний досвід, в результаті чого більшість країн світу, де поширені НРТ, 
вже  оформили  свої  стосунки  з  ними,  не  справдилися.  Ніхто  за  нас самих  не 
визначиться щодо неорелігій, оскільки тут важливою є власна концепція, оперта 
на  свої  традиції,  закономірності  історичного  розвитку,  ментальність  народу 
тощо. Але знайомство  з існуючими  моделями ставлення до НРТ з боку інших 
держав може виявитися відправним, а відтак і корисним пунктом.

  Так, США характеризуються загалом нейтральністю щодо НРТ як з боку 
різних державних структур, так і суспільства в цілому. Більшість європейських 
країн,  де  існували  державні  релігії  і  державні  Церкви,  пройшли шлях  від 
заборони  деяких  напрямків  НРТ  до  зняття  цих  обмежень,  оскільки релігія  все 
більше перетворюється на приватну справу. Тому всі проблеми, пов"язані з НРТ, 
розв"язуються не на державному, загальносуспільному, а на індивідуальному чи 
сімейному  рівні  (Великобританія).  В  країнах,  де  існує  давня  традиція  свободи 
совісті  (наприклад,  Голандія чи Швейцарія),  з  появою  НРТ  виникли  деякі 
проблеми,  для  розв"язання  яких  постворювали  різні  комісії,  підкомітети  (при 
Парламентах,  Міністерствах  охорони  здоров"я,  освіти  тощо)  з  метою  вивчити 
висунуті  проти  НРТ  звинувачення.  Висновки,  зроблені  в  різних  країнах,  як 
правило, збігаються: вступ до НРТ - результат свідомого вибору особи, поважа-
ючи права якої, держава гарантує свободу совісті. Означена політика щодо НРТ 
є винятково зваженою.

Найагресивніше  ставлення  до  НРТ  демонструє  Франція - батьківщина
багатьох так званих тоталітарних сект. Участь в останніх розцінюється як загроза 
існуванню суспільства, самій Франції, змова проти культури. В боротьбі проти 
НРТ  тут  об"єдналися  Католицька  Церква  і  антикультовий  рух.  Але 
найсильніший  антикультовий  рух  діє  в  Німеччині,  де  НРТ  розглядаються  як 
загроза  не  тільки  суспільству,  а  й  індивіду,  оскільки  формує  тоталітарну 
свідомість. Шляхом Франції і Німеччини у своєму ставленні до НРТ пішла й Ро-
сія. Дещо інша ситуація в Україні, де відсутня державна Церква, а природі самих 
українців характерний дух толерантності і релігійної терпимості. Як бачимо, в 
тих країнах, де Церква відокремлена від держави й існує реальна свобода совісті, 
суспільство  відносно  спокійно  ставиться  до  НРТ,  в  усякому  разі неагресивно, 
зважено. Там же, де ще й досі зберігся за якоюсь Церквою статус державної, не-
терпимість щодо НРТ набирає крайніх форм.

  Незважаючи  на  такі  різні  орієнтації  окремих  країн  щодо  НРТ,  проблема 
оцінки  останніх  актуальна  і  досі,  оскільки  будь-який  трагічний  випадок  в 
неорелігійній  сфері  поновлює  хвилю  боротьби  опонентів  альтернативних 
релігій.

  Всю  гаму  ставлення  до  НРТ  можна  представити  у  формах  негативного, 
індиферентного  або  зацікавленого  їх  сприйняття.  Не  важко  передбачити,  яка 
саме частина суспільства репрезентує кожну з них. Негативісти об"єдналися у
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так звані антикультистські рухи, куди увійшли традиційні Церкви, члени сімей 
сектантів.

  Історія  антикультового  руху  за  кордоном  нараховує  кілька  десятиліть. 
Серед найвідоміших - Американська психологічна асоціація (під керівництвом 
Маргарет Сінгер), Міжнародний центр "Діалог" (створений професором теології 
Іоханнесом Огордом при університеті м.Орхуса в Данії). Багато антикультових 
організацій  у  формі  спеціально  створених  центрів  консультацій  і допомоги  з 
питань  НРТ  діє  в  Німеччині.  До  них  входять  фахівці різних  профілів  (юрист, 
лікар,  психолог,  протестанський  пресвітер,  соціолог  тощо),  які субсидуються 
державою.  Антикультистські  організації  активно  виявляють  і  критикують 
недоліки НРТ, часто відвертають негативні наслідки діяльності певних неогруп, 
але  робиться  це  в  надто нетерпимих  формах.  Часто  антисектантам  не  вистчає 
наукової безпристрастності і об"єктивних підходів.

  Антикультовий  рух  існував і  в  Україні,  члени  якого були об"єднані  в 
організацію  "Порятунок",  яка  утворилася  як  реакція  на  активізацію  Великого 
Білого  Братства,  Міжнародного  Товариства  свідомості  Крішни,  деяких 
неохристиянських об"єднань. Його діяльність нічим не відрізнялася від методів 
і  форм  закордонних  антикультових  центрів.  Головним  їх  завданням було 
поширення  інформації  про так  звані тоталітарні  і  деструктивні  секти, 
формування негативної громадської думки щодо новітніх релігійних явищ. Для 
цього використовувалася безліч міфів, що поширювалися про нові релігійні рухи 
антикультистами.

  Базовим міфом антикультизму можна вважати те, що НРТ не є релігіями. 
Частіше всього їх називають псевдо- або квазіявищами, тобто чимось недійсним, 
штучним,  вигаданим,  так  званим,  ненатуральним,  в  кращому  випадку  – свого 
часу  створеними  ідеологіями,  які  розповсюджуються  комуністами  або 
імперіалістами  з  метою  планетарного  панування  в  світі  через  укорінення  в 
молодіжному середовищі шляхом завоювання розуму і душі молодих людей. Ідеї 
змови,  поширені  ще  в  доперебудовні  часи,  в  силу  вияву  традиційного  стилю 
мислення  популярні  й  сьогодні.  Страх  перед  ідейною  інтервенцією охопив  не 
лише посткомуністичні  країни,  він  характерний  і  для  західної  суспільної 
свідомості.  Один  із  теоретиків  антикультового  руху  Тед  Патрік  (США)  прямо 
писав,  що  "американські  релігійні  секти  є  породженням  і  зброєю комунізму -
засобом перемогти Америку".

  Невизнання НТР релігіями аж ніяк не впливає на релігійну сутність цього 
явища.  Адже  не  можна  заперечити  те,  що  і  в  сектах,  і  в  культах, квазі- чи 
псевдорелігіях,  присутня  віра,  причому  віра  не  просто  в  якусь  ідею  чи 
абстракцію, а в Бога. Прихильник будь-якого новітнього релігійного утворення, 
навіть  якщо  він  вважає,  що  його  група  не  належить  до  релігійних і  називає  її 
шляхом духовного спасіння чи духовним вченням чи якось інакше, на питання 
чи вірить він в надлюдські, вищі, абсолютні сили, в кінцевому рахунку - в Бога, 
віповість  ствердно.  У  сучасної  науки  немає  якихось  специфічних засобів 
виявити, виміряти і підтвердити наявність віри у людини. Лише самозасвідчення 
нею своєї віри є ознакою її реолігійності. При цьому вона може і не належати до
певної  Церкви,  не  виконуванти  обряди,  бо  віра - це  такий  внутрішній  стан
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людини,  знаходячись  у  якому  вона  переживає  контакт  і  близькість з 
надприродним, відчуває його перебування в собі чи поруч з собою. Релігійний 
досвід,  якщо  він  є, не  залежить  від  наявності храму  чи  посередника,  магічних 
обрядів чи культових дій. Відтак заява адептів нових релігій про свою віру в Бога 
чи богів і переживання ними зв"язку із трансцендентними силами є абсолютно 
достатньою для визнання НТР релігійними феноменами, тобто релігіями.

До  розряду  популярних  міфологем  можна  також  віднести  концепцію
"промивання мізків"  (brainwashing - брейнвошінг),  в  результаті  якого  нібито 
відбувається  насильницьке  програмування  членів  секти  на  відмову від 
колишнього способу життя, від батьків, від їх цінностей, від суспільства тощо.
"Промивання мізків"  розглядається  як  ворожі  експерименти  в  сфері  контролю 
над розумом, над свідомістю спочатку членів новітніх релігійних утворень, а в 
перспективі  – над  будь-якою  людиною.  В  такому  разі  секти  постають  як 
майданчик для випробування новітніх технологій контролю за свідомістю (mind 
control), а тому сектанти є невинними жертвами потенційних ворогів, суперників 
держави.  Під  час  кодування,  зомбування,  гіпнозу  людина  перетворюється  на 
слухняну  одиницю  в  руках  ворожих  сил,  які  не  тільки  психічно  знищують 
людину,  перетворюючи  її  на  зомбі,  на  робота,  а  й  через  насильницьке 
використання наркотиків, транквілізаторів або збуджуючих препаратів наносять 
їй  фізичної  шкоди.  Участь  в  НРТ  розглядається  як  результат  насилля над 
психікою людини, у якої відібрали розум, волю і свободу. Але звинувачення в 
насиллі при наверненні новоприбулих майже завжди заперечується останніми. 
Якщо не було насилля, обману в залученні та утриманні неовіруючих в нових 
громадах, то  єдиний  шлях  з"ясувати  їх  перебування  там - це  оголосити  їх 
психічно  хворими  й  такими,  які  потребують  депрограмування,  звільнення  від 
полону,  а  відтак і повернення  до  попереднього  життя.  Оскільки  нові  течії 
промивають мізки, то їх, робиться висновок, треба заборонити.

  Популярне словосполучення "промивання мізків" - чи не найгірше серед 
усіх можливих позначень певного явища, бо воно аж ніяк не може виступати у 
ролі  терміну,  скоріше  існує  як  метафора  на  зразок  "з’їсти  пуд  солі".  Мізки  не 
можна промити буквально, тобто промивка мізків відсутня як така. Використане 
поняття  в  даному  випадку  позначає  одне  з  універсальних  явищ  в  людському 
суспільстві:  вплив  однієї  людини  на  іншу.  Особистісний  або  психологічний 
вплив існує не лише в сфері релігійного життя. Людина постійно знаходиться під 
різними видами впливу, в результаті чого вона, як приклад, може змінювати свої 
політичні переконання, перебувати в тій чи в іншій партії, переходити з однієї в 
іншу. Ми вже не говоримо про зміну економічних, культурних та інших інтересів 
і уподобань людини, і ніхто не вбачає в цьому наслідки брейнвошінгу. Як тільки 
заходить  мова  про  нові  релігії,  замість  нейтральних  "навернення",
"трансформація",  "реформа",  "зміна"  використовують  поняття  "промиввання 
мізків". На відміну від інших світоглядних змін, навернення у віру описується як 
навіюване  божевілля,  кодування,  переключення,  втрата  розуму,  викрадення 
психіки, зміна мислення, заволодіння свідомістю. Деякі психологи говорять про 
синдром  кодування,  самонавіювану  регресію  особистості,  деструктивне
сектантство.  Прийняття  нових  духовних  ідеалів  і  вчень  подається як  психічне
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захворювання,  а  стан  віруючого  НРТ  кваліфікується  як  психопатичний  транс. 
Замість психологічного дослідження феномену віри подається медичний діагноз:
НРТ - паталогія і порушення психіки. Це описує Вісник Академії психіатрів (Див.:
№1 за 1997 рік).

  Членство  в  секті  розцінюється  як  хвороба,  релігія  сприймається як 
наркотик.  Помилковість  поданих  описань  процесу  релігійного  навернення 
настільки  очевидна,  що  вона  не  вимагає  навіть  якогось  спеціального 
заперечення.

  Абсолютне несприйняття антикультистів викликає наслідок "промиввання 
мізків",  тобто  такої  трансформації  свідомості  людини,  внаслідок якої  вона 
змінюється  до  невпізнанності.  Більшість  НРТ  і  не  заперечують,  що  нічого  не 
відбувається  з  новонаверненим  в  результаті  впливу  їх  вчення,  діяльності, 
спілкування  з  іншими  віруючими.  Прагнучи  оновити  людину,  вони  прямо 
заявляють  про  свою  мету  і  зрештою призводять  до  кардинальних  змін  у  її 
свідомості та житті. Світоглядні та діяльнісні трансформації - це наслідок будь-
якого впливу - філософського, соціального, політичного тощо. Релігійний вплив 
в цьому не є винятком.

  Надто поширений міф "промиввання мізків"  використовується  фактично 
для боротьби проти нових явищ - і не просто як  антитезис вченням НРТ, а як 
соціальна  зброя  проти  будь-яких  непопулярних  груп,  проти  альтернативних 
лідерів, світоглядів, релігій. Спираючись на неї, з благородною метою захисту 
інтересів  людини  можна  дозволити  використовувати  депрограмування, 
запроваджувати  законодавчі  санкції,  забезпечувати  урядовий  бюрократичний 
контроль над духовними процесами в країні тощо.

  Антикультові  міфи  доповнюються  положенням  про  особливі,  гіпнотичні 
здатності  лідерів  неорелігійних  громад,  яких  звинувачують  у  посяганні  на 
свободу  вірних,  у  маніпуляціях  ними,  використанні  їх  праці,  присвоєнні  їх 
майна,  в  сексуальних  присилуваннях  тощо.  Очевидно,  що  керівники НРТ,  як 
правило  в  силу  своєї  харизматичності,  мають  великий  авторитет серед  своїх 
послідовників.  Це  сприяє  формуванню  авторитарності  в  їх  характері,  стилі 
керівництва громадами. Живий приклад – діяльність в Україні в недалекі роки 
«Посольства  Божого»,  очолюваного  вихідцем  з  Нігерії пастором Сандеєм 
Аделаджою.  У  таких  лідерів  з"являється  бажання  навіть  досягти  фінансового 
успіху  чи  сексуальних  задоволень  або  просто  владності  над  людьми. 
Новонавернений, на переконання антикультистів, знаходячись в результаті так 
званого зомбування під повною владою лідера, сам набуває якоїсь магічної сили 
заманювати  в  свою  групу  нових  людей,  які, в  свою  чергу, в  такий  же  спосіб 
вербують нових послідовників. Так зростає група, члени якої приречені прожити 
все  життя  як  раби  під  владою  всемогутнього  свого  лідера.  В  такому  разі 
виникнення  нових  релігій  пов"язується  з  наявністю  небезпечного для 
суспільства лідера, якого достатньо ізолювати, щоб явище зникло.

  Цей  міф  користується  особливим  успіхом,  оскільки  точно  вказуються 
винуватці НРТ. Немає потреби доводити, що роль особи в релігійному русі часто 
є  визначальною,  але  навряд  чи  всіх  релігійних  лідерів  можна  звинувачувати  у
злому умислі, в авторитаризмі та посяганні на свободу своїх вірних. НРТ дуже
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відрізняються одна від одної за типом організації і керівництва. Зрозуміло, що в 
крайньому  випадку  можна  говорити  про  тимчасову  і  перехідну  стадію 
психологічної  залежності,  але  остання  досягається  за  рахунок  фізичного 
примусу,  тортур,  каземату.  Ми  не  виключаємо,  що  існують  такі  неорелігійні 
організації, вступ до яких є примусовим, а вихід - проблематичним. Зрозуміло, 
що  будь-яка  нова  організація,  її  лідер  зацікавлені  в  прирості  вірних  і буде 
боротися за кожного потенційного члена своєї громади. І якщо останній надумає 
вийти з неї, то громада буде прикладати максимум зусиль, щоб зупинити вірного. 
Але силою важко втримати.

  Показником  свободи  вибору  вважають  плинність  членів  в  НРТ.  Так, 
скажімо,  до  релігійної  місії  "Сім"я"  в  різні  часи  вступали  38  тис.  осіб,  але  на 
сьогодні залишилося в їх громадах лише 10% дорослих членів від цієї цифри –
десь 4 тисячі дорослих членів (Статистика Всесвітньої служби Famile. -1993.- Січень).

  Маємо констатувати, що вхід/вихід в НРТ занадто спрощений, тобто зміна 
переконань  нагадує  зміну  роботи,  громадянства,  супутника  життя тощо.  Але 
окремі  випадки  особливого,  як  кажуть,  гіпнотичного  впливу  лідера  групи  на 
своїх  послідовників,  ускладнення  з  вступом  і  виходом  з  громади не  треба 
переносити на всі рухи огульно, а аналізувати кожний випадок окремо.

  Міфи  про  НРТ  надто  популярні  і  далеко  не  всі  ще  вичерпані. 
Найактивнішими їх пропагандистами виступають традиційні Церкви, особливо 
православні.  Нічого  дивного  в  цьому  немає,  оскільки  конкуренція між 
традиційними  Церквами  і  неортодоксальними  релігійними  рухами  очевидна. 
Знаючи, що нові Церкви рішуче відкидають православ"я, останнє не може мирно 
ставитися  до  НРТ.  Воно  попереджає  своїх  вірних  про  духовну  небезпеку,  яку 
несуть нові релігії, і прагне дискредитувати їх вчення.

  Власне  Українські  православні  Церкви  не  мають  своїх  теоретиків 
антикультового  руху,  тому  послуговуються  ідеями  і  оцінками  Російської 
Православної Церкви - матірної Церкви для більшості православних українців, а 
то й просто голослівними оцінками «тоталітарні культи», «сатанинські витвори» 
тощо.

  До  псевдорелігій  або  релігійно-містичних  лжевчень  слід  віднести,  на 
думку  російських  православних  богословів,  майже  всі  неправославні  Церкви. 
Виняток  зроблений хібащо для  Католицької  Церкви,  яка  нібито  відпала  від 
єдиної,  святої,  соборної  та  апостольської  Церкви  ще  в  1054  році.  Схизма 
католиків пояснюється їх новшествами щодо передань та звичаїв апостольської 
Церкви  а  також  спотвореннями  християнських  догматів.  Деякі  послаблення  у 
критиці неправославних вчень зроблені для лютеран, кальвіністів, реформаторів, 
пресвітеріан  та  англікан,  які однак  так  нібито  і не  змогли  відновити  Христове 
вчення в його апостольській чистоті, а тому є хибними (Див.: Современные ереси и 
секты России.- Рязань, 1996).

  Вся решта  релігійних  течій  однозначно  засуджується  як  диявольський 
витвір.  У  більш  серйозних  дослідженнях  православних  священиків, зокрема 
диякона  А.Кураєва,  не  знайдемо  таких  прямих  випадів  проти  національних  і 
світових релігій, хоч результатом аналізу теософії з позицій православ"я все одно 
є той самий висновок (Див.: Кураев А. Сатанизм для интеллигенции. В 2-х т.- М., 1997).
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  Боротьба  із  "сектантством"  РПЦ  ведеться  різними  способами:  за 
благословінням єпископа Белгородського і Старооскольского Іоанна видається
"противосектантское  издание  "Миссионерское  обозрение"  (додаток до  газети
"Православная  Москва»),  функціонує  Центр  реабілітації  жертв  нетрадиційних 
релігій  пам’яті  А.С.Хомякова,  очолюваний  православним  священиком  Олегом 
Стеняєвим  (голова  редакційної  ради  "Миссионерского  обозрения"). Відомий 
богослов  Олександр Дворкін очолює  Інформаційно-консультативний  центр 
свмч. Ірінея, єпископа Ліонського. Вважаючи, що "найкраща форма спілкування 
між різними релігіями - це диспут", О.Стеняєв переконаний, що "спасіння поза 
Православною Церквою немає", називаючи при цьому навіть буддизм та індуїзм
"дремучими созданиями",  Коран  – фанатичним витвором,  Веди  – безумними 
оповідями.

  Українські  православні  Церкви  у  своїй  діяльності  обмежуються 
проведенням  прес-конференцій,  закликами,  зверненнями,  постановами 
архієрейських соборів, в яких кваліфікують сектанство та місіонерство як засіб 
руйнування моральності народу, національних традицій, як загрозу духовному 
здоров'ю  громадян,  самому  існуванню  нації.  Так,  глава  Української 
Православної  Церкви  Київського  Патріархату  Філарет  вважає,  що  нові  релігії 
призведуть навіть до зміни в Україні духовного генофонду. Із врахуванням цього 
він  обстоює  думку  про  необхідність  заборони  державою  месіонерської  ді-
яльності. "Душею нашого народу є православ"я, - наголошує патріарх. - Не буде 
цієї душі - не буде й України" (Філарет, патріарх. Доповідь на Помісному Соборі УПК 
КП 20-21 жовтня 1995 р.// Православний вісник. – 1995. - №11-12. – С. 20).

Не тільки ієрархи, а й рядове православне священство зазначає, що "укра-
їнську  душу  терзають,  шматують  місіонери  зі  всіх  сторін  світу". Як  пише 
настоятель  Святоуспенського  храму  УПЦ  МП  м.  Хмельницього  о.Леонід 
Лабунський, "нація ще не знала такої широкомасштабної експансії, а до чого це 
призводить,  видно  хоча  б  на  прикладі  агресивної  діяльності  секти  Білого 
Братства" (Агенство релігійної інформації. – 1997. – 5 грудня).

  Проблему примирення та об"єднання різних гілок православ’я священик 
пропонує  вирішити  через  створення  на  Хмельниччині  Подільського 
православного  браства  святого  Володимира  Великого,  яке  вбачатиме  своє 
покликання в захисті православ’я від різноназваних груп та сект.

  Почастішали  в  православних  проповідях  думки  про  те,  що  в  особі 
місіонера  іншої  віри  нині  "постає  сам  диявол", але  постає  він  у формі,
"пристосованій  до  рівня  духовного  та  інтелектуального  розвитку людства,  до 
нових  історичних  умов".  Приходячи  до  людини  в  образі  ангела  світу, 
позаземного  вчителя  і  наставника,  місіонер дає  їй  таку  мудрість,  яка  зрештою 
приводить  "людину  до  спілкування  із  сатаною".  Патріарх  Філарет прирівнює 
сповідування людиною інших вірувань, окрім православ'я, до атеїзму. "Диявол 
продовжує  спокушати  людей  і  віддаляти  їх  від  Бога  і  справжнього духовного 
життя, - заявляє він.- Зараз стало не модним заперечувати Бога, тому істинну віру 
в Бога часто стали змішувати з іншими віруваннями  хибними, хоча зовнішньо 
пристойними" (Філарет,  патріарх.  Звідки  прихїодять  спокуси//  Православний  вісник.  –
1996.- № 9-10. – С. 16).
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  Вбачаючи у нових релігіях основну причину кризи традиційних Церков, а 
відтак  і  зменшення  темпів  зростання  релігійності  в  суспільстві, православні 
священики  вимагають  заборонити  діяльність  НРТ  в  Україні.  Дещо 
поміркованішими є православні автокефали. "Якщо люди йдуть до лжепророків,
- зауважує  архієпископ  Української  Автокефальної  Православної  Церкви  Ігор 
Ісиченко, - то це означає, що ми вчасно не навчили їх, не задовільнили їх духовну 
спрагу, не дали можливість зустріти Живого Бога в пресвятому Храмі".

  Але й православне середовище не одноманітне у своєму ставленні до НРТ. 
І  справа  тут  не  у  віросповідності,  а  в  загальній  культурі  особи,  суспільства.
Прикладом  цього є  стаття  ігумена  Іннокентія  (Павлова),  надрукована  в
"Церковно-общественном  вестнике" - додатку  до  французької  газети  "Русская 
мысль". Істерією навколо сект і культів хочуть відволікти увагу від кризи правос-
лавниих  Церков,  від  того  параліча,  в  якому  ці  Церкви  знаходяться.  Церкві 
потрібне  відродження:  відродження  головної  ідеї,  яку  несе  з  собою  і  в  собі 
Церква, відродження свяшеницьких кадрів, дійсно культурних і духовних людей, 
відродження віруючих, які б сповнилися вірою у Христа, у його боголюдськість, 
у спасенність і жертовність (Русская мысль. - 1997. - 2 ноября).

На  жаль,  дійсну  проблему  винесено  за  рамки  самого  православ"я:
відзнайшовши  зовнішнього  ворога,  Церква  буде  свої  проблеми  вирішувати, 
борючись  з  ним,  а  не  вдосконалюючи  себе,  свої  структури,  методи 
душпастирського  служіння,  зв"язку  з  вірними.  Для  православної  Церкви  дуже 
важливо,  на  нашу  думку,  навчитися  утверджувати  свою  ідентичність,  але  не 
через  критику  і  активне  несприйняття  іншого  світогляду,  а  залишатися 
відкритими  до  теологічних  і  моральних  цінностей  інших  віросповідань,  тобто 
доводити свою правоту не через заперечення правоти інших.

  Греко-Католицицька  Церква  також  виставляє  загороджувальні  бар'єри 
проникненню нових релігійних течій. Теоретично при цьому вона спирається на 
оцінку  греко-католицизму  як  національної  традиції,  завдяки  якій  лише  й 
можливе самозбереження українства як етносу. "Йде велика боротьба, стрімко 
помножуються  секти,  які  зчинюють  баламутство  у  народі,  а  він  легковажить 
своєю традиційною конфесійністю, своєю вірою, за яку стільки перетерпіли наші 
батьки", - ці слова єпископа Церкви Софрона Мудрого відображають ставлення 
греко-католицизму  до  місіонерської  діяльності.  Характерним  є  те,  що  вину  за 
поширення  цього,  як  зазначається,  "релігійного  неладу  та  анархії"  владика 
переносить на самих вірних, які практично не виявляюють своєї віри, не йдуть 
мужньо  в  народ,  не  дають  "приклад  побожного  життя",  не  спростовують
"псевдосвідчення  місіонерів" (Мета.  – 1997.  - №11). Греко-Католицька  Церква 
захоплення  молоді  іншими  конфесіями  пояснює, зокрема, непристосованістю 
служителів  культу  традиційних  Церков  до  її  запитів,  освітнього рівня,  її  ро-
зуміння "способу бути християнином".

  Католицька Церква офіційно заявляє про своє визнання істини і святості в 
інших релігіях, свою неворожість щодо них. Історія взаємин Католицької Церкви 
і  нових  рухів  нараховує  вже  десятки  років.  Починали  вони,  як  і зараз  наші 
православні, з огульного неприйняття, ворожого ставлення, конфронтації. Потім
зрозуміли, що заборонами і неприйняттям проблеми не вирішити і перейшли на
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рельси  вивчення  феномену.  Тут  цікавим  є  той поворот,  що  відбувся  на  ІІ 
Ватиканському Соборі, який жодного разу не використав щодо інших християн 
термін  "секта".  Православних  і  протестантів  католики вважають  "розділеними 
братами",  що  говорить  про  усвідомлення  ними  тимчасовості такого  стану. 
Термін  секта  не  використовується  католиками  і  по  відношенню  до більшості 
нехристиянських релігій. В політиці Ватикану щодо нехристиянських релігій, в 
т.ч. і НРТ, запанував діалогічний підхід, раціоналізм, коли переважає науковий 
аналіз, а не прокляття. Відповідаючи на питання про можливість використання 
терміну "секти" і наявність критеріїв, за якими ту чи іншу групу можна вважати 
сектою, Ватикан ще у 1985 році провів унікальне соціологічне дослідження. На 
основі  обробки  анкет,  складених  і  розісланих  спеціальною  комісією  з  п"яти 
ватиканських  конгрегацій  (Державний  Секретаріат,  Секретаріат  Єдності 
Християн,  Секретаріат  із  справ  Нехристиянських  Релігій,  Секретаріат  для 
Невіруючих і Рада з Питань Культури), був складений "Рапорт РКЦ про секти 
або  нові  релігійні  рухи".  Документ  цікавий  тим,  що  базується  на даних, 
присланих релігональними і краєвими Конференціями Єпіскопатів РКЦ, тобто 
відтворюють картину по всіх країнах, де є католики. Ясно, що він, будучи надто 
репрезентативним  щодо  просторових  рамок,  обмежений  конфесіональним 
поглядом, але вповні відтворює ставлення католиків до НРТ, чого не має жодна 
Церква  світу.  Показово,  що  автори Документу  надають  перевагу  терміну  нові 
релігійні течії, аніж секта. Харатерною рисою Рапорту є те, що, незважаючи на 
весь його критицизм, він сповнений оптимістичної конструктивності, чого так не 
вистачає всім іншим Церквам і релігійним організаціям у їх відношенні до НРТ. 
Ця конструктивність виражається в тому, що наявність НРТ сприймається РКЦ 
не  так  загрозою,  як  стимулом  для  роздумів  над  долею  власної  церкви,  над  її 
майбутнім. Документ демонструє високий рівень розуміння вартості людини як 
особистості, її свободи, поваги до людини та її права на віру у будь-якій формі. 
Метою  документа  визначено  не  стільки  захист  віри,  скільки  надання  людині 
права  на  самостійну  оцінку  явища  НРТ  на  основі  об"єктивного  аналізу  їх 
історичного і культурного розвитку.

  В  1997  році  Римська  єпархія  Католицької  Церкви  заснувала  спеціальну 
службу,  завданням  якої  є  протистояти  впливові  НРТ  на  молодь.  Враховуючи 
зростання  інтересу  до  різного  рода  пророцтв  і  навіть  сатанізму, в  єпархії 
створено  спеціальний  відділ  у  справах  "сект  і  культів".  "Католицька  молодь 
являє зараз групу підвищеного рихзику, - заявив керівник відділу Сандро Леоні.
- Власне  саме  на  неї  скерована  діяльність  керівників  сект  та  культів, 
альтернативних  релігійний  рухів"  (Агенгція  релігійної  інформації.(  АРІ)  – 1997.-  9
травня).  РКЦ  стурбована  тим,  що  зростає кількість  нових  сект:  в  одному Римі 
більше 250 тис. осіб втягнуті в діяльність НРТ.

  Зважено  поставився  до  сект  недавній  глава  католиків  Європейської 
частини  Росії  архієпископ  Тадеуш  Кондрусевич.  Він поділяв стурбованість  з 
приводу діяльності сект, але вважав, що заборонними заходами тут важко чогось 
досягти.  Сектами,  якщо  вони  порушують  законодавство,  на  його  думкеу,  має 
зайнятися прокуратура (АРІ. – 1997. – 29 серпня). Така позиція тотожня офіційній
ватиканській, яка підтримує політику ОБСЄ щодо НРТ. Незважаючи на те, що
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"часами релігійні групи та секти можуть завдавати суспільству певних проблем, 
однак допоки  вони дотримуються  діючого державного  законодавства,  карного 
кодексу у тім  числі, то держава не має ніяких підстав виступати проти них та 
забороняти їх діяльність" (АРІ. – 1997. – 12 грудня).

  Як  бачимо,  Католицька  Церква  не  боїться  йти  на  контакт  з  іншими 
християнами,  співпрацює  з  ними  у  справі  "несення  євангельської вісті".  При 
цьому  плекається  надія  на  те,  що  екуменічна  співпраця  з  часом  переросте  в 
поєднання конфесій на католицькій основі, призведе «до повороту до первісної 
нерозділеної  Церкви».  Але  зауважимо  на  тому,  що  в  католицьких  виданнях 
України  одначе  звучать  застереження  для  вірних  щодо  місіонерів інших 
конфесій, яким "закон не писаний, в тому числі й Божий". При цьому нагаду-
ються  попередження  Ісуса  Христа  про  лжепророків,  які,  будучи  "вовками 
хижими", приходитимуть до нас "в овечій шкірі".

  Протестанти  першими  звернули  увагу  на  появу  нових  релігій,  почавши 
вивчати їх, порівнювати їх вчення із загальнохристиянськими істинами. Вони в 
більшості  своїй  переконані,  що  НРТ - це  помилка,  хиба, у кращому  випадку
"нетрадиційний  світогляд" (Див.:  Уолтер  Мартин.  Царство  культов.  – СПб,  1992;
Мандауэлл Дж. Обманщики. – М., 1993; Жукалюк Н.А. Харе Крішна // Що таке істина? – К.,
1995.- С. 2 та ін.). Відгукнулися на появу нових релігій і українські баптисти, прис-
вятивши цьому феномену більшу частину свого одеського альманаха "Богомыс-
лие" (1994.  - №4).  Недолік  таких  досліджень  в  тому,  що  вони  іншу  релігію 
розглядають з точки зору біблійних позицій, тобто конфесійно. Повна незгода з 
вченням іншої  Церкви  або секти все ж таки не свідчить про  те, що сектанти -
безбожники,  серед  них  багато  щирих  душ,  бажаючих  спасіння.  Правдивими 
виглядають і причини зацікавлення новими рухами молоддю, яка розчарувалася 
в  "наркоманічній  культурі",  в  сучасному  технократичному  суспільстві, прагне 
забути про тривоги і розчарування матеріального життя, знайти духовний сенс 
буття.  Їй  притаманне почуття  самотності,  ізоляції,  загубленості власного  "я". 
Будучи втомленою своєю життєвою невизначеністю, молодь саме в нових течіях 
знаходить впевненість: хтось в нит відповідає за все - почуття спокою і безпеки.
Відтак маємо психологічний чинник сприйняття молоддю НРТ.

  На  сьогодні  українське  суспільство  постає  поляризованим  у  своєму 
ставленні до НРТ. Його відношення хитаються від визнання абсолютної свободи 
для діяльності будь-яких релігійних організацій до вимог повної заборони всіх 
нетрадиційних  релігій.  Тобто  на  зміну  суспільному  індиферентизму  і 
розгубленості  приходить  певна  визначеність  і  громадських  організацій,  і 
державних органів, і окремих осіб, але із притаманною їм загальною тенденцією
"поправіння".

  Реальність,  що  пов"язана  із  НРТ,  не  може  не  турбувати  українське 
суспільство,  яке  прагне  уникнути  трагічного  розгортання  релігійних  процесів, 
хоче захиститися від можливих негативних наслідків функціонування в Україні 
незнаних,  маловідомих  або  скандально  відомих  релігійних  організацій.  Однак 
наукове дослідження феномену неорелігій, яке передбачає об"єктивність та істо-
ричність, позаконфесійність і неупередженість підходів, певну етапність і логіку 
досліджень,  повторюваність  і  перепровірку  його  методів,  вимушене  долати
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безліч  перешкод  у  вигляді  прийнятих  громадською  думкою  поширених  міфів, 
закритості  багатьох  неорелігійних  об"єднань,  обмеженості  інформації  про 
теоретичні  засади,  практичну  діяльність  неогруп  тощо.  Суперечливий  і 
неодноманітний характер неорухів змушує нас не робити однозначні і передчасні 
висновки, хоч якою б очевидною для когось не видавалася шкідливість новітніх 
релігійних  явищ.  І  коли  дослідник  виступає  за  такі  підходи  до  НРТ,  то  він, 
власне, не їх "захищає", а іноявища взагалі, інакомисліє, право людини на інший 
світогляд, на відмінну від більшості думку, інший спосіб і форму віросповідання, 
оскільки  дійсну  свободу  совісті,  релігії  не  можна  обмежувати  рамками  якоїсь 
однієї конфесії. Відтак, свобода совісті і релігії передбачає визнання віри і не-
вір"я, віри в даного Бога і віри в іншого Бога, віри в даного Бога в такий спосіб і 
віри в того ж Бога іншим чином. Все це справи не суспільства, а Церкви, яка має 
користуватися свободою совісті, наданою і гарантованою суспільством.

  Держава ж щодо НРТ має обмежитися контрольованим спостереженням, 
тобто мати повну інформацію про новітні процеси в релігійній сфері і сприяти її 
поширенню  в  суспільстві,  демонструвати  здатність  і  готовність  вести  діалог  з 
НРТ з питань їх соціалізації, попередження і відвернення небажаних соціально 
негативних  наслідків  тощо.  При  цьому  обов"язковим  є  враховування 
включеності  України  до  світових релігійних  процесів,  закономірностей і 
незворотності  появи  нових  релігій,  історичних  традицій  поліконфесійності  і 
толерантності  в  нашій  країні,  домінування  в  ній  християнства,  необхідності 
відродження  національних  Церков  і  релігій,  підняття  духовності українського 
народу, міжнародний досвід у забезпеченні свободи совісті.

  Розглянута  панорама  нетрадиційної  релігійності  й  проведений  аналіз 
останньої  дає  можливість  спрогнозувати  деякі  явища  і  процеси  в цьому 
середовищі  на  найближчу  перспективу.  Тенденція  до  розширення  кордонів 
поліконфесійності на релігійній карті України має незворотній характер. Існуюча 
палітра  новітньої  релігійності  збережеться,  а,  можливо,  навіть і  дещо 
збільшиться.  Протягом  ближчих  років  релігійний  іноваційний  процес
(релігієтворення)  буде  продовжуватися,  проте  з  різною мірою  інтенсивності. 
Повільно,  але  зростатиме  кількість  нетрадиційних  релігійних  громад  як  за 
рахунок  появи  і  поширення  нових  течій,  так  і  за  рахунок  об"єднання  або 
дроблення вже існуючих. При всьому цьому християнська домінанта в Україні 
збережеться.  Гадаємо,  що  в  майбутньому  розгортання  нових  течій будуть 
проходити в дещо складніших умовах, ніж в попередні роки. Відчуватиметься 
супротив  поширенню  новітніх  течій  з  боку  державних,  церковних  та  частини 
громадських структур. Але жити нам всім у єдиній державі, під одним небом, 
тому  потрібно  навчитися  конфлікти  і  проблеми  вирішувати  цивілізованим 
шляхом із врахуванням інтересів кожного громадянина незалежної України.

Видрук. в монографії: Нові релігії України. – К., 2010.

5. НОВІТНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: AB OVO

Виявляється,  дискусія  про  нові  релігії  має  тенденцію  регулярно
актуалізуватися. Вона виникає не тільки природним, а й штучним шляхом. От і

325



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
  

  
 

знову виникла потреба повернутися до азбучних істин в питанні НРТ, оскільки 
призабулися  ті  висновки,  до  яких  в  свій  час  дійшли  релігієзнавці.  Вітчизняні 
науковці на різних своїх фахових зібраннях вже не раз обговорювали проблему, 
яка вперше голосно заявила про себе появою на арені релігійного життя України 
Великого Білого Братства. З 1993 року на різних рівнях наукових конференцій 
неодноразово всебічно аналізувалися причини виникнення і наслідки діяльності 
цього нового руху. Здавалося б, що все уже з’ясовано, розставлені всі крапки над
"і", доведено, що ВББ – це «класичний приклад із підручника соціології релігії»
(В.Єленський).  Але  з  якоюсь  завидною  постійністю  суспільна  свідомість 
збуджується  почуттям  страху  перед  невідомим,  розмовами  про  небезпечність 
таких явищ як неорелігії. Ніяк не вгамується апетит пересічного громадянина на 
жарені  факти  із  життя  нетрадиційних  церков,  новітніх  релігій,  неовіруючих. 
Навіть  гарячі  політичні  баталії  останніх  років  не  зменшили  інтересу  певних 
державних структур, політичних сил, церковних і біляцерковних організацій до 
новітніх релігійних течій. Періодично виймаються із старих шухляд страшилки 
про НРТ і суспільство збуджено обсмоктує чергову «новину».

  Науковці  достатньо  швидко  задовольнили  свою  дослідницьку 
зацікавленість  новітніми  релігійними  феноменами,  оскільки  мали можливість 
ознайомитися  із  їхнім  віровченням,  організаційною  структурою,  формами 
діяльності  не  тільки  через  опрацювання  існуючих  досліджень  закордонних 
колег, які зустрілися з цим явищем дещо раніше, але й шляхом власного досвіду 
спілкування  з  керівниками  та  звичайними  віруючими  НРТ,  вивчення 
першоджерел з їх віровчення, включеного спостереження за їхньою практикою, 
позакультовою діяльністю. Питань постало немало, але з часом на більшість з 
них  вчені  отримали  відповіді,  а  саме:  Чому  людина  обирає  нову  релігію?  Чи 
робить вона це без примусу, а чи ж із-за виявленого щодо неї якогось насилля?
Хто  і  що  впливає  на  її  перебування  в  неорелігійній  організації? На  які  кошти 
утримується  неорелігійна  громада?  Як  пов’язані  українські  неоспільноти  із 
своїми  закордонними  одновірниками?  Яка  мета  існування  та  діяльності  цих 
неорелігійних утворень? та ін.

  Для дослідників стало зрозуміло, що НРТ - явище не випадкове, не штучне, 
не ексклюзивне як для нашого часу. Історія людства знає декілька таких спалахів 
релігійних новоутворень, які виростали в зламні історичні періоди, набуваючи 
відповідної  часу  форми.  Традиційним  для  академічного  релігієзнавства  є 
порівняння нинішніх народжень релігій із появою буддизму в надрах індійського 
брахманізму чи ісламу в полісвітоглядному аравійському середовищі. Механізм 
виникнення  нових  релігійних  утворень,  хоч  це  й  не  відповідає  уявленням 
послідовників  цих  вже  історичних  віросповідань,  є  ідентичним  з нинішніми 
процесами. Традиційна система цінностей і догм, устабілізована, але застаріла 
система релігійних - як вертикальних, так і горизонтальних відносин - перестає 
задовольняти  життєві,  в  т.ч.  духовні,  потреби  людини  й  спільноти. Останнє 
призводить до появи харизматичної особи, яка здатна акумулювати і виразити це 
колективне  незадоволення  у  створенні  власної  релігії,  яка багатьма людьми-
адептами сприймається як  єдиноможливий  шлях  виходу  із  кризи,  як  надію  на
кардинальні зміни у власному і спільнотному житті.
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  Зрозуміло, що нинішня хвиля модернізації релігійної сфери, результатом 
якої  і  є  поява  сучасних  нових  релігій,  дещо  вирізняється  від  попередніх,  але 
цілком  вкладається  в  загальноісторичні  закономірності  релігієгенези.  Зміни 
форм  людської  діяльності,  стилю  життя,  світоглядних  парадигм  людства 
неминуче призводять до перегляду самими ж віруючими деяких віросповідних 
положень,  до  уніфікації  культової  сфери  тощо.  В  деяких  випадках ці  зміни 
настільки  істотні,  що  виникає  нове  віросповідання,  а  на  його  основі  і  нове 
релігійне утворення.

  Вчені  постали  перед  фактом  існування  великого  різноманіття  нових 
релігійних  явищ.  Серед  останніх  виявилися  як  надто різні  за  походженням, 
формами  і  методами  вшанування  божественного,  так  і  за  мовними  й 
символічними  відмінностями  у  вираженні  релігійних  переживань, як  за 
кількістю своїх послідовників, так і за типами їх об’єднань релігійні утворення.
Вони потребували і визначення, і класифікації, і характеристики.

  Кожний, хто вивчав НРТ, прагнув зрозуміти їх через визначення, що таке 
неорелігії.  До  складної  етимологічної  справи  бралися  філософи, психіатри, 
психологи,  релігієзнавці,  богослови  та  багато  інших.  Зрозуміло, що  кожний  із 
своєї позиції намагався дати універсальну дефініцію, яка б покривала собою все 
багатоманіття  альтернативного  традиційному  релігійного  досвіду сучасної 
віруючої людини. То ж в літературі можна зустріти безліч таких визначень.

  Вітчизняні дослідники „ув’язалися” в так звані термінологічні війни, які не 
завершені  й  досі,  але  не  в  науці.  Стільки  вже  писано-переписано  стосовно 
вживання термінів  „секта” і  „культ” із відповідним емоційним навантаженням 
типу „тоталітарний” і „деструктивний”, що прийдеться відіслати для одержання 
аргументованої відповіді на актуалізоване питання, як вже вище зазначалося, до 
відомої дослідниці НРТ Айлін Баркер - професора Лондонської школи економіки 
і права. Її вона вона дала у своїй багаторазово видрукуваній книзі, в тому числі й 
російською  мовою, „Нові  релігійні  течії” (Barker  Eileen.  New  religious  movements:  a 
practical  introduction.  -  London,  1989).  На думку  А.Баркер,  будь-який  термін  є 
технічним, а терміни "секта" і "культ" є термінами соціології релігії і діють в їх 
межах,  онтологічно  не  несучи  в  собі  ніякого  етичного  навантаження:  чи  вони 
негативні, а чи ж позитивні, руйнівні, а чи ж благотворні. Як визначення, вони 
ніякі, але у дійсності вони можуть бути чим завгодно.

  Дослідниця  відзначає,  що  в  буденному  житті  ці  нейтральні  терміни 
отримали,  як  правило,  негативне  забарвлення.  Вживаючи  їх,  сучасна  людина 
формулює  своє  негативне  відношення  до  явища,  не  розуміючи  того, що  всі  ті 
явища,  які  вона  включає  в  поняття  "культ"  чи  "секти" - дуже  неоднорідні  за 
походженням (слід з’ясувати, з якої традиції вони виходять), за віроповчальними 
положеннями  та  етичними  принципами,  за  практикою,  ритуалами  (молитва, 
богослужіння, медитація, спів тощо), за стилем життя, за відношенням до інших 
людей, жінок, дітей, старшого покоління, віруючих інших релігій. Всі ці культи 
та  секти  вирізняються  типом  і  принципами  своєї  організації  (демократичні  чи 
авторитарні), відношенням до своїх засновників та лідерів (бог, месія, священик, 
пророк, гуру, батько, обраний лідер), формуванням і розпорядженням бюджету
своєї організації (десятина, вуличний збір, пожертви, бізнес). Є серед НРТ рухи
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гедоністичні,  а  є  аскетичні  та  ін.  Глибоко  і  тривало  вивчаючи  НРТ,  А.Баркер 
робить  висновок:  будь-яке  узагальнення  всього  багатоманіття  сучасних 
релігійних  феноменів  під  терміном  "культи"  або  "секти"  є  неприпустимим  в 
науці.

  Дослідниця  послідовно  відстоює  позицію  об’єктивного  безоціночного 
підходу до нових релігійних течій, запропонувавши для вживання в науковому 
середовищі  саме  цей  термін.  Вже  багато  років  він  не  потребує  розшифровки, 
ставши  частиною  похідних  від  нього  „новоявних”  слів:  неремер  (NRMer) –
послідовник чи адепт НРТ, неремірські тенденції тощо.

  Для дослідника проблема з визначенням НРТ не в тому, що це не релігії, а 
в тому, які вони за своєю суттю, що є тією основою, засновком, що дозволяє всі 
відомі недавно з’явлені явища відносити до НРТ? Справа не в тому, щоб оцінити 
і засудити новітні феномени, а в тому, щоб через їх визначення зрозуміти їх суть. 
При цьому треба мати на увазі, що будь-яке визначення дається людиною, яка 
знаходиться  в  полоні  певної  наукової  концепції,  має  свої  власні симпатії, 
культуру,  спосіб  мислення  тощо.  Відтак  будь-яке  визначення  є  надто 
суб’єктивним. Ми не можемо сказати, що вони є вірними чи хибними, бо таки ж 
знову будемо  оцінювати,  виходячи  із  своїх  власних  суб’єктивних  суджень. 
Визначення  робляться  для  того,  щоб  їх  можна  було  використовувати,  тобто 
визначення може бути тільки операційним.

  Визначити неорелігії дуже непросто. Найпростіше тим, хто не вважає НРТ 
релігіями,  називаючи  їх  псевдо- або  квазіявищами,  тобто  чимось  релігійно 
недійсним, хибним, штучним, не натуральним, в кращому випадку - ідеологіями, 
які  поширюються  комуністами  або  імперіалістами  з  метою  планетарного 
панування  в  світі  через  укорінення  в  молодіжному  середовищі  шляхом 
завоювання  розуму  і  душ  молодих  людей.  Ідеями  змови  сповнена  більшість 
доперебудовних  вітчизняних  досліджень.  Але  такий  підхід  характерний  і  для 
деяких  закордонних  дослідників:  деякі  з них вважаюсть,  що  американські 
релігійні секти є породження і зброєю комунізму - засобом перемогти Америку.
Невизнання  будь-ким  НТР  релігіями  аж  ніяк  не  впливає  на  релігійну  сутність 
цього  явища.  Неможливо  заперечити,  що  і  в  сектах,  і  в  культах, чи  квазі  чи 
псевдо, присутня віра, причому віра не просто в якусь ідею чи абстракцію, а в 
Бога.  Прихильник  будь-якої  новітньої  релігійного  утворення,  навіть  якщо  він 
вважає, що його група не належить до релігійних і називає її шляхом духовного 
спасіння  чи  духовним  вченням  чи  якось  інакше,  на  питання:  „Чи  вірить  він  у 
надлюдські, вищі, абсолютні сили?”, зрештою - в Бога, відповість ствердно. У 
сучасної  науки  немає  якихось  специфічних  засобів  виявити  і  виміряти  віру 
людини, лише тільки її самовизначення, її власне засвідчення про свою віру є 
ознакою її релігійності. При цьому вона може і не належати до певної церкви, не 
виконувати обряди, бо віра - це стан, знаходячись у якому, людина переживає 
контакт і близькість з надприродним, відчуває його перебування в собі чи поруч 
з собою. Релігійний досвід або є, або його немає, він не залежить від наявності 
храму чи посередника, магічних обрядів чи культових дій. Відтак заява адептів 
нових  релігій  про  свою  віру  в  Бога  чи  богів  і переживання  ними  зв’язку  із
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трансцендентними силами абсолютно достатнє для визнання НТР релігійними 
феноменами, тобто релігіями.

  Нинішнє  релігієзнавство  оперує  об’єктивними  (нейтральними  щодо 
певних релігійних традицій) критеріями для визначення релігії, а не базується на 
тих  чи  інших  схемах,  напрацьованих  на  основі  аналізу  лише  однієї 
авраамістичної релігійної традиції, як це було до середини ХІХ століття. Бачення 
релігії  як  віри  в  те,  що  існує  Бог-творець  (надприродна  сутність),  якому 
поклоняються віруючі за допомогою певних обрядів та молитов і який визначає 
подальшу долю кожного, перестало бути всезагальним. Адже у деяких релігіях, 
зокрема в буддизмі (тхеравада) чи джайнізмі, немає Верховної Істоти, але ніхто 
не заперечує їх релігійну сутність. Більше  того, є релігії (як правило, східного 
типу), де відсутній звичний дуалізм суперечностей - природного і надприродного
(даосизм,  конфуціанство  та  ін.).  Тому  сучасне  релігієзнавство  відходить  від 
раніше  домінуючого  звуженого  підходу  до  витлумачення  суті  релігії  лише  як 
віри  в  надприродне.  Релігія  все  більше  претендує  бути  формою  буття  не 
надприродного, а людини, “не відходу її від світу, а навпаки – підтвердженням її 
входження в нього, самоусвідомлення себе як його невід’ємної часточки. Саме 
тому вона не забирає, а утверджує в людині людське. Закономірно, що будь-яка 
релігійна  система  виступає  не  картиною  світу,  а  картиною  людини.  Вихід  за
“доктринально-теологічне”  сприйняття  релігійності  (на  чому  базуються 
авраамістичні  релігії)  стимулювало  збільшення  уваги  до внутрішнього  світу 
людини,  її  інтуїції  та  переживань.  Наприклад,  визначення  релігії  як  відчуття
“абсолютної  залежності”  (Ф.Шлєйєрмахер)  чи  як  “засобу  спілкування  з 
надприродним  Началом,  входження  в  його  світ”  (А.Колодний)  свідчать  про 
антропологізацію релігії.

  Практично всі релігії у ХХ столітті пережили потужний процес еволюції, 
в результаті якого - як традиційні, так і новітні - релігійні утворення поступово 
зміщують  акцентації  від  об’єктивної  реальності  “ззовні”  до  суб’єктивних 
переживань  і  психологічного  комфорту.  Тому  традиційні  форми  поклоніння 
віддаленому Богу-Спасителю, який обіцяє спасіння “в кінці віків” нині активно 
конкурують  із  “набуттям  гарантій  вже  в  цьому  житті”.  Це  дозволяє  сучасним 
релігієзнавцям  України  визначати,  що  “особливістю  релігії  є  те, що  в  ній 
відображаються  не якісь  зовнішні  щодо  людини  сили,  а  такий  її особистісний 
стан,  який  можна  назвати  станом  самовизначення  у  світі,  здобуття  людиною 
самої  себе.  Будь-яку  релігійну  систему  характеризує  віра  в  трансцендентне  і 
система зв’язків з ним. З огляду на це, особливістю релігії є те, що вона виступає 
не у формі когнітивного, а в ролі засобу позалогічного освоєння людиною своєї 
причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, знаходяться під впливом 
якихось Вищих Сил і не піддаються логічному аналізу. Але головна суть релігії 
не  в  тому,  що  вона  дає  можливість  людині  усвідомити  свою  причетність  до 
Всесвіту,  а  в  тому,  що  служить  засобом  самовизначення  її  у  світі  на  основі 
відчуття наявності в собі якогось надприродного начала і віри в можливість свого 
прилучення до Вищої Сутності не з допомогою раціо чи якоїсь обрядової дії, а 
через містичну інтуїцію, т.зв. айдетичне бачення. В релігії людина усвідомлює
своє ставлення до світу насамперед через відношення до свого роду граничних
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основ  особистого  буття.  В  ній  природні  й  історичні  об’єкти  одержують  роль 
знаків людських символів і ціннісних орієнтирів, а людина здобуває можливість 
відчути  свою  причетність  до  всесвітніх  процесів,  що  є  продуктом дії  якихось 
незбагненних, реально існуючих Вищих Сил” (Колодний А. Релігія // Релігієзнавчий 
словник. – К. 1996. – С.279).

  Із розвитком релігієзнавства як науки наприкінці ХІХ – початку ХХ століть 
можна  говорити  про  виокремлення  найбільш  важливих  атрибутивних ознак 
релігії,  серед  яких  у  будь-якому  аналізі  того  чи  іншого  вірування  експерт  має 
використовувати такі:

  – Релігійна свідомість, яка розуміється як спосіб відношення віруючого до 
світу через систему поглядів і почуттів, смисл і значення яких становить віра у 
вищу  реальність,  яка  виходить  за  межі  фізичного  світу  (Бог,  Верховна  Істота, 
Вічність, Абсолют тощо) або ж віра у певний принцип чи закон (наприклад, віра 
в  існування  душі та  їх  переселення).  Релігійна  свідомість  як  певне 
світорозуміння,  світогляд  і  світоставлення  включає  декілька  аспектів:
онтологічний  (забезпечує  найзагальніші  уявлення  про  світ);  екзистенційний
(включає  людину  як  суб’єкт  сприйняття  та  життєдіяльності);  гносеологічний
(аналізує процес і методи взаємозв’язку онтологічного і екзистенційного).

  – Релігійна  діяльність,  яка  розуміється  як  певна  система  обрядів і 
церемоній,  дотримання  визначених  ритуалів,  за  допомогою  яких  віруючі 
вступають в контакт, досягають союзу із певною Вищою Реальністю чи краще 
розуміють її, духовно і фізично зцілюються, долають особистісні чи колективні 
труднощі.

  – Релігійні відносини, які проявляють себе перш за все у нормах поведінки 
віруючих,  що  базуються  на  розробленій  системі  моральних  принципів  і 
набувають як вертикальних (людина – Вища Істота), так і горизонтальних форм
(людина – людина).

  – Релігійні інституції – громади віруючих, які об’єднуються у пошуках 
цієї  Вищої  Реальності,  роз’яснюють  і  оберігають  основи  віровчення. 
Особливостями  релігійних  інституцій  є  більш-менш  єдина  духовна  практика, 
постійне (чи не постійне) членство, контроль за веденням віруючими духовного 
образу  життя  (пов’язаний  із  розуміння  сенсу  життя),  ієрархічна (чи  общинна)
структура.  Важливою  характеристикою  релігійної  інституції  є  також  її 
пізнаваність і вирізнення із середовища подібних інституцій.

  Чи завжди керуються цими критеріями ті, хто прагне атрибутувати той чи 
інший феномен духовного життя на предмет його релігійності? Незважаючи на 
вищенаведені  загальнотеоретичні  підходи  до  проблеми  визначення релігії,  в 
релігієзнавчих  дослідженнях  й  досі  присутні  старі  методологічні підходи. 
Переважну більшість визначень НРТ можна віднести до теологічного, а частіше 
всього вузькоконфесійного типу. Прагнучи осмислити неорелігію „зсередини”, 
кредові  або  віросповідні  визначення  виходять  із  тієї  моделі,  яка  задається 
відповідною релігією або конфесією, а тому за своєю природою є оціночними. 
Світські  дефініції  прагнуть  відзнайти  ознаки  релігії  „ззовні”, для  чого 
дистанціюються  від  об’єкту  дослідження,  а  то  й  навіть  займають щодо  нього
критичну  позицію.  Ці  визначення  також  несуть  на  собі  ознаку  вихідних  засад
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того  чи  іншого  світогляду,  методологічної  позиції,  філософської школи  або 
напрямку  (натуралізму,  антропологізму,  матеріалізму,  філософії життя, 
екзистенціалізму, неореалізму тощо).

  Є  дисциплінарні  визначення,  які  базуються  на  основі  теоретичних 
положень  та  емпіричного  матеріалу відповідної  науки.  Тут  вирізняють 
соціологічні, етнологічні, психологічні, лінгвістичні та інші визначення. Судова 
практика,  особливо  щодо  НРТ,  актуалізувала  проблему  правознавчого
(юридичного)  визначення  релігії  взагалі,  а  відтак  й  неорелігії зокрема. 
Американський  дослідник  Д.Девіс  присвятив  цій  проблемі  свою  редакторську 
статтю  у  американському  журналі  «Держава  і  Церква»  (2006), вказавши  при 
цьому на ті складнощі, з якими зустрічаються суди в США при визначенні релігії, 
водночас незважаючи на те, що діапазон цих визначень зріс від субстанційних 
до  функціональних  критеріїв,  вчений  вважає,  що  нинішнє  судочинство  не 
повною мірою володіє фундаментальним і всеоб’ємним визначенням (Devis D. Is 
Atheism  a  Religion?  Recent  Judicial  Perspectives  on  the  Constitutional  Meaning  of «Religion» 
//Релігійна свобода. Наук. щорічник №10. – К., 2006. - С. 45-57). Виникає питання щодо 
можливості закону утримувати в собі визначення релігії, яке є надто несталим, 
залежним, хитким. Навіть прецендентне право буде хибувати на недосконалість 
операційних визначень. Показовим в цьому плані є визначення Високого Суду 
Австралії щодо критеріїв релігії: 1) віра в щось надприродне, в певну реальність 
поза межами того, що сприймається органами чуття; 2) дана віра має стосуватися 
природи (сутності) людини, її місця у Всесвіті і її відношення до надприродного 
явища;  3)  на  основі  зазначених  переконань  віруючі  повинні  дотримуватися 
певних правил поведінки чи заохочуватися до участі у певних обрядах, що мають 
надприродне  значення;  4)  послідовники  віровчення  складають  одну чи  кілька 
чітко  означених  груп  (Див.:  Саентология.  Теология  и  практика  современной 
религии.- Копенгаген, 1998. –С.10). Зрозуміло, що далеко не всі неорелігійні та 
й  традиційно  релігійні  явища  підпадають  під  ці  критерії,  що  зрештою  може 
призвести  до  виключення  великої  кількості  релігійних  досвідів  із  переліку 
релігій.

  Нині в суспільстві активно поширюється антикультова істерія. Такий стан 
нестабільності,  страху,  недовіри  і  релігійної  нетерпимості  в  суспільстві  дуже 
вигідний певним суспільним колам. Це - фактично пошук "нового ворога" десь 
зовні, на якого хочуть перекласти всі негаразди і проблеми суспільства. Давній і 
знайомий метод, коли не можуть вирішити дійсні проблеми, творять надумані. 
До речі, щось подібне було й в комуністичні роки. Тут є проблема, але не така, 
як  вона  вимальовується  у  статтях  і  пропаганді  антикультистів.  Антикультові 
рухи,  якщо  розібратися,  в  дійсності  є  антирелігійні  явища,  бо  в їх  складі,  як 
правило, колишні  атеїсти,  комсомольські і  компартійні  працівники.  Методи їх 
діяльності  дуже  нагадують  "охоту  на  відьом".  Релігійна  людина - це  людина 
толеранції, страху Божого, терпимості й чогось подібного, а не борець з єрессю. 
Навіть присутні там традиційно віруючі - також не зовсім віруючі, якщо вони 
ладні «з’їсти свого релігійного опонента», де вже там говорити про християнську 
любов і терпимість до ближнього. Забуті  в цій боротьбі всі  Христові  заповіді, 
зокрема  заповідь  любові.  Зрозуміло,  що  як  одні,  так  і  другі  прагнуть  зберегти
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монополію  – ідеологічну чи релігійну,  яка  зараз  у  нас  збігається  в  одну -
православну.  Замість  комуністичного  пропонується  тепер  православний 
тоталітаризм.

  Антикультова пропаганда постає як своєрідний акт сучасної інквізиції по 
відношенню  до  НРТ.  З  її  подання  суспільство  розглядає  НРТ  як  кримінальну 
структуру, що загрожує його буттю, а відтак гуляє думка, що цей феномен треба 
позбавити всіх прав на існування. При цьому всі нові релігійні течії "чешуть" під 
один  гребінець,  не  звертаючи  уваги  на  надто  різні  їх  практики  і вірування. 
Класифікація  і  розподіл  всіх  новітніх  течій  відбувається  під  оптовим  ярликом
"деструктивні культи".

  Не  треба  думати,  що  й  на  Заході  маємо  однозначно  позитивні  чи 
однозначно негативні оцінки НРТ. Проблема їх оцінки існує і там. При цьому 
наявна не менш трагічна ситуація, ніж у нас, якщо не більша. І там суспільство 
поділена  на  тих,  хто  категорично  проти, і  тих,  хто  пропонує  зважені  оцінки. 
Критики НРТ висвітлюють їх у винятково негативному світлі. Але така критика 
і серед західних вчених викликає супротив. Замість того, щоб критикувати кожну 
релігію  в  її  окремій  сутності,  що  потребує  певних  конкретних  фактів, 
використовується  термін  "культ"  або  "секта".  Самі  по  собі  вони є  дуже 
багатозначні, але спрощені в свідомості обивателя, який використовує їх часто 
не  за  призначенням.  Про  це  пише  Лі  Колеман  в  статті  "Нові  релігії  і
"депрограмування". Ярлик «небезпечної групи», що ліпиться до того чи іншого 
руху,  зводить  цю  релігійну  меншину  до  статусу  незаконної,  кримінальної,  а 
відтак  такої,  що  втрачає  право  на  свободу  діяльності,  не  може  користуватися 
релігійною толерантністю.

  Західні  вчені-релігієзнавці  занепокоєні тим,  що  діється  навколо  НРТ. 
Професор теології Гарвардського  університету  Др.Харвей  Кокс  пише: "Ті, хто 
створив велику паніку культів . ., хочуть об’єднати і вибудувати сили держави, 
церков, ментальних інституцій та інших верств населення у викорененні того, що 
вони  вважають  небезпекою.  Вони  готові  пожертвувати  всім,  лише  б досягти 
цього.  Вони  хочуть  переконати  нас,  що  культи  становлять  безумовну  і 
надприродну  загрозу,  тому  використання  безпрецедентних  і  надзвичайних 
методів для їх викореніння можна виправдати".

  Критика  НРТ  часто  виглядає  як  нападки  на  релігійну  свободу.  Це не 
означає, що в угоду пануванню принципів свободи совісті і слова критики, тепер 
не скажи щось негативне на адресу НРТ. Вони мають свої вади і про це необхідно 
вголос  говорити,  але  це  і хвороби  зростання,  і  хвороби  лівізни,  і  хвороби 
молодості. При цьому треба розбиратися конкретно з кожним рухом, прагнути 
зрозуміти  НРТ,  приймаючи  до  уваги  їх  величезні  відмінностіі,  оцінювати  їх  у 
відповідності до їх здобутку і недоліків. Необхідно прагнути до компетентної і 
неупередженої  інформації  про  НРТ.  Суспільство  має  контролювати діяльність 
тих організацій, які стимулюють появу конфліктів в суспільстві, які призводять 
до  нетерпимості  і  дискримінації  індивіда  чи  спільноти  з  боку  держави, 
інституції, групи  людей  на  ґрунті  релігійних  або  будь-яких  інших  вірувань, 
оскільки  це  суперечить  Декларації  ООН  про  права  людини.  Суспільство  має
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забезпечити  індивіду  право  на  свободу  релігії  і  віросповідання незалежно  від 
того, членом якої - традиційної або нетрадиційної чи нової релігії - він є.

  Поява НРТ - це реакція на зростаючу секуляризацію суспільства, появу і 
пропаганду не духовних, а матеріальних цінностей. Деякі віруючі розцінюють 
секуляризацію  не  як  об’єктивний  процес  розвитку  суспільства,  а як  чиїсь
"підступи"  з  метою  "дехристиянізації"  або  "дерелігієзації"  суспільства. 
Знищення духовних цінностей - показовий факт для будь-якого суспільства, як 
комуністичного, так і капіталістичного. І те, що НРТ з’явилися і з’являються і в 
одному і в іншому земному регіоні чи країні, говорить про єдність цих процесів. 
Хворіють не лише посттоталітарні суспільства, але й демократичні. Тому справа 
не в політичному режимі (хоч в тоталітарному були дещо призупинені процеси 
новітнього  релігієтворення),  а  в  загальнолюдських  тенденціях,  змінах. 
Всезагальне відторгнення духовних і релігійних цінностей – ознака нашого часу. 
І  це  страшніше,  ніж  прозелітизм, боротьба  за  віруючого,  поділ  канонічної 
території тощо. Якщо будь-яка релігія повертає ці цінності людству - її існування 
виправдано.

  Неоднозначне ставлення до НРТ пов’язане із неоднозначними наслідками 
їх діяльності. Це стосується психологічних ефектів, які виникають в результаті 
неорелігійної практики. Наявно багато свідчень про негативні ефекти діяльності 
НРТ, які часто кваліфікуються як зомбування, промивання мізків тощо, тобто в 
не  зовсім  наукових  психологічних категоріях  і  діагнозах.  Визнаємо  тут,  що 
психологічна  наука  не  дослідила  нові  течії  як  психологічний  феномен.  Не 
проведено жодного дослідження з послідовниками НРТ, не визначено, чи вони є 
більш  або  менш  здоровими  за  населення  в  цілому.  Якщо  одні  дослідження 
засвідчують,  що  у  послідовників  НРТ  спостерігається  більше  нарцисизму,  то 
інші свідчать навпаки - про стабілізацію психічного стану, твердять, що стають 
більш психічно здоровими після перебування в русі. Крім того, ніхто взагалі не 
дослідив, чи здорові люди приходять в НРТ.

  Лише власний печальний досвід окремих неорелігійних спільнот навчив 
їх придивлятися до людей, які йдуть до них, і відсепаровувати тих, хто бачений 
навіть  неозброєним  оком  як  не  є  зовсім  нормальний.  Але  ж  є  багато скритих, 
латентних шизофреників. Всесвітня організація охорони здоров’я провела в 14 
країнах світу дослідження з приводу психічного стану населення. Виявилося, що 
24% громадян цих країн (четверта частина!!!) мають той чи інший психіатричний 
діагноз, а загальне число осіб, які страждають менш серйозними відхиленнями в 
поведінці сягає 45%. Це означає, що у 70% сімей є члени з не зовсім здоровою 
психікою (АРІ. – 1996. -17 грудня). Україна не попала в перелік цих країн. Проте 
якби дослідили наше населення, то гадаю, що відсоток тих, у кого є відхилення 
у психіці, був би вищий, бо умови життя і лікування у нас значно гірші, ніж в 
Європі. Тобто, в НРТ напевно йдуть люди, які в певною мірою страждають на 
всілякі недомагання психіки, які були психічно хворими ще до свого приєднання 
до неорелігійного руху.

  Судження про нові релігії різні і часто не відповідають реальності. Тобто 
наша уява про них не є такою, якою є вони самі. Уяву про НРТ формують різні
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люди та інституції. Найбільш впливовими є масс-медіа і самі послідовники руху 
як свідки та учасники, яким можна довіряти.

  Мас-медіа,  зрозуміло,  не  зацікавлені  в  глибокому  і  науковому  аналізі 
явища - немає часу і площ для нього. Їх повідомлення короткі, різкі, скандальні, 
цікаві,  що  досягається  не  нудотним  аналізом,  співставлення,  рефлексіями, 
порівняннями  тощо,  а  сенсаційними  повідомленнями.  Про  самогубство 
послідовника  Шрі  Чінмоя  сповістили  всі  газети  світу. З нього  випливало  таке 
враження, що всі послідовники Шрі Чінмоя - самогубці, але від кількості згадок 
про  самогубство  кількість  самих самогубств  не  збільшується.  Крім  того,
самогубство чинять не лише послідовники Шрі Чінмоя, а й послідовники інших 
релігій,  здебільшого  традиційних,  зокрема  православні,  не  кажучи  вже  про 
невіруючих.  Але  про все  це  (так  його  багато!)  не  напишеш  в  газетах чи  не 
сповістиш у двохвилинному повідомленні по радіо. Тут діють так звані подвійні 
стандарти,  коли  не  враховується  негативні  дії  серед  всієї  сукупності  людей  і 
порівняння чи співставлення одиничного фактору із загальною тенденцією.

  Будь-яке  явище  чи  процес  можна  описати  різними  словами.  Від  цього 
змінюється сприйняття останніх, хоч суть самого явища чи процесу залишається 
такою  ж.  На  це  звернула  увагу  А.Баркер,  коли  казала,  що  можна  використати
"навернення"  або  "промивка  мозку",  можна  сказати  "жертовне  життя"  або
"експлуатація".

  Для  когось  належність  до  НРТ - це  свідчення  психічного  захворювання 
людини, а для когось - це варіативність поглядів, переконань, способів життя;
для  одних - це  трагедія,  для  інших - спасительна  соломинка  в  скрутних 
становищах. Для одних НРТ - це деструкція суспільства, розкол його на дрібні 
кусочки, для інших - спасенна мозаїка, можливість віднайти для себе найбільш 
адекватну  форму  існування  серед  собі  подібних.  Урізноманітнення світу -
нормальне явище, яке виникає внаслідок самоусвідомлення особою самої себе, 
формування  у  неї  не  лише  психології  натовпу  (бути  як  всі),  а  відчуття  себе 
особою (бути іншою, відмінною від всіх).

  Сильні у нас стереотипи, коли людей карали не за дії, а за можливість дії 
або за переконання у необхідності такої дії. Треба прагнути до покарання не за 
думки,  а  за  дії,  що  підлягають  кримінальному  покаранню  незалежно  від 
переконань особи. Всі мають бути рівними перед законом і нести покарання не 
за переконання, а за дії, які не відповідають чинному законодавству. Це діють 
радянські  стандарти,  коли  дисидентів,  тих,  хто  не  поділяв  комуністичної 
ідеології, був віруючим вважали психічно хворими. Але ж психіатрична наука 
тих  часів  тільки  умовно  була  наукою,  бо  апологізувала  радянський  устрій.  За 
вірування судити в демократичній державі - ганьба.

  Модно оперувати таким аргументом, як негативні або ж навіть небезпечні 
впливи НРТ на психіку та здоров’я людей. Скажімо, негативних впливів інших 
інституцій серйозно ніхто не вивчав, але все має свій вплив. І немає доказів чи 
науково визнаного способу, які б засвідчували, що НРТ - більш небезпечні, ніж 
історичні  релігії,  немає  критеріїв,  за  якими  можна  б  було  визначити,  що  НРТ 
шкідливіші  за  наркоманію  чи  алкоголізм.  Немає  матеріалу,  щоб  показати,  що
НРТ особливо  небезпечні.  Ідуть  діти  від  батьків - ці  проблеми  дітей  і  батьків
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відомі у всі часи, для всіх народів, для всіх країн, для всіх релігій і переконань. 
Це конфлікт поколінь, в основі якого лежить не релігійний, а  скоріше віковий 
чинник. Трансформується свідомість - це мета будь-якого вчення і практики. І 
було б дивним, якби цього не відбувалося. Соціально пасивні - не всі і не завжди, 
не  всі  віруючі  інших  конфесій  прагнули  будувати  комунізм.  А  скільки  було 
атеїстів, яких не захопила ідея будівництва світлого майбутнього.

  Поправіння  українського  суспільства  очевидне.  Вже  декілька  років 
прагнуть  протягнути  Закон  про  психологічний  захист,  який  явно  зачіпатиме 
інтереси релігійних людей, ставитиме їх у залежність від домінуючої релігії, не 
захищатиме, а ущемлюватиме їх права.

  Боротьба  із  "сектантством"  ведеться  різними  Церквами,  але  найбільш 
ненавистна - православна.  Вона  видає  навіть  "противосектантское  издание"
часопис "Миссионерское обозрение". Особливо агресивним є ставлення до НРТ 
православних.  Для більшості ієреїв  Церкви  «культи  – це  зовнішній  ворог»,  на 
боротьбу  проти  якого можна  підняти  підупалий  дух  православного  народу, 
сконцентрувати його сили.

  Порівнюючи відношення до сект різних конфесій, можна сказати, що це є 
не віросповідна позиція неприйняття, а загальнокультурний показник розвитку 
того чи іншого представника Церкви. Не подобаються НРТ і католикам, але ніхто 
з  них не  називає  огульно  всіх  їх  тотальними  чи  зловредними.  Позиція  їх 
зрозуміла,  бо ж Другий Ватиканський  собор  взяв  курс  на  діалог  з  іншими 
релігіями, в т.ч. східними, а багато новітніх культів своїм корінням сягають саме 
цих релігій.

  Протестанти  в  більшості  своїй  переконані,  що  НРТ - це  заблудження,  в 
кращому випадку - "нетрадиційний світогляд". Біда таких висновків у тому, що 
вони іншу релігію розглядають з т. зв. біблійних позицій, тобто з конфесійних 
підходів. Повна незгода з вченням іншої Церкви або секти все ж таки не свідчить 
про  те,  що  сектанти - безбожники,  серед  них  багато  щирих  душ,  які  бажають 
спасіння.

  Правдивими виглядають і причини зацікавлення новими рухами молоддю, 
яка  розчарувалася  в  "наркоманічній  культурі",  в  сучасному  технократичному 
суспільстві, яка прагне забути про тривоги і розчарування матеріального життя, 
знайти  духовний  сенс  буття.  Але  має  скоріше почуття  самотності,  ізоляції, 
загубленість  власного  "я".  Стомлена  від  невизначеності,  молодь знаходить  в 
нових  течіях  впевненість,  хтось  в  них  відповідає  за  все,  почуття  спокою  і 
безпеки, тобто психологічний чинник.

  Потреба суспільства в інформації про НРТ величезна. Через ЗМІ надходить 
багато суперечливих відомостей про НРТ - пересічна людина губиться, не знає, 
як відноситися до нових релігій, як сприймати їх, як оцінювати. Треба сказати, 
що будь-яке відношення - це право кожної особи і ніхто не має права посягати 
на висловлення нею свого ставлення до НРТ, яке може бути або індиферентне, 
або  негативне,  або  позитивне.  Треба  врахувати,  що  така  полярність  в  оцінках 
суспільства  характерна  не  лише  для  України.  Вона  існує  у  всьому світі,  який 
поділений  на  прихильників  абсолютної  свободи  для  діяльності  будь-яких
релігійних організацій, і на тих, хто вимагає повної заборони всіх нетрадиційних
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релігій.  Найбільш  активні  члени  сусипільства  поділені  на  прокультистів  і 
антикультистів, тобто захисників і критиків культів. Але більшість, як завжди, 
пасивні. І та, й інша позиція має вже певну історію і традиції, певну ідеологію та 
ідеологів,  прекрасно  знають  один  одного.  Табір  антикультистів  складається  з 
руху з боротьби із сектами та антисектантської сітки. Їх крайні негативні позиції 
щодо  сект  не  викликають  підтримки серйозних  і  відомих  вчених.  Серед  них 
багато  журналістів,  колишніх  батьків  та  тих,  що  покинули  секти. Головні  їх 
звинувачення  зводяться  до  того,  що  послідовникам  НРТ  промивають мозги, 
манипулюють їх свідомістю, кодують, зомбують. Проте, по-перше, всі ці дії не 
знаходять  підтвердження  в  реальності: психіатрія  і  психологія  заперечують 
можливість силою, тиском підпорядкувати собі волю іншої людини без її згоди 
або готовності на те. А з іншого - теза про запрограмовування дуже вигідна для 
новонавернутих,  які  відчули,  що  зробили  помилку,  ввійшовши  у  непопулярну 
секту,  для  зняття  з  себе  будь-якої  відповідальності  за  свої  дії.  Легше  легкого 
заявити про свою несамовитість, тоді й осуду ніякого. Але ж у людини не можна 
відняти  особисті  переконання,  незалежне  мислення  і  судження.  Визнаючи 
контроль над собою, адепти визнають свободу від відповідальності. Визнаючи 
зомбування  і  залежність своєї  свідомості  від  когось,  людина  відмовляє  собі  в 
здатності самостійно мислити, самостійно приймати рішення і дотримуватися їх. 
Вона тим самим розписується у своїй слабкості. Але питається: Чому за це вона 
покладає  відповідальність  на  інших? Чому  не  в  собі  бачить  основний  ґандж?
Чому велика кількість людей не піддається такому зомбуванню, як вона? Чому 
зомбують тільки тих, хто бажає цього і прагне цього, хто готовий до нього? Це 
відмова самому собі у праві на свободу, якщо ти  віддаєш цю свободу комусь, 
якщо  хтось  керує  тобою,  а  не  ти. Нікого  не  можна  заставити прийняти  якісь 
переконання і якийсь спосіб життя проти його власної волі. Відтак на навернення 
була власна згода. Підпорядкування чиїйсь волі позбавляє людину можливості 
робити власний вибір і чинити щось за власним розуміння. Такі люди порушують 
біблійний припис:  «нехай  кожний  за  власною  думкою  тримається  свого 
переконання» (Рим. 14:5). Концепція "промивання мізків" твердить що сектанти 
не є людьми свободної волі, а відтак вони не здатні контролювати власний розум. 
Якщо навіть допустити, що зазомбували когось, то якщо людина дозволяє себе 
перетворити на робота, то так їй і треба. Якби так легко можна було заставити 
людей змінювати свої релігійні переконання, то певно світ ніколи б не знав  ні 
про релігійні війни, ні про релігійні конфлікти, ні про багатовікові протистояння 
між людьми різних вір.

  Така  реакція  суспільства  зрозуміла:  не  все  в  діяльності  НРТ влаштовує 
його.  Претензій  багато.  Деякі  з  них  шляхом співпраці  з  неорелігіями  вдається 
знімати. Так, скажімо, звинувачення крішнаїтів в тому, що вони поглиблюють 
конфлікт між батьками і дітьми, які приходять до них в ашрам, зняте тим, що в 
спільноту до 18 років без згоди батьків тепер взагалі нікого не приймають. Відтак 
процес  вступу  до  ашраму  має  бути  безконфліктним  для  всіх  сторін,  тобто,
вирішуючи  стати  крішнаїтом,  новонавернений  має  з"ясувати  всі  проблеми  з 
батьками,  отримати  якщо  не  згоду  і  благословіння,  то  хоча  б  незаперечення.
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Конфліктні ситуації в Товаристві свідомості Кріпни на цьому й іншому грунті 
майже припинилися.

  Ситуація з Аум-Сінрікьо і Великим Білим Братством – складна. Саме вона 
загострила в суспільстві проблему нових релігій. І так відбувається щоразу, коли 
якась  релігійна  спільнота щось  зробить  соціально  неприйнятне. Суспільство 
прагне соціального миру, передбачених вчинків членів соціуму, спокою, а їх дії 
направлені проти цього. Але такі дії зумовлені не просто бажанням «нашкодити 
світу», а прагненням встряхнути його від духовної сплячки. Це нами тут сказано 
не з ментою виправдання екстремізму і непередбачувальності діяльності НРТ, а 
для  повноти  розуміння  всіх  мотивів  можливої нетрадиціної  і  незвичної 
поведінки членів неокультів.

  Антисектантські рухи змикаються з антирелігійними організаціями в своїй 
релігійній нетерпимості. Часто вони заявляють, що для них краще людина хай 
буде  безбожником,  ніж  сектантом.  Відтак вони  виступають  проти  свободи 
віросповідання, свободи належати до будь-якої релігійної організації.

Спроба  подати  неовіруючих  «істотами  з  контрольованою свідомістю»,
«бездумними  зомбі»,  не  здатними контролювати  свої  вчинки, ображає  їх,  як  і 
будь-яку людину. Всі розмірковування про «промивання мізків», «контроль над 
свідомістю», зомбування та ін. - фантазіі і черговий міф, який використовується 
певними силами в суспільстві, щоб дестабілізувати його.

  "Брейнвошінг"  – це  термін,  яким  стращають  нині  на  Заході  всіх,  у  кого 
з"являється якась позитивна думка про нові релігійні течії і рухи. Сам цей термін 
почав  своє  існування  в  1953  р.  завдяки  журналісту  Едварду  Хантеру,  який 
придумав  його  з  метою описання  програм  і  методів "зміни  свідомості",  які 
розробили  китайські  комуністи  з  метою контролю над  суспільною  свідомістю 
китайського  народу  після  приходу  їх до  влади  у  1949  році.  Сама  історія  не 
підтвердила  достовірність  теорії  "промивання  мізків"  і  перетворення  людей  в 
роботів  із  свідомістю,  що  контролюється.  Так, в  Китаї  мали  місце  постійні 
заворушення молоді на основі незадоволення владою, своїм суспільним станом 
тощо, але вони з’являлися не на основі афішованого «промивання мізків». Що 
вартувала  ця  «промивка» в  колишньому  СРСР,  то ми  знаємо.  Це - мільйони 
жертв ГУЛАГів, скурочені долі дисидентів тощо. З питання «промивки мізків» 
вийшло  багато  книжок,  але  й  досі  воно  залишається  недовирішеними  в 
основному для нашого суспільства, бо на Заході вже розібралися в тому, що ж то 
є зомбування і контроль над свідомістю. Визнаємо, що існування такої «теорії» 
шкодить деяким суспільним рухам, особливо НРТ.

  Наявні нині в деяких країнах  Антикультистські організації, виявляючи і 
критикуючи  недоліки  НРТ, роблять  велику  роботу, правда,  вона часто 
виявляється в ненавистних і нетерпимих формах. Їм часто не вистчає наукової 
безпристрастності і об"єктивних підходів.

  Так,  немало  цікавих  зауважень  щодо  НРТ  зробили московські 
антикультисти Кондратьєв і Поліщук. Але їх літературою важко користуватися, 
бо  ж  вона  вся  пронизана  неповагою,  образами,  науковою  несумлінністю  в 
оцінках  НРТ,  приписуванням окремим  конфесіям  тих  чи  інших ярликів  без
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відповідних  пояснень,  без  спроби глибоко  розібратися  в  суті  кожного 
конкретного неорелігійного феномена.

  Визнаємо те, що єдності між культистами і антикультистами не може бути, 
бо  витокові  позиції,  підгрунтя  різне,  але  треба  прагнути  зняти несприйняття, 
дозволити  існувати  і  протилежній точці  зору,  що  на  сьогодні  з  боку 
антикультистів  відсутнє.  Проте  може  ж  бути  ще  й  незалежний погляд  на 
неорелігії, який є незасуждуючим, а прагненням зрозуміти неорелігійне явище,
якщо не прийняти його. Якщо захищати всіх, то не можливо бути одночасно у 
всіх течіях. Але визнаючи їх право на існування, я визнаю їх існування. Якщо 
заперечувати таке право, то заперечуєш і існування релігії.

  Все частіше у Верховній Раді з’являються проекти спеціальних законів про 
нові релігійні течії. То ж постає питання: чи необхідне спеціальне законодавство 
щодо НРМ, а чи ж достатньо існуючого загального щодо всіх наявних в країні 
конфесій?

  Ситуація  з  антикультовими  рухами  в  різних  країнах загострилася 
настільки,  що  в  1990  р.  SSSR  (Товариство  з  наукового  вивчення  релігії)
вимущене було  одноголосно  прийняти  резолюцію,  в  якій  визнавалась 
антинаукова  природа теорії  маніпулювання свідомістю.  Товариство на 
запропоновану  пропозицію  оцінити  ці  процеси чесно відповіло,  що  "серйозні 
вчені  не  можуть  прийти  до  єдиної  думки щодо  характеру  і  дії  нефізичного 
примусу і контролю над особистістю", але водночас наголосило на некоректності 
автоматичного  прирівнювання  практики  фізичного  примусу й контролю до 
практик нефізичного контролю.

  Можна  звернутися до авторитетів,  які виступають  як  "за",  так  і "проти"
можливості загрози з боку НРТ. Вчені, які виступають «проти», не захищають 
НРТ.  Вони  об’єктивно  аналізують  і  негативні  наслідки  їх  діяльності,  але  не 
роблять  висновок  про  необхідність  визнати  їх  загрозливими  для  суспільства 
явищами, висновок про заборону їх на цій підставі. Навіть говорячи про "Гілку 
Давида"  чи  "Храм  Сонця",  вони прагнуть  зрозуміни  глибинні  причини їх 
діяльності. Заборона – це простий, навіть примітивний шлях, який не вирішить 
проблеми НРТ загалом.

  Що ж пропонують науковці? Професор А.Баркер вважає, що не «промивка 
мізків» є причиною поповнення НРТ новими членами і з’явилися вони не завдяки 
тому, що у неофітів забирають право на мислення чи свободу вибору. Для борців 
з  НРТ "мозкопромивка" - головний  аргумент.  Говорять, що  нові члени 
неоспільнот піддаються якомусь спеціальному незворотньому і невідверненому 
процесу  «мозкоконтролю». Проте  вчені,  які  вивчають  НРТ, не  знайшли  в  їх 
громадах  якихось психотехнік  чи  психопроцесів,  які  відсутні  в  суспільстві. 
Оцінки так званих експертів, які свідчили про "мозкопромивку", дискредитовані,
а їх оцінки спростованві в різних, у тому числі й американських судах. Звичайно,
деякі НРТ використовують психологічний тиск і навіювання як форму впливу, 
яку тільки  й можуть вони робити.  Багато  з  них  бажали  б, щоб  можна  було 
користатися  так  рекламованою  «промивкою мізків».  Але  форми  їх  впливів  на 
неофітів все ж не такі ефективні і результативні у збільшенні або утриманні в
спільнотах НРТ членів, як ті, що діють в традиційних релігіях. Явною неправдою
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є те, що в НРТ є якісь незворотні техніки. Багато тих, хто приєднався до НРТ,
покидають  їх  за  своїм  власним  вільним  бажанням.  Психологічно  комфортно 
традиційним  Церквам  звинувачувати  НРТ  в  різних  гріхах,  переносити  на  них 
причину своїх негараздів.

6. НЕОХРИСТИЯНСЬКА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УМОВАХ 
КОНФЛІКТУ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ

  Зміни, які відбулися у житті українського народу з набуттям незалежності, 
гостро  поставили  проблему  нових  ціннісних  орієнтирів,  пошук  і  вибір  яких 
обґрунтовує  культурно-цивілізаційне  визначення  кожного  українця,  нашої 
країни  в  цілому.  Україна  опинилась  в  дуже  непростій  ситуації,  коли  потрібно 
було, усвідомлюючи глибину кризи, в яку потрапив народ, відзнайти важелі, які 
б  допомогли  зберегти  і  відновити  життя  нації  через  збереження  і відновлення 
життя кожної окремої особи. З’явилося багато проектів, які запропоновували ті 
чи  інші  моделі  культурного  виживання.  Одним  з  них  став  план  духовного, 
конкретніше – релігійного відродження України. В нього включилися не тільки 
ті Церкви, які історично були присутні в духовному полі українців, але й нові 
релігійні течії, які раніше Україна не знала і які з’явилися тут переважно завдяки 
місіонерській  діяльності  зарубіжних  християнських  Церков.  Вони розвернули 
надто  активну  і  успішну  проповідницьку  діяльність,  результатом чого  стало 
значне  збільшення  віруючих-християн,  яких  ми  відносимо  до  так  званих 
неохристиян. Новими християнами для України вважаються члени Церкви Ісуса 
Христа Святих останніх днів (ЦІХСОД), Церкви Христа, Церков “Слово життя”,
“Нове  покоління”,  “Перемога”,  “Боже  слово”,  “Жатва”,  “Повного  Євангелія”,
"Армія спасіння" й  «Посольства  Божого», Новоапостольської  церкви,  Церкви 
Нового Єрусалиму та інших євангельських та харизматичних рухів, що виникали 
в  Україні  на  початку  90-х  років м.ст. При  цьому  треба  рахуватися  з  тим,  що 
неохристияни – це не абстрактна сукупність неофітів, які недавно навернулися 
на віру і трохи по-новому вшановують Ісуса Христа. Вони - це живий, людський 
організм, який складається із конкретних людей, в даному разі – людей нового, 
перехідного суспільства, яким є Україна. Ці люди на собі зазнавали і зазнають 
всіх  впливів  і  трансформацій  соціуму,  переживаючи  їх  в  певний  специфічний 
спосіб,  а  саме  як  істоти  віруючі,  які  визнають  присутність  вищих  сил,  що 
визначають їхнє життя, керуються  вищими  законами,  відчуваючи  в  собі 
присутність живого Бога.

  Але,  як  істоти  соціальні,  ці  люди  повною  мірою  знаходяться  під дією 
суспільних законів, впливів глобалізації, прагматизації, уніфікації, плюралізації, 
мультикультуралізації тощо. Вони є свідками й учасниками процесу відмирання 
старих  і  народження  нових  культур,  нових  інформаційних  технологій,  нових 
форм спілкування, нових способів життя, що розмиває усталені культурні світи, 
традиційні економічні відносини, мовну і релігійну спільнотність тощо. Частина 
цих людей, як і нації взагалі, вітає такі зміни, а частина – не сприймає новшеств, 
ігнорує,  а  інколи  й  чинить  опір  нарощуванню  глобалізації,  йдучи шляхом
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сепаратизму,  механічно  відгороджуючись  від  таких  впливів,  щоб  уникнути 
деструкції свого життя.

  Наслідки  глобалізації  сьогодні  відчуває  на  собі  не  тільки  постмодерна 
урбанізована  людина,  але  й  мешканець  найвіддаленішого  населеного  пункту. 
Глобалізація - це достатньо вже відома і абсолютно об’єктивна обставина, яка 
присутня  в  житті  кожного  народу,  держави,  особистості. Саме  вона  сприяла 
появі нових явищ в духовній сфері всього людства, так званих нових релігійний 
течій.  Коли  ж  мова  заходить  про  Україну,  то  тут  не  можна  забувати  про 
специфічність вітчизняної ситуації. Українське суспільство за своєю природою 
є  посттоталітарним,  посткомуністичним.  Воно  все  ще  несе  на  собі відбитки 
попередніх епох. Тому сучасне життя українця сповнене різними тенденціями -
як висхідними, так і несхідними - на суспільному і на індивідуальному рівні. В 
розрізі  того,  що  цікавить  нас,  це  є потреба  в  релігійному,  національному, 
загальнокультурному  самовизначенні і  окремого  громадянина, і  суспільства  в 
цілому  стосовно  нових  умов  життя,  нового  суспільства,  цінностей,  які 
пропонуються ними. Цей процес ідентифікації, який триває постійно, оскільки 
постійно  виникають  нові  обставини,  зазнає  не  тільки  позитиву,  не  тільки 
виливається  в  конструктивні  форми,  але  часто  приносить  шкоду  й окремій 
людині,  і  суспільству  загалом.  Неосвіченість,  духовна  невихованість, 
невиваженість,  емоційна  агресивність  неофітства,  якими  супроводжуються 
процеси індивідуального і спільнотного самопошуку себе в нових координатах –
економічних,  політичних,  соціальних,  культурних,  духовних - особливо 
небезпечні в періоди історичних зламів і змін. Саме в такий час живе сьогодні 
Україна, для якої тема пошуку нових цінностей, самовизначення себе в світі є, як 
ніколи, не лише актуальною, але й ускладненою згаданими вище обставинами.

  Треба  сказати,  що проблеми  самовизначення  є  важливими  не  тільки для 
українців  чи  тільки  для  віруючих  християн.  Питання,  як  себе  усвідомити  в 
сучасному світі постмодерну, як себе визначати і що вибрати за ідентифікат в 
ньому, ким себе відчути, постає перед кожною людиною, перед кожною нацією, 
яка опиняється в складному водовороті численних виборів.

  Говорячи  про  пошуки  ціннісних  орієнтирів  та  культурну 
самоідентифікацію неохристиян України, які опинилися в умовах, коли потрібно 
було  обирати  між  минулим  і  майбутнім,  між  комунізмом  і  капіталізмом,  між 
тоталітаризмом  і  лібералізмом,  між  свободою  і  залежністю,  між  Заходом  і 
Сходом,  між  російським  месіанством  та  європейською  екзистенцією і 
американським  утопічним  прагматизмом,  між  індустріальним  і 
постіндустріальним суспільством, розглянемо ці процеси у вигляді двох етапів, 
які періодизовані не тільки за суттю, але й за часом.

  Перший з них – це етап пошуку, віднайдення того, що компенсує людині її 
незадоволення  наявним  становищем  речей,  це формулювання  необхідності 
альтернативи,  це постійне  заперечення  того,  що  не  влаштовувало,  дратувало, 
створювало проблеми. Саме тому цей етап не може бути непротестним. На зміну 
йому приходить другий етап – стверджувальний, конструктивний, який на основі 
заперечення  старих  цінностей,  що присутні  у  відомих  релігіях,  світоглядних
системах,  спрямований  на  утвердження  нового  способу  життя  на  основі  нової
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філософії життя. Шукаючи відповіді на питання про те, що саме – які цінності –
шукали люди в нових релігіях, тобто що привело людей до неохристиянських 
церков, з чим себе люди ототожнювали до хрещення, від чого хотіли втекти, що 
прагнуть змінити в собі і суспільстві, ми звертаємося до з’ясування причин появи 
нових релігійних течій.

  Нові неохристиянські громади не є ухилом історії, духовною деградацією 
християнства,  про  що  й  досі  ще  твердять  християнські  фундаменталісти. 
Переважна більшість експертів визнають, що нові релігії – це закономірне явище, 
яке  детерміноване  багатьма  факторами.  Серед  найбільш  глобальних причин 
сучасних релігійних трансформацій - взаємовпливи різних культурних світів і, 
як  результат,  усвідомлення  людством  своєї  спільності  і  водночас своєї 
розірваності за релігійною ознакою, бажання подолати останню, об’єднавши всі 
релігії  в  одну.  Вище  вже  зазначалося,  що  активне  релігієтворення  спричинене 
загальною орієнтаційною кризою європоцентричної цивілізації, що спонукає до 
спроб  синтезу  західної  та  східної релігійних  традицій,  інтенсифікує  релігійні 
експерименти  взагалі.  В  умовах  духовної  кризи  люди  шукають  якісь 
загальнозначимі цінності і знаходять їх в певних релігіях, що формує думку про 
існування  спільної  першорелігії,  яка  з  часом  була  втрачена.  Все це  виводить 
сучасну  релігійну  свідомість  за  рамки  якоїсь  однієї  конфесії,  робить  її 
універсальною,  синкретичною.  Цьому  ж  сприяє  трансформація  світоглядних 
парадигм, зумовлених науково-технічною революцією ХХ ст. та особливостями 
індустріального  урбанізованого  суспільства,  коли  руйнуються  тісні 
міжособистісні відносини, насамперед сімейні, коли розриваються наявні ще в 
недавньому минулому зв’язки поколінь, що веде до втрати громадською думкою 
ролі важелю контролю за характером релігійності особи. Велике  значення для 
появи  нетрадиційної  релігійності  має  зростання  ролі  особи  в  усіх  сферах 
суспільного життя, загальна демократизація суспільства і утвердження в ньому 
особи в широкій гамі її прав, що відображається і в її світоглядних орієнтаціях, і 
в змісті релігійного осягнення дійсності.

  На  практиці  це  призводить  до  кризи  традиційних  Церков  і  традиційної 
релігійності.  В  умовах  падіння  авторитету  релігійної  традиції, яка  не  завжди 
відповідає  духовним  потребам  сучасного  віруючого,  утверджується 
авторитаризм  багатьох  харизматичних  лідерів  новітніх  рухів.  Разом  з  тим  в 
суспільстві  поступово  зростає  відкритість  і  толерантність  до  послідовників 
інших  релігій  та  релігійно-філософських  вчень.  Віруючі  починають 
орієнтуватися на спільний містичний досвід у спілкуванні з Богом.

  Крім  таких  загальних  змін  в  релігійному  житті  світу,  яких  зазнала  й 
Україна, появу тут новітніх рухів треба пов’язати із суто українською ситуацією. 
Відзначимо  насамперед  соціально-економічну  та  політичну  нестабільність 
українського  суспільства,  що  постійно  провокує  появу  почуття  невпевненості, 
соціальної  і  духовної  незахищеності.  Свідомість  українців  характеризує  певна 
невизначеність,  навіть  індиферентизм,  які  утворилися  внаслідок краху 
комуністичної ідеології, діалектико-матеріалістичних поглядів на довкілля або ж 
відсепарованості значної кількості населення від автохтонної духовної традиції.
В  умовах  девальвації  системи  цінностей  тоталітарного  режиму,  зокрема
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декретованого світоглядного монізму, духовний та ідеологічний вакуум довгий 
час нічим не заповнювався. Духовна денаціоналізація в умовах соціалістичного 
буття  значного  масиву  населення  України  призвела  до  втрати  відчуття 
національної традиції, рідної батьківської віри, потреби збереження зв’язків між 
поколіннями через духовну традицію. Крім того, в комуністичні часи відбулася 
втрата традиційними Церквами свого авторитету в очах народу, оскільки вони 
були  елементом  офіційного  політичного  істеблішменту.  В  результаті 
цілеспрямованої  атеїзації  суспільства  помітно  похитнулося  значення  релігії  і 
Церкви взагалі.

  Успіх  в  поширенні  неорелігійних  течій  можна  пов’язати  і  з  тим, що 
українці на диво духовно незахищені від зовнішніх ідейних впливів, релігійно 
неосвічені, наївні і довірливі в питаннях віри. Цим скористалися новітні рухи, які 
відгукнулися  на  щоденні  потреби  особи,  задовольняли  її  бажання 
безпосереднього  пізнання  західного  світу,  оволодіння  фахом,  навчання  мовам 
тощо.  В  умовах,  коли  історичні  Церкви  не  вміють  вести  місіонерську  роботу, 
будь-яка  спроба,  нехай  навіть  випадкова,  провести  ознайомлення  із  новим 
вченням,  завжди  мала  позитивний  ефект  для  певної  релігійної  місії  чи 
проповідника.  Поза  сумнівом,  активність  зарубіжних  місій  й  окремих 
проповідників, реальна дієва допомога матеріально і духовно нужденним сприяє 
утвердженню в Україні альтернативних релігій.

  Крім зовнішніх причин поширення неорухів, є внутрішні, що визначають 
напрям  пошуків  людиною  духовно-ціннісних  орієнтирів.  Але  більшість  з 
прихильників  новітніх  течій  шукає  в  неорелігіях  можливість  духовного 
вдосконалення,  задоволення  своїх  інтелектуальних  та  пізнавальних  потреб, 
пов’язаних із істинними уявленнями про Бога, світ, людину, її внутрішнє життя. 
Неорелігії, на визнання самих адептів цих рухів, дають їм можливість відчути 
свій  зв’язок  з  трансцендентним,  включитися  в  соціально  корисну і  духовно 
означену  діяльність,  зняти  напругу  у  відношеннях  із  світом,  іншими  людьми 
тощо.

  Відтак,  як  бачимо,  неохристиянські  рухи  часто  розглядають  як 
нетрадиційні  явища,  які  мають  декілька  взаємопов'язаних,  взаємозумовлених 
аспектів  свого  вияву:  суспільно-політичний,  особистісно-екзистенціальний, 
культурно-духовний, юридичний, міжнародний, міжконфесійний. Але навряд чи 
є  підстави  сьогодні  з  абсолютною впевненістю  говорити  про  повну 
нетрадиційність неохристиянства. Все таки воно виникає в рамках традиційного 
християнства з метою його осучаснення. Частково в ХІХ, а особливо з середини 
ХХ  століття  християнська  Європа  і  Америка  неодноразово  фіксували  сплеск 
чисельних  відгалужень  загальнохристиянського,  євангелістського характеру 
переважно від  протестантських  Церков.  Вчення новоутворених християнських 
Церков, звісна річ, базуються на Біблії як основному віросповідному джерелі і на 
особі Ісуса Христа як центральній фігурі релігійних доктрин. Характерним для 
неохристиянських угрупувань є критика ортодоксального християнства за відхід 
від  первісних  традицій;  оголошення  своєї  Церкви  винятково  істинним, 
відроджувальним  рухом  євангельського  християнства,  навіть  месіанським  у
спасінні Христової віри; досконале знання Біблії з дозволом вільного прочитання
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її  і  власної  інтерпретації; піднесення  книг  своїх  пророків  і  вчителів  до  рангу 
віросповідних джерел і часом навіть авторитетніших за Біблію; визнання поруч 
з Ісусом Христом свого лідера керівником Церкви, пророком або ж посланцем 
Бога.  Неохристиянство  від  історичного  християнства  відрізняється  в  дечому 
своїм власним розумінням Трійці, природи Ісуса Христа, сутності Святого Духа, 
пекла, раю тощо, але при цьому сповідуються базові догмати християнства – віра 
в Ісуса Христа і Святу Трійцю.

  Що ж привело людей до неохристиянських Церков, які старі цінності їх не 
влаштовували,  які  нові  вони  шукали?  Найперше  – це  криза  старої  системи 
цінностей,  уособлених  в  кодексі  будівника  комунізму,  що  тісно  пов’язана  із 
системною  кризою  всього  суспільства.  Зміна  державного  устрою,  інститутів 
влади,  її  атрибутів,  відносин  власності,  системи  соціальних  пріоритетів, 
формування  нового  конституційно-правового  простору  привели  до  втрати 
колишньої  значущості  традиційних  форм  суспільно-політичного  життя,  до 
диференціації суспільства за соціальними, політичними, релігійними ознаками. 
Всі  ці  зміни  в  своїй  сукупності  постають  не  тільки  як  одна  з  важливих 
характеристик сучасного буття української держави, але і як формоутворюючий 
чинник,  який  визначає  структуру,  зміст,  механізм  її  функціонування  в 
координатах нових соціально-культурних, політичних та ідеологічних парадигм. 
Ці, кардинальні за своїм змістом, новації певною мірою ініціювали й значні - як 
за розмахом, так і глибиною проявів - кризові явища, які охопили увесь життєвий 
простір  українського  суспільного  буття: економіку,  соціально-політичну, 
духовно-культурну  (в  т.ч.  релігійну)  сфери.  Криза  (в  усіх  іпостасях  вияву), 
зберігаючи  тенденцію  до  поглиблення  і  ставши  константою  життя  соціуму, 
породжує у людей почуття песимізму, безперспективності, зневіру в можливість 
стабілізації, в ефективність економічних і соціальних реформ. Особливо гостро 
відчувається  дестабілізація  духовної  сфери,  яка  народжена  кризою  ціннісно-
нормативних  систем,  що виконували  життєвосмислові  функції  орієнтації  та 
легітимації як на макро-, так і мікросуспільному рівнях. Це призвело до процесу 
переосмислення, переоцінки світоглядно-ціннісних орієнтацій, які базувалися у 
своїй  основі  на  принципах  декретованого  світоглядного  монізму, породило 
проблему "духовного вакууму" в суспільній свідомості. Домінантою останньої 
стало  відчуття  “втрати  сенсу  життя”.  Цей  своєрідний  “смисловий дефіцит” 
постав  як  відображення  неможливості  повноцінного  використання  для 
розв’язання  складних,  суперечливих  проблем  сучасного  буття  традиційного, 
акумульованого в нормах, цінностях, орієнтаціях, досвіду.

  Цьому  послугувала  і  складна  ситуація  в  церковно-релігійному  житті  в 
Україні: поглиблення,  загострення  міжконфесійних  та  внутрішньоцерковних 
колізій,  криза  традиційної  релігійності,  нездатність  історичних (зокрема 
православних) церков дати адекватну відповідь на складні запити часу, людей, 
які  шукають  смисл  життя  в  умовах  соціуму,  перевантаженого  різними 
проблемами.  Варто додати,  що  ці  негації  значно  підсилюються  наслідками 
Чорнобильської катастрофи, яка і попри десятиліття продовжує демонструвати 
велетенський  руйнівний  вплив  на  соціально-психологічну  атмосферу  в
суспільстві, суттєво позначається на духовній і душевній сферах життя людей.
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  Таким чином,  тогочасний  стан  духовності  українців  (у  всіх  формах  її 
вияву,  в  т.ч.  і  релігійній) постає  як  дериват  конкретних  соціально-політичних, 
економічних  обставин  їx  життя.  І  хоча  ця  залежність  неоднозначна, 
неоднополюсна, безсумнівним є те, що духовна криза суспільства, знаходиться в 
глибокому і тісному зв'язку з іншими суспільними кризовими явищами. Весь цей 
комплекс  амбівалентних  за  своєю  суттю  соціально-політичних  і  духовно-
екзистенціальних  явищ  став  своєрідним  фоном,  сприятливою  умовою для 
поширення й утвердження в Україні нетрадиційної релігійності.

Як  бачимо,  крах  комунізму  як  соціально-економічної  і  політично-
ідеологічної  конструкції  закономірно  тягнув  за  собою  і  крах  комуністичного 
світогляду  і  комуністичної  моралі.  Навіть  такі  загальнолюдські вимоги,  як 
чесність,  відданість  тощо,  були  сфальшовані  тим  режимом,  який  вдалося 
зруйнувати.  Самі  послідовники  неорухів  на  питання  анкети  про  причини  їх 
приходу  до  НРТ  називали  прагнення  духовного  життя,  моральної  чистоти, 
морально-духовного вдосконалення.

  В пошуках духовності як альтернативи бездуховності і зматеріалізованості 
світу  людина  в  своїх  рішеннях  і  поведінці  мотивується  все  таки речами 
духовного  порядку,  а  входження  її  до  неохристиянської  церкви  спричинене 
прагнення  пізнати  і  знайти  Бога,  духовне  життя,  яке  відмінне  від  звичайного, 
нужденного.

  Відомо,  що  більшість  українців себе  позиціонує  в  рамках  так  званих 
традиційних  релігій  і  Церков.  Але  частка  тих,  хто  своє  релігійне  майбуття 
пов’язує із новими Церквами, не знаходячи достатньо підстав для приєднання до 
вже існуючих, з кожним роком зростає. Особливо це стосується такої динамічної 
частини нашого суспільства, як неохристияни.

  Своєю  належністю  до  неохристиян  вони  голосують  за  ті  цінності, які  є 
пріоритетними для віруючих в Ісуса Христа. І вони не просто їх сповідують, а 
утверджують  практикою  щоденного  життя,  перебуваючи  в  неохристиянських 
громадах.  Релігійно  визначаючись як  неохристияни,  ці  віруючі  культурно 
ідентифікують себе по-різному, ототожнюючи або з українською культурою, або 
з  російською,  але  в  будь-якому  разі  вони  відносять  себе  до  християнської 
культури,  прагнучи  культивувати  в  собі  і  в  суспільстві саме  християнські 
цінності.

  Правда,  тут  постає  питання,  а  чи  ж  традиційні  християнські  Церкви  не 
утверджують  християнські  цінності?  Чому  люди  обирають  нетрадиційні,  нові 
форми  християнського  віросповідання?  Можливо,  багаторічне  відлучення 
суспільства від традиції знищило його знання про Церкву? На час виникнення в 
Україні нових Церков традиційна Церква тільки ставала на ноги, була не дуже 
поширена,  ще  слабо  активна.  Якщо  люди  і  знали  про  неї,  то,  певно,  щось  не 
влаштувало  їх  в  її  діяльності.  Хоч з’ясувалося,  що більшість  неохристиян 
загалом  виявилися  погано  обізнаними  із  історією  власної  країни, релігійно-
духовної  традицією  свого  народу. Їм  не  подобалась  поведінка  священиків в 
прислужництві попередній владі, орієнтація на матеріальне, що можна пояснити 
потребою  відновлювати  і  відбудовувати  храми,  що  не  є  обов’язковим  для
неохристиян. Крім того, традиційна  Церква пов’язувалась із людьми похилого
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віку,  свічками,  незрозумілою  мовою богослужіння,  складним  співом,
недоступністю  батюшки,  значною  ієрархізованістю  внутрішньоцерковних 
відносин.  Молоді  ж  місіонери-християни  виявилися  простими,  доступними, 
добре  знаючими  Біблію,  веселими.  Відносини  серед  них  були  братські, 
партнерські, дружні, рівні. Цінувалася ініціатива, заохочувалася помірність, але 
не  бідність,  включеність  до  суспільства,  віталася  підприємницька  діяльність, 
розвиток особистості та ін.

  Іншими  словами,  обираючи  неохристиянські  Церкви,  люди  втікали  від 
несвободи,  тоталітаризму,  бідності,  від  свого  минулого.  Вони  хотіли  змінити 
своє нещасне життя, змінити замучену країну, вірили в те, що це можна зробити 
тільки  вірою,  за  допомогою  якоїсь  нової  релігії,  солідарністю  людей,  хоч  це 
настало дещо пізніше. Спочатку кожний приходив в нову  Церкву заради себе, 
своєї родини. Але зримим успіхом нових Церков вже було те, що цим Церквам 
вдалося сформувати повагу до себе і своєї діяльності, утвердити думку про їх 
значимість для суспільства. Люди захотіли змінити щось в собі і в суспільстві.

  Вибір неохристиянської Церкви для деякого поставав як одномоментний 
акт, а для деякого – як довготривалий процес. Але в обох випадках цей вибір не 
був результатом духовного самовизначення. Частіше всього самоідентифікація 
поставала  вже  як  наслідок  вибору,  як  би  це  не  здавалось  алогічним.  Тобто, 
частіше  всього  людина  приходила  в  Церкву,  а  вже  потім  починала 
усвідомлювати, в яку саме  Церкву вона прийшла. Вона знала, що це  є Церква 
християнська,  але  слабо  собі  уявляла  її  статус,  підпорядкування.  Тобто,  вибір 
неохристиянської  Церкви, власне, не  був  класичним  вибором,  коли  з  великої 
кількості  вчень,  Церков,  проповідників  виділяють  щось  одне,  найкраще, 
найістинніше,  найпереконливіше  (як  на  думку  того,  хто  обирає)  і надається 
перевага якійсь  одній  Церкві  з  цього  багатоманіття.  В  такому  виборі  діяв 
принцип:  будь-яка  віра,  будь-яка  Церква.  Тобто  вибір  був  між  невірою
(безвір’ям)  і  вірою.  Потім  вже  з’являвся  наступний  індикатор  – вибір  між 
християнською  і  нехристиянською  вірою,  ще  наступний  – між  традиційним  і 
нетрадиційним, між історичним і новим. І на кожному етапі діяли свої аргументи 
на користь новохристиянського вибору.

  Люди,  увійшовши  до  неохристиянської  спільноти,  об’єктивно  вимушені 
були  ідентифікувати  себе  із  нею.  Що  це  означало?  Якщо  під  ідентифікацією 
розуміти сам процес набуття якоюсь (в даному разі релігійною) спільнотою або 
людиною специфічних рис у свідомості, поведінці, культурі, звичаях тощо, то, 
без  сумніву,  неохристиянство  несе  в  собі  риси,  які  вирізняють  його  від 
історичних  українських  християнських  Церков.  В  цьому  випадку 
неохристиянська  ідентифікація  – це  частина  природного  релігійного  розвитку 
людства як певної духовної спільноти, в ході якого формується нова культура, 
новий  стиль  життя,  специфічний  тип  поведінки,  особлива  форма  релігійного 
світогляду.

  Крім цього, ідентифікація - це віднесення людиною або групою людей себе 
або інших до певної (в даному разі, релігійної) спільноти на підставі уявлення 
про типові її риси як віруючих суб’єктів, як носіїв єдиної віри в Ісуса Христа,
славлення Господа, знання Слова Божого. Тут релігієідентифікація є складником
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загального процесу визначення людини або групи людей в світі, виокремлення 
себе  з-поміж  інших  й  ототожнення  себе  з  ними.  У  випадку  із  релігійною 
ідентифікацією це виокремлення відбувається за віросповідними ознаками, куди, 
як  складові,  можуть  входити  спільні  догмати,  традиції,  прийнята мораль, 
характер відносин між віруючими тощо.

Ідентифікація постає складним явищем, яке має декілька аспектів і рівнів
(внутрішній  і  зовнішній,  суб’єктивний  і  об’єктивний,  активний  і пасивний, 
свідомий  і  несвідомий). Самоідентифікація  – це  завжди  процес  внутрішній  і 
суб’єктивний,  активний  і  свідомий,  в  результаті  якого  зрештою  відбувається 
визначення суб’єкта (індивіда чи спільноти), який усвідомлює й оцінює себе як 
себе,  а  не  когось  іншого.  Конкретно,  релігійна  самоідентифікація  – це 
ототожнення (уподібнення) особою або групою себе з певною віросповідністю, 
порівняння  себе  з  іншими  членами  або  спільнотами  суспільства,  в результаті 
чого  людина  чи  група  людей  усвідомлюють  свою  спільність  з  іншими  або 
відмінність  від  них.  Виявити  в  собі  риси  певного віросповідання,  жити  за 
законами життя якоїсь релігійної спільноти, усвідомлювати належність до якоїсь 
віри,  сприймати  як  своє  її  самобутність  та  відмінність  від  інших  – це  означає 
релігійно  самоідентифікуватися.  В  цьому  процесі  виділяють  раціонально-
пізнавальний  та  життєво-практичний  рівень,  розуміючи  під  першим 
усвідомлення людиною себе членом релігійної спільноти, з’ясування свого місця 
серед цієї групи, виокремлення характерних для певної групи рис, властивостей, 
якостей,  а  під  другим  – співвідношення  себе,  своєї  поведінки  з  нормами, 
прийнятими даною спільнотою, відчуття єдності у вірі, в Бозі. Відтак релігійна 
самоідентифікація – це усвідомлення певним народом своєї самості, специфіки 
самодостатнього  релігійного  організму,  це  переживання  суб’єктом своєї 
вкоріненості в певну спільність, відчуття себе її частиною.

  Неохристияни набували і одночасно усвідомлювали ті ознаки, які надавали 
їм можливість бути не православними, не католиками, не іншими протестантами, 
чітко  вирізняючи  себе  від  всіх  інших  християн,  хоча  вони,  без  сумніву, 
ідентифікують  себе  із  християнством,  але  вважаючи  себе  найбільш щирими, 
наближеними,  особливими,  чистими,  бажаними  і  любимими  Богом,  Ісусом 
Христом. Вони не вважають свою ідентичність релігією. Вони визначають себе 
не  релігійними,  а  віруючими  людьми,  вкладаючи  сюди  особливий  зміст:  вони 
поза  доксою,  поза  канонами,  поза  кордонами,  поза  обмеженнями,  поза 
традицією, оскільки все це трансформувало істинну віру і вчення Ісуса Христа. 
Вони у вірі, в стані, в контакті із Живим Богом, між яким і нами не потрібні якісь 
посередники.

Соціологічні  опитування,  проведені  Відділенням  релігієзнавства в  1994-
1995  рр.  серед  послідовників  неорухів,  дали  унікальні  матеріали,  за  якими 
з’ясовано,  що  релігійне  визначення  (вибір)  для  неохристиян  був вільний  від 
якогось тиску, відбувся в умовах загалом демократичних.

  Вибір релігії означає свідоме визначення окремої людини, певної людської 
спільноти, людства в цілому щодо того чи іншого феномену релігійного життя. 
Вибір  релігії - це  процес,  в  ході  якого  суб’єкт,  що  обирає  якусь  релігію,
знайомиться з різними віросповіданнями і культами, а потім серед них шукає вже
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те,  що  найбільш  адекватне його  внутрішній  природі,  психо-соціальним, 
культурним  і  духовним  потребам,  а зрештою  зупиняється  на  якійсь  одній  з 
релігійних течій,  роблячи  останню  смислом  свого  земного  існування  й 
позамежного буття.

Вибір  релігії  може  відбуватися  на  різних  рівнях.  Перший  з  них -
індивідуальний,  на  якому  обрання  певної  системи  вірувань  конкретною 
людиною постає як психо-соціальний процес. Другий – спільнотний. Це - вибір 
релігії певним соціумом, що розкривається через ті чи інші суспільні (соціальні, 
демографічні, національні та ін.) тенденції. На останньому рівні - вселюдському
- вибір віри постає як розгортання цього явища в перспективі розвитку всього 
людства через закономірності поширення окремих релігій.

  Індивідуальний  зріз  дає  можливість  зрозуміти  вибір  релігії  як  свідоме 
формування і  задоволення  людиною  власних духовних потреб  у  спілкуванні  з 
трансцендентним з метою реалізації себе як духовної істоти, носія або творіння 
Божественного  в  рамках  тієї  чи  іншої  релігійної  системи  цінностей  та 
пріоритетів. В такому разі вибір релігії постає як діяльність, що направлена не 
лише  на  реалізацію  людських  потреб,  тобто  має  практичну  забарвленість,  а  й 
несе в собі могутній творчий потенціал, оскільки пов’язана з релігієтворенням. 
Останнє  означає,  що  під  час  вибору  релігії  відбувається  моделювання  певної 
досконалої релігії, взагалі світогляду як системи цінностей.

  Зрозуміло,  що  на  вибір  релігії  конкретною  людиною  впливає  безліч 
факторів зовнішнього та внутрішнього характеру, які, взаємодіючи між собою, 
визначають  певні  напрями  духовних  пошуків  особи.  Вибір  об’єктивно 
зумовлений  як  в  своїй  зовнішній,  так і  в  своїй  внутрішній  детермінації. 
Акцентуючи увагу на виборі як психічному явищі, зупинимося на його змісті і 
структурі.

  Раніше  вибір  релігії  зводився  до обрання  традиційно  існуючих 
віросповідань.  Він  детально  описаний  в  нашій  літературі  як  процес  засвоєння 
певної релігії, орелігійнення, релігійне навернення, формування релігійності. На 
відміну  від  нього,  процеси,  що  відбуваються  сьогодні  в  сфері  неорелігійності, 
мають дещо інший характер. По-перше, відсутній при цьому, як правило, вплив 
релігійного середовища. По-друге, на момент обрання релігії людина частіше не 
має ніякого попереднього релігійного досвіду, не обтяжена ніякими релігійними 
традиціями.  Замість  цього  – семидесятирічне  панування  атеїзму  як  державної 
ідеології, в результаті чого багато респондентів освічуються у своїй попередній 
атеїстичності  ("був  атеїстом")  або  безрелігійності  ("не  сповідував  жодної 
релігії").  Таке  обрання,  власне,  і  не  є  вибором,  оскільки  у  людини  немає 
можливості  пізнати  різні  релігії,  порівняти  їх  відмінні  віровчення,  обрядову 
практику,  зумовлений  релігійністю  спосіб  життя.  Така  людина  позбавлена 
можливості порівняти через набуття чи просте ознайомлення релігійні досвіди в 
різних релігійних традиціях, використовуючи багатоманітні культові практики 
тощо.  Цей  вибір  скоріше  нагадує  просте  прийняття  релігії,  оскільки  не 
відбувається,  зрозуміло,  внутрішня  боротьба  щодо  істинності  того  чи  іншого 
вчення. 

347



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Значно  складнішою  є  ситуація,  коли  людина  раніше  сповідувала  якусь 
релігію,  а  тепер  стоїть  перед  вибором нової,  точніше  – заміною  її  іншою.  Тут 
важливо  з’ясувати,  що  спричинює  зміну  однієї  релігії  на  іншу,  що  є  для 
віруючого мотивом вибору певної релігії або переходу з однієї конфесії (релігії)
в  іншу  і  при  цьому,  як  правило,  з  традиційної  до  нетрадиційної, з  історичної
(матірної)  до  нової  (чужої).  Найбільш  достовірним  поясненням  зміни  релігії 
виглядає незадоволення особи попередньою релігією і прагнення її віднайти в 
новій відсутні в старій елементи істинності. Але, як показує аналіз відповідей, 
одержаних  в  результаті  соціологічного  дослідження  серед  прихильників 
нетрадиційних релігій в Україні, критицизм на адресу традиційної релігійності 
не  має  вирішального  значення  для  вибору  нової  релігії.  Так,  прихильників 
неохристиянства до нових Церков привів не негативізм щодо православ’я, яке, 
якщо й не задовольняло їх, то в основному поставало "не Божою, не істинною"
поведінкою священнослужителів, архаїкою обрядів, а не самим віровченням, бо 
обране загалом сповідує також вчення Ісуса Христа. Серед неохристиян, якщо й 
зустрічаються  незадоволені  традиційним  християнством,  то  основний  закид 
традиційним Церквам робиться в бік невідповідності їх вчення Біблії, Христовим 
заповідям.

  Як  бачимо,  сучасну  людину  не  влаштовує,  насамперед,  рівень  і  повнота 
віровчення традиційних релігій, які все ще залишаються в рамках традиційного 
культу,  беззмінних  застарілих  богослужінь  тощо.  Для  них  важливо 
індивідуальне,  наукове,  а  не  міфологічне  осмислення  історії,  моралі,  будови 
Всесвіту, людини, сенсу її буття.

  Сучасна нетрадиційна релігійність базується не на недоліках традиційних, 
а  на  декларованих  ними  перевагах  обраних  релігій,  що  виявляється  головним 
мотивом обрання тієї чи іншої нової релігії.

  Вибір  саме  цих  релігій  часто  вмотивовувався  зовнішніми  моментами:
сімейними  обставинами  (смерть  рідних),  життєвими  подіями,  серед яких  є 
почуте  Слово  Боже,  Євангельська  вість  тощо.  Велике  значення  у  релігійному 
самовизначенні  особи  має  зустріч  з  прихильниками  певної  віри,  вплив  їх 
проповідників,  вчителів.  При  підрахунках виявилося,  що  вага  останнього 
чинника  у  неохристиян  складає  6,8%.  Але  ці  зовнішні  приваблюючі ознаки 
обраних релігій значно відстають від внутрішніх мотивів. Є і сакральні події, що 
визначили вибір людини: "Бог торкнувся мого серця своєю любов'ю".

  Переважаючим у виборі релігії для прибічників нових релігій виявилися 
пошук істини, правди (39,6%), прагнення до самопізнання, самовдосконалення, 
самовираження  (16,1%).  Для  50,4%  неохристиян  духовні  пошуки  стали 
відправною точкою їх приходу до цих релігій. Уточняючи, віруючі додали, що 
їх вибір вмотивований пошуком смислу й мети життя, жадобою богопізнання.

  Загальну  картину  вибору  релігії,  крім  мотивів,  що  спонукують  вірних 
обрати саме ці релігії, доповнюють потреби особи, які вдовольняються обраною 
релігією,  міра їх  задоволення.  Виявлення  того,  чим  є  релігія  для  віруючого 
особисто,  яка  ніша  заповнюється  обраною  релігією,  що  людина  шукала  і  що 
знайшла  у  своєму  релігієвиборі,  допомагає  нам  зрозуміти  вибір  людини,  а  їй
самій – усвідомити його правильність.
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  Як  це  засвідчують  результати  соціологічних  досліджень,  релігія для 
неовіруючих  зберігає  більшість  своїх  функцій,  зокрема  регулятивну.  41,6% 
респондентів  відповіли,  що  релігія  для  них  є  зібранням  моральних  настанов, 
якими  вони  керуються  у  житті.  Не  менш  важливою  залишається  пізнавальна, 
світоглядна  потенція  релігії:  понад  50%  опитаних  підкреслили  саме  цю  роль 
обраної ними конфесії. Для членів неохристиянських Церков цей показник дещо 
вищий за середній із всієї сукупності відповідей. Релігія все ще формує певне 
уявлення про світ (63,9%), про Космос (40,6%), про людину (63,9%) і, природно,
про Бога (69,9%). Достатньо високо оцінена віруючими психотерапевтична дія 
релігії – можливість заспокоїти душу, свідомість (35,2%).

  Для неохристиян обрана релігія - найвища цінність. Для декого - це сенс 
їхнього життя, "як повітря", без якого вони не можуть жити. Для інших - шлях 
до Бога, гарантія "вічного духовного життя з Богом", вчитель праведного життя 
й помічник в істинному житті. Релігія приносить також радість, хтось прагне за 
її допомогою створити сім'ю.

  Окремі респонденти відзначили різницю між релігією і вірою, обравши як 
цінність саме останню. Використовуючи одну із відповідей, можна сказати, що 
обрана  віра  для  неохристиян  – це  "путь,  істина  і  життя".  Як  правило,  вибір 
нетрадиційної релігії приводить до докорінних змін у житті. За оцінками самих 
віруючих - 75% опитаних християн – вони зазнали змін у ставленні до світу, до 
інших людей. Дещо менші зміни відбулися у сімейній та професійній сферах у 
зв'язку  з  вибором  певної  релігії  відповідно - 60%  і  42%.  Але  найбільшу 
трансформацію  зазнала  при  релігієвиборі  у  людей  їх  самосвідомість,  що 
визнають 73,7% неохристиян. Поодинокими випадками є визнання відсутності 
будь-яких змін у житті після вибору релігії. Останнє, як правило, свідчить або 
про  нерелігійність чи  удавану  релігійність,  або  ж  про попередню релігійність, 
коли людина жила вже за Божими законами, а обрана релігія – лише конфесійно 
окреслила її попередню релігійність. Як бачимо, на індивідуальному рівні процес 
обрання нової релігії надзвичайно персоніфікований, зовнішні чинники майже 
не впливають на вибір, який детермінований внутрішніми мотивами і духовними 
потребами  потенційних  прихильників  нових  вчень.  Загалом,  неофіти  шукали 
духовність,  віру.  Вони  протестували  проти  бездуховності,  матеріалізованості 
життя,  проти  негативних  його  проявів,  рис.  Вони  прагнули  змінитися  самі  і 
змінити  світ  навколо  себе.  Говорячи  мовою  науки,  метою  їхньої  ідентифікації 
була певна ідентичність, а самоідентифікації – її відчуття і усвідомлення.

  Характеризуючи  набуту  ідентичність,  звернемося  до  її  визначення.  А  їх 
існує  багато.  Традиційно  під  ідентичністю  взагалі  розуміється  “виділення  і 
віднесення людиною чи/та групою людей себе, інших за певними ознаками до 
тих  чи  інших  спільностей”(Абетка  етнополітолога.  – Т.1.- С.75),  що,  з нашої  точки 
зору, не зовсім є вірним. Ідентичність часто визначають як “відданість соціальній 
групі спільного походження”, близьке до попереднього – “відданість групі, …з 
якою  особа  має  успадковані  зв’язки”,  “почуття  належності  до  групи”  тощо. 
Близьким до авторського розуміння ідентичності є визначення, яке дав Ентоні 
Сміт  у  своїй  розвідці  “Національна  ідентичність”.  За  аналогією з  етнічною
ідентичністю,  яка  розуміється  як  такий  якісний  стан  суб’єкту,  що  виникає  в
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результаті  набуття  ним етнічних ознак, які формують  у соціального організму 
відчуття  і  свідомість  етнічної  самодостатності,  визначена  й  релігійна  чи 
конфесійна ідентичність як певний якісний стан, в якому людина чи спільнота 
відчувають  й  усвідомлюють  свою  приналежність  до  окремішного  релігійного 
організму, своє представництво як носіїв певної релігійності.

  В  результаті  пошуку  нових  цінностей  і  нової  релігійної  ідентичності  на 
сьогодні  в  Україні  є  потужна  релігійна  спільнота  неохристиян,  які  об’єднані 
спільними рисами і ознаками. Їхня ідентичність – не розмита, як у православних, 
а чітко визначена усвідомленою належністю до певної Церкви, до неохристиян. 
Опозиційність історичних Церков цій новій релігійній спільності людей тільки 
підсилює обрану віросповідність.

  Якщо погодитися із визначенням, що ідентичність – це “цінності, категорії, 
символи,  знаки  і  світогляди,  конструйовані  людьми  для  усвідомлення  і 
визначення ними свого місця у світі”, то можна припустити, що не тільки особа, 
але  й  спільнота  щось  додає  до  вже  існуючих  нових  значень  і  час від  часу 
переглядає  старі.  Формування  ідентичності,  як  це  слушно  відзначає 
В.Єленський,  постає  з  виокремлення не  тільки  особи,  але  й  спільноти  з  більш 
широкого  довкілля,  розрізнення  її  від  значущих  для  власного  функціонування
“інших”  та  самовизначення,  ґрунтованого  на  відчутті  внутрішньої єдності  з 
подібними собі за значущими характеристиками.

  Вибір релігії має, як вище зазначалося, ще й суспільний рівень. Зрозуміло, 
що  тут,  як  і  на  індивідуальному  рівні,  вибір  релігії  передбачає наявність  як 
мінімум двох релігій, тобто вибір, як такий, можливий лише в полірелігійному 
суспільстві. Україна, будучи здавна поліконфесійною країною, об’єктивно надає 
можливості  для  вибору  релігії.  Питання  в  тому,  чи  ця  теоретична вірогідність 
реалізується у практиці українського релігійного життя. Право на сповідування 
будь-якої релігії закріплено в Конституції України та Законі про свободу совісті 
та  релігійні  організації,  але  функціонування  цих  законів  забезпечується 
державою, якій не все одно, яку релігію оберуть її громадяни і в що вони будуть 
вірити.  І  це  можна  пояснити,  оскільки  після  багаторічної  бездержавності  в 
умовах  її  становлення  і  утвердження  ідейна  єдність  народу  має  величезне 
значення. Ідейну єдність, яка раніше забезпечувалася комуністичною ідеологією 
і  яка  з  крахом  Радянського  Союзу  втрачена,  так  спокусливо  для  багатьох 
суб’єктів суспільного життя стало бажання відновити за рахунок єдиної для всіх 
громадян України релігійної віри, уособленої та інституалізованої в одній церкві.

  І  дійсно,  з  точки  зору  інтересів  унітарної  держави,  якою  є  Україна,  ідея 
єдиної Церкви найоптимальніша, бо політична монолітність суспільства тільки 
б зросла від релігійної єдності українців. Зазначимо, що українці ніколи не були, 
а тим більше зараз не є монорелігійною спільнотою. Правда, всі вони переважно 
знаходяться  в  християнській  традиції,  яка  в  своїх  конфесійних  окресленнях 
надто різнорідна. Але жодна конфесія не збирається заради єдності поступатися 
історично сформованими специфічними ознаками своїх церков.

  Крім того, Україну населяють не лише українці, а й представники інших 
національностей,  релігійна  ідентифікація  яких  відбувається  поза рамками
традиційних  для  українців  Церков,  скажімо,  кримські  татари,  німці  та  ін.  Збіг
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етнічного  і  релігійного  в  цих  меншинах  більш-менш  усталений,  що  навіть 
призвело до накладання релігійного на етнічне і навпаки: поляк - католик, єврей
- іудей,  татарин - мусульманин,  німець - лютеранин.  Тому  дуже  важко буде 
узгодити  моноцерковні  інтереси  держави  з  інтересами  полірелігійного  народу 
України.

  Складається  враження,  що  держава  змирилась  із  існуванням  багатьох 
релігій  і  зрештою  не  сприймає  неохристиян як  духовних  ворогів  українського 
народу. Вчасно відмовившись від ідеї введення державної релігії, на роль єдиних 
носіїв  якої  претендувало  декілька  православних  Церков,  держава прагне 
створити умови для рівноправного існування всіх віруючих та їх спільнот.

  Національні інтереси завжди є пріоритетними для тієї чи іншої країни. Але 
якщо  вони  суперечать  міжнародним  правовим  нормам,  то  необхідно прагнути 
якнайкраще  узгодити  їх  із  загальними  тенденціями  розвитку  світового 
співтовариства,  утверджуючи  своє  реноме  як  цивілізованих  людей. Зрозуміло, 
що тут існує більше проблем, ніж шляхів їх розв'язання. Але все таки інтереси і 
права  кожної  особи  мають  стати  для  демократичної  України  пріоритетними, 
найвищою  цінністю.  Це  можливо  за  умови  визнання  поліетнічності й 
полірелігійності нашого суспільства.

  Що  ж  сьогодні  вибирають  українці?  Які  релігії  і  чому  саме  вони 
користуються  найбільшою  популярністю?  Що  в  результаті  їх  вибору буде 
пануючим  в  релігійній  сфері  в  новому,  третьому  тисячолітті?  Чи загрожує 
Україні  неохристиянський  вибір  і  чим?  Як  почувається  неохристиянська 
релігійність в нових історичних умовах?

  Незважаючи на декількаразове збільшення віруючих в Україні за роки її 
незалежності,  нинішня  релігійність  релігійно  розмита  та  конфесійно  чітко 
неокреслена.  Процеси  конфесіоналізації  віросповідності  протікають  надто 
повільно  при  явній  еклектичності  самої  віросповідності.  Ті,  що колись  були 
невіруючими,  стаючи  віруючими,  проходять  переважно  через  стадію 
внутрішньої полірелігійності, коли об’єднують в собі уявлення різних релігійних 
систем,  при  чому  їм  така  полірелігійність  не  заважає.  Зіткаючись  із  явними 
невідповідностями  в  різних  вченнях,  вони  прагнуть  не  усунути  їх тим,  що 
оберуть  якесь одне,  цільне,  а  творять  або  шукають  таке,  яке  б  об'єднало  всі 
вчення,  навіть  не  об’єднувальне  в  них.  Тут  особливо  невизначеною  є 
інтелігенція, яка, як правило, не тільки позаконфесійна, але й позавіросповідна.

  Державу в нетрадиційній релігійності цікавить не теорія (догмати, етика, 
еклезіологія тощо) чи практика (форми медитації, обряди), а соціальні наслідки 
діяльності нетрадиційних релігійних організацій, члени яких, керуючись тими чи 
іншими релігійними поглядами, здатні до тих чи інших дій. Як показала практика 
років незалежності, найбільш прогнозованими, означеними, визначеними є саме 
неохристияни із-за своєї сильної прив’язки до своїх Церков, до своїх пасторів, до 
потреби щонедільної молитви і проповіді, які культивуються в  Церквах. Люди 
ходять  в  неохристиянські  громади  не  тільки у  дні свят: вони  є  найбільш 
практикуючими християнами.

Оскільки  релігійна  традиція,  яку визначає  негласно  світська  влада,
ігноруючи автохтонні традиції і національну ідентичність тих чи інших Церков,
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розхитана, що підтверджується, зокрема, наявністю трьох православних Церков, 
то  сьогодні  вибір  релігії  визначається  двома  протилежними  їй  тенденціями.  З 
одного боку, знаходить свій вияв в затурканості, втомленості народу, який звик, 
що  за  нього  хтось  вирішить,  в  що  йому  вірити  і  як, а  з  іншого  боку - не  в 
задоволенні  статусом  простого  статиста,  пасивного  споживача.  Для  свідомих 
віруючих  важливо  не  те,  що  "мої  батьки  вірили  так",  а  самостійний  пошук 
правди.

  В якому віруючому зацікавлена держава? - ось питання. Якщо їй потрібні 
фанати, механічні  носії  віри,  якими  можна  маніпулювати,  дії  яких 
запрограмовані,  відкатані  віками,  то  найлегше  – визначити  і  певною  мірою 
обстоювати одну релігію, одну Церкву, а через її ієрархію вже в певний спосіб, 
користаючись при цьому і досвідом радянської доби, керувати вірними. Але таке 
в  історії  України  вже  було.  Це  породило  ціле  покоління  маргіналів,  які 
відмовилися від християнської традиції взагалі.

  Вибір релігії частіше всього сприймається як рух (вперед, а чи ж назад) до 
чогось, але будь-який вибір - це рух від чогось. Вибір нових Церков - це реакція 
на тотальність попередніх форм. Тому спроби створити нову тотальну державну 
Церкву  зазнають  поразки,  оскільки  при  цьому  одна  тотальність  буде  просто 
замінена  іншою.  Нова  тотальність  обов’язково  викличе  неприйняття,  але  ще 
невідомо,  в  яких  формах.  Заборона  неорелігій,  до  якої  прагнуть певні  кола  в 
нашому суспільстві, сама по собі є порушенням базових прав людини, основних 
демократичних законів, але тут є і моральний момент: забороняючи нові релігії, 
ми  фактично  вирішуємо  за  свій  народ,  беручи  на  себе  всю  відповідальність, 
демонструючи своєму народу, що не довіряємо йому, його духовному досвіду у 
виборі істини.

  Більшість  неорелігій  надають  перевагу  духовному  над  матеріальним, 
вічному над тимчасовим, надземному над земним, сакральному над секулярним. 
Як правило, самоідентифікація в неорелігіях - це крок до визначення сенсу свого 
життя,  знайомство  із  загальнолюдськими  цінностями - релігійними, 
культурними,  моральними.  Правда,  інколи  належність  до  неорелігій  обмежує 
людину  в  знайомстві  з  іншими  традиціями,  а  обрана  неофітом  нова релігія 
розглядається  ним  як  йому  єдино  вірна.  Але  такий  підхід  характерний  і  для 
традиційного християнства, яке подається як єдино вірний шлях до Бога через 
Христа.

  Доля будь-якої нової релігії, яка приходить в ту чи іншу країну або в ній 
з’являється,  залежить  від  її  здатності  адаптуватися  до  конкретних  умов, 
врахувати історичні традиції, ментальність, побутуючі вже звичаї і обряди, стати 
складовою культури народу. Це – дуже складні процеси. Важливо не тільки щоб 
та чи інша релігія впливала на народ, а щоб і народ онароднював релігію, робив 
її  своєю.  Народ,  чутливий  до  змін,  мудрий,  не  приймає  швидкісних  рішень. 
Етнічні і культурні архетипи змінюються дуже повільно. Тому новим релігіям 
нічого не світить найближчим часом: більшості з нових релігій, що з’являлися на 
наших теренах, так і не вдалося хоч якоюсь мірою стати релігіями українського 
народу. Деякі з них навіть втратили ті позиції, які мали на перших порах як аванс.
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Церкви  виживають  тільки  тоді,  коли  вони  разом  з  народом.  Тільки та  Церква 
потрібна народу, яка захищає його права.

  Українців  багато  що  не  влаштувало  в  цих  нових  релігіях.  Тривалий  час 
неохристияни були вилучені (не включені) до процесу адаптації до української 
культури.  Але  так  довго  продовжуватися  не  могло.  Неохристияни, крім 
релігійної  ідентичності,  прагнули  широкого  культурного  самовизначення:  з 
якою  культурою  себе  ототожнюють,  до  якої  культури  відносять?  Тому  перед 
ними  постала  потреба  й  інших  визначень  (політичного,  мовного, 
цивілізаційного,  економічного,  соціального  тощо).  Однією  із  найскладніших 
стала національна визначеність.

  На нашу думку, проблема включення неовіруючих до нового культурного 
і  політичного  контексту,  участі  неохристиян  в  процесі  загальнодержавного 
визначення не обмежується лише з’ясуванням питання про зв’язок їх релігійної 
належності з національним самовизначенням. Для багатьох кореляція релігійної 
та  національної  ідентичності  не є  важливою.  Так,  католицький  єпископ 
Станіслав  Широкорадюк  вважає,  що  серед  католиків  багато  представників 
різних етносів і це не заважає їхній конфесійній чи національній ідентичності. В 
цілому й протестанти, для яких віросповідні цінності є більш визначальними, ніж 
національні,  не  акцентують  увагу  на  тотожності  релігійної  і  національної 
належності.  Хоча,  зрозуміло,  що  оскільки  нація  тісно  пов’язана із  всією 
системою  традицій,  обрядів,  світогляду,  що  сконцентровано  саме в  релігії,  то 
можна  очікувати  збігу  національного  і  релігійного  чинників.  Але реальність 
свідчить  про  неоднозначність  і  неодномірність  цього  процесу.  Це породжує 
багато питань: Чи не передбачає перехід до іншої конфесії втрати національної 
приналежності?  Чи  може  людина,  виявляючи,  скажімо. свою  належність  до 
баптистів, бути водночас і українцем? І чи до баптизму йдуть українці? Які саме?
Чи свідомі?

  Одні  вважають,  що  зміна  релігійної  приналежності  жодним  чином  не 
впливає на національне самовизначення. Так, в США, хто б ти не був за своїм 
віросповіданням:  чи  ти  мормон,  чи  ти  баптист,  а  чи  ж  католик - ти  все  одно 
американець  (але  американськість  розуміється  в  політичному,  державному 
сенсі).  Інші  кажуть,  що  це  речі  незалежні.  Релігійна  ідентичність  – одно,  а 
національна – друге. На питання про національне, вони заперечують етнічну базу 
того національного, і вважають, що люди хибно розуміють те національне. Тут 
немає залежності і прив’язки, що якась нація має належати якійсь релігії. Нація, 
як  зазначає  той  же  єпископ  Станіслав,  може  вибирати,  але  не  належати. 
Приймаючи  іншу  релігію,  людина  зберігає  свою  національну  ідентичність,  не 
змінює своєї національної ідентичності абсолютно. А не можна це змінити тому, 
що якщо ти народився українцем, то де б не був, ким би не став, завжди у своєму 
розумінні  будеш  українцем.  Національна  ідентичність  цьому  абсолютно  не 
заважає.  А  це  тому,  що  для  католиків  релігійна  ідентичність - важливіша  від 
національної, для православних – навпаки.

  Тут  є  сенс  говорити  про  більш  масштабні  проблеми.  Пострадянська 
людина зіткнулася не тільки із проблемою національного визначення, оскільки
за  70  років  її  успішно  навчили  вважати  себе  частиною  радянського  народу,  а
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державою ініційовані і культивовані змішані шлюби багатьом тільки заплутали 
питання  етнічного  походження.  В  умовах  системного  коллапса  людина  думає 
про можливість фізичного виживання, економічного функціонування, соціальної 
стабільності, що залежить не від її етнічного походження, а світогляду. Як на нас, 
то  головним  питання  в  перші  роки  постало  питання:  Чи  утримувати життя  в 
колишньому руслі, спираючись на старий світогляд, тобто максимально довіряти 
тоталітарній  державі,  яка  наперед  про  тебе  подбає,  вирішить,  розподілить  чи 
вірити  в  генсекретаря  та  політику  партії,  вважати  себе  найкращою  шостою 
частиною  планети,  єдино  істинним  шляхом  до  світлого  майбутнього?  А  чи  ж 
керуватися власним розумом, сподіватися і розраховувати тільки на самого себе, 
що тоді могли собі дозволити лиш одиниці? Чи рухатися вперед, але перекласти 
частину своєї відповідальності, шукаючи захисту і допомоги, на інші структури, 
організації, на інших істот, людей? При цьому потрібно було зорієнтуватися і в 
цивілізаційних вимірах – Захід чи Схід, Європа чи Азія, тобто Росія.

  Відтак ми можемо говорити про дуже широкі рамки пошуку нових форм 
ідентичності  на  основі  нових  систем  цінностей  і  означати  їх  при цьому  як 
загальнокультурні. Якщо спрощувати, то питання стояло так: чи зберігати стару 
культурну  ідентичність,  відроджувати  вже  колись  існуючу,  а  чи  ж формувати 
нову?  І  знову  ж  таки,  тут  існувала  можливість  вибору  між  ідентичністю,  що 
базована на  етнічності  і  тісно  з  нею  пов’язана, або  ж  на позаетнічності,  тобто 
космополітичності. Весь світ зараз хитається між двома такими альтернативами, 
періодично  посилюючи  або  етнічні,  або  космополітичні  підвалини сучасної 
культурної ідентичності.

  Зацікавлення  людства  своєю  ідентичністю,  уособлене  в  іменах  багатьох 
філософів,  політологів,  культурологів  і  представлене  в  чисельних  теоріях  і 
концепціях,  є  достатньо  сталим  історичним  явищем.  Люди  здавна  запитували 
про  свої  культурно-історичні  корені  і  хотіли  мати  якнайдовшу  культурну 
тяглість  з  минулими  поколіннями,  найвідомішими  культурами,  цивілізаціями. 
вони  прагнули  встановити  своє  історичне  значення  через  причетність  до 
Ізралієвих  колін  (національний  месіанізм  доби  романтизму),  до  арійських 
племен  (доба  модернізму),  до  працивілізаційної  основи  тощо.  Були  спроби 
з’ясувати історичну природу душі того чи іншого народу (Новий час). Був період 
певної негації встановленню якоїсь історичної залежності, коренів (постмодерн). 
Пошуки ідентичності за сучасних умов переживає певний вибух, що пов’язано із 
появою  нових  народів  на  історичній  арені  світу  (пострадянських, так  званого 
третього  світу).  Тепер  знову  популярно  знати  своїх  предків,  бути  в  певному 
культурному колі, який як маркер – ти дикий чи цивілізований? Сучасний пошук 
своєї  культурної  ідентичності  багатьма  народами,  в  т.ч.  й  українським,  тільки 
підтвердив  важливість  і  необхідність  усвідомлення  людьми  витоків  свого 
походження, унікальності кожного етноіснування, відчуття спільності з іншими, 
важливості  їх  присутності  для  спілкування,  постійного  обміну  гуманістичних 
цінностей.

Сформульовані  наприкінці  ХХ  століття  ідеї  культурного  плюралізму
(Умберто  Еко),  незамкненості  культурного простору,  в  якому  діють  капілярно
пов’язані  один  з  одним  народи,  вилилися  в  теорію  гармонійного  спілкування
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різних культур – елітарних і масових, розвинутих і нерозвинутих, материкових і 
острівних  (провінційних).  Вражаюча  за  своїми  масштабами  картина всього 
різноманіття  культурних,  етнорелігійних,  політичних  та  інших  ідентичностей, 
яка з’явилася внаслідок зведення окремих фрагментів людської культури, різних 
локальних  культурних  явищ  до  певної  цілісності,  довершувалася  принципом 
безконфліктного  існування,  що  моделювало  радужні  перспективи  щасливого 
життя всього людства. Створена навіть в уяві рівновага між усталеним і новим, 
між  каноном  і  новаторством,  між  минулим  і  теперішнім  виявилася дуже 
привабливою для втомленого від протистояння світу. Однак реальність того ж 
ХХ  століття  – югославська  та  арабо-ізраїльська  війни,  а  особливо  події  11 
вересня 2001 року – свідчить про інше, а саме: майбутнє людства не таке вже й 
безхмарне,  а  його  сьогодення  сповнене  конфліктів,  криз,  глибинних  за  своїм 
значенням, які вражають внутрішнє ядро людини, спільнот - їхні ідентичності. 
Останнім  складно,  а  інколи  й  неможливо  протистояти  стандартизаційним, 
уніфікаційним та глобалізаційним процесам.

  Тому  різні  народи  уважно  підходять  до  проблеми  самовизначення, 
протестують проти спроб знищення або послаблення статусу своєї унікальності, 
втрати  відчуття  етнічної  самототожності.  Населення  країн,  яке  на 
загальнодержавних  референдумах  щодо  вступу  до  Об’єднаної  Європи 
проголосувало  “проти”,  не  без  підстав  переживало  про  збереження своєї 
ідентичності. Людина і як особистість, і як етнічний носій, і як віруючий певної 
конфесії  протистоїть  загрозі  втратити  свою  багатолику  ідентичність,  не  бажає 
приносити  свою  етнорелігійну  специфіку  в  жертву  європейськості чи 
вселюдськості.  Грецький  архієпископ  Хрістодоулос  в  одній  із  своїх  промов 
підкреслював: “Ми перш за все і насамперед є греками і православними, і лише 
потім – європейцями”. Греки точно знають, з чим пов’язати свою ідентичність –
із національністю і вірою, а от що означатиме для них належність до європейців
– це ще невідомо, якщо вони формулюють свої вимоги до влади у такий спосіб:
“Краще бути бідними з Христом, ніж багатими із Сатаною”.

  Складною виявилася проблема культурної ідентичності і для українців, які 
мали  в  своїй  історії  цілий  комплекс  суперечливих процесів,  що  так  чи  інакше 
впливали  і  впливають  на  їхнє  самовизначення.  Традиційно  в  таких випадках 
згадують  глобалізацію,  розпад  СРСР,  що  неминуче  призвело  до  духовної  та 
інших криз українського суспільства. За ці роки так і не вдалося віднайти тієї 
спільної ідейної, політичної та культурної бази, навколо якої могли б об’єднатися 
громадяни  України.  І  досі  відсутня  позитивна  характеристика  ідентифікації 
громадян з успіхами, досягненнями власної держави. Продовжується спекуляція 
на трагедіях, формуючи відчуття спільності в біді.

  Не  вдалося  подолати  історично  сформований  геополітичний  “розкол” 
всередині  самої  України:  він  не  тільки  не  мінімізується,  але  й продовжує 
поширюватися і  поглиблюватися.  Нинішня  економічна  і  соціокультурна 
регіоналізація  породжує  нові  для  України  локальні  ідентичності (галичан, 
донеччан та ін.). До політичної регіоналізації додається регіоналізація культурна, 
духовна,  мовна,  соціальна  тощо.  Вибудовується  певна  залежність між
збереженим  тоталітарним  і  монопольно  керованим  промисловим  Сходом  та
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комуністично  орієнтованим  населенням  східних  областей,  між  територіями 
поширення  російськомовного  населення  та  його  належності  до  Православної 
Церкви  Московського  Патріархату.  І  хоч  ми  свідомі,  що  це  дещо  “уявні 
спільноти” – народ взагалі, однак передбачити їх вибір, їх преференції не важко.

  Стара  ідентичність  зазнала  системної  кризи,  нова ще  не  встигла 
сформуватися. Тому в суспільстві присутні і носії старого образу народу України
- як невід’ємної частини Радянського Союзу, органічної складової слов’янської 
нації, “співдружності братніх народів”, і прихильники часів імператора Франца 
Йосифа,  і  явно  орієнтовані  на  найближчого  східного  сусіда,  як  в образі 
монархічної,  так  і  псевдодемократичної  Росії,  які  постійно  підігрівають  себе 
ідеєю  спільного  євразійства,  і  прихильники  Америки  або  Європи. Проблема  в 
тому,  що  більшість  прагне  розчиниться  або  в  Європі,  або  в  Євразії,  хоч  у  їх 
минулому або майбутньому, а водночас не багато тих, хто свідомий необхідності 
будувати свою власну ідентичність.

  А що, власне, має лягти в основу такої нової ідентичності українців? Що 
може  бути  основою  культурної  ідентифікації?  Чи  включається  сьогодні 
національність як складник загальнокультурної визначеності? Що ми розуміємо 
сьогодні під українцем? Чи це тільки той, хто генетично є українцем, а чи ж той, 
хто творчо будує нову культурну ідентичність в Україні?

  Міжнародні  експерти  фіксують  глибокі  ідентифікаційні  кризи  сучасного 
суспільства,  які  найчастіше  пов’язані  із  етнічністю  та  релігійністю.  І  це 
зрозуміло, бо релігія прагне придати сенс цілі і місцю нашого існування, яке, як 
правило,  проходить  в  етнічно  окресленому середовищі.  Релігія  виявляється 
взаємозв’язаною із всіма рівнями людських відносин – від найменшого, яким є 
сім’я,  і  до  вищого,  тобто  все  людство.  Ці  рівні,  на  думку  Давіда  Розена, 
визначають  нашу  ідентичність,  і  не  тільки  як  особистостей,  а  й як  соціальних 
істот.  Але  очевидним  є  те,  що  усвідомлення  своєї  загальнолюдської  чи 
європейської  належності  неможливе  без  відчуття  в  собі  етнічного начала.  Ні 
поляк, ні німець, ні француз не ідентифікує себе з європейцем поза національною 
визначеністю.

  Особливо  складним  питання  про  кореляцію  релігійного  і  національного 
постало перед представниками нових релігій, в т.ч. і неохристиянства. Гострими 
щодо  неохристиян  є  питання:  Чи  завжди  нова,  нетрадиційна  (мається  на  увазі 
неправославна  чи  негреко-католицька)  релігійність означає  денаціоналізацію, 
що відбувається із старою етносвідомістю, етнокультурою? Чи в процесі нової 
релігійної ідентифікації не формується нова культурна ідентичність?

  Якщо громада неохристиян існує на Заході України, де мова спілкування –
і буденного, і духовного - українська, то для цих віруючих релігійне обов’язково 
національно  означене.  Там,  де  українська  мова,  в  кращому  випадку  постає  як 
етнографічний релікт, переважають космополітичні мотиви. Іншими словами, у 
відносинах релігійне-національне національне є базовим, визначальним.

  Соціологічні  опитування  фіксують,  що  неовіруючі  загалом  не 
ідентифікують  себе  із  українською  традицією,  оскільки  ні  мова, ні  традиційні 
форми  релігійності,  ні  самосвідомість,  ні  патріотизм,  ні  відчуття  історичного
зв’язку поколінь, ні інші показники не характерні для них. Ідентифікування себе
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як українця за національністю постає скоріше як данина належності до держави, 
ніж  до  певного  народу.  Але  ця  денаціоналізація  має  історичне  коріння,  бо,  як 
правило,  члени  НРТ  – денаціоналізовані  елементи  колишньої  комуністичної 
епохи.  Вони  народилися  в  типово  радянських  сім’ях,  де  розмовляли
“общепонятним русским языком”, не отримали ніякого національного виховання 
ні вдома, ні в школі, були далекі від релігії та національних традицій. Вся система 
освіти  виховала  з  них  стійких інтернаціоналістів  з  елементами  шовінізму  (для 
росіян)  і  вторинності,  меншовартості  (для  українців).  Всім  цим людям 
характерна насамперед так звана радянська ідентичність, яка розкривалася через 
певні  показники:  рідна  і  розмовна  мова  (незалежно  від  національності)  –
російська, змішані шлюби, формування радянських традицій і свят, всі єдині в 
сім’ї  братніх  народів,  як  правило,  атеїстичні,  соціально  активні.  Фактично 
культурна  ідентифікація  була  зведена  до  ідеологічної й  політичної  (вірність  і 
відповідність комуністичному ідеалу).

  Трохи  інша  ситуація  складається  із  неохристиянами.  Так,  можливо, 
більшість  з  них  кооптована  із  того  соціального  прошарку  суспільства,  яке 
пережило  руйнування  радянської  ідентичності.  Але  у  нас  немає  підстав  всіх 
неохристиян  відносити  до  шукачів  втраченої  національної  традиції  чи 
комуністичного  минулого.  В  процесі  входження  України  в  новий  культурний 
контекст  епохи  фіксуємо  тенденції  до  творення  нових  ідентичностей,  які 
базовані на вірі в Ісуса Христа, на цінностях демократичних суспільств.

  Вибір респондентами  тієї  чи іншої релігійної  громади  частіше  всього не 
пов’язаний  з  пошуками  культурної  ідентичності  у  формі  національного 
самовизначення.  Він  скоріше  спирається  на  внутрішні  мотиви  духовних 
пошуків,  в  т.ч.  й  релігійних.  Нових  віруючих  не  цікавить  їх  національна 
належність. Всі респонденти переконані, що їх група в процесах національного 
відродження участі не бере, бо ніяк себе з національним не пов’язує, вважаючи, 
що світове громадянство вище від національного, що метою життя є не мирське, 
а винятково духовне, потойбічне. Тому на питання: чи приводить участь в НРТ 
до  кризи  і  руйнуванню  традиційної  культурної  ідентичності  їх  віруючих? -
потрібно відповісти негативно, бо ж як можна зруйнувати те, що не існує.

  Ще  донедавна  такі  висновки  виглядали  як  об'єктивна  істина,  але після 
подій, пов’язаних із виборами президента України, відбулися зміни і в цій сфері. 
Особливо  неохристияни  гостро  відчули  небезпеку  тоталітаризації соціального 
устрою і приходу до влади олігархічних сил. Не так цінності національного, як 
громадянського  життя,  опинилися під  загрозою,  яка  викликала  масовий  рух 
протесту,  що  викристалізував  нову  – не  національну,  а  політичну  українську 
ідентичність, базовану на християнській вірі і моралі, цінностях громадянського 
суспільства. Неохристияни підтримали новий вибір України, заявивши про своє 
бажання творити новий світ для нової людини.

Видрукувано в щорічнику №9 «Релігійна свобода» за 2005 рік. 
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7. ПРОГНОЗИ НЕОРЕЛІГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

  Думка  видатного  релігієзнавця М.Еліаде  про  те,  що  ХХ  століття 
залишиться  в  пам’яті  нащадків  як  епоха,  яка  знову  відкрила  “синкретичний 
релігійний  досвід”,  вирок  якому  колись  підписала  перемога  християнства, 
реаліями  сьогодення  засвідчується  як  достовірна. Так  само  ймовірно,  що 
привабливість підсвідомого та його проявів, цікавість до міфів і символів, мода 
на екзотику, примітивізм, архаїку із врахуванням усіх амбівалентних почуттів, 
що викликані цією ситуацією, – все це якось може привести до появи релігійності 
нового типу.

  Будучи, з одного боку, породженням, а з іншого - наслідком постмодерної 
парадигми, нові релігії в Україні чи не першими заявили про прихід нової доби, 
про  входження  країни  до  європейського  і  світового  релігійного  й духовного 
простору.  Це  мало  як  свої  позитивні,  так  і  негативні  результати,  які  не  лише 
вирішили та урізноманітнили, а й ускладнили сповнене соціально-економічною 
та політичною нестабільністю буття українського суспільства. Усвідомлюючи, 
що  наша  спроба  прогнозування  далека  від  дійсно  наукової  прогностики,  яка 
вимагає  знання  теорії  прогнозування  та  досвіду  використання  останньої  щодо 
особливого типу соціо-духовної реальності – релігії, все таки є сенс поміркувати 
над майбутнім нових релігійних рухів (далі - НРР) в Україні, задовольняючи і 
чисто дослідницький інтерес, і потребу сучасного суспільного життя.

  Дослідник, вивчаючи будь-яку релігію чи якийсь релігійний процес, мав 
би  задуматися  над  його  подальшим  розвитком,  перспективами  як  для  самої 
релігії,  так  й  середовища,  в  якому  вона  функціонує.  При  розгляді  цих  питань 
вчені й досі знаходяться в полоні лінійно-прогресивного дискурсу, відповідно до 
якого все в релігійній чи секулярній сфері має розвиватися тільки із знаком плюс
(зростати, поширюватися, поглиблюватися, покращуватися тощо). Відповідною 
є реакція і практиків, які на зростання бажаних чи небажаних для них процесів 
прагнутимуть  останні  розповсюдити,  призупинити  або  заборонити. Саме  тому 
прогнози частіше всього звучать як попередження і застереження.

  Мета  нашого  прогнозу  – пошуково-аналітична.  Замість  пророцтв  щодо 
неконтрольованого зростання кількості різноманітних т.зв. деструктивних сект і 
тоталітарних культів, їх подальшого негативного впливу на свідомість і традиції 
українського  народу,  хотілося  б розширити  предметне  поле  прогнозування:
прояснити  ситуацію,  що  виникла  в  Україні  із  появою  нетрадиційних  релігій, 
з’ясувати  проблему  і  шляхи  її  розв’язання,  сформувати  рішення  і описати 
наслідки їх прийняття, зосередившись на місці НРР в релігійному полі України 
та їх ролі в духовному та суспільному житті народу, на стані законодавчої бази, 
яка прописує юридичні норми і гарантії функціонування релігійних організацій, 
на об’єктивних та суб’єктивних факторах, які визначають динаміку і напрямок 
розвитку течій, на політиці держави, суспільних інституцій, інших церков щодо 
нових релігій, на стратегії діяльності та поведінці послідовників нових течій, які 
багато в чому вирішують їхню майбутню долю.

Визначаючи роль нових релігій в духовному та суспільному житті України,
треба зазначити, що вона, як і роль релігії загалом, зараз є значно впливовішою,
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ніж  ще  10  чи  20  років  тому.  За  вірним  спостереженням  відомого  італійського 
дослідника  релігій  Массімо  Інтровін’є,  «кількість  людей,  які  називають  себе 
віруючими,  зростає  майже  в  усіх  країнах  світу,  включаючи  і  Захід» (Introvigne 
Massimo.  The  Future  of  Religion  and  the  Future  of  New  Religions  // 
http://www.cesnur.org/2001/mi_june03.htm). Загалом,  роль  нових  релігій  у  нас 
пропорційна  тому  місцю,  яке  займають  ці  релігії  в  українському релігійному 
полі. І в майбутньому ця загальна залежність збережеться.

  Аналіз  історії  появи  та  поширення  нетрадиційної  релігійності  в Україні, 
вивчення  процесу  її  інституалізації,  виявлених  закономірностей адаптації  до 
українських  реалій  дає  можливість  очікувати,  що  тенденція  до  розширення 
кордонів  поліконфесійності  на  релігійній  карті  України  залишиться  в  межах 
нинішнього  зростання  неорелігійної  мережі,  а  існуюча  палітра  новітньої 
релігійності  навіть  дещо  збільшиться.  Можна  з  впевненістю  передбачати,  що 
нові релігії нікуди не дінуться і ніколи не зникнуть з  українського релігійного 
поля.  НРР  за  будь-яких  умов - тиску  чи  байдужості  до  них - збережуться  в 
релігійному  просторі  України,  кількісно  залишившись  на  рівні  сучасних 
показників  (5-7%  від  загальної  сукупності  офіційно  зареєстрованих  в  країні 
релігійних громад). Кількість послідовників НРР неістотно зросте: якщо зараз їх 
нараховується десь 0,1%, то до 2025 року очікується максимум 1,2% від всього 
населення  України.  Чогось  особливого,  що  вирізняло  б  Україну  серед  інших 
країн світу в сфері розвитку НРР, не передбачається: стабілізувалася не тільки 
світова  кількість  НРР,  їх  напрямків  і  громад,  але  й  загальна  кількість 
послідовників.

  Протягом ближчих років релігійний іноваційний процес (релігієтворення)
буде  продовжуватися,  проте  з  різною  мірою  інтенсивності  в  тих  чи  інших 
регіонах: там, де сильні позиції традиційних Церков, зростання кількості нових 
релігій пригальмується, а там, де існує дефіцит на задоволення духовних потреб 
населення,  НРР  зростатимуть  більш  продуктивно.  Повільно,  але  зростатиме 
кількість  нетрадиційних  релігійних  громад  як  за  рахунок  появи  і поширення 
нових течій, так і за рахунок об’єднання або дроблення вже існуючих. За вірною 
заувагою М.Інтровін’є, великий релігійний переворот 1990-х років, збільшивши 
кількісний показник релігії у суспільстві, насправді залишив без значних змін її 
«якість» (Там само). А тим більше нові рухи: вони ніколи не стануть кількісно, а 
тим  більше  якісно  домінувати  в  релігійному  житті  України.  Традиційна 
християнська  домінанта  збережеться.Підстави  робити  такі  прогнози  щодо 
майбутнього  неорелігій  криються  у  визначених  самою  прогностикою 
об’єктивних і суб’єктивних обставинах, до яких відносять демографічні, освітні
(рівень, ступінь освіченості людей), політичні, економічні та інші фактори, які 
достовірно можна передбачити в рамках відповідних галузей знань.

  При прогнозуванні динаміки і напрямків розвитку новітніх течій перш за 
все треба виходити з перспектив змін у кількості і структурі населення України. 
Останні добре прописані у Рекомендації парламентських слухань "Демографічна 
криза в Україні: її причини та наслідки" (2003), у схваленій урядом «Концепції 
демографічного  розвитку  на  2005-2015  роки»  (2005),  у  спільній  постанові 
Президії  НАН  України  та  колегії  Держкому  статистики  України  «Про
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демографічний прогноз розвитку України до 2050 року» (2007) (Голос України. - 
2003. - 24 черв. - С.8; Офіційний вісник України. - 2004. - № 41. - С.32-42; Вісник НАН України.
– 2007. - № 6. – С.23-28). При всій невизначеності, якою характеризується динаміка 
чисельності  та  складу  населення,  при  всій  стохатичності  процесів 
народжуваності, смертності та міграції, при наявності прихованих чинників, які 
складно виявляти та кількісно вимірювати, при всій принциповій неможливості 
абсолютно  точного  дискретного  (точкового)  прогнозу,  можна  вважати,  що 
відносна кількість віруючих людей загалом і кількість неофітів зокрема істотно 
не збільшиться.

  При  прогнозуванні  чисельності  віруючих  треба  мати  якісь  вихідні дані, 
відносно яких вона або збільшиться, або зменшиться. Ця кількість зафіксована в 
нашій  країні  на  цифрі  біля  30  млн.,  з  яких  лише  десь  30  тис.  можна  вважати 
послідовниками нових релігій. Але ця цифра реально нічим не підтверджена. Ми 
й  досі  не  знаємо,  скільки  в  Україні  віруючих,  грунтуючись  в  своїх  оцінках на 
самовизначенні українців. Вчені слабо собі уявляють якісний склад, соціальну 
структуру громад, вікові, гендерні та інші характеристики послідовників нових 
релігій.  Дані,  які  є  в  нашому  розпорядженні, - це  матеріали  соціологічного 
опитування  1994-1995  рр.,  проведених  Відділенням  релігієзнавства  ІФ  НАН 
України. Зрозуміло, що вони вже застаріли, не піддаються якомусь порівнянню, 
оскільки спроба змалювати соціально-демографічний портрет невіруючого була 
одиничною в історії вітчизняної соціології релігії. Інших даних у нас немає. І не 
тому,  що  ми  їх  не  прагнемо  мати,  а  тому  що  для  широкомасштабних науково 
обґрунтованих таких досліджень треба мати кошти (і не малі).

  Крім  того,  прогнозування  може  бути  успішним,  якщо  стати  на  шлях 
різнорівневого  підходу  до  релігійних  явищ,  розглядаючи  їх  на  мікро-,  мезо-,
макро- і глобальному рівні (Див.: Смелзер Н. Социология.- М., 1994. – С.12). Знання про 
те,  як  індивід  (мікроодиниця  соціологічного  вивчення)  входить  до  великих 
соціальних  структур  і  відносин  (макроодиниць)  за  посередництвом і  за 
допомогою  громад/спільнот  (мезоодиниць)  має  здобуватися  поступово, 
цілеспрямовано.  На  жаль,  при  прогнозуванні  неорегійних  процесів фактично 
ігноруються перші два рівня. Конкретний віруючий та громада знаходяться поза 
межами  наукового  досягнення,  а  висновки  щодо  трансформацій  на  макро- чи 
глобальному  рівні  базуються  на  екстраполяції  загальносвітових  процесів  на 
українську  реальність,  що  є  недостатнім  для  достовірних  оцінок української 
ситуації.

  Тому  сьогодні  вітчизняна  соціологія  релігії  має  відповісти  на  питання:
Яким є сучасний віруючий, чи знаємо ми  про його потреби, інтереси, запити?
Якою  є  неорелігійність  на  мезорівні  як  різновиді  соціальної  реальності?  Чим 
вирізняються  групи,  інституції,  формальні  організації  та  суспільні  рухи 
всередині неорелігії? Хіба не ці утворення мають бути головними для соціології, 
оскільки вони є «душею і серцем громадянського суспільства», оскільки індивіди 
щоденно поєднуються з більшим суспільством саме через них?

  У зв’язку  із  прогнозованим  зменшенням  працездатного  населення, 
міграцією сільського населення в міста, а загалом  і завдяки міграції за кордон 
людей  працездатного  віку,  що  нібито  об’єктивно  створюють  грунт для
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збільшення  релігійних  очікувань  в  традиціоналістському  дусі,  передбачають 
появу віруючого особливого типу – прагматичного, для якого релігія має бути 
результативною – вже і зараз даючи її респонденту те, на що він сподівається,
аце – успіх. Саме тому слід чекати збільшення послідовників раціональних форм 
релігії,  зокрема  новітніх  західнохристиянських  течій,  пост-протестантської 
хвилі.

  На  фоні  падіння  чисельності  населення  природно  чекати  і  падіння 
освіченості  в  суспільстві.  Її  рівень  вже  сьогодні  не  влаштовує сучасне 
виробництво, сферу освіти і науки, обслуговування, торгівлю тощо. Саме тому, 
при  всій  раціоналістичності  обраних  релігій,  вони  будуть  далекі від  складних 
богословських  побудов  чи  занадто  альтруїстичної  чи  аскетичної  моралі.  Все 
менше суспільство вимагатиме гуманітарної людини, в пошані  стає праця рук, 
знання  техніки,  що  вплине,  зрозуміло, на  склад  неогромад  в  майбутньому. 
Інтелектуалізм,  особливо  гуманітарний,  буде  великою  рідкістю,  хоча  окремі 
індивіди й будуть вирізнятися орієнтацію на містику,  утаємничення, особливу 
духовну  посвяту.  Домінуючим  соціальним  типом  буде  міський  мешканець  із 
середньою спеціальною технічною освітою, орієнтований на матеріальні блага, 
на фінансовий успіх, на тверді, виразні і зрозумілі соціальні позиції.

  Безумовно, майбутнє неорелігій залежить не тільки від демографічних чи 
соціальних факторів. До формування того простору, в якому функціонуватимуть 
неорелігії,  прилучаються  певні  групи  суперечностей.  Чи  не  найбільш 
глобальною та істотною може стати цивілізаційна своєрідність Сходу і Заходу, 
який  останніми  роками  активно  імплементує  східні  цінності.  Останні 
акумулюються не тільки в культурі, мовах, але й в релігіях. Крім появи якихось 
нових  рис,  пов’язаних  із  Сходом,  в  ритуалах  чи  діяльності  неорелігій,  крім 
банальної моди на східне, на незвичну екзотику, синкретизовані форми новітньої 
релігійності пропонують нову світоглядну реальність, нову матрицю, що може 
змінити загальну духовну атмосферу в суспільстві. При цьому нові релігії не є 
конкурентами  традиційним:  вони  не  здатні  з  ними  змагатися  насамперед  із-за 
своєї нечисельності, але сприятимуть розмиванню стійких догматичних уявлень 
про надприродне, Всесвіт, людину, взаємини між ними.

  Немаловажною  для  перспектив  НРР,  які  не  є  українським  явищем  (крім 
неоязичників), постає реакція на національні процеси, ставлення неорелігій до 
етнонаціонального. В цілому, будучи позаетнічними, а інколи й антиетнічними, 
що  суперечить  поширеній  українській  ментальності,  в  умовах  відновленої 
актуалізації  етнічного  фактору  посилюватиме  в  очах українців  чужість  цього 
явища.  Хоча  ситуація  дещо  змінюється:  все  менше  таких  нових  рухів,  які  в 
ситуації національного відродження хотіли б набути репутацію неукраїнського 
руху,  маргіналізуватися,  не  вписавшись  в  місцевий  контекст. Слаба  соціальна 
інтеграція суспільства сприяла безконтрольному поширенню різних НРР і в той 
же  самий  час  призвела  до  певної  сектантизації  та  сепаратизації неорелігійних 
течій.  Останні  виявилися  безсилими  відстоювати  свої  інтереси  як релігійних 
меншин.  Релігійна  свобода,  право  людини  вільно  сповідувати  будь-яку  або  не 
сповідувати  ніякої  релігії  не  є  незворотними. Духовна  стабільність,  міцність  і
єдність соціальної системи, в якій діют рівноправно різні релігії не закарбовані
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на  вічно.  Розгойдують  ситуацію  важко  досягнутого  балансу  антисектантські 
організації, які дезінтегрують суспільство за релігійною ознакою, конфесійною 
належністю.

  Не  обговорюємо  тут  важливість  і  впливовість  на  майбутнє  неорелігій 
загальнополітичної  ситуації  в  країні,  характеру  державно-церковних  відносин, 
особливостей  політики  держави  в сфері  релігій,  зокрема  законодавства,  яке 
регулює  цю  сферу  і  виписує  правові  межі  існування  релігійних  явищ  і 
конкретних суб’єктів у житті країни. Спостерігаючи за розвитком законодавчої 
бази з 1991 року, коли був прийнятий в цілому ліберальний Закон про свободу 
совісті  та  релігійні  організації,  наступні  законодавчі  ініціативи  відрізнялися 
певною жорсткістю щодо нових релігій (поправка про місіонерську діяльність, 
альтернативну  службу,  норма  кількості  людей,  необхідних  для  реєстрації 
релігійної  громади  тощо).  Неодноразові  спроби  внести  зміни  в  існуюче 
законодавство  чи  загалом  цілковито  змінити  останнє  характеризуються 
поправінням  депутатського  корпусу.  В  проекті  нового  Закону,  підготовленого 
Міністерством  юстиції  України  в  2007  році,  передбачена,  як  захисна  міра  від 
впливу  НРР  на  українське  суспільство,  державна  комплексна  експертиза  не 
тільки  установчих  документів,  але  й  діяльності  новітніх  релігій. Нині в 
Департаменті  у  справах  національностей  і  релігії  Міністерства  культури 
України, а це вже 2016 рік, готується новий документ, присвячений експертизі 
релігійних  організацій  і  насамперед  релігійних  новотворів.  Яким він  буде  в 
зорієнтованості  на  НРР,  те  нам  ще  невідомо. Є  всі  підстави  очікувати  в 
майбутньому дискримінізації релігійних меншин в українському законодавстві, 
яке спиратиметься на громадську думку щодо НРР, оцінка яких з нейтральних 
умовиводів  трансформувалася  на  переважно  негативне  ставлення.  Тут 
спрацьовує ще й емоційний чинник: скільки їх ще можна плодити на українських 
теренах?  Зрозуміло,  що  це  ускладнить  існування  нових  релігій  в українських 
реаліях,  опосередковано  відіграючи  стримуючий  ефект  на  реєстрацію  нових 
організацій і на збільшення кількості їх послідовників. Не важко спрогнозувати, 
що безправність і переслідування за нетрадиційні релігійні погляди, а то й навіть 
утиски, можуть  стати  реальним  фактом.  І  не  тільки  з  боку  конкуруючих 
історичних Церков, а й з боку новоз’явлених громадських організацій на кшталт 
раніше діючого антисектантського центру «Діалог». Водночас зазначимо, що на 
території  України  московський  центр  начолі  з  О.Дворкіним  проводить серію 
антисектантських конференцій, ініціює низку конфліктів між новими течіями і 
місцевою владою, організовує показові судові процеси, направлені проти НРР.

  Керуючись  таким  законодавством,  державні  політики  сформулюють  і 
відповідну несхвальну політику держави, підкріплену підтримкою громадських 
інституцій,  інших  Церков  щодо  нових  релігій.  Гадаємо,  що  в  наступні  роки 
розгортання діяльності нових течій буде проходити в дещо складніших умовах, 
ніж  в  попередні.  На  перших  етапах  ні  суспільство,  ні  державні  органи,  ні 
громадська  думка  не  були  налаштовані  проти  нових  течій.  Тепер  суспільство 
більш обізнане (хоч і однобічно) лише з негативною оцінкою неорелігій. Тому 
відчуватиметься  супротив  поширенню новітніх  течій  з  боку  державних,
традиційно-церковних  та  частини  громадських  структур.  На  зміну  їх
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індиферентизму  щодо  нових  релігій  приходитиме  негативізм.  Він  все  більше 
виявлятиметься  і  в  ЗМІ.  Суспільство  у  своєму  ставленні  до нетрадиційної 
релігійності  загалом  "правіє".  Все  частіше  держава  стає  на  шлях деяких 
відкритих (наприклад, зволікання з реєстрацією релігійних громад, дозволом на 
будівництво  ними  своїх  культових  споруд,  відмови  у  в’їзді  представникам 
певних  релігійних  організацій  та  закордонним  місіонерам)  і  завуальованих 
заборон  діяльності  новітніх  течій,  чим  порушує  і  законодавство українське  й 
міжнародне, і демократичні права громадян взагалі.

  Українське  суспільство  має  підстави  для  незадоволення  діяльністю  тих 
неорелігійних течій, які не враховують історичну релігійну традицію українців, 
в непритаманній українській ментальності силовій формі нав’язують те чи інше 
вчення,  вважають  цінності  своєї  конфесії  далеко  вищими  (а  то  й 
єдинодопустимими)  за  традиційно  українські, безпардонно  й  примітивно 
проводять місіонерську роботу, не поважають українську мову тощо. Зрозуміло, 
що і в нових течій до нашого суспільства є багато претензій. Серед тих, з якими 
найчастіше приходиться зустрічатися неовіруючим в Україні, слід назвати певну 
ворожість  й  упередженість  людей  щодо  НРР,  невиконання  державою 
конституційних  і  законодавчих  норм  з  свободи  совісті,  необгрунтовані 
обмеження з боку держави пропаганди неотечіями своїх релігійних знань тощо. 
Хочеться  сподіватися,  що  означені  протиріччя  будуть  подолані  і не  стільки 
шляхом заборон, протестів, протистоянь, скільки через діалог, спільну працю над 
розв’язанням  різноманітних,  насамперед  міжконфесійних  і  міжрелігійних 
проблем в Україні.

  Є речі, які піддаються прогнозу. Але є форс-мажорні обставини, наприклад 
поява того чи іншого релігійного лідера, харизматичного проповідника, живого 
втілення надлюдських можливостей, обожнену людину та іншого, що призведе 
до виникнення непередбачуваних об’єктивними законами науки явищ, що мало 
місце із Марією Деві Христос чи Сандеєм Аделаджою. Але те, що з’явиться як 
абсолютно  нове,  прагнутиме  віднайти  собі  місце  в  духовній  структурі 
суспільства,  зберегти  стабільність  існуючої  системи,  забезпечити  релігійну 
збалансованість  світу,  що  досягатиметься  взаємодією  протилежних тенденцій:
від  елітизації до  популізації  НРР,  від  їх  містифікації  до  сайєнтологізації,  від 
ритуалізації до теологізації.

  Від поведінки послідовників нових течій сьогодні значною мірою залежить 
їхнє майбутнє. Виходячи із природного багатоманіття і сучасної різнотиповості 
НРР,  можна  передбачати  декілька  моделей  або  стратегій  їх  розвитку,  які 
вкладаються  із  усією  варіативністю  останніх  у  дві  основні  лінії їх  поведінки  і 
діяльності:  ізоляціоністська  й  адаптативна.  Перша  стратегія,  що базована  на 
неприйнятті, відкиданні цінностей сучасного секуляризованого світу, нагадує за 
своїми формами і методами «релігійну революцію» (за П.Бергером), наслідком 
якої  буде  створення  релігійної  субкультури,  інституалізованої  чи 
неінституацізованої,  але  яка  прагнутиме  до  інституалізації.  НРР все  більше 
орієнтуватимуться  на  практичну  корисність  й  результативність.  Тому  вони 
мають бути дієвими і тотальними. Цим шляхом вже ідуть багато неорелігійних
утворень,  які  розвиваються  в  межах  консервативних  і  фундаменталістських
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парадигм.  В  даному  випадку  неможлива  «віра  без  належності»,  а  тим  більше 
«належність без віри» (Г.Деві). Із-за своєї нечисельності НРР не здатні будуть 
продемонструвати протест чи боротьбу проти історичних релігій і конфесій, в 
тому  числі  й  в  Україні.  Своє  невдоволення  вони  зафіксують  ігноруванням 
суспільства, створенням квазі-підсуспільств в рамках своїх релігійних об’єднань.

  Друга стратегія – стратегія «пристосування до секулярності» (П.Бергер) –
мала  б  забезпечити  можливість  НРР  вижити  в  складних  умовах  сучасних 
суспільно-релігійних і міжрелігійних відносин. Це стосуватиметься тих НРР, які 
відносно давно існують в Україні і мають певну підтримку, негласну симпатію 
або  нейтральність  щодо  себе  з  боку  суспільства  та  влади.  Ця  стратегія,  що 
домінувала у другій половині ХХ ст. в політиці більшості Церков та релігійних 
організацій,  зрештою,  на  думку  зазнала  поразки.  Але  Україна  ще не  пройшла 
свого історичного шляху в цій еволюції, тому адаптаційна стратегія буде активно 
використовуватися  НРР  доти,  доки  ця  політика  приноситиме  користь  таким 
релігіям.

  Якщо ж НРР зазнають нападу та агресивної критики, вони скоріше підуть 
в  опозицію  до  соціуму,  втомившись  доводити  йому  свою  світоглядну 
нешкідливість,  соціальну  корисність,  навіть  український  патріотизм. 
Суспільство вже розділило всі НРР на ті, які можуть існувати в Україні, і ті, які 
є  небезпечними  для  її  духовного  і  національного  розвитку.  Свобода 
віросповідання все більше залежатиме не від законів, які регулюють цю сферу 
суспільних  відносин,  а  від  тих,  хто  їх  інтерпретуватиме  і  застосовуватиме  на 
практиці, від орієнтацій носіїв спільнотної думки, від суб’єктивних преференцій 
лідерів держави, на що впливає позиція звичайних віруючих, кліру, наукових і 
громадських  інституцій  як  антисектантського,  так  й  об’єктивно-наукового 
спрямування.

  Виокремлення двох стратегій функціонування НРР в Україні не означає, 
що  не  виникатимуть  якісь  інші  моделі,  зокрема  й  суспільно  небезпечні,  які 
враховуватимуть  безліч  обставин,  зокрема  ступінь  загальної  релігійності 
суспільства,  характер  державно-конфесійних  відносин,  рівень  релігійної 
свободи,  тенденції  внутрішнього  розвитку  самих  релігій,  зокрема нових, 
співвідношення «зрілої» і «незрілої» релігійності (Г.Оллпорт), тісно пов’язаних 
із так званою дорослою чи дитячою релігійністю (не за віком, а за внутрішніми 
сутнісними характеристиками). Чим скоріше НРР здолають стадію «незрілої» і 
перейдуть до «зрілої» релігійності, тим ефективніше вони набуватимуть ознак 
терпимого,  а  може  й  співчутливого  ставлення  до  інших  релігій  та їх  носіїв, 
характеризуватимуться високою вимогливістю до свого віровчення і поведінки, 
соціальною відповідальністю і солідарністю.

  Таким  чином,  бурхливе  духовне  піднесення,  яке  пережила  Україна на 
початку  90-х  рр.  м.  ст.,  причинилося  до  творення  прогресистської  концепції 
неухильного відродження суспільної та індивідуальної національної свідомості, 
зростання  духовності  народу,  його  релігійності.  Прогнозування  покликане 
подолати  своєрідну  ейфорію  лінійно-поступального  бачення  розвитку  подій  в 
релігійній  сфері,  вказавши  не  тільки  на можливість,  але  й  реальність
альтернативних  тенденцій,  на  реванш  консерватизму  і  фундаменталізму  в
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релігійному  житті,  коли  такі  очевидні  переваги  національної  чи державної 
доцільності буксують в нетрях канонічності і надмірної ортодоксальності, коли 
прагматичні реформаторські кроки щодо оптимізації міжцерковних і державно-
церковних відносин в кращому випадку ігноруються, а в гіршому – блокуються 
самими  ж  ідеологами  модернізації,  коли  все  сприймається  в  штики,  навіть 
мізерні  порухи  до  порозуміння,  оскільки  раціональні  аргументи  вже  не 
сприймаються  і  вводяться  ірраціональні,  бо  ж всі  вже  перевантажені 
всенаціональною  корисністю  і  державною  необхідністю.  Здавалося, що  до 
такого  всіма  очікуваного  об’єднання  православ’я  один  крок,  але «додавити» 
ситуацію не вдалося навіть Президентам України, які за це бралися.

  Пророковане тотальне панування нової нетрадиційної релігійності на фоні 
суцільного  занепаду  історичних  Церков  і  при  постійних  попереджувальних 
месседжей щодо небезпеки нетрадиційних і нових вірувань не збулося, а останні, 
досягнувши свого кількісного піку в середині 90-х років м.ст., з часом почали 
навіть спадати. То ж не кращі часи зараз переживають громади неорелігійного 
спрямування та їх члени. Приток нових вірян до НРР дуже повільний, оскільки 
виявилося, що бути послідовником непануючої і до того ж нетрадиційної релігії 
в Україні не так просто, незважаючи на всі законодавчі гарантії свободи совісті 
та  віросповідань.  Але повального  захоплення  новими  релігіями  не  сталося  не 
тому, що активізувлися антисектантські організації в Україні (вони заявили про 
себе  як  інституалізований  рух  лише десь  десять-п’ятнадцять років тому),  а 
тенденція до пригальмовування поширення НРТ з боку держави відзначається з 
кінця  90-х  років  ХХ  ст.  Основна  причина  в  тому,  що  нові  течії (окрім 
рідновірівських) генетично, ментально, культурно не укорінені в житті нашого 
народу: вони виступають і досі як чужеродний феномен, який ґрунтується не на 
українській матриці, не на українських звичаях, не на українській мові. Він несе 
в  собі  інакшість,  навіть  чужість,  яку  не  хочеться  опановувати, навіть 
знайомитися з нею. За останні роки в країні втратилася зацікавленість іншим, не 
нашим. Ця  інакшість  навіть  почала  дратувати,  оскільки  хочеться  знайомого, 
спокійного,  впевненого,  перевіреного,  устабілізованого.  Хвиля 
експериментування  в  духовній  сфері  зійшла  нанівець,  суспільство досить 
обережно ставиться навіть до незначних рефомацій традиційних течій і Церков. 
Все  більше  людей  схиляється  до  традиційних  форм  релігійності,  сприймаючи 
поодинокі  зацікавлення  модерністськими  формами  релігійності  як данина 
недосвіченості  молодості,  як  духовну нерозвинутість  і  релігійну 
безкультурність.

  Релігійне життя є сферою циклічної, а не лінійної динаміки. Зміни циклів 
пов’язуються  з  генераційними  (поколінневими)  зсувами, які  відбуваються 
приблизно кожні 30 років. І це чітко прослідковується на домінантних настроях, 
більш  ліберального  чи  більш  консервативного  штибу,  різних  поколінь  в 
протестантських  Церквах.  Так, молодь  зараз  (до  30  років)  виявляється  більш 
ортодоксальною,  ніж  їхні  батьки  (50-60 років),  а  ті,  в  свою  чергу,  є  більш 
прогресивними, ніж діди нинішньої молоді, які зазнали переслідувань за віру, а 
тому  не  йдуть  на  жодний  компроміс  з  владою  чи  державою.  Черговий  цикл
покищо  не  завершився,  початок  якого  справедливо  пов’язують  із  1986  роком,
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початком  Горбачовської  перебудови.  Але  майже  всі  роки  цього шляху  вже 
пройдено,  тому  можна  очікувати,  що  десь  через  п’ять-десять  років  ми  будемо 
відзначати інші тенденції в розвитку історичних протестантських громад.

  Це ж стосується і НРР. Друге покоління послідовників неорелігій ще тільки 
на підході, покищо політику взаємин із суспільством і державою визначає перше 
покоління  – неофіти,  які  обрали  віру  на  межі  80-90-х  рр.  м.ст.  Ця  проблема 
вивчалася на Заході на прикладі багатьох неорелігійних рухів, в результаті чого 
було  засвідчене падіння  інтересу  другого  покоління  до  духовних  справ  своїх 
батьків. І тільки зараз ледь-ледь починається відродження інтересу, а то й навіть 
повернення, правда не повсемісно, до дідівської віри. Але ж, крім цього великого 
циклу,  всередині  нього  самого  існують  ще  й  малі  цикли,  які  свідчать  про 
пульсацію,  розвиток  в  межах  одного покоління і  програмовану  зміну  настроїв 
внаслідок вікових змін – дорослішання, старіння, вмирання.

  Крім  того,  не  можна  не  враховувати  наявність  якихось  неординарних 
подій. Часто те, що в нормальних умовах виглядає як непорушне, стабільне, в 
ситуації форс-мажорній руйнується миттєво. Українське суспільство з набуттям 
незалежності пережило шок, отримало культурологічну травму, багато людей і 
досі не оговталися від неї. Тому на такі соціальні, світоглядні катастрофи можуть 
бути зовсім непередбачувані реакції.

  В надрах нашої культури назрівають певні настрої, які реактивно пов’язані 
із хвилею хаосу, безсистемності, вседозволеності, втрати будь-яких гальм в сфері 
економіки, політики, людських відносин. Суспільна свідомість готова до бунту, 
до  повстання.  Вже зараз  можемо  вловити  симптоми  майбутнього  бунту  проти 
безпорядку,  множинності  думок,  безвідповідальності.  Суспільство саме 
відпрацює  захисні  механізми як  природну  реакцію  на  домінуючу  тенденцію. 
Тотальне  ж  заборонство  на  існування  нових  релігій  із  такою  знайомою 
«засторожливістю»  і  широкомасштабною  боротьбою  із  «шкідливим  явищем» 
тільки зміцнить нові релігії в бажанні протистояти монополізму однієї ідеології, 
однієї точки зору. Тому не відомо, на чий млин ллється вода антисектантської 
істерії, оскільки сформувався певний баланс між традиційними і нетрадиційними 
релігіями, кожний зайняв свою нішу, народ переважно визначився в тому, чому 
він не буде ходити чи то до нової, а чи ж до традиційної Церкви.

  Зрозуміло, що зміни в неорелігійному сегменті духовного життя України 
корелюватимуться  загальними  стратегічними  прогнозами  щодо  всього 
релігійного  ареалу,  в  т.ч.  і  українського.  Не  можна  не  погодитися тут із 
висновком  А.Колодного,  який  писав:  «Оскільки  Україна  не  виявила себе  в 
якихось  складних  богословських  конструктах,  але  засвідчувала  живучість 
християнства  саме  в  формі  його  національного  сприйняття  всупереч  спробам 
вихолостити  з  нього  його  сутність  мертвечинною  формой,  на  українських 
теренах  не  приживуться  високоінтелектуальні  форми  новітньої  релігійності. 
Українець  не  сприйме  релігії,  яка  вимагатиме  складної  духовної та 
інтелектуальної  роботи.  Тобто,  переважатимуть  релігії  серця,  з живим 
сприйняттям  віри,  в образних  і художніх  формах,  з  піснями  і  танцями.  Строгі 
інтелектуальні  конструкти  у  нас  не  в  пошані,  не  мають  майбутнього,  навіть
враховуючи  інтелектуальний  прогрес  людства,  в  т.ч.  й  українців. Їм  потрібна
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віддушина,  відпочинок,  розслаблення,  а  не  напруга» (Християнство  доби 
постмодерну. – К., 2003. – С.18).

  Разом  з  тим,  на  фоні  відсутності  якихось  явних  перспектив  для 
інтелектуалізованих  форм  неорелігійності  в  її  християнських,  а особливо 
нехристиянських  напрямках,  надзвичайно  активізуються  неохристияни,  які 
будуть  прагнути  до  євангелізаційного  оновлення,  оживлення  християнства, 
відмежування  від  «стандартів,  богословських  установок  і  обрядових  форм». 
Неохристияни будуть критикувати, але обережно, ті «застереження від якихось 
змін від представників наявних в ній традиційних релігійних систем», «заклики 
до  держави  використати  ледь  не  силу,  щоб  зберегти  усталені  віками  релігійні 
форми», що для них виглядає явним анахронізмом. Тому треба чекати релігійної 
творчості,  натхнення,  спростування  відомих  істин.  Це  християнство  буде  не 
канонічним,  а  вільним,  де  цінуватимуться  не  колективні  традиції,  спільнотна 
істина, а індивідуальний досвід, персональна харизма ( Там само. – С.22).

  Таким чином, нові релігійні явища завжди будуть обов’язковим елементом 
духовного розвитку людства. Вони свідчитимуть про вітальність релігії,  про її 
злети і падіння, про епохи її відродження і періоди глибоких криз чи катастроф. 
Тому наявність в релігійному житті світу та України неорелігій є закономірною, 
навіть необхідною ознакою релігієгенезу. Без сумніву, окремі релігійні напрямки 
можуть  зникати,  трансформуватися,  перероджуватися,  з’єднуватися,  але  як 
феномен  НРР  завжди  будуть  супроводжувати  існування  людини,  народів, 
держав, церков.

Видрук. в книзі: Прогнози релігійних процесів в Україні.- К., 2008. 
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Розділ шостий. РЕЛІГІЯ ЗА УМОВ СВОБОДИ ЇЇ БУТТЯ

1. ГРОМАДСЬКА ДУМКА ЩОДО РЕЛІІГІЙНИХ ФЕНОМЕНІВ
І ШЛЯХИ ЇЇ КОРИГУВАННЯ

  Громадська  думка,  як  один  із  виявів  суспільної  свідомості,  завжди 
відігравала важливу роль в розвитку соціуму. Вона є, на думку Світової Асоціації 
дослідження  громадської  думки  (World  Association  for  Public  Opinion  Research
(WAPOR),  «критичною силою у  формуванні  та трансформації суспільства»291.
Постаючи  як  колективна  точка  зору  на  якусь  проблему,  що  підтримується  і 
виражається більшістю певної спільноти людей, громадська думка складається 
на  основі  багатьох  артефактів,  об’єктивних  і  суб’єктивних,  позитивних  і 
негативних.  Тут  можуть  бути  і  достовірні  дані  (історичні,  статистичні, 
аналітичні),  і  авторитетне  судження,  і  колективні  переконання, й  політичні 
ідеології,  але  й  чутки  з  плітками.  Основою  будь-якої  громадської  думки  є 
інформація, яку сьогодні члени суспільства отримують з різноманітних джерел:
засобів масової комунікації - ТБ, радіо, преса, соціальні сіті, і-форумів, блогів, 
ЖЖ тощо; реклами; офіційних документів; різноманітних матеріалів наукових 
досліджень. Все це засвідчує той факт, що каналів впливу на громадську думку 
останнім  часом  побільшало,  а  інстументи  їх  стали  більш  різноманітні.  Якщо 
раніше  головними  інструментами  впливу  на  громадську  думку  в  нашій  країні 
була  державна  (однопартійна)  пропаганда  і  цензура,  які  прагнули 
підпорядкувати свідомість людей своїм класово-партійним інтересам, то тепер, 
крім  збереження  старих,  активно  формуються  нові  структури,  які 
використовуються  для  ефективного  просування  бізнесових  і  політичних 
проектів, добиваючись в цьому підтримки більшості суспільства.

  В  радянські  часи  держава  часто  зверталася  до  громадської  думки як  до 
аргументу у впровадженні якогось рішення. І зараз зацікавлені особи, інституції 
посилаються  на  думку  більшості,  часто,  маніпулюючи  отриманими  даними, 
фабрикують потрібні їм відношення і ставлення. Посилання та брання до уваги 
думки громади - ознака не тільки демократичних суспільств. І раніше існували 
відповідні  форми  вираження  колективної  позиції  (віче,  собори,  ради,  збори 
тощо),  на  яку  спиралися  можновладці  для  прийняття  остаточних  рішень. 
Інформаційні  і  дорадчі  функції  таких  структур  з  часом  доповнювалися 
експертними  оцінками,  колективними  схваленнями  чи  засудженнями. 
Громадська  думка  висловлювалася  в  різних  формах,  але  її  призначення  було 
однаковим: отримання узагальненої (усередненої) точки зору на якусь подію чи 
особу  всієї  спільноти.  Відзеначимо,  що  чим  більше  громадян  скористаються 
своїм правом висловитися з того чи іншого приводу, тим  достовірнішою буде 
позиція суспільства.

  Сучасне  суспільство  навчилося  акумулювати  і  вимірювати  громадську 
думку.  Щоб  якісно  і  кількісно  визначити  її,  проводять  контент-аналізи  різних 
матеріалів,  інтерв’ю  з  експертами,  опитування  та  ін.  Правильно проведене  і

                                                 
 291 http://wapor.unl.edu/
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розповсюджене обстеження надає громадськості інструмент для вимірювання 
думок і позицій, з тим щоб її голоси були почуті.

  Закордонні  дослідники  усвідомили необхідність  уніфікації  і  загальних 
правил  проведення обстежень  громадської  думки.  Створена  ще  у  40-і  роки 
минулого століття Міжнародна асоціація дбає про те, щоб в кожній країні світу 
були  умови  та  існувало право  проводити  й публікувати  одержані  інформації 
наукових досліджень того, що люди і групи думають, які фактори впливають на 
їхнє мислення. Важливо знати і застосовувати наукові методи, проводячи заміри 
громадської думки, робити результати опитувань доступними по всьому світу, 
спираючись на міжнародне співробітництво та обмін одержаними інформаціями 
між дослідниками,  журналістами  і  політичними діячами.  Наукове 
співтовариство  напрацювало  спеціальні  вимоги  до  проведення  опитувань,  які 
надзвичайно  стандартизовані  й  щороку оновлювані.  Так,  проведення 
дослідження  громадської  думки  в  США  можливе  тільки  при  використанні 
рекомендацій  американської  асоціації  дослідників  громадської  думки,  так 
званих  «Стандартних  визначень»  (The  American  Association  for  Public  Opinion 
Research. 2011. Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome 
Rates  for  Surveys.  7th  edition.  AAPOR)292. Тільки  в  такому  випадку  заміри 
громадської думки будуть вважатися прийнятними для наукової спільноти.

  Крім  того,  наукові  опитування  відрізняються  від  ненаукових  пошуком 
респондентів за спеціальною методикою (випадкові номери або вибірка) для їх 
опитування.  У ненаукових  опитуваннях  беруть  участь,  як  правило, волонтери. 
Результати  достовірно  організованого  наукового  опитування  можуть 
відображати  думку  дійсно  великої  кількості  людей,  а  то  й  навіть думку  всіх. 
Результати  ненаукового  опитування  дають  інформацію  тільки  про  думку 
опитаних.  Відтак, інститути  громадської думки  є  чи  не найінформативнішими 
щодо  настроїв  більшості  громадян  країни  з  того  чи  іншого  приводу,  з 
різноманіття питань.  При цьому  часто виникають  сумніви щодо об’єктивності 
громадської  думки,  проте  вона  й  досі  є  цікавим  індикатором  різноманітних 
трансформацій в суспільстві.

  Вимірювати і вивчати громадську думку почали порівняно недавно, десь 
з ХІХ ст. за кордоном, а у нас – з середини минулого століття. Нині найсоліднішу 
репутацію  в  міжнародних  професійних  колах  має  Американський  інститут 
громадської  думки,  заснований  у  1935  році  Дж.  Геллапом. Авторитетними 
центрами є «Бен Геффін і компанія», «Льюс Харріс і компанія», Інформаційне 
агенство  США,  Роуперівський  центр  вивчення  громадської  думки,  Центр 
вивчення  громадської  думки  Даніела  Янкеловіча  (США),  Центр  вивчення 
громадської думки при Чиказькому університеті (США), Дослідницький центр 
при  Мічіганському  університеті  (США),  Інститут  громадської  думки 
Великобританії, Служба вивчення громадської думки БІ-БІ-СІ (Великобританія), 
Інститут  Демоскопії  в  Алленсбаху  (Німеччина),  Центр  вивчення  громадської 
думки у Білефельді (Німеччина), Інститут прикладних соціальних досліджень у 
Бад-Годесбергу (Німеччина), Французький інститут громадської думки та ін.293.
                                                 
292 http://wapor.unl.edu/wp-content/uploads/2011/02/StandardDefinitions2011.pdf
293 http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part3/3504.htm
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В  США  навіть  існує  Національна  рада  опитування  громадської  думки,  яка 
акумулює проведення і результати різноманітних опитувань.

  Що стосується опитувань на релігійні теми, то вони в закордонні численні, 
якісні, цікаві. Найбільш інформативним тут є Pew Forum on Religion & Public Life
який  досліджує  роль  релігії  у  світових  та  локальних  справах,  базуючись  на 
масштабних  опитуваннях  громадської  думки [pewforum.org].  Переважна 
більшість  досліджень  релігійних  подій  і  явищ  відбувається  за  ініціативии  і 
підтримки Вашингтонського Pew Research Center, який опитує з різних проблем 
сучасного  американського  життя.  Крім цього,  цей  центр  відомий  в  світі 
дослідженням  глобальної  громадської  думки  – паблік  опініон,  досліджуючи 
тенденції  змін  в  55  країніх  світу [pewglobal.org].  На  його  сторінках  зібрані 
унікальні  дані,  якими  можуть  користуватися  есперти,  вчені,  досліджуючи 
ситуації  не  тільки  в  Америці,  а  й  співставляючи  дані  своїх  країн  із  світовими 
тенденціями змін громадської думки.

  Громадська  думка,  як  елемент  демократичного  суспільства,  настільки 
розвинута  за  кордоном,  що  важко  навіть  уявити,  про  що  детально опитують 
американців,  з’ясовуючи  їхню  думку щодо  проблем,  пов’язаних  із релігією. 
Звернемося до даних PewResearchCenter, які присутні в і-неті294.

  За  підрахунками  цього  центру,  з  2005  року  до  нашого  часу  було 
опубліковано понад 70 звітів на тему «Релігія і публічне життя», які базувалися 
на опитуванні громадської думки щодо різних тем – від з’ясування динаміки змін 
у громадській думці американців (в т.ч. мусульман) щодо ісламського тероризму 
та  екстремізму  і  до  ставлення  представників  різних  релігійних  груп  до 
одностатевих  шлюбів.  Соціологічні  центри  готові  з’ясовувати  думку 
американців  про  рішення  Верховного  Суду  щодо  випадків  звільнення 
духовенства  та  інших  осіб  за  релігійними  мотивами;  про  державні і  суспільні 
обмеження за релігійною ознакою, які щороку зростають, завдяки чому  майже 
третина  від  загальної кількості населення світу  живуть  у країнах  релігійної 
несвободи. Соціологи дізнаються про зв’язок релігійних переконань і політичної 
орієнтації  американців,  про  склад  американського  парламенту  за релігійною 
ознакою  і про  багато  інших  речей.  Відтак,  коло проблем релігійної  сфери,  які 
обоговорюються американцями, є надто широким. На основі наймасштабнішого 
опитування 2007 р., проведеного в Америці, коли на питання анкет відповіло 35
тис.  американців,  вдалося з’ясувати,  якою  є  релігійна  Америка,  як  американці 
уявляють  себе  в  релігійних  координатах.  В  результаті  проведеного  цього 
опитування  вдалося  уточнити  релігійний  ландшафт  сучасної  Америки  (U.S. 
Religious  Landscape  Survey)295.  Дослідники  підтвердили,  що  віросповідна 
належність  громадян  країни  свідчить  про  те,  що  США - переважно 
протестантська країна. Такими вважають себе 51,3% опитаних. Але є й інші, а 
саме:  24% - вважають  себе  католиками,  1,7% - мормонами,  0,7% - Свідками 
Єгови,  0,6% - православними,  1,7% - іудеями,  0,6% -мусульманами,  інші  – це 
індуїсти, буддисти тощо. Десь16,1% опитаних не належать до жодної конфесії296.

                                                 
  294 http://pewresearch.org/topics/religion/

295 U.S. Religious Landscape Survey // http://religions.pewforum.org/.
296 Affiliations // http://religions.pewforum.org/affiliations.
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Проведено  вражаюче  картографування  конфесій  по  штатах  за  двома 
показниками  – за  релігійною  традицією  (від  католиків  до  буддистів)  і  за 
конкретними питаннями (віра в Бога, важливість релігії в житті особи, частота 
відвідування  храму,  молитви,  читання  священних  писань,  погляд  на  своє 
віросповідання як єдиноістинне тощо). На сайті миттєво можна отримати карту, 
на  якій  покажуть  в  кольорі  відсоток  тих,  хто  належить  до  якоїсь релігійної 
традиції  по  країні  взагалі  і  по кожному  штату  зокрема.  Наприклад,  найбільш 
мормонським  є  штат  Юта,  де  мормонів  нараховується  58%  при  майже 
двохвідсотковому  загальноамериканському  показнику.  В  штаті  Айдахо 
мормонів – 23%, Неваді – 11%, по 5% в Монтані та Орегоні, 4% - в Арізоні.

  Картографованими по штатах і традиціях є відповіді щодо віросповідання 
та релігійної практики. Визначаючись щодо:

  1) віри в Бога чи Вселенського духу: абсолютно впевнені в існуванні Бога 
71%,  переважно  впевнені  – 17%,  не  вірять  в  Бога  – 5%  (більшість  в  західних 
штатах);

  2) важливості релігії в житті людини: 56% опитаних заявили, що релігія 
для  них  «дуже  важлива»  і  26% - «іноді  важлива».  Для  мешканців  переважно 
західних штатів і Нью-Йорку релігія виявилася «не дуже важливою або зовсім не 
важливою» (16%);

  3) частоти відвідин релігійних служб: 39% оптаних (в південних штатах і 
в Юті таких понад 80%), бувають на службі раз на тиждень, ще 33% – раз-два на 
місяць, 33% - пару раз на рік. Чесно визналися, що рідко або ніколи не бувають 
на  службі  27%  респондентів,  переважна  частина  яких  проживає  на Заході 
Америки (крім штатів Айдахо та Юта) та в її північно-східних штатах;

  4) частоти молитви: 58% американців моляться раз в день, ще 17% – пару 
раз на тиждень;

  5) частоти отримання відповідей на молитву: 82% американців не певні, 
що, молячись, отримують відповідь на свою молитву;

  6)  пояснення  релігійного  вчення:  таких,  хто  впевнений,  що  існує тільки 
один істинний шлях пояснення вчення, нараховується 27%, але більшість - 68%
- вважає, що існує більше, ніж один шлях;

  7) баченння  релігії  як  єдино  істинної  віри:  ще менш  категоричними 
виявилися  американці,  відповідаючи  на  це  запитання.  Лише  24%  вважає  свою 
релігію єдиною правдивою вірою, яка веде до вічного життя, 70% американців 
допускає, що до вічного життя ведуть багато інших релігій. Найменша частина 
тих, хто переконаний в цьому, проживає в штаті Юта - не більше 40%.

  Думаємо,  що  отримані  дані  можуть  свідчати  про  високий  рівень 
релігійності  американців  фактично  всіх  штатів,  крім  західних  і деяких 
мегаполісів.

  Надто  детальним  є  портрет  сучасного  американського  віруючого  за 
традицією  (географія  поширення,  за  віком,  за  гендером,  за  етно-расовою 
ознакою,  за  освітою,  за  доходами,  за  сімейним  станом  – одружений  чи 
неодружений  і  кількість  дітей  в  родині).  Так,  скажімо,  можна  з упевненістю 
прогнозувати  занепад  православ’я  в  США,  виходячи  з  того,  що  70%
православних родин не мають дітей, тільки 9% - по одній і 14% по двоє 5% - по
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3 і 1% - 4 (на відміну від найбагатших на дітей родин мормонів, де 14% мають 
по одній дитині, 14%  - по 2, 12% - по 3 і 9% - по 4 дитини). Матеріали цього 
розділу  надзвичайно  інформативні,  оскільки  і  церкви,  і  суспільство  мають 
об’єктивну  картину  соціально-демографічного  стану  Америки.  Цими  даними 
варто  скористатися  при  плануванні  розвитку  країни, як  в стратегічному 
контексті , так і в найближчому часі.

  Американці виявилися надто практичними людьми, тому релігія, на їхню 
думку,  має  приносити  певну  користь,  зокрема  сприяти  росту  моральності 
суспільства. В Америці і досі популярною є тема: чи потрібно вірити в Бога, щоб 
бути  моральним.  Рівень  усвідомлення  важливості  релігії  в  особистому  житті 
дуже  високий.  Для  3/4  населення  США  це  є  очевидним,  оскільки  кількість 
людей, які саме так думають, майже не змінюється: 70-75% опитаних заявляють, 
що релігія є надто важливою частиною персонального життя індивіда. Якісний 
стрибок у збільшенні тих, хто відчуває зростання ролі релігії в житті країни та 
особистому  житті,  американці  пов’язують  із  подіями  11  вересня  2001 р.  Ще  у 
березні 2001 року тільки 37% помітили таке зростання, а в листопаді 2001 р. так 
думало вже 78%297.

  Ще  донедавна  віра  в  Бога  визнавалася  єдиною  необхідною умовою 
особистої  моральності.  Зараз  лише  третина  випускників американських вузів
(35%) говорять, що людина повинна вірити в Бога для того, щоб бути моральним, 
в  той  час  як більш  ніж  дві  третини (68%)  з  тих,  хто не  має  вищої  освіти, 
відчувають таку залежність релігійності і моральності 298.

  Найцікавішим,  певно,  є  розділ  про  політичні  і  соціальні  преференції 
американців, зокрема віруючих різних конфесій. З’ясовуючи партійні симпатії 
американців299,  вдалося  виділити  стійку  залежність  між  належністю  до 
традиційних  релігій  більшості  і  підтримкою  республіканської  партії. 
Протестантські  церкви  і  мормони  переважно  є  республіканцами.  Релігійні  і 
етноконфесійні  меншини  (іудеї,  мусульмани,  індуси,  буддисти,  чорні 
протестанти)  є  прихильниками  демократів.  Католики  і  православні – 50  на  50 
відсотків, а Свідки Єгови, як завжди, не мають жодних партійних преференцій. 
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297 Pew poll in 2001-MAR and Pew poll in 2001-NOV
298 The American Public Opinions and Values in a 51%-48% Nation // http://pewresearch.org/assets/files/trends2005- 
public.pdf
299 http://religions.pewforum.org/portraits
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U.S.  Religious 
Traditions 

Republi- 
can

Lean 
Republi- 
can 

Indepen- 
dent

Lean 
Democra- 
tic 

Democra- 
tic 

Other/no 
preferen 
ce/  don
'tknw/ 
refused

Sample 
Size

Mainline
Churches 31% 10% 10% 14% 29% 6%  

7470
Historically
Black Churches 7% 3% 6% 12% 66% 6%  

1995

Catholics 23% 10% 10% 15% 33% 9%  
8054

Mormons 52% 13% 8% 7% 15% 5% 581
Orthodox 27% 8% 8% 18% 32% 7% 363
Jehovah's
Witnesses 4% 6% 14% 7%  8%   

61% 215

Other Christians 16% 9% 14% 2% 30% 5% 129
Jews 17% 6% 8% 18% 47% 3% 682

Muslims 7% 4% 10% 26% 37%  
16%

 
1050

Buddhists 10% 8% 9% 30% 37% 6% 411

Hindus 6% 7% 13% 22% 41%  
11% 257

Other Faiths 7% 6% 15% 29% 37% 5% 449
Unaffiliated 13% 10% 15% 24% 31% 8% 5048

 
  Звернемо увагу на відповіді тих, хто не належить до жодної релігії: серед 

них прихильників демократів вдвічі більше, ніж республіканців.
  Відповідаючи  на  питання:  «Як  би  ви  загалом  описали  ваші  політичні 

погляди  як  надто  консервативні  і  консервативні,  середні,  ліберальні  і  надто 
ліберальні», представники різних релігій за своїми ідеологічними вподобаннями

 розподілилися таким чином:
U.S.  Religious ConservativeTraditions Moderate Liberal Don't 

Know
Sample 
Size

   

National Total:
Evangelical 
Churches
Mainline 
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37%
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36%  

36%
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20% 7%

11% 7% 

18% 5%  

35556

9472 

7470 

Historically 
Black
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35%  36% 21% 8%  1995 

Catholics 36% 18% 8% 805438%
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U.S.  Religious ConservativeTraditions Moderate Liberal Don't 
Know

Sample 
Size

Mormons 60% 27% 10% 3% 581
Orthodox 30% 45% 20% 6% 363
Jehovah's
Witnesses 21%  12% 17% 50% 215 

Other
Christians 20%  35% 40% 5% 129

Jews 21% 39% 38% 3% 682
Muslims 19% 38% 24% 19% 1050
Buddhists 12% 32% 50% 6% 411
Hindus 12% 44% 35% 10% 257
Other Faiths 12% 33% 47% 8% 449
Unaffiliated 20% 39% 34% 8% 5048

 

 

 

 
 

 

 
 

  Найконсервативнішими  виявилися  мормони - 60%,  послідовники 
євангельських  церков - 52%  при  загальнонаціональному  показнику 
консерваторів у 37%. Найліберальнішими є буддисти, іудеї, індуси. Переважна 
більшість віруючих американців (30-45%) дотримуються серединних поглядів.

  Опитуванням  з’ясували  громадську  думку  віруючих  американців  щодо 
абортів  (найбільше  противників  серед  мормонів,  Свідків  Єгови,  євангелістів  і 
мусульман), гомосексуалізму (не слід заохочувати в суспільстві - Свідки Єгови, 
мормони,  євангелісти,  мусульмани),  на  роль  уряду  в  захисті  моральності.  Не 
задоволені моральним станом суспільства понад загальнонаціональний показник
40%  - всі,  крім  Свідків  Єгови,  іудеїв,  буддистів,  інших  християнських груп. 
Переважна  більшість  американців  вважає,  що  уряд  має  робити  більше  в  цій 
сфері.

  За  посилення  контролю  над  екологічною  ситуацією  виступають 
прихильники всіх конфесій (від 52% у чорних протестантів до понад 75% у іудеїв 
і буддистів).

  Визначаючись  у  питанні  щодо  підвищення  ролі  США  у  міжнародних 
справах  або  концентрації  на  внутрішніх  проблемах,  переважна  більшість 
американців  виступає  за  зміцнення  внутрішньої  політики  держави. Тільки 
мормони  та  іудеї  мають  негативне  сальдо  на  користь втручання  в  міжнародні 
справи (51/37, 53/37).

  Завдяки цим дослідженням експерти отримали неоціненний матеріал про 
громадську  думку  громадян  США  щодо  актуальних  проблем  сучасного 
соціального  і  духовного  життя  Америки,  який  можна  використовувати  для 
моніторинга змін, що відбуваються в релігійному середовищі взагалі.

Цією проблемою - змінами ролі релігії в американському супільстві з 60-
х  років  ХХ  ст.  до  наших  днів - зацікавилися  ініціатори  іншого  дослідження 
громадської думки щодо релігії. За його результатами у 2010 році видана книжка
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«Американська  благодать:  як  релігія  розділяє  і  об’єднує  нас»300,  яка  у  2011 
отримала  премію Фонда  Вудро  Вільсона як  краще дослідження  з  політології  і 
міжнародних  справ.  На  думку  рецензентів  цієї  книги,  автори  змінили  наше 
уявлення  про  те,  що  і  як  думають американці  про  релігію  і  своє релігійне

301життя .
Авторів Девіда Кемпбела (Dеvid Campbell) і Боба Патнема (Bob Putnam)

вразило, що релігія, незважаючи на існуючі відмінності між різними конфесіями, 
здатна  об’єднувати  людей.  Дослідники  прагнули  пояснити  це,  виходячи  з 
наступного: США насправді є дуже незвичайним середовищем для релігії в тому, 
що  воно  одночасно  поєднує  в  собі  три  речі.  Перш  за  все,  американці 
відзначаються  релігійною  побожністю.  Крім  того,  Америка  є  надзвичайно 
релігійно різноманітною.  І  все  ж,  незважаючи  на  ці  дві  речі,  вона  є релігійно 
терпимою. Американці достатньо миролюбиві щодо представників іншої віри. І 
це при тому, що самі є глибоко релігійними людьми і дуже серйозно ставляться 
до  своєї  релігії.  Вони,  як  правило,  належать  до  якоїсь  конкретної  релігійної 
організації,  відвідують  релігійні  служби,  жертвують  багато  грошей  на  свої 
релігійні згромадження, тобто не є номінальними віруючими. Але, незважаючи 
на  це,  американське  суспільство  вирізняється  високим  ступенем  прийняття 
іновірного.

  Порівнюючи  релігійність  населення  різних  країн  (на  основі  частоти 
відвідувань  релігійних  служб),  дослідники  з’ясували,  що  серед  економічно 
розвинутих націй (Канада, деякі країни Європа) США займає середню позицію, 
близьку  до  іранської,  де  людей,  які  заявляють  про  щонедільні  відвідування 
храмів, нараховується біля 40%. На фоні майже 100-відсоткового відвідування 
релігійних служб йорданцями, 80-90-відсоткових показників серед індонезійців, 
поляків, єгиптян, бразильців та індусів, американці виглядають не такими вже й 
активними в релігійному житті. Однак всі решта розвинутих народів (італійці, 
канадійці,  німці,  французи)  поступаються  американцям  за своєю  релігійністю. 
З’ясувалося, що американці навіть більш побожні, ніж іранці302.

  Вдаючись  до  історії,  дослідники  виявили  декілька  «землетрусів», які 
пережила  релігійність  сучасної  Америки,  а  відтак і  ставлення  американців  до 
релігії303.

  Визнаючи, що 50-ті роки ХХ ст. були найбільш релігійними, перший шок, 
який пережила громадська думка, дізнавшись, що з середини 60-х років ХХ ст., 
періоду  радикальних  соціальних  трансформацій,  відбулося  катастрофічне 
падіння  релігійності  американського  суспільства,  був  викликаний питанням-
висновком  «Бог  мертвий?».  Ще  у  50-х  роках  м.  ст.  американці  заявляли  про 
величезний вплив релігії на суспільство, а в 60-х раптом такі оцінки різко падать. 
Розчарування  народу  досягнуло  своєї  критичної  межі,  молодь  вдалася  до 
радикалізму  в  його  активній  і  пасивній  формі,  пішовши  в  різні  політичні  або 
асоціальні  культурні  і  псевдокультурні  рухи.  На  такий  безлад  в релігійному
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301 http://americangrace.org/pressrelease.pdf.
302 American Grace: How Religion Divides and Unites Us. – Р.9.
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житті  природною  виявилася  консервативна  реакція  в  суспільстві, члени  якого 
прагнули за допомогою релігії відновити моральність і традиційні цінності. Ці 
настрої виявилися у значному зростанні від 70-х до середини 90-х років м. ст. 
євангельського протестантизму, що на фоні загального зменшення прихильників 
інших конфесій було надто помітним явищем.

  90-ті  роки  ХХ  ст.  позначилися  іншим  шоком,  коли  драматично  зріс 
відсоток  американців,  які  заявили  про  відсутність  у  них  будь-якої  релігійної 
належності. Американці почали відмовлятися від організованої релігії. До того 
про це заявляло лише 5-7% американського населення і раптом наприкінці 80-
початку 90-х рр. швидкими темпами додавалися ті, які не мали ніякої релігії, так 
звані  «nones»  (ніхто,  ніякі,  жодні)304.  Зараз  таких  нараховується  біля  17%,  але 
серед молоді – їх частка сягає від чверті аж до третини всіх молодих людей, що 
значно вище від відсотків в їхній батьківській генерації, не кажучи вже про дідів. 
Надто  синхронними  виявилися  рух  до  євангельства  і  маніфестації 
безрелігійності:  чим  більше  євангелістів,  тим  менше  тих,  хто  не має  жодних 
релігійних  преференцій.  І  навпаки - зменшення  серед  молоді  першої  групи 
доповнюється зростанням другої (про що свідчать графіки, наведені в книзі305).

  Зростання «ніяких» або «нічиїх», на думку дослідників, - це пряма реакція 
на змішання релігії і політики в Сполучених Штатах. Знак рівності, який почали 
виставляти  між  певною  конфесією  і  конкретною  партією, є  причиною  і 
наслідком поляризації суспільства. Середовище ж поміркованих віруючих, які не 
пристали  до  жодної  політичної  партії,  така  жорстка  прив’язка  церковно-
партійного  членства  змусила  відмовитися  і  від  політичної,  і  від конфесійної 
визначеності.

  Своїм  дослідженням  Кемпбел  і  Патнем  підтвердили  зв’язок  між 
традиційним  типом  релігійності  і  політичним  консерватизмом,  зокрема 
республіканством.  Очевидним  стало  й  те,  що  релігійні  меншини  схильні  до 
демократизму.  В  результаті  цих  ідентифікаційних  процесів  американське 
релігійне середовище активно поляризується за політичними преференціями. В 
той  же  час  зазнає  змін  і  політичне  середовище,  де  спостерігається  релігійна 
поляризація.

  Завдяки  простому  запитанню:  «Чи  читаєте  і  як  часто  ви  молитву  перед 
вживанням їжі?», яке виявилось індикатором не тільки справжньої релігійності, 
але й конкретної політичної орієнтації, з’явилась можливість спрогнозувати, як 
ця  людина  буде  голосувати,  де  вона опиниться  в партійному  спектрі.  Саме це 
запитання поділило американське суспільство навпіл: 44% - моляться щоденно, 
тобто є реально віруючими, а 46% - час від часу, ситуативно або ніколи, тобто є 
номінальними або невіруючими взагалі306.

  Незважаючи  на  такий  очевидний  факт  поділу Америки на  релігійну  і 
нерелігійну,  саме  життя свідчить  про  те,  що  релігія, на  думку  Кемпбела  і 
Патнема,  об'єднує американців, які  є  єдиними, незважаючи на їхні релігійні 
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відмінності. Такий висновок грунтується на наступному.
  Американцям в цілому дуже комфортно з людьми, які мають іншу релігію, 

а в багатьох випадках навіть з тими, хто не має якоїсь релігії. Дані опитування 
свідчать,  що,  з  точки  зору  американців,  можна бути  добрим  американцем і не 
будучи  віруючою  особою,  не  маючи релігійну  віру.  Так  вважають  як  віруючі 
люди  з  низьким  рівнем  релігійності  (98%),  так  і  дуже  релігійні особи  (таких
82%)307. Більше того, американці припускають, що навіть іновірці попадуть на 
небеса: так вважають 98% мормонів, 93% католиків, навіть 83% євангелістів, при 
цьому така благодать поширюється і на нехристиян308.

  З’ясовуючи, чи всі релігії правдиві, американці поблажливо ставляться до 
тих,  хто  не  належить  до  їхньої  віросповідної  групи.  Встановлена градусна 
система  вимірювання  (своєрідний  термометр)  позитивного  ставлення  до 
іновірців.  Найтепліше  (57-58  градусів)  американці  ставляться  до  іудеїв, 
католиків  і  традиційних  протестантів.  Прохолодніше  американці  сприймають 
євангельських протестантів - 53, нерелігійних – 52, мормонів – 48, буддистів –
47,  мусульман  – 45  градусів309.  Останні  три  групи  ще  не  мають  свого  місця  в 
пантеоні американських релігій. Хоча ще 100 років тому  ставлення до іудеїв і 
католиків було ще менш толерантним.

  Як  американці  ухитряються  поєднувати  відданість,  різноманітність  і 
терпимість? Якщо американцю треба буде вибрати між холодними теологічними 
конструктами  своєї  віри  та  живою  участю  в  своєму  житті  іновірця,  що  став 
другом,  то  він  обере  друге.  При  цьому  маємо  таку  закономірність:  якщо  ви 
додали до своїх друзів іновірця, то стаєте теплішими до його віри. Більше того, 
ваше тепле відношення поширюється не тільки на цю групу, звідки ваш друг, але 
й  на  інші  групи.  Якщо  серед  ваших  друзів  є  євангеліст,  то  ви  тепліше 
ставитимитесь до мормона, а то й навіть до невіруючого.

  Сьогодні  від  третини  до  40%  американців  знаходяться  в  релігії, яка 
відрізняється від тієї, в якій вони зростали. Саме тому американці дозволяють всі 
ці конфесійні перемішування і церковні змішування. Американське суспільство 
має  розвинуті  соціальні  мережі,  де  вже  ніхто  не  звертає  уваги  на  різниці 
релігійні,  етнічні,  расові,  мовні,  гендерні,  вікові  чи  соціальні.  І  це  є 
американською  благодаттю!  Хоча  історично  всім  цим  індивідуальним  та 
спільнотним різноманітностям було важко вжитися, але ж американцям вдалося 
побудувати мости між ними, в т.ч. і між різними релігіями.

  Описуючи  релігійне  середовище  Америки,  акумулюючи  спільнотну 
думку  її  громадян  щодо  ролі  релігії  в  суспільстві,  вчені  свідомі  того,  що  їх 
дослідження впливають на зміну цієї думки, на спосіб, в який люди осмислюють 
реалії  духовного  життя.  Не  будучи  впевненими,  що  саме  така  комбінація 
складових громадської думки сучасної Америки щодо ролі релігії в суспільстві є 
остаточною  та  ідеальною,  дослідники  допускають,  що  громадська  думка 
неодноразово може істотно змінитися.

Світові тенденції змін громадської думки, в т.ч. і щодо релігії, вивчаються
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також  в  межах  двох  відомих  проектів - European  Values  Study  (Європейське 
дослідження  цінностей- ЄДЦ)310 та  World  Values  Survey  (Світове  дослідження 
цінностей  – СДЦ)311. Розпочаті  наприкінці  70-х  рр.  м.ст.,  ці  проекти 
перетворилися  на  наймасштабніші  серед  дослідницьких  програм  стосовно 
базових людських цінностей. Ініціатори програми дослідницька група European 
Values  Systems  Study  Group  поставила  собі  за  мету  з’ясувати,  які  моральні та 
соціальні  цінності  лежать  в  основі  європейських  соціальних  і  політичних 
інститутів,  в  діяльності  урядів.  На  основі  відповідей  на  250  питань  був 
підготовлений  Атлас  європейських  цінностей  [The  Atlas  of  European  Values  /
edited by Loek Halman, Ruud Luijkx, and Marga van Zundert, Tilburg University, the
Netherlands (2005)], в якому представлені результати опитувань 1999–2002 рр. із 
44  країн,  серед  яких  10  країн  колишнього  Радянського  Союзу:  Азербайджан, 
Білорусь,  Вірменія, Грузія,  Естонія,  Латвія,  Литва,  Молдова,  Росія  та  Україна. 
Україна увійшла до складу країн – учасниць опитування щодо цінностей у 1996 
р.  і  на  сьогодні  має  чотири  хвилі  опитування  (національні  репрезентативні 
опитування дорослого населення від 18 років і старше). Результати опитування 
обговорювалися в наукових колах312, але, власне релігійний аспект, залишився 
поза  увагою  навіть  з  боку  релігієзнавців.  Тільки  окремі  дослідники,  зокрема 
В.Єленський,  звернулися  до  цікавих  результатів  опитування,  порівнюючи 
релігійність України та інших європейських країн.

  Починаючи  від  1981  р.,  коли  почалося  обстеження,  кількість  країн,  які 
долучаються  до  проекту,  щодев’ять  років  збільшується:  у  першій хвилі 
дослідження (1981 р.) взяли участь 16 країн, у другій хвилі (1990 р.) – 29; у третій 
хвилі (1999 р.) – 33, а четверта хвиля (2008 р.) охопила 45 європейських країн313.
Україна долучилася до дослідження під час третьої хвилі (1999 р.). В останній 
хвилі дослідження було опитано близько 70 тисяч людей, із яких в Україні – 1507
осіб.

  Панорама громадської думки громадян Європи утримує сотні позицій про 
життя  взагалі,  про  дозвілля  і  роботу,  про  сім’ю  і  шлюб,  про  суспільство, 
національну  ідентичність  та  навколишнє  середовище.  Серед  них  релігійній 
тематиці  в  анкеті  дослідження  присвячено  більше  двох  десятків  питань.  Вони 
висвітлюють індивідуальні та загальні настанови про добро і зло; належність до 
релігійних  деномінацій,  як  у  теперішньому,  так  і  в  минулому;  відвідування 
церков,  як  нинішнє,  так  і  у  віці  12  років;  важливість  релігійного  освячення 
народження,  шлюбу  та  поховання;  самовизначення  своєї  релігійності;
адекватність відповідей церков на моральні питання, проблеми сімейного життя, 
духовні потреби і соціальні проблеми країни; самовизначення віри в Бога, життя 
після  смерті,  пекло,  рай,  гріх,  реінкарнацію;  розуміння  Бога;  власний  шлях 
зв’язку  з  божественим;  зацікавленість  у  священному  чи  надприродному;

                                                 

 
 

 
 

310 http://www.europeanvaluesstudy.eu/
311 http://www.worldvaluessurvey.org/
312 Головаха  Є.,  Горбачик  А.,  Паніна  Н.  Україна  та  Європа:  результати  міжнародного  порівняльного 
соціаологічного  дослідження. - К.,  2006.  – 142  с.  // http://www.i-soc.com.ua/institute/Ukr_ta_  Evro_  ukr.pdf;
Балакірєва О.М. Цінннісні орієнтації українського суспільсвта: 1996 – 1999 – 2006 рр. // Моніторинг громадсьткої 
думки. – С. 135-160 // http://www.ukr-socium.org.ua/Arhiv/Stati/2.2008/ Pages%20from%20135-164.pdf;
313 European Values Study [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.europeanvaluesstudy.eu/
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настанови щодо істинності однієї правильної релігії; важливість Бога у власному 
житті  (за  10-ти  бальною  шкалою);  важливість  молитви  і  медитації;  частота 
молитов;  віра  в  чари  та  талісмани;  настанови  щодо  відокремлення церкви  від 
держави.

  В  результаті  проведеного  опитування  з’ясовано,  що  громадська  думка 
щодо  релігії  та  її  місця  в  суспільстві  загалом  позитивна.  Багато  європейців 
пишаються своєю релігійною вірою, але є й такі, які сприймають релігію досить 
негативно.  Тим  не  менш,  всі  погоджуються  в  одному:  Європа  – світський 
континент. Наразі деякі аналітики говорять про те, що європейці стали менше 
ходити до церкви, менше вірити в Бога і взагалі - стали менш релігійними.

  Найкращим  засобом  перевірки цих припущень  може  служити  емпіричне 
дослідження.  Переглянувши  результати  „Дослідження  Європейських 
Цінностей”,  можна  сказати  точно,  що  Європа  не  така  світська,  як здається. 
Близько  половини  всіх  європейців  моляться  або  медитують,  принаймні  раз  на 
тиждень. Три з чотирьох європейців говорять, що вони релігійні. Звичайно, існує 
великий  розрив  між  більш  світськими  північно-західними  європейськими 
країнами і більш релігійними південно-східними. Проте навіть у такій країні, як 
Голландія, яка відома своїми ліберальними традиціями, один із чотирьох жителів 
відвідує церкву.

  Втім вірне й інше припущення: більшість європейських церков навертають 
менше  віруючих  кожного  року.  Особливо  це  стосується  західної  частини 
континенту,  де,  як  засвідчує  дослідження,  стан  релігійних  організацій 
погіршується.  При  цьому  людей,  які  вважають  себе  атеїстами,  є  незначна 
меншість, за винятком хібащо Франції, де майже 15% кажуть, що вони - атеїсти. 
Очевидно,  що  переважна  більшість  всіх  європейців  ідентифікують себе  як 
релігійних.

  Дослідження також вказало на те, що людей, які відносять себе до якось 
релігії більше, ніж тих, хто відвідує церкву. Це свого роду „віра без належності”. 
Люди обирають релігійні вірування, доктрини і практики, при цьому змішуючи 
і зіставляючи їх так, ніби вони обирають їжу в кафетерії.

Соціологи  називають  цю  тенденцію  „релігійний  кафетерій”  або
„безцерковна духовність”. Європейці залишаються релігійними, але їх підхід є 
еклектичним: вони  запозичують  ідеї  з  кількох  традицій.  Тим  часом  багато 
інституціоналізованих церков, особливо на Європейському Заході, залишаються 
порожніми. Тривале співжиття багатьох релігійних традицій на території Європи 
не  завжди  було  мирним.  Масова  міграція  мусульманського  населення  в 
традиційно християнські країни, особливо в кінці 2015 і на початку 2016 року 
державна  політика  мультикультуралізму  та  інше  призводить  до  радикалізації 
громадської  думки  в  Європі.  Враховуючи  рівень  розвитку  громадянського 
суспільства, можна очікувати збільшення числа і нарощення потужності недавно 
посталих асоціацій за збереження традиційних цінностей, під якими Європа має 
на увазі хртистиянство. Релігія все більше стає тим водорозділом, який вказує на 
культурні  розбіжності  людей  Сходу  і  Заходу.  Саме  релігійна  ідентифікація, 
поряд із культом рідної мови, постає механізмом, який дозволяє не розчинитися
в  Західному  супільстві,  а  зберегти  свою  ідетичність  мільйонам  емігрантів.  В
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зв’язку  з  цим  стають  зрозумілими  результати  опитувань  щодо  ролі релігії  у 
суспільному житті.

  Відомий  американський  Інститут  Ґеллапа,  що  вивчає  світові  тенденції 
громадської думки,  вкотре  провів  у  2009 році опитування  у  понад ста  країнах 
світу. Глобальна середня пропорція, коли понад 80 відсотків дорослих громадян 
вважають релігію важливою складовою їхнього повсякдення, ніяк не змінилася 
у  порівнянні  з  опитуваннями  Ґеллапа  у  попередні  роки.  У  десяти країнах  і 
регіонах  фактично  майже  сто  відсотків  населення  заявляють  про  надзвичайну 
роль релігії у їхньому житті314.

  Порівнюючи з Європою та Америкою, де традиція вивчення гомадської 
думки стала і тривала, моніторити ставлення українців до тих чи інших проблем 
почали відносно недавно. Перші спроби узагальнити настрої українців з’явилися 
ще  в  сер.  ХІХ  ст.,  але  це  вивчення не  стосувалося  релігії.  Різні  літературні 
журнали  прагнули  з’ясувати  читацькі уподобання через  опитування  думки 
читачів. На початку XX ст. за допомогою опитувань населення були здійснені 
спроби досліджень умов праці, життя, побуту робітників, селян, службовців. У 
цей час  окреслилися  різноманітні  методи одержання  соціологічної інформації, 
статистичні прийоми її обробки та аналізу, теорія вибіркового методу тощо.

  За останні два десятиліття інтерес до громадської думки в Україні помітно 
пожвавішав,  що  зумовлено  демократизацією  політичного,  соціально-
економічного,  духовного  життя.  Сформувалося  кілька  напрямів  його 
дослідження.  Один  із  них  пов'язаний  зі  спробами  українських  вчених 
переосмислити  сутність  громадської  думки,  інтерпретувати  її  з  позицій 
сучасного соціологічного знання, показати її значення як соціальної інституції, 
визначити  механізми  її  формування  та  функціонування  (праці  В.Осовського, 
І.Попової,  О.Якуби,  В.Матусевича,  В.Полторака,  Ю.Сурміна).  Інший  напрям 
націлений  на  дослідження  громадської  думки  у  різних  сферах  людської 
життєдіяльності — політиці, економіці, освіті, соціальному управлінні, вивченні 
електоральної,  споживчої  поведінки  людей  тощо  (праці  В.Бебіка, Є.Головахи, 
М.Міщенка, Н.Паніної, М.Чурилова).

  Почали  діяти  опитувальні  центри  на  базі  Інституту  соціології  НАН 
України,  Національного  університету  «Києво-Могилянська  академія». 
Неабиякий авторитет мають дослідження вітчизняних реалій, здійснені Центром 
«Соціальний  моніторинг»,  Українським  інститутом  соціальних  досліджень, 
«СОЦІС — Геллап» (Соціологічна служба в Україні «Геллап — Міжнародний»), 
Фонду  «Демократичні  ініціативи»,  Фонду  громадська  думка,  соціологічних 
лабораторій  Київського,  Дніпропетровського,  Харківського,  Одеського, 
Львівського  національних  університетів.  Дослідженням  проблем  ринку  та 
маркетинговими  дослідженнями  займаються  USM  (Українські  опитування  та 
дослідження  ринку),  УМГ  (Українська  маркетингова  група),  приватні 
опитувальні центри.

  Враховуючи  затратність  соціологічних  досліджень,  вивченням 
громадської  думки  щодо  релігії  на  науковому  рівні  займається  не багато
                                                 

 
314 http://www.radiosvoboda.org/articleprintview/2145610.html
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наукових  інституцій.  Припинило  такі  дослідження  із-за  недофінансувань  і 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ, яке в перше десятиліття своєї праці мало 
навіть  відділ  соціології  релігії,  очолюваний  фахівцем-релігієзнавцем  Петром 
Косухою. Найвідоміший - Український  центр  економічних  і  політичних 
досліджень  імені  Олександра  Разумкова,  який  з  1996  р.  періодично  друкує 
результати моніторингу стану і тенденцій розвитку церквно-релігійної ситуації, 
державо-конфесійних  і  міжконфесійних  відносин,  рівня  забезпечення  свободи 
совісті в Україні в журналі «Національна безпека і оборона». Останні дані315 були 
обговорені  під  час  Круглого  столу «Релігія  і  влада»  у  лютому  2011  р.  Даючи 
широку  панораму  релігійного  життя  в  Україні  за  останні  10  років,  аналітична 
доповідь утримує в собі надто інформаційний матеріал про зміни в громадській 
думці України щодо релігії. Найбільш промовисто про це свідчить факт росту 
кількості тих, хто визнає себе віруючим. Якщо у 2000 р. 58% громадян вважали 
себе людьми релігійними, то у 2010 р. таких було вже 71% 316.

  Важливе питання, яке завжди виникає у споживачів інформації про стан 
громадської  думки  щодо  того  чи  іншого  предмету,  явища,  події, - це 
достовірність  тієї  інформації,  яка  представлена.  У  пострадянського  споживача 
подвійна недовіра, оскільки відомо про різні фальсифікації, які зафіксовані під 
час  політичних  опитувань  напередодні  виборів  тощо.  Але  дані,  з якими  ми 
будемо працювати, отримані в результаті опитувань, які проведені на науковій 
основі, за визнаниними в соціології методиками.

  Ненаукові опитування, які доволі часто наводяться в ЗМІ (опитування по 
телефону,  опитування  прохожих  на  вулиці,  опитування  в  інтернет-сіті  або  на 
шпальтах  газет)  не  вважається  репрезентативними  і  нагадують  скоріше 
дилетантський рейтинг.

  Базовим джерелом для нас буде моніторинг церковно-релігійної ситуації і 
державно-конфесійних  відносин  в  Україні,  який  здійснюється  Українським 
центром економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, що 
публікується в журналі «Національна безпека і оборона».

  Як  вже  зазначалося,  найкращим  показником  зміни  ставлення  людини до 
релігії  є  визнання  нею  себе  віруючою.  Якщо  кількість  віруючих  людей  за  10 
років збільшилася з 58% до 71%, то можемо сказати, що й ступінь популярності 
релігії  в  українському  суспільстві  за  цей  час  зросла  на  13%.  Зростання  числа 
віруючих  (людей,  які  назвали  себе  такими)  відбувся  за  рахунок  Півдня,  де  їх 
кількість збільшилася з 49% в 2000 р. до 70% в 2010 р., а також - Сходу (з 48% 
до  66%,  відповідно)  і  Центру  (з  55%  до  67%,  відповідно).  На  Заході  рівень 
релігійності залишається стабільно високим (у 2000 р.- 88%, в 2010 р .- 89%)317.

  За самим фактом віднесення себе до віруючих, українці продемонстрували, 
що релігія є цінністю в їхньому житті, що вона відіграє велику роль і загалом має 
високий  рейтинг  серед  традиційних  для  українців  вартостей.  Конфесійна 
самовизначеність українців свідчить про цінність певних церков і релігій серед 
українців. Так, відсоток віруючих УПЦ МП серед дорослого населення Україні

                                                 
    
   
   

315 Національна безпека і оборона. – Центр Разумкова. - 2011. - №1-2. – 108 с.
316 Там само. – С.2.
317 Там само. – С.37.
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у  2010  р.  у  порівнянні  з  2000  р. виріс  з  9,2%  до  23,6%  (тобто  в  2,6  рази),  а 
віруючих УПЦ КП - з 12,1  % до 15,1%. Це відбулося в основному за рахунок 
зниження частки тих, хто вважає себе православним, але не відносить себе до 
якоїсь Церкви (з 38,6% до 25,9%)318. В результаті опитування з’ясувалося, що на 
Західній  Україні  46%  респондентів  назвалися  православними  і  37% - греко-
католиками,  що  свідчить  про  високий  авторитет  православ’я  в,  як вважалося, 
суцільно греко-католицькому регіоні.

  З’ясувати  серйозність  і  надійність  громадської  думки  щодо  релігії 
покликані  опитування,  які  стосуються  характеру  релігійності  суспільства  і 
віруючого. За даними на 2010 р. в Бога вірують 95% українців, які відносять себе 
до УПЦ МП чи до УПЦ КП. Цей відсоток серед "інших православних" складає 
87%.  Серед  українців  взагалі -  83%319. Для  порівняння:  за  даними  досліджень 
Інституту  соціології  РАН,  зробленим  в  2009-2010  рр.,  тільки  72%  росіян,  які 
називають  себе  православними,  вірують  в  Бога.  Серед  тих,  які  назвалися 
мусульманами - 84%320.

  Ступінь релігійності вимірюється не тільки вірою в Бога, але й зовнішніми 
проявами  цієї  віри,  зокрема відвідуванням  храмів,  здійсненням  молитви  та  ін. 
Найбільшою  в  Україні  є  частка  тих,  хто  відвідує  служби  щонеділі,  серед 
віруючих УГКЦ (36%), серед вірних УПЦ МП таких 16%, серед віруючих УПЦ 
КП - 12%. Примітно, що серед віруючих обох православних Церков більшість (і 
майже однакові частки - 54-55%) становлять ті, хто відвідує служби тільки на 
релігійні свята.

  Крім таких опосередкованих показників високого поцінування релігії, як 
конфесійне самовизначення громадян, якість їхньої віри або ступінь їх довіри до 
церкви,  дослідження  Центру  Разумкова  утримувало  і  пряме  запитання  про 
ставлення людей до релігії («Наскільки важливою у вашому житті є релігія?»). 
За  експертними  оцінками,  ступінь  важливості  релігії  в  житті  громадян  зріс 
упродовж десятиліття з 3,37 у 2000 р. до 3,87 у 2010 р. (за п’ятибальною шкалою 
від 1 до 5)321. Однак, у загальному переліку життєвих цінностей, релігія посідає 
одну з останніх позицій: 2002р. – 17 позиція з 19; 2010р. – 16 позиція з 19 (після 
цінності  здоров’я,  сім’ї,  добробуту,  культури,  роботи,  самореалізації  тощо). 
Поступається релігії хобі, громадська і політична діяльність.

  Із  кількістю  віруючих  по  регіонах  корелюються  і  регіональні  показники 
ступені  важливості  релігії  для  мешканців  областей.  За  даними  опитувань, 
найвищим  цей  ступінь  є  для  жителів  Заходу  країни  (4,310  найнижчим  – для 
жителів  Сходу  (3,63).  Відповідно,  на  Заході  в  рейтингу  життєвих цінностей, 
релігія посідає 9-ту позицію, на Сході – 17-ту з 19, представлених в списку322.

  Дослідники  помітили,  що  важливість  релігії  зростає  з  підвищенням  віку 
респондентів  – від  3,63  у  наймолодшій  віковій  групі  до  4,09  – у  найстаршій. 
Релігія є більш важливою для жінок, ніж для чоловіків; для жителів села, ніж для 
жителів  міста;  для  осіб  з  неповною  середньою  освітою,  ніж  для  групи  осіб  з
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вищою освітою.
  Впродовж останніх десяти років Церква незмінно займала першу позицію 

за  рівнем  довіри  серед  усіх  суспільних  інститутів.  Так,  за  результатами 
останнього за часом дослідження (2010р.), довіру до Церкви засвідчили 72,5% 
опитаних (повністю - 29,1%; швидше довіряють - 43,4%), не довіряють - лише 
20,4%  (повністю - 10,1%  ,  швидше  не  довіряють -10,3%).  Для  порівняння:  у 
2000р. довіряли - 63,1% (повністю -33,7%; швидше довіряли 29,4%), не довіряли
- 29,2% (повністю - 14,9%, скоріше не довіряли -14,3%)323. Про високий ступінь 
довіри до Церкви в Україні свідчать й інші дослідження, зокрема, у відповідності 
до опитування за програмою European Values Study, Церкві в Україні довіряють
(повністю та частково) 66,9% і не довіряють (повністю та частково) – 33,2% 324.

  Результати опитування, яке провели Фонд «Демократичні ініціативи» ім. 
Ілька Кучеріва та соціологічна служба Центру Разумкова 5-10 червня 2010 року,
також  підтвердили  више  наведені  дані.  Найвищий  рівень довіри  серед  усіх 
соціальних інституцій стабільно має Церква (баланс довіри-недовіри становить 
+52%), високий рівень довіри також в українських ЗМІ (+35%), далі за рівнем 
довіри йдуть: Збройні сили України (+17%), Президент Віктор Янукович (+22%), 
уряд України (+9%), СБУ (+9%325).

  Порівняно з 2000 р. відчутно підвищилася оцінка ролі релігії, релігійних 
організацій та релігійних діячів в житті суспільства. Якщо у 2000 р. тільки 13% 
опитаних  погодилися  з  твердженням,  що  «релігія  підвищує  моральність  і 
духовність  людей»,  то  у  2010  р.  – вже  79%.  Зменшилася  кількість  тих,  які 
вважають, що релігійні організації беруть слабку участь у соціальній роботі (з 
52% до 36%), що «релігійні діячі стоять осторонь соціальних проблем» (87% і
26%)326.

  Зменшилася і кількість тих, хто вважає, що релігія мало пристосована до 
потреб сучасної людини. У 2010 р. таких було 21% 327. За даними European Values
Study, тих, хто вважає, що церкви дають відповіді на духовні потреби людини –
83,1%; дають відповіді з проблем моралі та моральності – 80,9%; дають відповіді 
з  проблем  сімейного  життя  – 64,3%;  дають  відповіді  на  соціальні  проблеми  –
31,7%; впливають на національну політику – 41%328 .

  Сильні позиції  Церкви  в  громадській  думці  як  морального  авторитету  в 
сучасному  суспільстві.  На  думку  експертів  з  центру  Разумкова,  рівень 
суспільного  визнання  Церкви  як  морального  авторитету  нижчий  за рівень 
маніфестованої  релігійності  (71%)  і  довіри  до  Церкви  (73%) й  складає  56%. 
Значна  частина  громадян  України  (27%)  не  вважає  Церкву  моральним 
авторитетом. Громадська думка щодо морального авторитету Церкви залежить 
від:  1)  самовизначення  громадян  у параметрах  релігійної  віри:  так, серед 
віруючих  визнають  Церкву  моральним  авторитетом 70%; серед  тих, хто
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вагається, – 36%; серед невіруючих – 9%. Відповідно, не визнають Церкву в такій 
якості: серед віруючих – 15%, серед тих, хто вагається, – 40%, серед невіруючих
– 74%; 2) конфесійно-церковного самовизначення: найвищим є рівень визнання 
Церкви як морального авторитету серед вірних УГКЦ (82% проти 7% тих, хто 
має протилежну думку), УПЦ МП(75% проти 12%) та УПЦ КП (61% проти 20%),
відчутно  нижчим  – серед  “інших  православних”  (51%  проти 20%), відчутно 
нижчим – серед “інших православних” (51% проти 28%) і критично низьким –
серед “просто християн” (35% проти 43%)329.

Рівень визнання Церкви як морального авторитету підвищується з віком (із
46% серед  молодшої  вікової  групи  до 67% серед  найстаршої) і  знижується  з 
підвищенням рівня освіти (з 74% серед осіб з неповною середньою освітою до
50% серед тих, хто має вищу освіту); так само воно властиве жінкам більшою 
мірою, ніж  чоловікам (63% проти 48%, відповідно), жителям  села  – більшою 
мірою, ніж жителям міста (62% проти 53%, відповідно).

  При цьому, моральний авторитет Церкви як інституту не ототожнюється в 
суспільній  свідомості  з  моральним  авторитетом  священнослужителів.  Так,  за 
даними  опитування,  моральний  авторитет  священнослужителів  визнають 26%
опитаних, вважають  їх  “такими  самими,  як  більшість  із  нас”  – 44%, а 17%
опитаних упевнені, що “більшість священнослужителів думають насамперед про 
гроші, а не про духовне”.

Характерно, що  лише  серед  прихильників  УПЦ  МП  відносна  більшість
(42%) погодилися з тезою про те, що “більшість священнослужителів – глибоко 
моральні  й  духовні  особи”. Серед  інших  груп  відносна  більшість  опитаних 
обрали  тезу  “священнослужителі  – такі  самі,  як  більшість  із  нас…”:  серед 
прихильників УГКЦ – 52%, УПЦ КП – 43%, серед “інших православних” – 51%,
“просто християн” – 45%. І лише у групі тих, хто не відносить себе до жодної 
релігії, голоси розділилися майже порівну між цією тезою (35%) і твердженням,
що “більшість священнослужителів думають насамперед про гроші…” (34%).

  Позитивна громадська думка щодо релігії впливає на зростання публічного 
визнання  релігії,  що  виражається,  зокрема,  у  зростанні  рейтингів  духовних 
лідерів серед найвпливовіших українців року. Мода на рейтинги прийшла до нас 
із Заходу. При всій її неприродності українським традиціям, за якими релігійні і 
церковні  лідери  наділялися  вагою  моральних  авторитетів,  духівників  нації, 
місце, яке відводиться в цих рейтингах духовним пастирям народу, наводить на 
думку,  про  домінування  в  свідомості  українців  цінностей  не  духовного,  а 
матеріального світу, де авторитет людини залежить не від її особистих якостей, 
соціального  статусу  в  суспільстві,  не  від  загальнонаціональної користі  від  її 
діяльності, а від багатства і владно-впливового статусу.

  Український  журнал  «Фокус»  вже  декілька  років  визначає  список  200 
найвпливовіших українців. Розуміючи, що запропонований список подає надто 
суб’єктивну картину, складену редакцією за підсумками спостережень по країні, 
спілкування  з  експертами  та  самими  фігурантами  рейтингу  і  не  завжди 
відповідає  дійсності,  найвпливовішими  серед  релігійних  лідерів у  2011  році 
виявилися митрополит Володимир (Сабодан) – 101-а позиція, патріарх Філарет
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(Денисенко) - 102, кардинал Любомир Гузар -103, Голова Конференції Римсько-
католицьких  єпископів  України  архиєпископ  Мечіслав  Мокшицький -104,
Голова Української Греко-Католицької Церкви архиєпископ Святослав Шевчук
-105,  Муфтій  мусульман  Криму  Еміралі  Аблаєв-  106330.  Порівнюючи  список 
2011року із списком 2009 року, релігійні лідери посунулися в рейтингу вниз, бо 
ще два роки тому вони займали більш високі сходинки: 91 - Патріарх Філарет, 
Предстоятель УПЦ КП; 92 – митрополит Володимир, Предстоятель УПЦ; 93 -
Предстоятель  УГКЦ  Патріарх  Любомир;  94  місці  у  рейтингу  — муфтій 
мусульман  Криму  Еміралі  Аблаєв331.  Переважна  більшість  в  списках  – це 
представники бізнесу, державних структур, нардепи, політичні діячі.

  Подібне опитування проводить також редакція журналу «Корреспондент». 
Це  видання  публікує  список 100  найвпливовіших  людей  України,  яке 
виявляється  більш  гуманним  до  релігійний  лідерів  країни. У  рейтингу
"Корреспондента"  найвпливовішим  релігійним  діячем  2010  року  був названий 
Предстоятель УПЦ  КП  Патріарх  Філарет,  який  посів  30  сходинку.  У  першу 
сотню також потрапили митрополит Володимир (Сабодан) - 32 місце, Патріарх 
Любомир (Гузар) - 54 місце і рабин Яків Дов Блайх - 59 місце. За рейтингом 2011 
року 27 місце за митрополитом Володимиром, 44 – за патріархом Філаретом, 61
- за  предстоятелейм  церкви  Святославом  Шевчуком  і  81  – за  кардиналом 
Любомиром Гузарем332.

  Як бачимо, не надто високі рейтинги, але все таки вони є, що говорить про 
присутність  цих  осіб  в  суспільній  свідомості.  Треба  враховувати,  що  релігійні 
діячі нічого не роблять для того, щоб піднімати собі рейтинг, але чи це відповідає 
реальному впливу цих осіб на ситуацію в Україні, важко сказати. Влада нібито 
прислуховується  до  них,  але  не  видно,  щоб  вона  враховувала  думку 
предстоятелів  ісчторичних  церков,  Всеукраїнської  Ради  Церков  та релігійних 
організацій.

  Про  зростання  ролі  Церкви  в  житті  українського  суспільства  свідчить 
поява  різноманітних  Громадських  рад  при  міністерствах  з  питань співпраці  з 
конфесіями,  підписання  договорів  співпраці  між  міністерствами  і різними 
Церквами.

  Налагоджена  співпраця  силових  міністерств  з  окремими  Церквами, хоча 
по-різному  можна  інтерпретувати  таку  співпрацю.  Так,  14  травня  2010  р. 
підписана Угода про співробітництво між Українською Православною Церквою 
Московського Патріархату та Міністерством внутрішніх справ України для, як 
написано в  угоді,  координації зусиль  щодо реалізації завдань, спрямованих на 
відродження  духовності,  заснованої  на  традиційних  моральних  цінностях,  для 
боротьби з тероризмом, екстремізмом, корупцією, наркоманією, аморальністю, 
для  подолання  спрямованої  проти  особистості  діяльності  тоталітарних, 
деструктивних сект, сатанистских культів, а також інших негативних тенденцій, 
які базуються на помилковому розумінні волі й прав людини як уседозволеності 
й  розбещеності.  Співробітництво  МВС  з  УПЦ МП,  на  думку  підписантів,
                                                 
330 http://focus.ua/charts/211416/
331 http://focus.ua/charts/87684
332http://korrespondent.net/ukraine/politics/1251989-top-100-zhurnala-korrespondent-polnyj-spisok-samyh-vliyatelnyh-
ukraincev
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дозволить  використовувати  потужний  духовний  потенціал,  яким  володіє 
Православ'я, для захисту культурної, духовно-моральної спадщини, історичних 
традицій,  що,  безсумнівно,  буде  сприяти  зміцненню  стабільності, подоланню 
погрози духовної деградації народу, зниженню рівня злочинності в країні 333.

  Міністерство оборони  ініціювало  створення Ради у  справах 
душпастирської  опіки,  до  складу  якої  входять  представники  традиційних 
Церков. Підписані угоди з різними Церквами, віруючі яких складають немалий 
відсоток серед солдат та офіцерів Збройних сил України, за якими створюються 
умови для відправ церковних служб, проведення молитов, душпастирської опіки 
тощо. З 2005-2008 рр. фактично на офіційній основі починаєится спіробітництво 
між  Церквами  та  державними  струкурами  (Департамент  з питань  виконання 
покарань, ВМС ЗСУ та ін.). 10 листопада 2008 р. був підписаний Меморандум 
про  співпрацю  у  справах  душпастирської  опіки  військовослужбовців ЗСУ  між 
Міністерством  оборони  і  представниками  семи  релігійцних  інституцій  (УПЦ 
МП, УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ, УАПЦ, ВСОЄХБ, ДУМУ). При інших міністерствах 
також  створили  Громадські  ради  з  питань  співробітницьтва  з  Церквами, 
наприклад  при  МОН,  при  МОЗ,  Мінкульті  та  ін.,  з  якими  Церкви  підписують 
прямі  угоди.  Позитивним  кроком,  на  думку  відомого  експерта  державно-
конфесійних  відносин  С.Здіорука,  стало  підписання  угод  про  співпрацю  між 
державними  стуктурами  та  ВРЦіРО  як  представницьким  міжконфесійним 
консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах 334.

  Активне політичне життя в Україні поставило питання про роль Церкви у 
політичних  переконаннях  людей.  Опитування  дає  нам  підстави  говорити,  що 
рівень впливу релігійних організацій на політичні переконання громадян, за їх 
оцінками,  порівняно  з  2000р.,  практично  не  змінився (відповідь  “зовсім  не 
впливає”  як  у 2000р., так  і  у 2010р. обрали  по 12% опитаних; відповідь
“часткововпливає” – 3% і 4%, відповідно). Серед віруючих, які відносять себе до 
певної  релігійної  організації, засвідчили  ту  чи  іншу  міру  впливу  релігійної 
організації  на  їх  політичні  переконання  лише  близько 9%; серед  тих, хто 
вагається, – 5%.  12% віруючих  повідомили, що  в  їх  релігійних  організаціях 
політичні питання не порушуються335.

  Таким  чином,  попри  високий  рівень  маніфестованої  релігійності, попри 
заяви  про  релігію  як  цінність,  релігія  ще  не  стала  домінуючою  в системі 
життєвих цінностей українських громадян, відповідно і громадська думка щодо 
важливості релігії в житті українського суспільства та особи не є надто високою.

  Можна навести факти, які снижують громадську оцінку важливості релігії 
в  суспільному  житті.  Перш  за  все,  ними  є:  існуючий  поділ  людей за 
віросповідною ознакою; внутріправославний конфлікт; негаразди всередині тієї 
чи  іншої  церкви;  втручання  церкви  в  політичне  життя  країни;  «дружба»  її 
очільників із фінансовими і політичними олігархами і байдужість до актуальних 
соціальних  проблем  народу;  дистанціювання  від  суспільно  значуших  подій 
тощо.  
                                                 

  
 

   

333 http://orthodox.org.ua/uk/node/7415
334 Див. докл.: Стратегічні пріоритети. – 2010. - №1. – С. 88-89.

335 Національна безпека і оборона. – 2011. - №1-2. – С.49.
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  Найбільш  критичними  щодо  Церкви  і  релігії,  церковних  лідерів  та їх 
політики є саме невіруючі люди. Почути їх думку сьогодні важко, не прийнято в 
суспільстві  висловлюватися  щодо  церкви  негативно.  Ми  не  беремо до  уваги 
вузько  конфесійні  оцінки  діяльності  інших  релігій  чи  організацій,  які,  як 
правило, є надто радикальними. Загалом же громадська думка не є абсолютно 
позитивною  щодо  релігії. Громадська  думка  формує  і  утримує  в  собі  багато 
стереотипів, що само по собі не є фактом позитивним чи негативним. Вона дає 
можливість  виявити  ці  стереотипи,  які  призводять  до  ускладнень у 
функціонуванні  різних  спільнот.  Стереотипи,  будучи  своєрідним  способом 
уявлення  про  інших  людей  та  їх  оцінки  у  фіксованих  і  негнучких термінах, 
базуються на певних характеристиках тих чи інших груп людей, певним чином 
сприйнятих  особливостей  останніх,  виходячи  з  вузьких  припущень про  їхнє 
походження, національність, расу, темперамент, здатність до мислення чи праці

336тощо .
  Стереотип – це форма спрощення чи перебільшення якихось ознак групи 

людей, що подається стисло, небагатослівно, у вигляді короткого умовисновку. 
Саме  тому  частіше  всього  стереотипи  розуміються  як  узагальнена перцепція 
перших  вражень  про  якусь  групу,  яка  вирізняється  своєрідною,  незвичною, 
іншою  поведінкою,  думками,  мовою.  Саме в  такій  якості  вони  можуть 
спровокувати  упередження,  фальшиві  припущення  щодо  національних або 
релігійних  ознак  певної  групи  людей.  Стереотип  може  існувати  у вигляді 
спрощеної концепції, вульгаризованої думки або уяви, невідповідного дійсності 
зображення  про  якісь  спільні  для  певної  групи  ознаки.  Стереотипи  частіше 
всього  мають  негативну  конотацію,  але  є  багато  і  позитивних  стереотипів 
стосовно тих чи інших груп людей. Є стереотипи, які притаманні тільки якійсь 
одній культурі, циркулюють серед якогось одного народу чи групи людей, а є й 
такі, які присутні в багатьох культурах, переходячи з культури в культуру. Про 
сучасні  українські  релігійні  стереотипи  вже  писалося337.  Про  це  йде  мова  і  в 
одному з параграфів цієї книги.

  Виокремлені  релігійні  стереотипи  яскраво  проявилися  в  ставленні 
українців до окремих релігій і течій, що було зафіксовано опитуваннями Центру 
Розумкова.

  На фоні загалом позитивного ставлення до православ’я, в цілому по країні 
українці  засвідчили  бадужість  до  всіх  інших  релігійних  течій.  При  цьому, 
стосовно більшості релігій і релігійних течій частка тих, хто ставиться до них 
позитивно, перевищує частку тих, чиє ставлення є негативним. Лише стосовно 
ісламу ці частки статистично значимо не відрізняються, а стосовно євангелічних 
і  харизматичних  Церков  негативне  ставлення  дещо  перевищує  позитивне.  Не 
останню  роль  тут  відіграють  ЗМІ, які  час  від  часу  піднімають  істерію  щодо 
небезпек,  які  несуть  в  собі  нові  релігії  часто  йменовані  ними сектами.  Як 
з’ясувалося, такі компанії цілеспрямовано періодично  роздуваються в Україні,
                                                 

 

 
 

336 Див.: Pickering, Michael. Stereotyping and Stereotypes // Blackwell Encyclopedia of Sociology. Ritzer, George (ed). 
Blackwell Publishing, 2007 // Blackwell Reference Online // http://www.sociologyencyclopedia.com/public/ 
tocnode?query=Pickering%2C+Michael.+Stereotyping+and+Stereotypes
337 Див.:  Филипович  Л.О.  Стереотипи  в  релігійній  сфері:різноманітність  змістів  і  одноманітність  форм  //
Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2009. - №3. - С.419-423.
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як  на  нас,  з  однією  метою  – завадити  формуванню  толерантних  відносин  між 
релігіями.

  Центром  Розумкова  зроблені  детальні  і  глибинні  заміри  громадської 
думки  щодо  ставлення  українців  до  різних  релігій.  Наведені  ним таблиці338

потребують  вдумливого  і  уважного  прочитання,  оскільки  утримують в  собі 
безцінну  інформацію,  яка  свідчить  про  різні  динаміки  у  міжконфесійних 
відносинах. Так, наприклад, порівняно з 2000р., ставлення до греко-католицизму 
дещо покращилося (частка тих, хто ставиться до нього позитивно, зросла з 31% 
до 34%, тоді як частка тих, чиє ставлення є негативним, знизилася з 7% до 4%). 
Зазначене  покращення  відбулося  переважно  за  рахунок  Центрального  регіону
(зростання  з  28%  до  34%),  а  зниження  негативного  ставлення  – за  рахунок 
Центрального (зниження з 6% до 3%) і Південного регіонів. Загалом, ставлення 
до  греко-католицизму  істотно  вирізняється  на  Заході:  тут  68%  опитаних 
ставляться  до  нього  позитивно,  тоді  як  в  інших  регіонах  – від  21%  до  34%,  а 
переважним є байдуже ставлення.

  Ставлення  представників  православних  Церков  до  греко-католицизму 
більш стримане, ніж ставлення греко-католиків до православ’я. При цьому, вірні 
УПЦ КП частіше висловлюють позитивне ставлення до цієї конфесії, ніж вірні 
УПЦ МП (44% і 34%, відповідно). Добрі міжцерковні відносини не сподобалися 
Російській ПЦ, і тепер вона погрожує УГКЦ офіційним листом, де попереджає:
якщо УГКЦ буде позитивно ставиться до УПЦ КП, то РПЦ почне підтримувати 
так звану «Правовірну ГКЦ».

  Примітно, що серед вірних УПЦ МП, незважаючи на установку з Москви, 
спостерігаються  суттєві  відмінності  у  ставленні  до  греко-католицизму.  Але  ці 
зміни залежать від етнічної належності та регіону проживання вірних УПЦ МП:
чим ближче до Москви, тим вищим є градус несприйняття.

  Проаналізувавши відповіді респондентів, експерти вважають, що вагомим 
чинником, який формує ставлення представників різних Церков один до одного, 
є етнічні та регіональні стереотипи339.

  Не зупиняючись на аналізі змін у ставленні до християнських конфесій, які 
не виклакають особливої тривоги, зауважимо, що ставлення до ісламу за 10 років 
покращилося лише в Західному регіоні. Вірні УГКЦ і УПЦ КП частіше, ніж вірні 
УПЦ  МП, висловлюють  позитивне  ставлення  до  цієї  конфесії. При  цьому 
позитивне ставлення до ісламу серед греко-католиків зросло з 14% до 23%. Серед 
вірних  УПЦ  МП (так  само, як  і  серед  тих, хто  назвав  себе  “просто 
християнином”) частка тих, хто ставиться до ісламу позитивно, статистично не 
відрізняється від частки тих, хто засвідчив негативне ставлення. Однак, рівень 
негативного ставлення до ісламу  серед вірних УПЦ МП знизився, порівняно з 
2000р., з 20% до 13% 340.

  Це  саме  стосується  й  іудаїзму,  ставлення  до  якого  покращилося  лише  в 
Західному  регіоні. Зокрема, серед  греко-католиків  стало  більше  тих, хто 
позитивно  ставиться  до  іудаїзму (відповідно,  11% і 21%), і  менше  тих, хто

                                                 
  
   
   

338 Національна безпека і оборона. – 2011. - №1-2. – С.57-58.
339 Національна безпека і оборона. – 2011. - №1-2. – С.58.
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ставиться негативно (19% та 11%, відповідно). Тобто, стосовно іудаїзму греко-
католики  частіше  демонструють  позитивне  ставлення (21%), ніж  вірні  УПЦ 
МП(14%) та ті, хто назвав себе “просто християнином” (9%). Водночас, і серед 
вірних УПЦ МП негативне ставлення до іудаїзму зменшилося (з 18% до 9%) 341.

  Зміст  претензій,  які  висуває  суспільство  чи  окремі  релігії,  викладений  в 
низці досліджень, які потрібно продовжувати, щоб подолати і самі стереотипи, і 
їх наслідки.

  Поза пильною увагою дослідників залишилося чимало цікави аспектів в 
дослідженні  громадської  думки  українців  щодо  ролі  релігії  в  житті  особи  та 
суспільства. Зокрема, не з’ясована специфіка громадської думки щодо духовних 
і  релігійних  феноменів,  чи  вирізняється  її  хід  від  рефлексій  стосовно 
економічних, соціальних і політичних питань; чи здатна громадська думка бути 
об’єктивною, без упереджень, глибоко проникнути в суть явища? Що впливає на 
її  формування  – зовнішні  чи  внутрішні  чинники? Чи  залежить  вона  від 
домінуючої точки зору? Чиї і які інтереси лежать в основі громадської думки?
Опитуючи громадян щодо релігії, як ми формулюємо запитання, чи вони в собі 
не утримують якогось маніпулювання суспільною свідомістю?

  Існує  небезпека  викривлення  громадської  думки  щодо  релігії,  якщо 
береться  до  уваги  точка  зору  тільки  релігійних  людей,  у  яких  занижена  або 
взагалі  відсутня  критичність  до  релігії.  Зрозуміло,  що  релігійні  люди  схильні 
абсолютизувати  роль  релігії,  оскільки  переконані,  що  сучасні  проблеми  –
наслідок  послаблення  ролі  релігії  в  суспільстві,  брак  релігійної  віри,  наслідок 
секуляризації, яка привела до зміни релігійних функцій церков, до зменшення 
кількості прихожан.

  Визначаючи роль релігії, те, що люди розуміють під релігією, маємо у всіх 
різні  підходи  і  позиції.  Але  тоді  буде  питанням:  чи  можливий  тут  консенсус, 
однорідна  думка? Якщо  переважна  більшість  людей  оцінює  роль  релігії 
позитивно (як служіння вищим силам), то в конкретних сферах – проблематичне 
ставлення, зокрема у визначенні ролі релігії в політичному житті, у виборах, у 
суспільно-політичних подіях.

  Навіть  віруючі  люди  неоднаково  ставляться  до  ролі  релігії  в  освіті  та 
вихованні.  Є  розбіжності  в  громадській  думці  щодо  релігійних  обрядів, 
небхідності  їх  виконання  та  участі  в  них,  до  мас-медіа.  Певно,  вченим  ще 
належить визначитися щодо структури громадської думки про релігію, її історію 
і етапи розвитку, з’ясувати залежності від нерелігійних обставин життя. Але все 
ж треба визнати, що громадська думка – це більш-менш адекватний зріз настроїв 
суспільства з цілого ряду проблем, які потрібно акумулювати й аналізувати, щоб 
бути в курсі того, чим живе і про що думає народ.

Видрукувано в монографії «Практичне релігієзнавство» ( К., 2012).
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2. СВОБОДА РЕЛІГІЇ: ВИКЛИКИ НОВОГО ЧАСУ І
ПОШУК ВІДПОВІДЕЙ

  Сотні  конференцій,  семінарів,  симпозіумів  присвячені в  останні 
десятиліття проблемам свободи релігії. Київ став одним з міст, де ця тема щороку 
актуалізується проведенням міжнародних конференцій з теми з широкою участю 
в  них  представників  багатьох  країн. Тут  збираються  небайдужі  до проблем 
релігійної  свободи  експерти,  науковці,  представники  релігійних організацій, 
державних органів влади, журналісти, які вже значною мірою обговорили різні 
аспекти питання свободи релігії. На цих конференціях поступово нарощувався 
науково-методологічний  потенціал  спільноти  релігієзнавчих  експертів, 
разговорювалися  релігійні  лідери,  навчаючись  формулювати  спільну 
богословську  думку  і  солідарні  вимоги  до  влади  і  суспільства,  виховувалися 
журналісти  в  дусі  об’єктивного  сприйняття  релігійних  реалій,  тренувалися 
чиновники  з  релігійних  питань,  знайомлячись  з  досвідом  не  тільки  інших 
регіонів України, але й зарубіжних країн, формувалася модель проведення таких 
обговорень на  місцях.  Нарешті  організаторам  вдалося  створити  атмосферу 
унікального  симбіозу  аналітичного  теоретизування  щодо  таких  загальних 
понять,  як  свобода  і  права  людини,  свобода  совісті,  свобода  віросповідань, 
свобода  релігійних  організацій,  свобода  (і  детального)  фахового розгляду 
конкретних  ситуацій  із  станом  релігійної  свободи  в  різних  країнах, 
міжнародного законодавства, національних законодавств, які регулюють сферу 
суспільно-релігійних  відносин.  Учасників  конференцій  цікавило:  Як 
корелюється  релігійна  свобода  із  демократією?  Чи  залежить  рівень  свободи 
релігії  від  ступеню  демократичності  суспільства?  Що  заважає  розвиткові 
релігійної  свободи,  її  поширенню?  Чи  існують  і  які  небезпеки  для  релігійної 
свободи  в  епоху  глобалізації?  Чи  завжди  демократичні  цінності  відповідають 
державним  і  національним  інтересам?  Як  узгодити  інтереси  міжнародної 
спільноти,  норми  міжнародного  законодавства  в  сфері  свободи  релігії  з 
регіональними  інтересами,  з  місцевою  законотворчістю?  та  ін.  Представники 
різних країн, різних духовних традицій та історичного досвіду дискутували щодо 
постмодерністського перебігу подій у релігійному житті Франції, Бельгії, США, 
Італії,  Іспанії,  Росії,  Словаччини,  Казахстану,  Вірменії,  Білорусі,  Норвегії, 
України, інших країн світу.

  За  ці  роки  було  зроблено  багато  цікавих  спостережень,  узагальнень, 
висновків.  Свобода  релігії - це  природне  право  людини, - як  сказав  один  із 
учасників, - "бабуся" всіх інших прав, але вона надто крихка,  а тому потребує 
постійної  уваги  і  захисту.  Загроз  для  релігійної свободи - безліч,  особливо  в 
країнах з тоталітарним минулим, де існує ймовірність повернення до старих – не-
свободних в сфері духу - часів. Для нас свобода релігії є аксіомою, очевидністю, 
із-за чого ми забуваємо, а тому й не цінуємо цей бажаний стан суспільства, коли 
людина має право сповідувати або не сповідувати, індивідуально чи колективно 
ту чи іншу систему цінностей, в тому числі й релігійних. Експертам вдавалося 
фіксувати  зміни  в  стані  свободи  релігії  в  різних  країнах,  виокремлювати  ті
тенденції,  які  свідчать  про  спільність  і  відмінність  у  просуванні  тих  чи  інших
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держав до омріяного царства духу, де панує свобода релігії, міжрелігійна згода, 
повага  до  іно-світогляду,  визнається  і  гарантується  право  людини  на  власні 
переконання.

  Тривалий  час  різні  релігійні  групи  виборювали  собі  право  на  свободу 
віросповідання в межах лише однієї країни, де панувала одна релігія. В наш час 
масштаби  боротьби  за  релігійну  свободу  змінюються.  Світову  спільноту 
цікавлять  не  лише  конкретний  упосліджений  стан  якоїсь  однієї  громади  в 
оточенні  певної  релігійної  більшості,  а  всі  релігії,  навіть  з  мільярдом 
послідовників,  оскільки  в  якихось  місцинах  їх  спільноти можуть  становити 
меншість.  Відтак  акцент  переноситься  із  захисту  тільки  своєї  спільноти  від 
дискримінаційних  дій  більшості  на  захист  всіх  релігій,  які  десь можуть 
виступати в ролі тієї меншості.

  Раніше  про  свободу  совісті  йшлося  лише  в  християнському  середовищі, 
яке  зазнало  релігійних  воєн  з  переслідування  протестантської  меншості 
католицькою  більшістю  (наприклад,  Франція)  чи  католиків  в  оточенні 
протестантів (наприклад, Англія), чи православних серед католиків (наприклад, 
Україна).  Тобто  проблеми  релігійної  меншості  обмежувалися  лише однією 
конфесією - християнством. Тепер ці проблеми набули не внутріконфесійного, а 
міжрелігійного  розмаху.  Актуальними  стали  відносини  між  християнами  і 
мусульманами, між індусами і християнами, тобто свобода релігії стала світовим 
явищем: вона актуальна як в Китаї, Америці, так і в Єгипті, як серед мусульман, 
християн, так і серед індусів.

  Свобода  релігії  стала  предметом  розмов  не  тільки  віруючих  людей,  які 
вимагали  її  від  релігійної  більшості.  Ця  тема  перемістилася  в  світську 
юриспруденцію,  отримавши  там  законодавчо  закріплені  положення, 
законодавств міжнародних і національних. Про свободу релігії стали мислити не 
тільки  упосліджені  богослови,  але  й  світські  письменники,  громадські  діячі. 
Вона  стала  вселюдською  темою,  відкритою  для  обговорення,  а  не  піддану 
засудженню  конгрегаціями  віри  чи  синодами. Врешті  релігійна  свобода  стала 
предметом  світового  міжрелігійного  діалогу  і  документів  міжнародних 
організацій.

  Про  необхідність  усвідомленого  і  добровільного  діалогу  релігій почали 
говорити представники так званих авраамістичних релігій тільки на початку ХХ 
ст. На середину століття в свою орбіту діалог втягнув багато Церков і релігійних 
організацій. Надто популярними стали різноманітні міжрелігійні рухи. Саме тоді 
було  створено  більшість  міжнародних  міжрелігійних  інституцій.  Особливою 
подією,  яка  ініціювала  продовження  розпочатого  діалогу,  став  Другий 
Ватиканський собор і виданий ним декрет Nostra Aetate, який закріпив політику 
змін  в  католицькому  ставленні  до  нехристиянських  релігій.  Історія  розвитку 
міжнародного  міжрелігійного  діалогу  утримує  багато  цікавих  сторінок,  які 
розповідають про волонтерство переважної більшості учасників цього діалогу, 
під  час якого  формулювалися  основні  принципи  його  проведення,  мета  і 
завдання. Ініціаторами такого діалогу ставали не тільки самі лідери релігійних 
організацій,  але  й  громадянські  інститути,  окремі  держави,  президенти,
політичні діячі тощо. Здавалося, ще трохи і наступить «золотий вік» у відносинах
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між  людьми  різних  вір.  І  хоча  фіксувалися  факти  міжрелігійних  протистоянь, 
навіть  конфлікти,  часто - воєнні,  в  них  вбачали  випадковість,  тимчасовість, 
ситуативність. Тому події 11 вересня у США стали повною несподіванкою для 
світової  громадськості,  а  особливо  для  лідерів  міжрелігійного  діалогу,  які 
продивились  (точніше  – прогавили)  потенціальну  можливість  релігійних 
конфліктів.  До  міжрелігійного  діалогу  почали  ставитися  критично.  На  зміну 
ейфорії  від  вселюдської  любові  прийшло  розуміння  необхідності  переглянути 
мету  діалогу,  форми  його  проведення,  визначити  межі,  в  яких  можна  вести 
діалог, тобто означити предметне поле для обговорення.

  Незважаючи на зменшення швидкості, з якою рухався ще недавно світовий 
міжрелігійний  діалог,  він  продовжує  існувати,  можливо,  втрачаючи  колишню 
масштабність і домінантну актуальність у долі світу. Економічна криза вдарила 
і по цьому сегменту міжрелігійних відносин. Так, наприклад, якщо на Парламент 
релігій  світу  1999  року  до  Кейп-Тауну  приїхало  7000  учасників,  2004  року  у 
Барселоні було 8900 представників різних релігій, то на Парламент релігій 2009 
року у Мельбурн прибуло вже значно менше342. На Парламенті релігій світу 2015 
року  в  Солт-Лейк  Сіті  було  вже  біля  1700  представників  релігій  з  десь  понад 
сотні країн.

  В якийсь момент стало зрозуміло, що кризу міжрелігійного діалогу можна 
подолати,  а  оскільки  все  одно  немає  мирному  співіснуванню  релігій,  народів, 
держав  іншої  альтернативи,  як  діалог,  то  за  його  продовження,  відновлення 
взялися не тільки розчаровані колишні учасники (багато Церков повиходило з 
різних  екуменічних  організацій,  відмовилося  зустрічатися  в  рамках  ще 
донедавно популярних зібраннях, зустрічах), а й світські організації.

  Останнім таким красномовним прикладом є рекомендації Парламентської 
Асамблеї  Ради  Європи  (ПАРЄ)  державам  континенту  щодо  сприяння 
міжцерковному  діалогу  та  співпраці  різних  конфесій.  Під  час  весняної  сесії 
ПАРЄ 12 квітня 2011 р. звернула увагу на потребу утвердження міжрелігійного 
миру.  Парламентська  Асамблея  відзначила  зростаючий  інтерес  до  питань,  що 
стосуються  міжкультурного  діалогу  в  європейському  та  світовому контексті. 
Після  обговорення  тематичної  доповіді «Релігійний  аспект  міжкультурного 
діалогу», зробленої Анною Брассер (Люксембург), яка від імені Комітету ПАРЄ 
з культури, науки та освіти підготувала розлогий аналітичний матеріал з даної 
проблематики,  почалася  дискусія,  в рамках  якої  майже  всі,  хто  виступав, 
підтримали  занепокоєність  ініціаторів  слухань,  в  результаті  чого  більшістю 
голосів  ПАРЄ  ухвалила  Рекомендацію  №  1962  (2011) «Релігійний  аспект 
міжкультурного  діалогу»343.  Поява  цього  документу,  який  є  результатом 
довготривалих  дискусій,  зустрічей,  фіксує  певний  рівень  консенсусу  щодо 
міжрелігійного  діалогу.  Однак  залишилося  багато  тем,  які  потребують 
подальшого  обговорення.  Релігійна  свобода  – то  жива  канва  життя,  яка 
розвивається,  змінюється,  потребуючи  постійної  уваги.  Потрібно і  надалі
                                                 

 

    

 

342 Parliament  of  the  World's  Religions [Електронний  ресурс].  – Доступ  до  ресурсу:
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_World%27s_Religions.
343 The  religious  dimension  of  intercultural  dialogue [Електронний ресурс].  - Доступ до ресурсу:
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/ Documents/ AdoptedText/ta11/EREC1962.htm.
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моніторити  стан  релігійної  свободи  в  тих  чи  інших  країнах,  поширювати  їх 
результати  у  суспільстві,  особливо  серед  владних  структур,  щоб вона  не  на 
словах, а на ділі опікувалася інтересами своїх громадян - віруючих і невіруючих, 
створювала  умови  для  якнайширшої  реалізації  права  на  свободу  совісті  та 
діяльність релігійних організацій.

  Нас,  українських  вчених  та  експертів,  особливо  цікавить,  як  же на  тлі 
інших  країн  виглядає  ситуація  з  релігійною  свободою  в  Україні? Чи  можна 
сказати,  що  існують  тенденції,  спроби  її  обмежити  за  прикладом інших 
пострадянських країн? Які нові виклики постають перед українськими Церквами 
і віруючими в нових політичних і соціально-економічних умовах?

  Міжнародні  експерти  за  станом  релігійної  свободи  в  світі  відносять 
Україну  до  безпроблемних  країн.  Вона  знаходиться  в  групі  таких держав,  як 
США,  Канада,  країни  Західної  Європи,  де  найменша  кількість  обмежень  або 
немає жодних в праві людини у виборі релігії, в праві індивідуально чи спільно 
сповідувати  ту  чи  іншу  систему  цінностей,  здійснювати  обряди,  проводити 
місіонерську  роботу,  пропагувати  свою  віру  тощо.  На  відміну  від країн 
середнього (Мексика, Індія, Росія, Єгипет, Індонезія та ін.) чи високого (Китай, 
Куба, країни Середньої Азії та Аравійського півострова, деяких країн Африки)
рівня обмежень в сфері релігійної свободи, Україна завжди вважалася країною 
толерантною. Говорячи про це, ми розуміємо, що виміряти кількість релігійної 
свободи в суспільстві неможливо. Відсутні якісь узагальнюючі показники цього 
виміру. Вчені поки не навчились це робити, але зафіксувати існуючі обмеження 
свободи релігії (на законодавчому і виконавчому рівні), порушення в практиці 
суспільно-релігійного  життя,  в  міжконфесійних  відносинах,  довести  цю 
інформацію до громадськості і влади – зобов’язані.

  Незважаючи на такий високий рейтинг, який має Україна в сфері свободи 
релігії,  чи  можемо  ми  вважати,  що  всі  питання  цієї  свободи  у  нас розв’язані 
позитивно?  Ні!  Проблем  багато,  які  помічаються  і  самими  віруючими,  що 
зазнають  дискримінацій  за  свої  релігійні  переконання,  і  релігійними 
організаціями, що позбавлені можливості вшановувати власні святині відповідно 
до своїх правил, здійснювати колективні дійства в часі і просторі, передбачених 
вченням  і  канонами  громад.  Моніторинги  стану  релігійної  свободи в  Україні 
здійснюють і громадські організації, і науково-дослідницькі центри, і мас-медіа. 
Думаю,  що  й  державні  органи  влади  знають  про  порушення  в  цій  сфері. 
Особливо прискіпливими є міжнародні інституції, одним з яких виступає Бюро 
демократії та прав людини Державного департаменту США, який щороку готує 
спеціальний звіт про дотримання прав людини в країнах світу, в т.ч. і прав і в 
сфері  свободи релігій. Працює також і спеціальна комісія Конгресу США, яка 
контролює  ці  питання.  Для  захисту  релігійних  свобод  створено  декілька 
міжнародних  товариств,  зокрема  Міжнародна  академія  свободи  релігії  і 
віросповідань,  Міжнародна  асоціація  релігійної  свободи тощо.  Чи  наявність 
міжнародних  документів  і  підписи  під  ними  України,  існуючі  інституції,  що 
покликані захищати релігійну свободу, гарантують останню в Україні? На жаль, 
ні.  Свобода  релігії  сприймається  нами  як  даність,  очевидність, як  природний
факт,  як  обов’язкова  умова  для  безперешкодного  волевиявлення  своїх  прав,
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потреб, бажань. І ми помічаємо нестачу релігійної свободи тільки тоді, коли її 
обмежують.  Отже,  ця  свобода  потребує  упереджувальних  кроків  з  боку 
суспільства. Загрози для свободи релігій існували завжди, але сьогодні в нашій 
країні з’явилися такі їх ознаки, які свідчать, що можуть створитися умови, які 
перемістять Україну в іншу групу держав за рейтингом релігійної свободи.

  Навіть  до  найдемократичнішої  країни  світу  у  міжнародних  експертів 
виникатимуть зауваження щодо ситуації з релігійною свободою, не винятком в 
цьому  є  й  Україна.  Тут,  як  правило,  претензії  стандартні,  які  повторюються 
фактично  з  року  в  рік  і  фіксуються  щорічною  доповіддю  Держдепартаменту 
США  про  стан  прав  людини  у  світі.  Але  ці зауваження  не  свідчать  про 
переслідування або дискримінацію людей в Україні за релігійної ознакою, про 
відсутність умов, які має забезпечити держава для своїх громадян, у сповідуванні 
якоїсь  релігії,  про  силове  протистояння  між  різними  конфесіями. Не  тільки 
міжнародні,  але  й  українські  експерти  знають,  що  влада,  особливо  місцева, 
нерівно ставиться до релігій в своєму регіоні: вона надає переваги або створює 
преференції релігійній більшості, ущемляючи в правах релігійні меншини, яким 
важко зареєструватися в органах влади, орендувати чи купити приміщення для 
проведення  богослужінь,  отримати  землю  для  побудови  власної  культової 
споруди. До речі, тут страждають як православні на Заході, так і греко-католики 
на Сході. Складно і повільно просувається реституція в країні. Є обмеження в 
діяльності іноземних релігійних організацій, їхніх представників і багато іншого
– як в сфері законодавчого забезпечення свободи совісті, так й у використанні 
цих норм на практиці. Але зараз йдеться про ті небезпеки для релігійної свободи 
і  демократії,  які  надходять  від  змін  у  політичному  та  соціально-економічному 
становищі  країн.  Останні  впливають  і  на  духовний  стан  суспільства.  Йому 
нав’язують не тільки чужі владні моделі, але й не притаманну Україні духовну 
атмосферу:  замість  традиційної  поліконфесійності  нам  пропонують 
одноцерковність,  що,  без  сумніву,  порушить  десятиліттями  складений  баланс 
між  різними  релігіями,  конфесіями  і  церквами.  Релігійна  карта  України  вже 
склалася, будь-які її зміни можуть стати катастрофою для партнерських відносин 
між  державою  і  Церквами.  Експерти,  відзначивши  сповзання  України  у  бік 
тоталітаризму, до  монополізації  влади  Президентом,  який  є  не  тільки 
прихильником, а й служителем однієї з Церков, попереджають, що це призведе 
до хаосу у релігійній сфері, до вседозволеності у діяльності релігійних спільнот, 
до протистоянь між віруючими різних конфесій.

  З приходом нової влади змінився вектор її уваги до тих чи інших громад. 
Є  спроби  налагодити  нові  форми  «співпраці»,  які  нагадують  радянські  часи, 
почастішали  випадки  залякування  через  податкову,  створення  надуманих 
проблем  при  реєстрації  громад  тощо.  Неймовірно,  але  це  факт,  коли  після  25
років  свободи  в  сфері  релігії  Церкви  стикаються  із  втручанням  держави  у 
внутрішні справи релігійних громад, із бажанням чиновників диктувати вигідні 
їм  умови  партнерства.  Важко  сказати,  чи  це  централізоване  замовлення  чи 
ініціатива  місцевих  чиновників.  Жодних  президентських  чи  урядових 
розпоряджень  щодо  згортання  релігійної  свободи  в  Україні  немає. Але  деякі
події, що відбуваються нібито спонтанно, свідчать якщо не про конкретний план
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залякування (придушення, знищення, нейтралізації тощо) якоїсь Церкви, але про 
централізацію намагань окремих людей, інституцій стабілізувати, як їм здається, 
ситуацію  в  релігійній  сфері,  тобто  зробити  її  прозорою  і  керованою.  Модель 
такої  примітивної  простоти  відома:  Церква  – одна,  якщо  не  одна,  то  мінімум, 
максимальна  залежність  Церкви  від  держави,  така  собі  ідеальна  церковно-
державна  симфонія,  щоб  все  працювало  на державу,  а  держава  була надійним 
дахом для Церкви.

  Що  свідчить  про  таку  мінімізацію  релігійної  свободи?  Висловлювання  і 
поведінка деяких партійних лідерів, які демонструють прихильність і підтримку 
тільки  одній  Церкві.  Це  сприймається  як  знак,  як  дозвіл  на  утвердження  і 
домінування тільки одного віросповідання. Це є правда, що спритні політики від 
Церков  угледіли  в  цьому  своєрідну  команду  діяти  тільки  на  свою користь, 
порушуючи закони. Якщо вже високі чиновники дозволяють собі ігнорувати їх, 
то  чому  б  і  нам  не  взяти  реванш, - спало  їм  на  думку.  Відомі  нам  факти 
промовисто  говорять  про  примітивне  бажання  вислужитися,  утриматися  на 
посаді,  засвідчити  свою  вірнопідданість.  А  як  тут  бути,  коли  на посади 
призначають не за фаховість, а за партійну приналежність? І чи багато в Україні 
правосвідомих громадян,  які  знають,  що  є  законним,  а що протизаконним, які 
здатні захистити не тільки себе персонально, але й інституцію, яку очолюють, 
від свавілля чиєїсь влади, влади держави, грошей, амбіцій. Хіба це відкриття, що 
в  нашій  державі  відсутнє  верховенство  права,  катастрофічно  низька  правова 
культура?  Вихід  один:  робити  неправі  дії  влади  чи  Церков,  факти 
переслідування,  дискримінації,  закриття  тощо  надбанням  громадськості,  всіма 
способами  поширювати  такі  «новини»,  формувати  опозиційну  громадську 
думку,  а  зрештою  – подавати  позови  до  суду,  відстоюючи  свої  конституційні 
права.  Є  закон  про  свободу  совісті,  де  прописано,  що  всі  релігійні  організації 
рівні  перед  законом?  Навіть  найкорумпованіший  суд  не  зможе  зігнорувати 
норму Закону про свободу думки і совісті.

  Дзеркалом  порушень  в  сфері  свободи  совісті  і  релігій  часто  виступають 
мас-медіа.  Журналісти  ніби  змагаються  між  собою,  хто  напише 
найкомпроментуючий матеріал про релігійну організацію, яка попала в чорний 
список, часто плутаючи при цьому імена релігійних діячів, місце подій, конфесію 
та інше. Роками лякають пересічного українця Білим Братством, яке вже десь 20 
років  тому завершило  своє  існування,  розповідають  про  аморальність  і 
зажерливість  православних  священиків  і  монахів,  кепкують  з  хасидських 
паломників, травлять протестантів, чешучи всіх під гребінку якогось шкідливого 
сектантства тощо. Тобто, всяк підтримуються, навіть культивуються негативні 
стереотипи щодо віруючих майже всіх конфесій. На поверхні - брак достовірної 
інформації.  Частково  прагнуть  надолужити  нестачу  об’єктивних  даних  своїми 
коментарями  експерти,  до  яких  українські  журналісти  в  останні  роки  почали 
звертатися частіше. Але інформаційне поле щодо релігії в Україні ще надто мале. 
Зусиль  окремих  ентузіастів  в  цій  сфері  (напр.,  порталів  «РІСУ», «Релігія  в 
Україні»,  журнал  «Релігійна  панорама»,  газети  «Експрес»,  «Україна  молода», 
«День»,  «Дзеркало  тижня»  тощо)  явно  не  вистачає.  Тому  то  й  живі ідеї  щодо
наступу  сект,  щодо  неканонічності  майже  половини  всіх  православних,  щодо
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підступних  намірів  Ватикану,  про  іноземність  і  чужість  протестантів  тощо. 
Фантазій  багато  і  заперечити  їх  непросто.  Тому  проблемні  питання  релігійної 
свободи  треба  озвучувати,  обговорювати,  аналізувати,  і  робити  це  треба  в 
широкій аудиторії, із залученням найбільшого числа учасників, щоб ці питання 
стали предметом для обговорення не лише експертів, а найширших мас.

  Європа  давно  зрозуміла,  що  домовленостей  між  політичними  чи 
релігійними  лідерами  недостатньо  для  підтримки  нульової  температури  у 
відносинах між релігіями. Тому то й посилила вона увагу до проблем релігійної 
свободи, до міжрелігійного діалогу.  “Діалог  – це завжди позитивне явище для 
суспільства,  особливо  діалог  між  різними  культурними  досвідами. Релігія  є 
одним з аспектів культури, який цінується багатьма та який впливає на підхід 
людини  до  реалій  світу,”  – відзначив  на  згаданій  Асамлеї  РЄ  доповідач  від 
Комітету  з  політичних  питань  пан  Лачезар  Тошев (Болгарія).  Присутність  на 
засіданні української делегації, до складу якої увійшли депутати Іван Попеску, 
Сергій  Соболєв,  Оксана  Білозір,  Ольга  Герасим’юк,  Олексій  Плотников,  їх 
участь,  навіть  пасивна,  як  слухання  того,  що  турбує  Європу,  яка задля 
збереження  свободи  релігії  і  зміцнення  релігійного  плюралізму  пропонує як 
ефективний механізм структурований і постійний міжконфесійний діалог в Раді 
Європи,  налаштують  українців  на  відповідальне  ставлення  до  пропозицій,  які 
постійно надходять на адресу влади від ВРЦіРО, від експретів щодо необхідності 
продовжувати діалог, всяк його розвивати, і не тільки між релігіями, але й між 
Церквою і державою, Церквою і суспільством.

  Асамблея  рекомендує  керівництву  держав  – членів  Ради  Європи  на 
національному  та  місцевому  рівнях  сприяти  міжрелігійному  діалогу  та 
налагодженню співпраці конфесій у рамках такого діалогу.

  На думку ПАРЄ, не лише бажано, проте й необхідно, щоб представники 
різних  Церков  та  релігійних  організацій,  зокрема  християни,  іудеї  та 
мусульмани, визнавали право один одного на свободу релігії та переконань. Крім 
того, необхідно,  щоб  усі  конфесії брали  участь  в  активізації  діалогу  на  основі 
загального розуміння про рівність гідності кожного та прихильності принципам 
демократії та прав людини.

  Резолюція  підкреслює,  що  саме  такий  підхід  є  ключовою  умовою  для 
розвитку  культури  спільного  існування.  Тому  Асамблея  закликає  Церкви  та 
релігійні організації продовжувати діалог та співпрацю з метою збереження цих 
цінностей у Європі та в усьому світі.

  Також  ПАРЄ  рекомендує  сформувати  динамічну  та  продуктивну 
співпрацю  між  державними  установами,  релігійними  громадами та 
нерелігійними групами. Звернуто увагу на необхідність заходів з популяризації 
знань  про  релігії  та  включення  тем  про  міжконфесійний  діалог  до програми 
підготовки вчителів.

  Україні  варто  прислухатися  до  рекомендацій  таких  поважних 
всеєвропейських  структур,  як  ПАРЄ,  якщо  вона  заявила  про  свій  намір  стати 
членом  ЄС,  і  робити  впевнені  кроки  до  утвердження  в  Україні 
загальноєвропейських  цінностей  – поваги  до  релігієвибору  окремої  особи,  до
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прав  людини  та  спільноти  совірників  думати,  діяти,  жити  у  відповідності  до 
обраних ними цінностей.

  Видрукувано в №16 щорічника «Релігійна свобода: свобода релігії і 
міжконфесійний діалог - глобальні виміри і локальні вияви» ( К., 2011).

  3. НОВИЙ  ЗАКОН  ПРО  СВОБОДУ  СОВІСТІ:  ПРОЕКТ  НА 
МАЙБУТНЄ

  Робота  спеціально  утвореної  при  Мінюсті  України  комісії  над  проектом 
нового Закону про свободу совісті завершена. Проте, як з’ясувалося, це не перша 
і не остання, судячи із всього, спроба удосконалити нині діючий в Україні Закон 
1991  року.  Саме  тому  актуальною  є  оцінка  підготовленого  робочою групою 
проекту  законодавчого  документу,  який  з’явився  на  виконання  Указу 
Президента України В. Ющенка від 20 січня 2006 р. № 39 «Про План заходів із 
виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді 
Європи». Президент В.Янукович також актуалізував питання необхідності його 
прийняття  і  такими  темпами,  що  викликав  навіть  стурбованість  релігійних 
спільнот, які входять до Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, що 
об’єднує  майже  95%  мережі релігійних  організацій  країни. Новий  Президент 
П.Порошенко  ще  щось  мовчить,  але,  враховуючи  його  прагнення  скрізь 
залишити свій слід і сформувати закони під своє бачення різних життєвих сфер, 
очікуємо,  що  щось подібне  своїм попередникам скоїть  і  він.  Уже  ж  має намір 
«удосконалити» Констиуцію країни.

  В  цілому  учасники  робочої  групи,  представники  профільного  комітету 
Верховної  Ради,  Міністерства  юстиції,  Міністерства  освіти,  Секретаріату 
Президента позитивно відреагували на запропонований текст нового проекту, в 
якому  розроблені  актуальні  теоретичні  напрацювання  у  сфері  законодавчого 
регулювання  свободи  совісті  та  діяльності  релігійних  організацій.  Було 
зазначено,  що  вперше  робота  над  законопроектом  була  демократичною, 
цілковито  прозорою,  до  неї  були  залучені  представники  Церков  та релігійних 
організацій, експерти з релігійного права.

  Як  безпосередній  обзерватор  і учасник  законотворчого  процесу,  я  можу 
сказати, що чи не вперше в Україні, виходячи з нових методологій і підходів, 
написаний  європейський модерновий  законопроект,  який  за  своїм  змістом і  за 
формою випереджає більшість існуючих в Європі Законів, які регулюють сферу 
суспільно-релігійних,  зокрема  державно-церковних,  відносин.  Аналогічний 
висновок  по  цьому  проекту  Закону  дають  міжнародні  експерти  нової  редакції 
Закону. Так, зокрема, присутній на прес-конференції на тему „Новий Закон про 
свободу  совісті  та  релігійні  організації:  наскільки  він  краще  захищає  права  і 
свободи  громадян?”,  яка  відбулася в  Укрінформі,  директор  Міжнародного 
центру  вивчення  права  і  релігії  університету  Брігама  Янга  професор  Коул 
Дьюрем визнав законопроект «одним із найкращих і найбільш прогресивних у 
світі». 
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  Не  знаю,  чи  в  процесі  підготовки  інших  законів  колись  застосовувалася 
така практика, як винесення на громадське обговорення проектів нових законів 
чи  їх  редакцій,  а  ось  щодо  цього  Закону  про  свободу  совісті  та релігійні 
організації,  то  Міністерство  юстиції,  завершивши  розробку  проекту  нової 
редакції, розмістило його на своєму сайті і запропонувало до 31 липня 2006 року 
надсилати  зауваження  та  пропозиції  щодо  нього.  Міністерство  юстиції 
пообіцяло  доопрацювати законопроект  за  результатами  громадського 
обговорення  та  експертизи,  проведеної  європейськими  інституціями,  і  подати 
його на розгляд Кабінету Міністрів у визначеному порядку.

  Мінюстом були зібрані всі рекомендації, що надійшли на адресу до нього 
і  які  робоча  група  прагнула  врахувати  при  доробці  кінцевого  варіанту.  Але 
ситуація  навколо  Закону  почалася  замилюватися,  відтягуватися, 
затуманюватися. З’явилися якісь нові увідні (інтерв’ю лідерів деяких релігійних 
організацій, які якось невиразно коментували позитиви і негативи Закону, статті 
в  пресі,  волокита щодо Держкому  тощо).  Хронологічно  зараз  можна 
прослідкувати кількісне накопичення ознак, які говорили про сумніви стосовно 
безпроблемного прийняття Закону ВР України. На початку листопада 2006 р. з 
рішення Кабміну про відновлення діяльності Держкому релігій стало зрозуміло, 
що  новому  Закону  не  бути.  Не  вдаючись  в  складні  закулісні  ігри стосовно 
перетягування  ковдри  між  Президентом  і  Прем’єром,  можемо  сказати,  що 
останні захопили й релігійну сферу. Релігійне життя та його врегулювання стали 
заложниками міжпартійної боротьби за владу.

  Почалися розмови про те, що Закон несвоєчасний, що ще невідомо, в якому 
вигляді  він  перейде  всі  міністерські  кабінети  та  буде  проголосований  у 
Верховній Раді, що новий закон має багато плюсів, що він кращий за старий, але 
хто його знає, як він буде діяти, а до старого вже звикли, знають як обійти його 
недосконалості.  Деякі  представники  Церков  і  релігійних  організацій,  а  також 
окремі  експерти,  виступили  з  пропозицією  відтермінувати  дату  подання 
зазначеного  проекту  на  розгляд  Верховної  Ради  України  з  огляду на 
несприятливу  політичну  ситуацію  та  нещодавні  непоодинокі  приклади 
політизації  у  парламенті питань,  які  стосуються  діяльності  релігійних 
організацій.  Було  зазначено,  що  внесення  Кабінетом  Міністрів  України  цього 
законопроекту  на  розгляд  Верховної  Ради  України призведе  навіть до  якогось 
суспільного  напруження  та  негативно  позначиться  на  державно-конфесійних 
взаєминах  в  Україні,  а  також  несе  загрозу  нівелювання  досягнень релігійної 
свободи  в  Україні  через  можливість  внесення  дискримінаційних  поправок  до 
вказаного  проекту  з  боку  окремих  депутатів.  Нарешті  члени  робочої  групи, 
проаналізувавши  ситуацію,  що  складалася  навколо  підготовленого, але  не 
поданого до ВР проекту Нового Закону, вирішили доповісти громадськості про 
перипетії  з  цим  законом,  зібравши  прес-конференцію  11  грудня  2006  року  в 
Укрінформі.

  У  своїх  виступах  члени  робочої  групи  звернули  увагу  на  відкритість  і 
прозорість формування нового законопроекту, що є протилежністю до проектів, 
досі пропонованих чи окремими депутатами, чи Державним комітетом у справах
релігій, чи якимось об’єднаннями. Закон писався вільно, без будь-якого тиску як
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з боку державних чи релігійних, так і міжнародних органів. Громадськість була 
детально ознайомлена з відмінностями та плюсами нового проекту закону про 
свободу  совісті,  зокрема  із  застосуванням  нової  термінології  (згідно  з  новим 
проектом Закону, релігійні організації поділяються на товариства, установи та 
об’єднання, що відповідає сучасному рівню розвитку релігійної мережі в світі і 
є більш універсальною для всіх релігій).

  Було  проінформано  про  запровадження  статусу  юридичної  особи  для 
Церкви (релігійної організації) як інституції, а не лише його на рівні релігійних 
організацій.  У  законопроекті  передбачалася  можливість  викладання  релігійно-
моральних  дисциплін  у  загальноосвітніх  закладах  на  факультативних  засадах, 
скасовувалася  подвійна  реєстрація  в  держорганах  та  дозвільна  система  на 
проведення публічних релігійних заходів. Урівнювалися в правах на релігійну 
діяльність  українські  та  іноземні  громадяни.  Передбачалося,  що окремим 
законом  буде  врегульовано  питання  повернення  націоналізованого культового 
майна релігійним організаціям. На час прес-конференції в процесі узгодження 
проекту  в  міністерських  кабінетах  було  знято  два  важливі  положення:  про 
можливість  фінансування  державою  соціально  значимих  проектів  релігійних 
організацій  і  право  релігійних  організацій  на  заснування  дошкільних, 
загальноосвітніх і вищих навчальних закладів. Такі явища свідчать про бажання 
когось  усунути  релігійні  організації  від  їх  впливу  на  суспільство,  активної 
соціальної діяльності.

  Висловлювалися  побоювання,  що  у  Верховній  Раді  законопроект  може 
зазнати  значних  спотворень,  враховуючи  байдужість  народних  депутатів  до 
релігійних справ, як це було видно під час недавніх голосувань з важливих для 
Церков  питань  про  землю  і  навчальні  заклади.  Ці  побоювання  підтвердив 
присутній  на  прес-конференції народний  депутат  ВРУ  Юрій  Болдирєв,  який  є 
членом  фракції  Партії  регіонів  і  членом  Комітету  з  питань  духовності  та 
культури ВРЦ. Схвально відгукнувшись про відновлення Кабміном начолі з В. 
Януковичем  Державного  комітету  у  справах  національностей  та  релігій,  щодо 
перспективи  прийняття  нового  Закону  у  ВР, Ю.Болдирєв  висловився  надто 
прохолодно, наголосивши, що він не зможе пройти голосування у Верховній Раді 
у  розробленій  комісією  формі,  подібно  до  того,  як  це  було  з  іншими 
законопроектами на релігійну тематику, які недавно розглядалися у парламенті. 
За його переконаннями, депутати просто не були готові проголосувати останні. 
Він також застеріг від прийняття певних норм, зокрема, щодо повернення майна. 
Це, на думку депутата ВР, може збурити суспільство, призвести до нової хвилі 
конфліктів за майно. Тому Ю.Болдирєв висловився за консервацію нинішнього 
правового  стану,  щоб  не  провокувати  суспільне  збудження,  давши прозоро 
зрозуміти,  хто  автор  негативного  ставлення  до  нового  Закону  і  хто  з  ким 
узгоджує спільну позицію з цих питань 344.

  Обговорюючи  новий  проект  Закону,  автор  цього  параграфу як  член 
робочої  групи  вважає,  що  Закон  вийшов  якісний.  Він  є  результатом 
довготривалої (з квітня до листопада 2006 року), кропіткої, неспішної, детальної
                                                 
344 http:// www. Risu. org .ua./ ukr /news /article 13259.
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праці багатьох зацікавлених людей. Закон писали не для когось, а для себе. Його 
не  можна  розглядати  як  основу,  оскільки  там  прописані  такі  деталі,  такі 
дрібнички, які відсутні не тільки в попередньому українському законі, але й в 
будь-якому іншому. Це  – як  підручник з написання, модель, взірець. Проблем 
було  багато  в  процесі  написання  проекту  Закону.  Але  не  менше  проблем  нас 
зустріло  в  оприлюдненні  результатів  цієї  роботи,  отриманні підтримки  з  боку 
державних органів, релігійних організацій.

  Цим законом, на мій погляд, забезпечуються ідеальні умови для існування 
релігійних організацій. Негативне ставлення Церков я пояснюю тим, що вони не 
вчиталися в нього, що в Церквах панує якийсь консерватизм, страх перед будь-
якими новшествами, особливо в законодавчій сфері. За старими правилами вони 
вже всі навчилися якось жити: якщо вони в чомусь їх не влаштовують, то вони 
навчилися їх обходити. Маємо відтак з боку релігійних організацій страх перед 
змінами, перед невідомим, перед тим, що не можемо передбачити як повернеться 
цей закон, як розвернуться тоді подальші події.

  Учасники  робочої  групи  прописували  всі  можливі  ситуації  настільки 
докладно, що кожна кома, крапка піддавалися громадському обговоренню з боку 
прискіпливих експертів, зацікавлених осіб. Питається: хто сьогодні може краще 
від них написати чи зредагувати цей закон? Немає що додавати. Тут небезпека в 
іншому. Знаючи практику прийняття законів у ВР України, можна передбачити, 
що  депутати  підуть  шляхом  не  доповнення проекту,  бо  треба  знати  предмет 
обговорення,  а  шляхом  вилучення  тих  положень,  які  або  їм  не  зрозумілі,  або 
важко ж зрозумілі, або ж з політичних чи ідеологічних мотивів не влаштовують 
їх. Тому стратегію бачу не в тому, щоб боротися з додаванням, а в тому, щоб не 
допустити віднімання. А ці процеси вже почалися ще на етапі узгодження Закону
(перед поданням до ВР) у різних відомств всередині самого Мін’юсту та інших 
урядових структурах. Щось не сподобалося урядовцям, і вони не дали згоди на 
присутність в законі двох дуже важливих блоків, зокрема тих, які стосувалися 
державної  підтримки  благодійницької  діяльності  Церкви  і  права  релігійних 
організацій  засновувати  загальноосвітні  навчальні  заклади  середньої  і  вищої 
освіти. Причому мотиви відмови їх абсолютно незрозумілі. Явище є, бо є потреба 
в суспільстві, а відтак його потрібно законодавчо закріпити. Ні, цього не буде в 
Законі, бо не може там бути із-за неузгодженості з Конституцією. Ці відмовки 
штучні.  Конституція  не  забороняє,  наприклад,  створювати  світські  навчальні 
заклади, а ось коли статтю Конституції, яка говорить про відокремлення школи 
від  Церкви  тлумачать  як  однозначну  заборону,  то  це  невірно.  В  Конституції 
конкретно не сказано – заборонити або не дозволяється, а відтак - можна.

  Новаторські  пропозиції  щодо  участі  держави  у  підтримці  церковних 
ініціатив у вирішенні соціальних програм, чим мала б займатися сама держава, з 
неї той тягар зняли, просять невеличкої допомоги, а вона відмовляється від того, 
що мала б робити згідно закону, за своїм призначенням. Дивна ситуація. Всюди 
говорять про співпрацю суспільства і Церков, держави і Церкви, але законодавчо 
це не визначають. То ж говоріння – це пусті слова.

Складається  непроста  ситуація.  Зробивши  перший  крок,  позитивний,
перспективний  – привести  у  відповідність  до  європейських  стандартів  сферу
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віросповідання через удосконалення законодавчої бази функціонування Церков, 
створивши робочу групу, яка розробляє проект закону - вже наступними кроками 
держава  сама  дезавуювала  цей  Закон,  зокрема  й  тим,  що  відновлює 
Держкомрелігій, а по новому  Закону  такий орган не передбачався. Якщо уряд 
приймає рішення про створення (чи збереження) такого органу, то це свідчить 
або про розбалансованість і відсутність згоди, домовленостей, спільної позиції у 
внутрішній політиці різних інституцій держави, або ж про звичайну шкоду з боку 
певних  кіл.  В  цілому ж  все це  можна  оцінити  як  неповагу  до  законодавчих 
ініціатив  Мінюсту,  до  своїх  же  рішень,  до  праці  людей,  що  були залучені  до 
написання нової редакції Закону.

  Крім  того,  уряд  не  міг  не  знати  про  негативну  реакцію  ряду  Церков  на 
відновлення  Держкому релігій.  Як  одноосібно,  так  і  колективно  Церкви 
висловилися  проти  відродження  структури,  яка  гнобила  Церкви  в  роки 
радянської влади і переважно не перебудувалася в цьому і в роки незалежності. 
Це  був  прихований,  але  диктат  і  контроль  над  діяльністю  Церков, пряме  і 
опосередковане  втручання  держави  в  їх  діяльність.  Так,  Українська 
Міжцерковна  Рада  (УМР)  на  прес-конференції  29  листопада  оприлюднила 
офіційну заяву, в якій наголосила, що Постанова Кабміну України за №1575 від 
8  листопада  2006  року  про  створення  Держкому  національностей  та релігій, 
«викликає  занепокоєння  єпископів,  священиків  та  християн  бажанням 
повернутися до колишнього методу контролю та жорсткого втручання Держави 
в життя Церков». В Українській Міжцерковній Раді вважають, що ця постанова 
не відповідає Конституції України, де говориться про відокремлення держави від 
Церкви, не відповідає духу адмінреформи та європейському курсу України 345.

  Особливе занепокоєння викликала інформація про те, що посада керівника 
новоствореного  Держкомнацрелігій належить  до  квоти  Компартії  України.  Це 
загрожує, на думку УМР, стану свободи совісті, що стало надбанням України в 
останні  роки,  в  тому  числі  релігійній  свободі  та  демократичним процесам  в 
нашій  Державі.  Християни  не  довіряють  комуністам,  не  вірять  в  їхню 
переорієнтацію  на  підтримку  релігії,  а  тим  більше  не  сприймають підтримку 
ними тільки однієї церкви – УПЦ МП.

  Львівське  крайове  братство  УАПЦ  9  грудня  провело  засідання  Великої 
ради,  на  якому  прийняло  заяву  з  приводу  відновлення  діяльності Державного 
комітету  України  у  справах  національностей  і  релігій  та  призначення  Георгія 
Попова  виконуючим  обов’язки  голови цього  комітету.  Цей  факт  обурив 
братчиків,  які  сприйняли  його  як «замовлення  російської  влади  на  збурення 
міжнаціональних  та  міжрелігійних  конфліктів  в  Україні».  Наводячи  свої 
претензії  до  КПУ,  членом  якої  є  Г.Попов,  братчики  вимагали  «звільнити 
комуніста Попова  Г.Д.  з  посади  виконувача  обов’язків  Голови  Державного 
комітету  України  у  справах  національностей  та  релігій,  а  також закрити  сам 
комітет,  що  увійшов  в  історію  як  інструмент  розпалювання  міжрелігійної 
ворожнечі  та  засіб  втручання  у  внутрішні  справи  релігійних  організацій 
України”, - сказано у документі. 
                                                 

 345 phhр:// www.Risu.Org.Ua.Ukr/ news /article; 13077/.
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  На  заключному  засіданні  Секретаріату  Всеукраїнської  Ради  Церков і 
релігійних організацій напередодні чергової зустрічі членів Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних організацій 16 листопада 2006 року, обговорюючи спільну 
позицію  з  актуальних  питань  державно-конфесійних  відносин  в  Україні,  було 
вирішено винести на розгляд і підписання керівників конфесій – членів ВРЦіРО 
низку  звернень  до  органів  державної  влади  щодо  налагодження  державно-
конфесійного  діалогу  та  законодавчого  забезпечення  діяльності  Церков  і 
релігійних організацій в Україні, серед яких прозвучала підтримка нової редакції 
Закону, але з деякими обмовками.

  Відтак держава в особі Кабміну демонстративно зігнорувала в черговий раз 
інтереси своїх громадян, показавши, що вона не поважає їх права, а головне  –
свободу совісті, свободу віросповідання. В складній політичній ситуації будь-яка 
влада  прагнула  б  отримати  додаткову  підтримку  народу,  а  тут  невідомо  чим 
керувалися державні мужі, приймаючи такі рішення.

  Дивну  позицію  за  цих  обставин  зайняла  і  сама  ВРЦіРО,  якій  був 
презентований цей новий проект закону людиною, яка працювала від неї у складі 
робочої групи. Домовилися раніше із Всеукраїнською Радою Церков і релігійних 
організацій врахувати всі її пропозиції. Робоча група врахувала всі зауваження 
від релігійних організацій, внесла до закону майже все, що вони вимагали. Лише 
представники УПЦ  КП  були  невдоволені  тим,  що  новий  законопроект 
передбачає запровадження статусу юридичної особи для Церков як інституцій. 
Закон писався віруючими людьми для віруючих людей. Звинувачують: атеїсти 
писали,  не  називаючи  поіменно,  хто  ж  в  робочій  групі  є  атеїстом.  Тому  не 
зрозуміло,  чому  закон  не  отримав  жодної  підтримки  з  боку  жодної Церкви. 
Певне, що в ручному управлінні Церквам чомусь зручніше працювати, бо ж ця 
сфера  тоді  є  керованою  не  законом,  а  телефонним  правом,  зв’язками,  дечим 
іншим,  як  то  стало  модним  у  нашій  державі.  „Склалася  думка,  що він  для 
Церкови і релігійних організацій нецікавий”,  — зауважив один з організаторів 
написання нової редакції Закону М.Клижка346.

  24  листопада  2006  року  на  черговому  засіданні  Всеукраїнської  Ради 
Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО) серед багатьох питань було винесено 
питання  щодо  законодавчого  забезпечення  діяльності  Церков  і  релігійних 
організацій  та  звернень  ВРЦІРО  до  представників  державної  влади щодо 
розвитку  державно-конфесійних  відносин.  Керівники  і  повноважні 
представники конфесій-членів ВРЦіРО обговорили проект нової редакції Закону 
України «Про свободу совісті та релігійні організації» і прийняли звернення до 
Президента України, Прем'єр-міністра України, Голови Верховної Ради України 
та лідерів парламентських фракцій щодо законодавчого забезпечення діяльності 
Церков і релігійних організацій347.

  Учасники засідання Синоду УПЦ КП, який проходив 13 грудня 2006 року 
під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета заслухали 
його  інформацію  щодо  укладання  робочою  групою  при  Міністерстві юстиції 
України  нової  редакції  Закону  України  „Про  свободу  совісті  і  релігійні
                                                 
346 http://presscenter.Ukrinform.com/presscenter.Php?predd_icl=1438.
347 http://www.risu.org.ukr/news/article;13001/
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організації”.  Від  УПЦ  Київського  Патріархату  до  складу  робочої групи  було 
включено  ігумена  Євстратія  (Зорю),  який  від  імені  Київського  Патріархату  на 
засіданнях  групи  неодноразово  висловлював  позицію  Церкви  щодо 
неприйнятності окремих нововведень, внесених до проекту зазначеного закону, 
але  ця  позиція,  за  словами  представників  УПЦ  КП,  була  проігнорована.  Це, 
зокрема,  стосується  пропозиції  КП  не  надавати  Церкві  у  цілому  статус 
юридичної особи, на чому наполягають зокрема представники УПЦ МП. В УПЦ 
КП  переконані,  що  робиться  це  з  метою  закріпити  за  УПЦ  МП  парафіяльне 
майно  та  не  допустити  переходу  парафій  з  Московського  до  Київського 
Патріархату.  Учасники  засідання  Синоду  УПЦ  КП  ухвалили  прийняти Заяву 
Синоду УПЦ КП з приводу проекту нової редакції Закону „Про свободу совісті і 
релігійні  організації”,  в  якій  йдеться  про  неприйняття  зокрема положення  про 
статус Церкви як юридичної особи .

  Українська  Православна  Церква  Московського  Патріархату  також 
висловила  побоювання,  що  створення  Держкомінацрелігій приведе  до 
повернення  державного  контролю  над  Церквою.  У  офіційній  заяві 
наголошується, що Комітет буде «продовжувати практику  втручання у справи 
Церкви  й  сприяти  поширенню  сект,  чим  займався  раніше  Держдепартамент  у 
справах релігій». В Українській Православній Церкві Київського Патріархату до 
створення нового відомства поставилися спокійніше. «Такі часті зміни в системі 
відносин держави й Церкви несуть мало користі. Зараз не можна точно оцінити 
щирі  наміри  уряду,  але  якщо  метою  реорганізації  є  бажання  впливати  на 
конфесії,  нав'язувати  якусь  думку,  то  ні  наша,  ні  інші  Церкви  цього  не 
дозволять»,  – заявили  в  УПЦ  КП.  В інших  релігійних 
організаціях,зокрема,мусульманських,  коментувати  урядові  реформи 
відмовилися 348.

  Важливість  співпраці  з  Церквами  нібито  усвідомлюють  всі:  і  уряд,  і 
політичні  партії,  і  парламент,  і  громадські  організації.  Навіть активно 
демонструють  такі наміри.  20 жовтня 2006 р.  ВРЦІРО  в рамках  налагодження 
діалогу  з  парламентом  мала  зустрічі  з  Головою  Верховної  Ради  України.  24 
жовтня 2006 року у будинку Верховної Ради України відбулася  зустріч лідера 
парламентської фракції БЮТ Ю.Тимошенко з керівниками конфесій – членами 
Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних  організацій,  на  якій  було  досягнуто 
домовленість про утворення робочої групи з представників БЮТ та ВРЦІРО з 
метою  належного  опрацювання  проблемних  питань  діяльності  Церков і 
релігійних організацій. 30 листопада 2006 року відбулася зустріч представників 
парламентської фракції Партії регіонів з членами Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій.

  Під  час  названих  зустрічей  представники  ВРЦіРО  представляли  різні 
аспекти  церковно-державних  відносин.  У  ході  дискусій  Предстоятель  УГКЦ 
Любомир запропонував створити при Верховній Раді України робочу групу, до 
якої  ввійшли  б  представники  усіх  фракцій  Верховної  Ради  та  члени 
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій. Завданням такого органу
                                                 

 
348 (http://www.Komtrsant.ua/doc.Html?DocID=721449&Issue ID=35774).
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було б представлення консолідованої позиції ВРЦіРО у Верховній Раді України 
та аргументоване з’ясування суті і змісту прохань та пропозицій від релігійної 
складової  нашого  суспільства.  Він  також  наголосив  на  першочерговій  потребі 
доопрацювання та прийняття Концепції державно-церковних відносин в Україні 
як  найбільш  оптимального  та  неконфліктогенного  шляху  вирішення багатьох 
проблем у галузі взаємовідносин між Церквою та Державою в Україні. У своєму 
коментарі для Прес-секретаріату Глави УГКЦ Патріарх Любомир наголосив, що 
такі  зустрічі, окрім  того,  що  стають  нагодою  для  того,  щоб  інформувати 
представників законодавчої влади про біжучі проблеми життя членів Церков та 
релігійних організацій, дають можливість ознайомлювати народних депутатів і 
партії із позицією ВРЦіРО з різних обставин суспільного життя.

  Виходячи  із  всіх  цих  зовнішніх  знаків,  можна  зробити  висновок:
українське  суспільство  виявилося  не  готовим  погодитися  із  новаторським, 
сучасним,  європейським  Законом,  сприйняти  нові  умови  існування релігійних 
організацій, нові ідеї, нову модель взаємин із державою. Тут проглядається якась 
ностальгія за тим, що було навіть в радянські роки. Відзначу, що діючий Закон 
про свободу совісті і релігійні організації був прийнятий Верховною Радою ще 
комуністичної України в квітні 1991 року. То ж відмова в прийняття виробленого 
комісією Мін’юсту нового проекту Закону - це не два кроки назад, щоб зробити 
потім крок вперед, а загалом є відкат в минуле.

  Думаючи над причинами неуспіху, приходиш до висновку, що ми маємо 
сприйняти всю провину на себе, бо запустили цей проект Закон у світ без будь-
якої  підготовки  до  його  сприйняття  громадською думкою, без  відповідного 
інформаційного забезпечення. Треба було постійно інформувати громадськість 
через прес-конференції, Круглі столи про результати, перипетії роботи робочої 
групи. Наступні  кроки  мають  враховувати  таку  інформаційну  підтримку 
проекту. Щоб перебудуватися і сприйняти нові ідеї Закону, пройшло мало часу. 
Людям треба дати можливість і час звикнути до нової ідеї. Враховуючи те, що 
вже  відбулися  чергові вибори  до  Парламенту, з’явилася  нова  можливість 
прийняття  вже  новим  складом  ВР  цього,  напрацьованого  робочою  групою 
Мінюсту України нового Закону.

  В чому ще причина не сприйняття суспільством Закону? Це те, що в ньому 
було  акцентовано  увагу  на  незвичних  новшевствах,  які  прозвучали дуже 
революційно для переважної більшості консервативно орієнтованих людей, яких 
у  нашій  країні  є  більшість.  Творці  Закону  не  врахували  і  кількісне 
співвідношення  консерваторів  і  модерністів,  і  форму  подачі  нових  ідей,  і 
політичну ситуацію, яка змінюється щохвилини.

  Треба було більше говорити не про те, чим вирізняється новий Закон від 
старого, а те, які нові можливості відкриваються новим Законом, а водночасне 
зберігаються  демократичні  здобутки  попереднього.  Ті  позиції,  які  прописані в 
новому Законі, які не змінюють тих наробок і завоювань держави в цій сфері за 
роки незалежності, яка жила за старим законом. Потрібно було наголошувати, 
що ми старий Закон не заперечуємо, а розвиваємо, дещо змінюючи, враховуючи 
ті зміни, які відбулися в державно-церковних, суспільно-релігійних відносинах
за роки незалежності.
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  Видрукувано в №11 щорічника «Релігійна свобода: законодавство України 
про свободу совісті та релігійних організацій – європейські стандарти та 
українські реалії» (К., 2011).

4. ЦЕРКВА – ДЕРЖАВА – СУСПІЛЬСТВО
В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ

  В українському суспільстві загалом склалася нова унікальна ситуація, яку 
є  потреба  осмислити  в  контексті  подальшого  руху  країни  до  демократії,  до 
Європи.  Чи  не  найбільш  успішним  вектором  тут  виявилася  сфера  суспільно-
релігійних відносин. Незважаючи на всі відомі проблеми у взаєминах Церкви, 
держави,  суспільства,  свобода  совісті,  права  віруючої  людини  та релігійних 
організацій  визнані  цінностями  суспільного  розвитку  і  державної політики. 
Заявлена в 1991 році відомим Законом України «Про свободу совісті та релігійні 
організації»  орієнтація  на  дотримання  українською  державою  міжнародних 
законодавчих норм в сфері свободи совісті та віросповідання в цілому отримала 
з боку суспільства визнання. Релігійна свобода, зокрема права особи сповідувати 
будь-яку  релігію,  визнана  майже  всіма  Церквами  України.  Держава 
неодноразово  в  особі  її  Президентів,  спікерів  Парламенту,  а  також  інших 
посадовців,  партійних  і  громадських  лідерів  заявляла  про  важливість  однієї  з 
найперших  і  найсокровенніших  свобод  людини.  Періодичні  спроби  порушити 
баланс  в  релігійній  сфері,  зруйнувавши  устої  релігійної  свободи – чи  то 
законодавчо, чи то висловлюваннями знакових фігур українського політикуму, 
чи то діями екстремістських угруповань - не мали позитивного успіху і бажаних 
результатів. Хоча існування релігійних свобод не є у нас вже таким безхмарним 
і непорушним: загроза втратити демократичні норми існує завжди, а особливо в 
періоди панування саме демократичної влади. «Наскоки» на релігійну свободу і 
звинувачення її в тому, що вона самим фактом свого існування небезпечна для 
національної  єдності,  для  солідарної  ідентичності,  для  демократичної  влади 
тощо,  не  отримали  свого  нібито  логічного  продовження:  релігійна свобода  не 
відмінена,  вона  реально  існує.  І  саме  в  таких,  донедавна  незвичних  умовах 
розгорталися  взаємини  Церкви  і  держави,  суспільства  і  релігії. Після  20  років 
утвердження  релігійна  свобода  сьогодні  знову стоїть  перед  викликом:
залишитися їй у тій самій формі, яка була зафіксована відповідним законом, чи 
змінитися,  вписавшись  в  новий  формат  об’єднаної  Європи,  універсальних 
європейських  цінностей,  які  є  історичним  досвідом  існування  європейських 
народів. Пристрастне бажання стати європейцями поставило перед українцями 
нове  завдання - привести  вітчизняне  законодавство  в  сфері  свободи  совісті  у 
відповідність до європейських стандартів і норм. Іншими словами, нова редакція 
українського закону має врахувати європейський досвід в сфері міжконфесійних 
і  державно-церковних  відносин,  зафіксований  в  загально-європейському  і 
національних законодавствах європейських держав.

  Механістична зміна законодавства у напрямку його європеїзації можлива. 
Але є побоювання, що нова редакція Закону, про яку так багато говорять і яка з
волі  Президента  може  бути  сформованою  на  швидку  руку  без  попередньої
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концептуальної розробки принципових положень, в суспільно-релігійній сфері 
не буде довговічною, оскільки не визначені ті базові смисли та ідеали, тобто те 
духовне  ядро,  яке  виявляє  сутність,  характер  та  особливість  цивілізаційних 
спільнот.  Розраховуючи  бути  саме  такою.  особливою  спільністю,  сучасні 
українці знаходяться в процесі пошуку тих базових індивідуальних і спільнотних 
екзистенційних  максим,  які  нададуть  смислу  історичному  існуванню  нації  та 
кожному її члену. Зрозуміло, що чим стабільнішими будуть ці смисли, в яких 
передається  і  через  які  формується  культура  певного  народу,  тим 
перспективніше виглядатиме майбутнє України в світовому співтоваристві.

  Як  виявилося,  сформувати  такі  смисли  для  всієї  нації  – справа  важка. 
Складно  навіть  перерахувати  те,  скільки  разів  не  спрацьовувала «національна 
ідея»  в  Україні,  скільки  проектів  спасіння  нації  було  представлено  на  розгляд 
громадськості.  Вищі  посадовці  постійно  засвідчують  словесно  вірність 
демократичним  ідеалам  свободи,  європейським  гуманістичним  цінностям,  які 
вони нібито прагнуть узгодити з розвитком власної культури. При цьому влада 
спирається  на  ідеї  соборності,  нового  братства  людей.  Але  наміри  влади 
підтримуються не всіма українцями. Багато хто з них залишилися ще вірними 
альтернативним  програмам,  деякі  й  досі  не  можуть  звільнитися  від  відчуття 
зради з боку обраної влади, яка так і не змогла втілити в життя свої гасла.

  Після кожних президентських і парламентських виборів Україна знову й 
знову  постає  перед необхідністю  відповідати  на  безліч  запитань,  які 
неодноразово  поставали  перед  нею:  Чи  здатні  запропоновані  різними 
політичними  силами  проекти  зняти  ті  цивілізаційно  конфліктні  проблеми,  з 
якими  зустрілася  країна  в  перехідний  період?  Чи  перспективно,  враховуючи 
глобальний  контекст  суспільних  змін,  формувати  національну  державу,  яка 
покликана захищати інтереси українців (етнічних чи політичних), а не громадян 
України? Що на сьогодні важливіше: розбудовувати громадянське суспільство 
чи  національну  державу?  Чи можуть  ці  процеси  відбуватися  паралельно?  Чи 
прогнозовані  характер  і  тип  того  суспільства,  яке  будуємо?  Чи  не  повторить 
Україна,  об’єктивно  проходячи  всі  стадії  європейського  розвитку,  помилок 
західного шляху, який призвів європейські країни до глибокої кризи?

  Самоусвідомлення себе частиною європейського культурного простору з 
необхідністю вводить українців і в силове поле тих криз, якими воно сьогодні 
наповнене.  Поступово  приходить  розуміння  того,  що  криза  смислів не  знає 
державних  чи  континентальних,  національних  чи  культурних  кордонів.  Вона 
захопила всі культури і всю культуру.

  Зрозуміло,  що  українці  мають  свою  історію  змін  і  втрат  тих  базових 
смислів  та  ідеалів, які дають  надію  на виправдання  свого  існування.  Трагедію 
власне українського народу вбачають в тому, що протягом останніх років у нього 
неодноразово  змінювалися  ті  базові  смисложиттєві  цінності,  які є  такими 
важливими  для  буття  народу.  Тільки  за  останнє  століття  таких  змін  можна 
нарахувати більше десятка.

  Нинішній  етап  української  історії  також перехідний.  Посткомуністичне 
суспільство можна розглядати як період міжвладдя смислів – старі, комуністичні
померли,  а  нові, демократичні,  тільки почали народжуватися.  В  такі перехідні
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часи  існує  небезпека  чи  можливість  відродження  (і  навіть  повернення)  старих 
цінностей. Тому, незважаючи на паростки позитивних змін, що відбулися після 
такої  події,  як  Помаранчева  революція,  будь-який  загальнонаціональної  ваги 
історичний акт (вибори, реформи, смерть провідників тощо) в такій нестабільній 
державі, як Україна, здатний викликати непередбачувані наслідки - аж до втрати 
вже завойованих демократичних прав і свобод.

  Саме життя спровокувало більшість українців шукати, а багатьом вдалося 
й  віднайти,  нові  смисли  свого  власного  життя  і  життя  нації.  Внаслідок 
майданного стояння окреслювалися моделі взаємин влади і народу, суспільства 
і Церкви. На очах зростало те громадянське суспільство, про яке українці щось 
чули, але ніколи не бачили.

  Але так важко сформульовані нові смисли справедливості, істини-правди, 
свободи  і  відповідальності  замінили  зручними  виправданнями  схибленої 
людської природи щодо бажання  влади,  багатств, благополуччя,  але  все  собі і 
своїм близьким. Це неминуче спонукає людей на повторення того досвіду, який 
вони  вже  отримали  – самоповага  до  індивідуального  себе  як  людини  і  до 
сукупного себе як народу. Для цієї більшості цінність свободи  – очевидна, але 
свобода в ім’я справедливості. Коли ж така свобода перетворюється на свободу 
в  ім’я  збагачення,  а  свобода  в  сфері  Духа  замінюється  свободою в  сфері 
матеріальних привілей, це загрожує втратою здобутих нових смислів та ідеалів.

  Важко  побачити  серед  таких  очевидних  речей,  як  нестабільна  робота 
урядів,  негативні  наслідки  від  впровадження  політичної  реформи, 
зовнішньополітичні хитання, економічні і соціальні прорахунки та скандали, й 
певні позитивні зміни в свідомості народу, а відтак і в атмосфері країни. Йдеться 
про утвердження і дотримання мінімальних стандартів свободи.

  Це створює нову ситуацію в суспільних відносинах, суб’єкти яких активно 
переосмислюють  свою  роль  і  місце  в  історичному  процесі.  Кожний учасник 
цього процесу має зрозуміти, які преференції (вигоди) і можливості створюються 
в цьому новому континуумі, щоб, усвідомивши ці вигоди, скористатися своїми 
можливостями  з  найбільшою  суспільною  віддачею.  В  координатах  суспільно-
релігійних  і  церковно-державних  відносин  нові  преференції  мають 
використовуватися на подолання духовної кризи в суспільстві, на кардинальну 
зміну  моральної  атмосфери  в  ньому,  на  утвердження  принципів  свободи  і 
демократії.

  Духовна  криза  долається  не  просто,  а  в  результаті  проходження 
суспільством  певних  етапів  у  його  розвитку.  Остання  фаза  – це  власне  фаза 
оновлення  смислів  та  ідеалів  – не  може  історично  наступити  раніше,  ніж 
суспільство  не  пройде  стандартні  фази  розчарувань,  критики,  навіть  розпачу, 
очищення.  Усвідомлення  моральної кризи  суспільства,  пошук  її  причин 
природно  веде  до  бажання  суспільних  змін.  В  українському  випадку  це 
супроводжується своєрідною ідеалізацією минулого, закликами до повернення у 
найкращі  історичні  періоди  (Київську  Русь,  козацькі  часи).  Але оновлення 
суспільства, влади, законів життя тощо, тобто смислів, неможливо досягнути без 
реального  проекту  перебудови.  Чи  має  його  Україна?  Як  Церква,  держава,
громада (суспільство) бачить шляхи і результат перебудови?
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  Складні  часи  переживає  і  суспільство,  і  релігія,  зокрема  християнських 
Церков  України.  Стало  зрозуміло,  що  від  стану  суспільства  залежить  і  стан 
Церкви,  що  суспільство  потребує  присутності  Церкви  в  собі,  оскільки  не 
справляється з тими соціальними і духовними навантаженнями, які висуваються 
часом.  Іншими  словами,  Церква  готова  допомагати  суспільству,  а суспільство 
може надати додаткові можливості для діяльності Церкви.

  Але  надто  повільно  на  практиці  долається  взаємна  недовіра  Церкви  і 
суспільства. Хоч результати опитувань свідчать про протилежне. Так, опитавши 
1803  респондентів, Фонд  «Демократичні  ініціативи»  і  Київський  міський 
Інститут соціології фіксують високу ступінь довіри українців Церкві. Серед них 
29,4% цілком довіряють, 31,2% переважно довіряють.

  Суспільство,  десакралізоване  і  дерелігієзоване,  надто  насторожено 
ставиться до церковних ініціатив. Не маючи розгалуженої системи громадських 
організацій, які здатні виступити колективним виразником спільнотних потреб, 
держава  не  вміє  або  не  хоче  використати  більш  ніж  30-тисячну  мережу 
добровільних  об’єднань  громадян  за  віросповідною  ознакою.  Будь-яка 
пропозиція Церкви зустрічає опір з боку державних структур. І досі держава в 
особах чиновників не може вирішити 25-тирічні проблеми Церков. Очевидні речі
(духовна  і  матеріальна  допомога  нужденним,  праця  із  сиротами,  інвалідами, 
іншими соціально незахищеними верствами населення та ін.), де б могла Церква 
реалізувати  своє  покликання,  треба  виборювати,  доводити  безкорисність 
намірів.  Окрилені  вірою  в  Бога,  люди  готові  безкоштовно  працювати  на 
суспільство, а держава всяк протистоїть їхнім ініціативам через страх «якби щось 
не вийшло». Роками обговорюється проблема релігійного компоненту в освіті. 
За умови, що всі витрати на себе бере Церква, держава боїться офіційно визнати 
право на існування загальноосвітніх шкіл, створених релігійними організаціями, 
прикриваючись  можливими  міжконфесійними  протистояннями,  можливим 
порушенням прав невіруючих людей тощо. Своя держава так не чинить. Якщо 
виникає  невідповідність  між  нормою  закону  і  реальністю  життя,  то  держава 
прагне  цю  невідповідність  усунути  і  допомагає  релігійним  організаціям  у 
створенні  та  утриманні  таких  шкіл.  Цим  самим  вона  з  себе  знімає частину 
бюджетних  витрат  на  утримання  загальноосвітніх  шкіл,  проблему  морального 
виховання молодого покоління, віддає відповідальність за духовність молоді в 
руки професіоналів, чиї методики і практика виховання перевірена століттями 
існування християнських Церков. Ні віруючій, ні просто здравомислячій людині 
не зрозуміло: якщо Церква і суспільство солідарні в своїх цілях, то чому вони не 
можуть  порозумітися  в  шляхах  вирішення  проблем? Чому  українське 
суспільство  не  користається  тим  ентузіазмом  сотень  тисяч  християн,  яких 
запалила  віра  і  надія  у  можливості,  що  надала  революція,  зокрема  духовних 
трансформацій,  реальної  духовної  свободи,  нових  смислів?  Чому  і досі  нова 
солідарність не стала преференцією, а то й навіть смислом для всього суспільства 
та його структур?

  За  роки  незалежності  в  сфері  суспільно-релігійних  відносин  відбулися 
кардинальні зміни. Ми можемо нарікати на те, що й досі залишаються радянські
атавізми у ставленні держави, окремих суспільних структур до релігії і Церкви.
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Але в цілому ситуація складається унікальна: Церква має право і все активніше 
користається ним щодо відкритої присутності в суспільстві, певних впливів на 
владу,  на  суспільно-політичні  процеси,  на  громадську  думку,  на  міжнародні 
події. Вона все чіткіше формулює свої вимоги, прохання, преференції, а робить 
це солідарно, висловлюючи спільнотну (церковну чи деномінаційну) позицію. А 
це стало можливим в силу декількох моментів.

  По-перше,  Україні  вдалося  не  тільки  утримати,  але  й  втілити  цінності 
свободи совісті, релігійної свободи, право людини мати і вільно виявляти свої 
переконання,  віру,  сповідання.  На  світовій  карті  релігійної  свободи,  складеної 
відомим Центром релігійної свободи з Вашингтону, Україна віднесена до першої 
групи країн, серед яких США, Канада, європейські держави, де стан релігійної 
свободи  оцінюється  як  задовільний.  На  відміну  від  другої  (частково  вільні -
Росія, Індія, Мексика та ін.) і третьої (невільні - ісламські держави, Куба, Китай 
та  ін.)  групи  країн,  Україна  хоча  й  згадується  в  щорічній  доповіді 
Держдепартаменту  США щодо стану релігійної свободи в світі, але достатньо 
нейтрально: перераховуються як усі позитивні зміни в сфері дотримання свободи 
віросповідання, так і проблеми, які ще залишаються у різних церков в регіонах. 
Є проблеми з реєстрацією на територію України деяких релігійних лідерів. Але 
найбільше проблем існує в сфері міжцерковних відносин, особливо між УПЦ КП 
і УПЦ МП. У Звіті наголошується, що в Україні не зафіксовано жодного випадку 
ув’язнення із-за релігійних поглядів та насильницьке навернення в ту чи іншу 
віру.

  Більш-менш  спокійна  атмосфера  в  релігійному  житті  України 
забезпечувалася  відносно  ліберальним  її  законодавством  та  послідовною 
політикою  центральних  органів  влади  в  сфері  державно-церковних  відносин. 
Але  й  воно  потребує  удосконалення,  про  що  постійно  нагадує  той чи  інший 
Президент  України.  Так,  у  своєму  Посланні  до  Верховної  Ради  України 
«Модернізація  України  – наш  стратегічний  вибір»  за  2010  рік  Президент 
спеціальний розділ «Держава та Церква: заохочення міжконфесійного діалогу»
(2.2.3.) починає зі слів: «Українське суспільство – суспільство поліконфесійне… 
Щільність  на  віросповідній  карті  країни  релігійних  організацій спонукає 
суб’єктів релігійно-церковного простору шукати компроміс, апробувати шляхи 
мирного  співіснування».  Він  наголошує,  що  повноцінне  забезпечення  прав 
людини на свободу совісті є необхідною передумовою розвитку демократичного 
суспільства.  Президент  визнає  потребу  в  модернізації  законодавства,  що 
спричинено не тільки внутрішніми потребами приведення у відповідність норму 
закону  із  реальностями  життя,  але  й  зовнішніми  моментами  – входженням 
України до Ради Європи, що тягне за собою певні обов’язки та зобов’язання. Він 
наголошує щодо кроків, які має вжити Україна, оскільки вони випливають з її 
членства  в  Раді  Європи.  Це  членство  передбачає  зміцнення  правових  засад 
свободи  совісті  та  віросповідання  в  Україні,  для  чого  Президент доручив 
Кабінету Міністрів подати в установленому порядку на розгляд Верховної Ради 
України  проекти  Законів  про  нову  редакцію  Закону  України  «Про  свободу 
совісті  та  релігійні  організації»  й  про  вдосконалення  правил  повернення
релігійним організаціям церковного майна та ін.
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  За сформульованими  під  час  зустрічі  ВРЦіРО  із  владними  осоьами 
принципами  державно-церковних  відносин  стоїть  тривала  спільна  праця  не 
тільки  державних  та  церковних  інституцій,  їх  лідерів,  але  й  певного  кола 
науковців,  громадських  діячів,  журналістів,  освітян,  які,  усвідомивши 
актуальність  змін  статусу  Церкви  і  самого  суспільства,  всі  ці  роки  публічно 
обговорювали  різні  аспекти  суспільно-релігійних  відносин.  Важко  й 
перерахувати  кількість  проведених  конференцій,  семінарів,  написаних  статей, 
взятих інтерв’ю, виданих книжок і журналів. Висловлюються найрізноманітніші 
думки,  виявляються  протилежні  позиції,  в  результаті  обміну  яких і 
формулюється  той  єдино  прийнятний  всіма  концепт,  який  перетворюється  на 
новий  смисл.  Безперечно,  таким  новим  смислом  для  України  стала цінність 
релігійної  свободи,  збереження  якої  вимагає  партнерських  відносин  між 
Церквою і державою, між церковного й міжрелігійного діалогу.

  Нові  тенденції  в  релігійному  житті  України  (солідарна  позиція  Церков 
щодо  важливих  питань  суспільно-політичного  і  духовного  розвитку  країни)
свідчать  про  реальні  позитивні  зміни  суспільного  статусу  Церкви,  про 
усвідомлення  Церквами  цих  змін,  про  їх  бажання  бути  активно  присутніми  в 
соціумі  і  впливати  на  його  розвиток,  визначати  напрямки  цього  розвитку. 
Релігійні організації готові взяти на себе багато соціальних функцій, з якими не 
справляється  держава,  суспільство.  Церква,  маючи  високу  довіру населення,  з 
кожним роком збільшує її, оскільки виявляється єдиною організацією, яка може 
надати конкретну допомогу (матеріальну, навчання, роботу, увагу). Церкви все 
більше  схиляються  до  думки  про  необхідність  об’єднати  свої  засилля  на 
виконання  соціально  значущих  спільних  проектів  (фестивалів  християнської 
культури,  виставок  християнського  живопису,  дитячих  сиротинців, лікарень, 
госпісів,  молодіжних  центрів,  навчальних  закладів  тощо).  Всеукраїнська  Рада 
Церков і релігійних організацій вирішує питання утворення при Раді окремого 
органу – комісії з соціальних питань, що говорить про бажання Церков об’єднати 
зусилля в соціально корисній роботі шляхом її координації.

  Церкви всяк дистанціюються від політичних процесів, протестують проти 
спроб залучити їх в передвиборчі кампанії, до пропаганди політичних програм 
чи політичних діячів. Вони отримали добрий урок під час президентських 2004 
року  виборів.  Тому  як  на  всеукраїнському,  так  і  місцевих  рівнях періодично 
відбуваються  засідання  обласних  Рад  Церков  і  релігійних  організацій,  які 
звертаються до своїх вірних із заявами, меморандумами, де звучать заклики «не 
загострювати і без того напружену ситуацію, а  з миром і любов'ю вести свою 
країну  до  змін».  «Ми  будемо  молитися,  щоб  до  управління  країною прийшли 
сили, що поєднують народ, а не роз'єднують його, щоб ми швидше завершили 
окреслену  політреформою  реконструкцію  й  відновлення  владних  структур  і 
почали  займатися  будівництвом”,  – наголосив  в  одній  із  своїх  промов 
митрополит Київський і всієї України Володимир (Сабодан).

  Синод  УПЦ  КП  ще  в  лютому  2006  р. окреслив  позицію  невтручання 
Церкви  у  виборчу  кампанію,  заявивши  про  неприпустимість  використання 
Церкви  під час  виборчої  кампанії  до  Верховної  Ради  України  чи  на  посаду
Президента,  розпалювання  релігійної  ворожнечі.  Синод  ще  раз  нагадав

410



 
 

 
 

 

 
      

      
 
       
           
 

  
  

 

 

єпископату,  духовенству  і  мирянам  УПЦ  Київського  Патріархату  про 
необхідність  дотримуватися  законів  України,  якими  заборонено  проводити  в 
храмах  політичну  агітацію  або  іншим  чином  використовувати  Церкву  в 
агітаційній кампанії. Крім того, УПЦ КП, враховуючи те, що деякі представники 
УПЦ Московського Патріархату (зокрема – в Криму, Донецькій, Закарпатській, 
Запорізькій,  Одеській  та інших  областях)  розпалюють  ворожнечу  проти 
Київського Патріархату під час виборчої кампанії до Верховної Ради України, 
закликає  УПЦ  МП  не  допускати  втягування  Церкви  у  політичну  агітацію  і  не 
порушувати ні громадянські закони, ні церковні канони і постанови.

  І суспільство, яке виявилося менш динамічним, ніж Церкви, в усвідомленні 
зміни парадигми взаємин між Церквою і суспільством, і держава, і самі Церкви 
мають  всіляко  ініціювати,  підтримувати  солідаризм  його  членів, розкриваючи 
перспективи взаємодії суспільства і релігії, Церкви і держави для блага людей.

  Видрукувано в №10 щорічника «Релігійна свобода: взаємини держави і 
релігійних організацій – правові і політичні аспекти» ( К., 2006).

5. ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ В УМОВАХ
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

  Після  кризи,  яку  зазнав  СРСР  наприкінці  80-х  років  минулого століття  і  яка 
привела до появи на його теренах незалежних держав, актуалізувалося питання 
про характер суспільства, що має прийти  на зміну тоталітарному радянському 
режиму. Було висунуто декілька проектів, серед яких найбільш перспективним 
вважався  план  побудови  громадянського  суспільства  на  зразок  західних 
демократій. Їх досвід і підтримка додали ентузіазму будівничим нової держави, 
які  розробляли  концепцію  демократизації  України,  а  паралельно  прагнули  і 
практично реалізовувати ідеальну модель громадянського суспільства. Загальні 
і  конкретні  наслідки  такої  творчості  виявилися  дуже  неоднозначними,  якщо 
врахувати,  що  й  досі  у  науковому  і  політичному  вжитку  не  існує єдиного 
визначення “громадянського суспільства”, чіткого розуміння його сутності, не 
прописані його характерні ознаки, не кажучи вже про розробку засобів побудови 
останнього.  Багато  людей  і  досі  запитують:  яке  ж  суспільство  ми,  власне, 
будуємо?

  Завдяки теоретичним зусиллям багатьох мислителів - як сучасності, так і 
минулого,  як  вітчизняних,  так  і  зарубіжних - поступово  вимальовується  образ
“світлого  майбутнього”  як  системи  громадян  і  людських  спільнот, що 
самоорганізуються,  зосереджуючись  в  царині  недержавних  відносин349.  Які  б 
варіанти  опису  громадянського  суспільства  не  були  запропоновані,  вони  з 
очевидністю  включали  б  розуміння  останнього  як  об’єднання  вільних  і 
рівноправних громадян, їх свобод, прав і можливостей в різних сферах життя, а 
в нашому контексті - рівних прав людей віруючих і невіруючих, віруючих різних 
конфесій, а також рівноправність добровільних об’єднань таких громадян.

  Проект  громадянського  суспільства,  незважаючи  на  всі  складності,  які 
з’явилися  в  його  реалізації,  все  ще  постає  тим  ідеальним  майбутнім,  на  яке
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сподіваються  українці.  Реальність  цього  громадянського  суспільства 
приміряють  на  себе  всі громадяни  України,  в  т.ч.  і  християни,  які  добре 
пам’ятають  жахи  тоталітарних  часів.  Підраховуючи  втрати,  яких  зазнали 
християнські Церкви в результаті політичних репресій і які б мали виробити у 
них  стійкий  імунітет  на  тоталітаризаційні  тенденції  в  житті  українського 
суспільства,  на  спроби  влади  взяти  під  повний  контроль  Церкви  і віруючих, 
християни все ще піддаються мрійництву чекати на доброго царя-батюшку, який 
вирішить  всі  державні,  народні  і  релігійні  проблеми.  Генетична спокуса 
абсолютно  довіряти  владі,  вірячи  ледь  не  в  сакральне  її  походження,  покірно 
спостерігати,  як  нехтуються  фундаментальні  свободи,  зокрема  релігійні,  що  є 
фундаментом для громадянського суспільства, базованого на повазі до людини 
та її прав, руйнує не тільки суспільство нового типу, але й християнство загалом.

  Християнство  не  вперше  постає  перед  чисельними  викликами.  Його 
двотисячолітня історія свідчить про те, що досі ця релігія відзнаходила адекватні 
відповіді  на  непрості  питання:  як  жити  в  нових  умовах,  сьогодні – в  умовах 
громадянського  суспільства,  характерними  ознаками  якого  є  секулярність, 
відкритість,  демократичність,  масова  інформаційність,  пріоритетність  прав 
людини тощо. Поборюючи безбожність тоталітарних комуністичних режимів чи 
загалом ефективно критикуючи релігійний фанатизм мусульманських моделей 
влади,  християни,  більшість  з  яких  проживає  саме  в  суспільствах західної 
демократії,  виявилися  безсилими  у  подоланні  його  матеріальних  принад, 
споживацтва  сучасного  світу.  При всьому  неприйнятті  негативних наслідків 
секуляризації, християни найбільше користаються, а одночасно і потерпають від 
прогресуючої  демократизації  сучасного  світу,  від  громадянізації суспільства. 
Одна  із  основних  задач  громадянського  суспільства - вивільнення  приватного 
життя з-під впливу держави, обмеження ролі держави в сфері бізнесу, культури, 
духу,  свободи  совісті  тощо  – обернулася  своєю  протилежністю,  а  саме 
зменшенням  здатності  держави  гарантувати  безпеку  суспільства  загалом  і 
безпеку  кожного  громадянина  зокрема,  зберегти  історичні  традиції,  високу 
культуру,  моральність,  а  відтак – і  дистанціювання  індивіда  і  соціальних 
спільнот  від  держави,  яку  звинувачують  у  силовості,  корумпованості, 
змирщенні. Але світськість держав  – це вже не історичний нонсенс, а сучасна 
цивілізована норма, завдяки якій, як  з’ясувалося, тільки й можливий реальний 
демократизм,  релігійний  плюралізм,  здійснення  прав  і  свобод  громадян. 
Колишній президент Франції - однієї із традиційно християнських країн - Жак 
Ширак свого часу в своїй програмній доповіді Парламенту країни “Світськість 
як основоположний принцип Республіки” заявив: “Світськість гарантує свободу 
совісті.  …Тільки дотримання  принципу  світськості  забезпечує  цю  тонку, 
безцінну і хитку рівновагу… Перевірена вже майже віковою історією формула 
світськості,  довівши  свою  мудрість,  користується  визнанням  усіх конфесій  та 
всіх ідейних течій” 350.

  Світськість (секулярність) можна визнавати, але не приймати. Переважна 
більшість  християн  послідовно  критикує  секуляризоване  суспільство,  будучи 
переконаними, що саме воно призвело до виснаження природних і культурних
                                                 

     350 Цит. за: Небезпека – в розділенні, в дискримінації, в конфронтації // День. - 2004. – 13 січня.
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ресурсів Землі. Відомо, що за екологічною загрозою неминуче слідує катастрофа 
культури,  моралі,  духовної  основи  цивілізації,  якою  для  багатьох  народів  є 
християнство.  На  думку  експертів,  “рухнули  п’ять  “стовпів”  європейської 
культури:  класичний  теїзм,  ідеологія  “цілого”,  релігійний  моралізм,  діалогізм, 
екзистенційний  індивідуалізм,  які  були  розмиті  в  процесі  невиданих 
світоглядних трансформацій, що невідворотньо наступали в результаті стрімкої 
секуляризації Європи 351.

  Незважаючи на серйозні претензії до сучасного секулярного суспільства, 
християни вимушені змиритися із світськістю, розуміючи, що вона – неминуча в 
багатьох  сферах  сучасного  життя  (освіті,  праці,  публічних  послугах,  охороні 
здоров’я).  Більше  того,  самій  світськості  загрожує  небезпека,  оскільки  при  її 
ослабленні  може  рухнути  “тонка,  безцінна  і  хитка рівновага”,  що призведе  до 
утвердження  тієї  чи  іншої  клерикальності,  яка,  безумовно,  поєднана  із 
дискримінацією  за  віросповідною  ознакою.  Франція  настільки  занепокоєна 
станом світськості, що на рівні Президента держави пропонує прийняти “Кодекс 
світськості”  і  створити  Наглядовий  комітет  із  питань  світськості,  бо  тільки 
світськість,  на  думку  того  ж  Жака  Ширака,  може  забезпечити  “змішаність,  бо 
вона об’єднує, бо вона ставить усіх людей в рівне становище, бо вона відкидає 
розділення за ознакою статі, походження, кольору шкіри, релігії”352.

  Українські  церкви  відчувають  неспокій  від  тотальної  секуляризації 
суспільства, але вони далекі як від намірів встановити теократію, так і відновити 
світський тоталітаризм.

  Не  менш  складною  для  християнства  виявилася  проблема  релігії  і 
демократизації суспільства. Відносини християнства і демократії ніколи не були 
райдужно гармонійними. Релігійні уявлення про владу Бога (теократію) важко 
узгоджуються  із  визнанням  влади народу  (демократією).  Будучи  продуктом 
Західного  світу,  демократія  особливо  складно  приймається  традиційним 
православ’ям,  хоча  саме  вона,  демократія,  принесла  свободу  для Церкви,  і  не 
однієї, державної, а для багатьох, втіливши одну з найзаповітніших мрій людства
– свободу віросповідання. Але ніхто не простить демократії, що саме завдяки їй 
людство пізнало евтаназію, одностатеві шлюби, вседозволеність тощо.

  Та  криза  суспільства,  саме  демократичного  суспільства,  в  яку  втягнуті 
сьогодні більшість країн, а відтак і їхні класичні Церкви, в т.ч. і в розвинутих 
Західних  державах,  здавалося  б  не  стосується  країн  Третього  світу, 
пострадянського  простору,  де  спостерігається  своєрідний  релігійний,  зокрема 
християнський,  ренесанс.  Проте  останній  тут  виявляється  переважно  в 
кількісному  збільшенні  парафій,  монастирів,  духовних  навчальних закладів, 
релігійних видань тощо. Такого ж ренесансу внутрішньої релігійності вірних ми 
не  спостерігаємо.  Парадокс  в  тому,  що  поруч  із  відродженням,  нехай  навіть 
тільки зовнішнім, релігія в пострадянських країнах, будучи втягнутою у світові 
релігійні  процеси,  постала  перед  безліччю  загальних  і  дуже  специфічних 
проблем-криз  (духовних,  світоглядних,  національних,  соціальних,  політичних,
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економічних, інформаційних, технологічних, екологічних тощо). Важко сказати, 
що виступило первинним  у ланцюгу кардинальних змін в країнах колишнього 
СРСР – Чорнобиль, Горбачов, економічний колапс, крах комуністичної ідеології, 
переслідування  Церков  чи  попрання  прав  людини.  Але  християнські Церкви 
були поставлені перед фактом: радянській імперії прийшов кінець. Треба було 
визначитися: визнавати чи не визнавати “перебудову”, яку оголосив М.Горбачов, 
реформи, за які взялися Л. Кравчук, Б.Єльцин та інші керівники новопосталих 
держав  на  руїнах  СРСР,  підтримати  чи  засудити  зміни,  які  відбувалися  в 
суспільстві.

  На самому початку перетворень офіційно існуючі Церкви взяли, можна так 
сказати, тайм аут, щоб зорієнтуватися політично, а тому певний час очікували. 
Важливо було з’ясувати те, яким буде ставлення держави до Церкви: Чи буде 
знову  оголошений  хрестовий  похід  проти неї,  а  чи  ж  залишаться  мінімальні 
права,  які  Церква  викупила  і  випросила  у  держави  раніше?  Чи  прийде 
послаблення  в  дискримінаційному  законі  і  християни  матимуть  свободу,  як  в 
багатьох країнах, на віросповідання, а чи ж держава знову буде втручатися у всі 
сфери  релігійного  життя?  Заяви  і  кроки,  які  зробили  політичні  лідери 
колишнього  СРСР,  утверджували  світові  демократичні  стандарти  в сфері 
свободи совісті і свободи релігій. Саме це надало оптимізму християнам в СРСР. 
Але, як показала історія, зміни у відносинах християнства і демократії, Церкви і 
держави виявилися не такими стрімкими й плідними, як очікувалося.

  Церкви  безумовно  скористалися  демократією  в  тих  країнах  колишнього 
СРСР, де був прийнятий курс на демократизацію суспільства. Але треба визнати, 
що Церкви і постраждали від неї. Наслідком демократизації релігійно-суспільної 
сфери  можна  вважати  поліконфесійність  соціуму.  Остання  призвела до 
релігійних  розколів,  хаосу  в  світоглядних  орієнтаціях  громадян. 
Плюралістичність  світоглядів  як  ознака  демократизації  сприяла  втраті 
єдиноістинності будь-якої релігії, тим самим підірвавши авторитет православ’я, 
ідеї спасенності через Російську ПЦ. З одного боку, демократизація передбачає 
народовладдя,  але  у  церковних  справах  це  породило  конфлікт  між церковною 
ієрархією  та  мирянами,  їхніми  організаціями.  Демократія,  поважаючи 
індивідуальний внутрішній релігієвибір, породила конфлікт між особистісними 
інтересами та спільнотним покликанням, коли персональні симпатії та бажання 
ставляться вище від завдань громади. Пов’язана із демократією свобода в релігії 
спровокувала появу майже всіх релігійних меншин, чий статус і захищеність на 
порядок  вищі  від  прав  більшості,  що  суперечить  самій  демократії як  владі 
більшості народу.

  Але тут є ще одна колізія: отримавши певні свободи, Церкви  не можуть 
вповні  скористатися  ними.  Бо  державна  політика  щодо  релігії,  незважаючи  на 
більш-менш  ліберальні  закони  про  свободу  совісті,  не  завжди  влаштовує 
християн: одних своєю недостатньою підтримкою, а інших – зайвим втручанням. 
Але  частіше всього  відсутність  взаєморозуміння  між  Церквою  і  державою 
пояснюється конфліктом інтересів – релігійних і світських.

Найбільше проблем у відносинах християнських Церков і держави виникає
там,  де  представники  влади  є  найменш  нейтральними  і  світськими людьми.
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Очевидним є те, що державний службовець не має права виявляти свої власні 
вірування або демонструвати належність до якоїсь Церкви. До всіх релігій він 
має ставитися однаково, знаходитися на однаковій відстані від різних Церков. 
Однак  це  не  означає,  що  керувати  державою  мають лише люди  невіруючі. 
Світськість передбачає не відсутність віри у держслужбовця, а невикористання 
своїх власних конфесійних уподобань на державній службі. Проте світськість у 
нас ще й досі часто хибно ототожнюють із безвір’ям.

  Заявлену  23  січня  1918  року  Декретом  Ради  народних  комісарів  “Про 
відокремлення  церкви  від  держави  і  школи  від  церкви”  і  реалізовану  в 
пореволюційній Росії, а потім - Союзі світськість навряд чи можна порівнювати 
із  сучасними  взірцями  європейської  світськості, хоча  і  цей  Декрет  закладав 
основи  секулярної  держави,  так  швидко  переродженої  від  нейтралітету  у 
ставленні до релігії у силове протистояння їй. Тому не дивно, що, при всьому 
різноманітті  позицій,  які  виявляли  християни  різних  Церков  щодо політичних 
змін  в радянському  суспільстві,  в  цілому  християнство  поставилося  до  них 
позитивно і, відповідно, конструктивно скористалися ними, щоб утвердитися в 
українському  суспільстві.  Тільки  за  один  1989  рік  кількість  релігійних 
організацій в Україні подвоїлася353. На релігійній карті України з’явилися нові й 
відроджені  Церкви.  Християни  дуже  дорожать  цими  змінами,  підтримуючи 
політику держави, спрямовану на утвердження християнства в Україні. 1991 рік 
став для християнства роком політичного самовизначення українських Церков, 
яке  все  ще  не  завершене.  Християнство,  будучи  переконаним,  що  “будь-яка 
влада  від  Бога”,  є  дуже  чутливим  до  будь-яких  політичних  перемін.  Церковні 
лідери знають, що багато чого в їхньому житті і житті їхньої Церкви залежить 
від  політичної  орієнтації  влади  (демократичної,  ліберальної,  комуністичної  та 
ін.), від політичних настроїв часу. Але політична орієнтація виявилася значущою 
не  стільки  в  координатах  традиційного  протистояння  демократія-партократія
(олігархія), скільки в антагонізмі проукраїнське-антиукраїнське.

  Крах  СРСР  з  наступним  самовизначенням  незалежних  держав  тісно 
пов’язаний із національним відродженням в цих країнах. Претензії народів СРСР 
на  самостійне  державницьке  життя  із  всіма  відповідними  атрибутами,  в  т.ч. 
своєю  Церквою,  й  досі  сприймаються  багатьма  звичайними  людьми  і 
політичними  лідерами  як  неправоздатні.  Але  важко  уявити,  щоб  розвал 
політичної  імперії  не  потягнув  за  собою  розвал  імперії  релігійної,  яка  довгі 
століття існувала у вигляді Російської Православної Церкви. Зрозуміло, що сама 
РПЦ  свій  статус  в  СРСР  розцінює  зовсім  інакше  – як  гнану  і  переслідувану 
атеїстичною владою інституцію. Але разом з тим Церква, прийнявши радянську 
владу, перетворилася на своєрідний елемент державного життя, а відтак і рупор 
радянської ідеології. Відомі факти співпраці священиків з КДБ стали причиною 
того,  що  деякі  православні  парафії  виявили  наміри  вийти  із  юрисдикції 
Московського Патріархату й перейти в Російську Закордонну Церкву. Це одно із 
потрясінь,  які  пережила  РПЦ.  Але  найбільш  серйозні  ускладнення у  житті 
Російської Православної Церкви викликала діяльність духовенства України, як 
пишуть самі православні видання РПЦ.  
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  З  появою  незалежних  держав  актуалізувалося  питання  відродження чи 
вибудови в них своїх власних національних Церков. Переживши одну трагедію
– втрату  вірних,  які  пішли  до  ЗРПЦ,  чи  можна  було  уникнути  іншої - появу 
незалежних Церков? РПЦ і досі сприймає народження національних (помісних)
православних Церков як розколи і розділення. Таку ж позицію займає в Україні 
й УПЦ МП, молячись за дарування єдності Церкві і зцілення тих братів та сестер, 
які опинилися за спасительною огорожою канонічної Церкви, за їх повернення у 
її лоно 354.

Християнство - космополітичне  за  своїм  походженням,  за  духом
інтернаціональне, а за історичною практикою десь імперіалістичне - поставилося 
до  національно-визвольних  змагань  колишніх  радянських  братніх  народів 
взагалі  і  до  їх  прагнень  мати  свої  – національні - Церкви  дуже  негативно. 
Виникнення національних Церков сприймалося не стільки викликом традиційній 
ідеї космополітизму, що боротьбу за єдність Церкви перевело б в богословські 
рамки,  а  переважно  як  руйнація  єдиного  східноправославного  світу,  як  кінець 
великій державі і новій історичній спільноті - радянському народу. Саме тому 
протистояння між православними Церквами відбувалося в площині політичній. 
Запропонований  московським  патріархом  Кирилом  імперський  проект 
«русского мира» мав би відновити втрачену єдність трьох братніх народів, але 
він  запізнився  рівно  на  25 років.  За  ці  роки  народилося  нове  покоління  в 
незалежній  Україні,  яке  не  приймає  неоімперіалістичних  концепцій,  що 
відстоюють  єдність  православ’я  скоріше  організаційну,  ніж  віросповідну  і 
культурно-традиційну.  Заборонні  кроки  щодо  автокефалізаційного  процесу  в 
православ’ї (поява незалежних Естонської, Українських, Білоруської Церков) не 
враховують конкретну ситуацію, ситуацію розвалу політичної імперії, ситуацію 
самовизначення  народів,  пошуку  своєї  національної  ідентичності, яка  з 
необхідністю призведе до розвалу імперії церковної.

  В  процесі  деімперіалізації  православ’я  чогось  неприродного  немає.  Вся 
історія постання православних Церков, в т.ч. і РПЦ, не кажучи вже про Сербську, 
Болгарську,  Румунську  та  ін.  – це  боротьба  за  унезалежнення  національних 
інтересів  в  релігійній  сфері  молодих  націй,  як  правило політичних,  коли 
релігійний,  загальнонаціональний  і  політичний  інтереси  збігаються.  Кожна 
нація, кожна національна держава з необхідністю в контексті своїх життєвих і 
стратегічних  інтересів  формує  та  реалізує  й  свої  геоконфесійні намагання  та 
потреби.

  В східноєвропейському просторі і зокрема в Україні маємо явний конфлікт 
таких  інтересів:  з  одного  боку  – імперського,  всіярусского,  радянського, 
СНДеківського, ЄЕПівського, а з іншого – незалежницького, самостійницького, 
національно  визначеного.  Очевидно,  що примирення  між  ними  не  буде 
досягнуто ніколи, хіба що відновиться стара чи з’явиться якась нова імперія.

  Загалом  християнство  у  спробі  знайти  вихід  із  ситуації,  що  склалася, 
зазнало  чергового  розколу.  Християни  поділилися  на  тих,  хто  виступає  за 
збереження єдиної релігійної імперії начолі з патріархом Російської ПЦ, і тих,
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хто  проти.  Табір  заєдинщиків  – це  не  тільки  переконані  загальнохристиянські 
космополіти,  а  й  колишні  радянські  імперіалісти,  і  російські  шовіністи,  і 
малороси,  і  бєлороси,  і  російськомовне  населення  в  колишніх  республіках 
Союзу.  Так  само  і  “сепаратисти”  не  складають  поки  що  концептуальної, 
стратегічної і тактичної єдності.

  Існує  декілька  відмінних  проектів  як  щодо  створення  національних 
Церков,  так  і  щодо  збереження  віросповідної  цілісності  православ’я.  Перші, 
зрозуміло,  базуються  на  акцентуванні  національних  особливостей релігійного 
життя того чи іншого народу, на його праві мати рідну Церкву, де читають Біблію 
і  служать  національною  мовою.  Православні  космополіти  в  основу своєї 
політики кладуть  ігнорування  національної  своєрідності  сприйняття 
християнства, але тільки по відношенню до інших народів. За будь-якої спроби 
вивести російський народ за межі церковної огорожі (в інше підпорядкування, в 
іншу,  наприклад,  протестантську  Церкву)  засвідчується  неповторність 
російського  духовного  досвіду,  з’являються  звинувачення  у  посяганні  на 
канонічну територію, яка нібито є всюди, де живуть «русские».

  Церква-матір, якою видає себе РПЦ, за допомогою віри “усиновила” багато 
інших народів, часто проти їх волі, і тепер всіляко засуджує інші Церкви за їх 
прагнення  взяти  на  себе  виконання  подібної  ролі  (наприклад,  мали  протест 
Московського Патріархату проти політики Константинополя взяти на себе опіку 
над  православними  естонцями  та  українськими  американцями).  В  цих  своїх 
намаганнях  РПЦ  спирається  на  Російську  державу,  отримуючи  від неї  всіляку 
підтримку у своїй політиці. Чи є в такій ситуації Росія світською державою? Чи 
діє  принцип  відокремлення  Церкви  (під  якою  розуміють  не  РПЦ  чи всі  не-
РПЦовські Церкви) від держави?

  Говорячи  про  традиційне  християнство,  ми  не  обмежуємося  розглядом 
лише православ’я. Подібні процеси національного самовизначення переживають 
і  католики,  і  протестанти.  Українцям,  наприклад,  не  зрозумілим є:  Чому  в 
Католицькій  Церкві  в  Україні  більше  половини  священиків  – поляки?  Чому 
Ватикан  гальмує  хіротонію  українських  греко-католицьких  єпископів  і 
кардиналів? Чому не біатифікує митрополита Андрея Шептицького і кардинала 
Йосипа Сліпого? Чому Ватикан узгоджує питання надання Патріархату УГКЦ з 
Московським  Патріархатом,  що  засвідчив  останній  візит  кардинала Вальтера 
Каспера  до  Росії,  хоч  згідно  з  рішеннями  ІІ  Ватиканського  Собору  всі  Східні 
церкви  Апостольського  підпорядкування  мають  право  на  патріарший статус?
Незрозуміло  також,  чому  українські  баптисти,  адвентисти  не  вийшли,  як 
українські  п’ятидесятники,  із  СНДеківських  релігійних  центрів, які  донедавна 
були всесоюзними? Але чи це має турбувати світську державу?

  Проблеми вписання себе в певні культурно-національні ареали стосуються 
і  прийшлих  християн.  Досвід  декількох  років  існування  незалежних  держав 
свідчить про те, що успішність того чи іншого християнського руху залежить від 
того, наскільки він врахує культурну, національну традицію народу, серед якого 
проповідує.  Перші  християнські  неомісіонери  в  пострадянську  добу  несли 
євангеліє  по-американськи,  по-німецьки,  по-корейськи  (мається  на  увазі  не
тільки мова), а тому були не дуже успішні. Деякі Церкви так і не зрозуміли, що
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мають  змінити  тактику  (Новоапостольці,  Армія  спасіння  та  ін.). Тому  то  вони 
майже не представлені в релігійному житті пострадянських країн. Але є й інші 
приклади. Так, мормони відчули, усвідомили важливість враховування у своїй 
діяльності національного колориту. Тому своїх місіонерів вони готують цільово, 
для  кожної  країни  спеціально  із  знанням  її державної  мови,  хоча цим  вони не 
обмежуються. Майбутні місіонери вивчають історію країни, її закони, структуру 
влади, політику та економіку держави, психологію народу, особливості побуту, 
традиції та ін.

  Виклик,  який  сприйняли  християнські  Церкви  щодо  світськості  і 
громадянськості новостворених держав та їх національного відродження, ще й 
досі  залишається  без  остаточної  відповіді.  Але  пострадянські  держави 
застимулювали  християнство  переглянути  традиційну  інтерпретацію 
космополітичності  християнського  віровчення,  внесли  новий  струм у  звичну, 
віками існуючу організаційну структуру вселенського православ’я, католицизму, 
заставили  по-новому  визначити  політичний  статус  Церкви  в  суспільстві, 
державі.

  Україна, як і більшість пострадянських країн, є перехідним суспільством, 
яке втрачає старі цінності і знаходиться в пошуках нових смислів. То ж для неї 
актуальними є питання: Чи включить нова спільнота громадянського суспільства 
християнство  як  фундамент  відносин  між  її  членами,  як  основу  стосунків  до 
інших людей, як сенс особистісної активності і майбутнього життя? Чи прийме 
християнство  це  нове  світське  суспільство,  чи  зможе  олюднити  його  у 
відповідності до своїх уявлень про ідеальну людську спільноту?

Видрукувано в збірнику «20 років незалежності України - здобутки,
втрати і стратегії майбутнього» ( К., 2011).

  6.  ОСОБЛИВОСТІ  РЕГІОНАЛЬНОЇ  ПОЛІТИКИ  ДЕРЖАВИ  І 
ЦЕРКВИ У СФЕРІ СУСПІЛЬНО-РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

  Політика  держави  і  Церкви  в  сфері  суспільно-релігійних  відносин  – це 
історично змінна система принципів, змісту і форм діяльності держави і Церкви, 
що  спрямована  на  урегулювання  взаємин  між  ними,  створення  умов для 
реалізації  власних  інтересів  та  досягнення  суспільно  визначених завдань.  За 
відносно  короткий  проміжок  часу  ця  політика  неодноразово  змінювалася:  від 
тоталітаризму, одержавлення й гноблення - з боку держави, і пристосування аж 
до підлабузництва, виживання і протистояння - з боку Церков; через тимчасову 
відлигу з наступним ще більш драматичним наступом на Церкви наприкінці 60-
початку 70-х рр. ХХ ст. – перебудовні горбачовські послаблення переслідувань 
віруючих – до демократичних зрушень з болісним пошуком власне української 
моделі  державно-церковних  відносин  (далі - ДЦВ),  яка  майже  вийшла  на 
партнерство,  замість  адміністративного  тиску  і  підпорядкування Церков 
політичній владі та державного устрою.

  Загальні принципи сучасної політики держави щодо Церкви і Церкви щодо 
держави  зафіксовані  в  різних  державно-правових  і  церковно-канонічних
документах,  які  тією  чи  іншою  мірою  відтворюють  українській  досвід  ДЦВ.
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Враховуючи динамічність суспільно-релігійної сфери, не раз ставилося питання 
про внесення змін до Конституції Україні, Закону про свободу совісті та релігійні 
організації.  Наявні  церковні  соціальні  концепції,  що  спираються на  Священні 
писання  й  тисячолітню  традицію  взаємин  Церкви  і  держави,  є  більш 
стабільними,  такими,  що  не  потребують  постійних  змін  і  доповнень. 
Найпослідовніше  очікування  держави  і Церков  зафіксовані  в  Концепції 
державно-конфесійних  відносин,  яка  була  відпрацьована  впродовж  останніх 
років  в  рамках  постійно  діючих  семінарів,  Круглих  столів,  конференцій, 
зустрічей представників Церков, держави, політичних сил, громадськості 355.

  Не  переказуючи  зміст  згаданої  Концепції,  яка  для  держави  і  Церкви  є 
основною  теоретично-практичною  платформою  у  діяльності  і  відносинах, 
державну і церковну політики концептуально можна звести до формули: держава 
гарантує  свободу  віросповідань  і  діяльності  Церкви,  підтримує  її  соціально-
значимі  проекти,  сприяє  розвитку  релігійної  мережі  і  задоволенню  релігійних 
потреб  своїх  громадян;  Церкви,  в  свою  чергу,  відповідально  виконують  свою 
духовну  і  соціальну  місію,  допомагаючи  державі  у  вирішенні  актуальних 
проблем суспільного життя.

  Така  партнерська  модель,  що  притаманна  демократичному  суспільству, 
вимагала  надто  складного  процесу  переосмислення  ролі  Церкви  і  держави  в 
суспільстві  як  самою  Церквою,  так  і  державою.  На  зміну  жорсткому 
відокремленню  Церкви  від  держави,  коли  все,  що  пов’язане  з  релігією, 
відкидається  на  маргінеси  суспільного  процесу,  на  зміну  безконтрольному 
втручанню  держави  у  церковне  життя,  силовому  обмеженню  його  проявів,  на 
зміну  введеному  у  статус  державної  політики  приниженню  – економічному, 
соціальному,  духовному  – віруючої  людини,  що  робило  її  неповноцінним 
громадянином,  на  зміну  пристосуванню  Церкви  до  будь-якого  режиму,  а 
особливо  тоталітарного  і  войовничо  безбожного,  поступово  приходить  інше 
розуміння характеру і форм спілкування суспільства і Церкви, Церкви і держави. 
Важливими  обставинами  в  цьому  стали  роки  реальної  релігійної  свободи  в 
Україні, що істотно змінили свідомість віруючих людей, особливо молоді.

  Але  шлях  до  дійсно  модерного  сприйняття  і  формування  нових  ДЦВ 
виявився не таким легким. Під час проведення парламентських і президентських 
виборів  релігійне  середовище  як  лакмусовий  папірець  виявляло  загально 
суспільні  спірні  зони  протистоянь,  невирішених  соціально-політичних  і 
духовних проблем. З’ясовувалося, що нові тенденції змін у релігійному житті, у 
взаєминах  держави  і  Церкви,  які  тільки-но  почали  з’являтися,  часто  жорстко 
відкидалися. В дію вводилися випробувані тоталітарні методи спілкування влади 
і суспільства, влади і народу, влади і Церкви. Не встоявши перед авторитетом і 
силою  владних  структур,  деякі  релігійні  організації  України,  порушуючи 
законодавчі  норми  України  і  свої власні  канони  про  невтручання у  сферу 
політичного  життя,  активно  включилися  у  виборчий  процес  на  боці якогось 
одного із кандидатів або ж однієї з партій. Поруч із відкритим тиском окремих 
представників  державної  влади  на  керівництво  Церков  щодо  підтримки
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провладного  кандидата  чи  партії  знайшлося  місце  й  релігійній  істерії  у  формі 
хресних  ходів,  маніфестацій,  політичних  проповідей,  благословень  одного  і 
проклять  іншого  кандидата, створення  православно-політичних  об’єднань  як 
загонів швидкого реагування тощо.

На  замовлення  влади  однобічно  висвітлювалися  політичні  події  в мас-
медіа,  що  сприяло  формуванню  неадекватної  громадської  думки  стосовно 
можливостей  і  реальностей  включення  Церков  до  виборчого  процесу.  Саме 
життя  сформувало необхідність  переосмислити  базові  принципи  взаємодії 
Церкви  і  політики,  державно-церковних  відносин,  вихідні  концепти 
міжрелігійних  зв’язків.  Відсутність  відповідної  оцінки  та  аналізу  існуючого 
законодавства і практики релігійного життя, державно-церковних відносин щодо 
включення  Церкви  у  політичне  життя,  втручання  релігійного  чинника  у 
політичні  процеси,  недостатня  відкрита  дискусія  щодо  актуальних завдань 
унеможливлення  в  майбутньому  тисків  влади  на  Церкви  щодо  їх  участі  в 
політичних акціях на боці однієї із політичних сил суспільства має внести ясність 
у вирішення питання про форми і характер участі Церкви, тобто кліру і мирян як 
громадян  країни  в  суспільних  реаліях.  Гостроту  даній  проблемі  надавали 
повідомлення  про  ліквідацію  Державного  комітету  України  у  справах  релігій, 
який покликаний був забезпечувати державну політику щодо Церкви, релігійних 
органызацій, гарантувати права особи та спільнот на свободу віросповідання.

  Незважаючи на 25-річну незалежність України як держави та деякі спроби 
демократизації суспільного життя й лібералізації законодавства в сфері свободи 
совісті і діяльності релігійних організацій, все ще зберігається напруженість у 
державно-церковних  відносинах,  шлейф  якої  тягнеться  з  радянських  часів, а 
останнім часом зумовлюється недостатньою професійністю нинішньої влади в 
цій сфері. Церкви втомилися від протистояння і боротьби за пріоритет в державі 
і  суспільстві,  їм  не  подобається  протекціонізм  органів  влади  стосовно  одних і 
упослідження - стосовно  інших.  Не  сприймається  колишня  наказова  манера 
управління релігійним життям з боку державних органів. Церкви  одноосібно і 
спільнотно  через  Всеукраїнську  Раду  Церков  і  релігійних  організацій 
неодноразово виступали проти втручання представників влади у їхні внутрішні 
справи. Вони хочуть будувати життя своїх вірних не за моделями бездуховної, 
морально  хворої,  корумпованої  держави.  Релігійні  лідери  не  розуміють 
повільність,  з  якою  держава  вирішує  важливі  загальноукраїнські проблеми 
релігійної  освіти,  оподаткування  діяльності  церков,  виділення  земельних 
ділянок,  реституції  церковного  майна  і  власності,  допуску  церкви  в  соціальну 
сферу (лікарні, дитячі будинки, в’язниці тощо).

  Особливо  їм  не  зрозуміле  ігнорування  з  боку  центральної  влади 
розпочатого  діалогу  влади  і  Церкви,  більш  ніж  річне  фактичне  мовчання 
Президента  В.  Януковича  щодо  його  (не  персональних,  а  загальнодержавних)
пріоритетів  в  ДЦВ,  в  релігійні  сфері.  Заява  про  те,  що  для  Президента  «всі 
Церкви  рівні  і  рідні»,  без  відповідної  розшифровки  такої  загальної  фрази, 
залишалася  голою декларацією,  а  не  реальною  політикою.  Неясність  позиції 
Президента України в релігійних питаннях, коли декларується одне (всі рівні, всі
рідні),  а  реально  відбувається  зовсім  інше  (періодичні  зустрічі Януковича  з
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Московським  патріархом,  його  благословення,  відвідини  храмів  і контакти 
тільки з представниками УПЦ МП, що сприймається як певний орієнтаційний 
знак), призвела до зайвої самодіяльності влади на місцях, її ангажування лише 
проросійських православних спільнот.

  Гостро  постала  проблема  регіональної  політики  держави  і  Церкви. 
Наявність  такої  політики  годі  заперечувати.  Вона  стихійно  формується, 
виходячи  з  особливостей  конфесійної  карти  України  та  історичного  перебігу 
подій в політичній та релігійній сферах. Теоретично така політика мала б бути 
частиною загальної регіональної політики, в орбіту якої включаються, на думку 
авторів  відповідної  статті  в  Вікіпедії,  наступні  напрямки:  співвідношення  і 
взаємодія  рушійних  сил  регіонального  розвитку  (державний,  кооперативний  й 
приватний  сектори  національної  економіки);  внутрішні  і  зовнішні фактори  і 
засоби;  співвідношення  національного  (загальнодержавного)  і  регіонального 
аспектів розвитку, центрального і регіонального рівнів управління економікою
(рівень регіональної автономії, ступінь централізації планування і управління);
ставлення  до  завдання  підйому  економіки  відсталих  районів,  освоєння  нових 
районів  і  ресурсів;  ставлення  до  національно-етнічних  питань  (в  умовах 
багатонаціональної  держави,  якою  є  Україна);  регіональні  аспекти 
демографічної політики, політики урбанізації, державної політики тощо356 .

  При всій повноті розуміння суті регіональної політики в згаданій статті ані 
слова  про  релігійний  сегмент,  так  нібито  його http://  Uk.  Wikipedіа  взагалі  не 
існує.  Скоріше  всього,  він  відсутній  в  регіональних  звітах  або згадується,  в 
кращому випадку, однією-двома строчками. Хоча значимість цієї сфери важко 
переоцінити.  Так,  скажімо,  в  тому  ж  Криму  до  його  окупації  російським 
фашистом ігнорування  релігійного  фактору  місцевою  владою  призводило  до 
дискримінації  кримських  татар,  і  не  тільки  в  духовній,  але  й  в соціальній  та 
економічних сферах. Самозахват землі, до якого вдавалися татари, хоч на їх долю 
приходилося лише 17% від усіх кримських самозахватів357, поставав серйозним 
дестабілізуючим  фактором  для  всього  Криму. Цю  проблему  не  можна  було 
розв’язати без врахування при її вирішенні релігійного фактору.

  Розуміючи під регіональною політикою загалом свідому діяльність органів 
публічної  влади,  спрямовану  на  розвиток  регіонів  як  якоїсь  певної  території, 
однорідної  і  цілісної,  тобто  як  таку  діяльність,  що  має  на  меті оптимальне 
використання  ресурсів  регіонів  для  тривалого  економічного  зростання  і 
зміцнення їх конкурентноздатності358, не важко сформулювати, що має скласти 
зміст  релігійної  регіональної  політики,  яка  досі  не  стала  науково  вивіреною 
стратегією  розвитку  всього  регіону  на  середньо- та  довгостроковий  період  у 
духовній  сфері.  Тут  є  сенс  апелювати  до  загального  визначення  політики 
держави  і  Церкви  в  суспільно-релігійній  сфері,  яку  трактують  як  зумовлену  і 
цілеспрямовану  діяльність  людей  в  цій  сфері,  спрямовану  на  регулювання 
державно-церковних і міжконфесійних чи внутрішньоконфесійних відносин, їх 
гармонізацію,  деконфліктизацію,  гуманізацію,  толерантизацію  тощо.  Релігійна
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регіональна політика так само має бути діяльністю представників влади і Церкви, 
які будуть враховувати специфіку конкретного регіону. Але справа в тому, що 
діяльність є, а її концепцій  – немає. Наразі нам такі не відомі. Хоча наявність 
такого  документу  значно  спростила  б  взаємини  між  державою  і  Церквою  на 
місцях,  оскільки  більш  гнучко  враховувала  б  особливості  регіонального 
релігійного  життя.  Якщо  в  якомусь  регіоні  істотним  елементом  релігійного 
життя є мусульмани, зокрема, в Криму, то виправданим є існування державного 
органу,  який  здійснює  постійний  контакт  з  мусульманськими  громадами,  а 
регіональна  політика  в  сфері  ДЦВ  обов’язково  враховує  специфіку 
мусульманства  як  віросповідання,  особливості  їх  вчення,  календар  свят,  стиль 
життя  тощо.  Знаючи  демографічну  ситуацію  на  Півострові,  враховуючи 
міграційні  тенденції,  можна  спрогнозувати  темпи  приросту  мусульманського 
населення Криму, а відтак і розвиток подій в регіоні.

  Якщо в регіоні істотно присутні, наприклад, католики, то дивним було б 
вимагати від усіх віруючих святкувати Різдво у січні, а не деким - в грудні. Так 
само не державна справа визначати мову богослужіння в православних храмах 
різної юрисдикції на Заході чи Сході України.

  Поняття  «регіональна  політика»  охоплює  три  аспекти359.  Перший  — 
зовнішній по відношенню до регіонів аспект. У цьому випадку центральні органи 
публічної  влади  приділяють  увагу  міжрегіональним  пропорціям  розвитку. 
Другий  аспект  — внутрішньорегіональний.  В  цьому  випадку  політика 
здійснюється  регіональними  органами  влади  в  основному за  рахунок  власних 
коштів  і  під  власну  відповідальність.  Третій  аспект  регіональної  політики 
полягає  в  зміцненні  ролі  регіонального  рівня  у  територіальній  організації 
держави.  І  саме  такі  вимоги  треба  закладати,  пишучи  концепцію  релігійної 
регіональної  політики.  Але  це  – із  сфери  фантастики,  оскільки  дискусії  щодо 
Концепції державної регіональної політики фактично припинилися ще в 2000 р. 
Нині за її доопрацювання взялося Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ.

  З  регіональною  політикою  тісно  пов'язані  регіональне  планування і 
програмування,  яке  знов  таки  допускається  лише  в  економічній,  промисловій, 
соціальній, житловій, демографічній, екологічній, науково-технічній сферах. А 
що ж стосується сфери духу? Хай буде у вільному плаванні? Без вітрил і якорів?

  Хто  тепер  в  державі  буде  відслідковувати  ті  всі  процеси  в  динамічному 
релігійному полі, фіксувати їх, аналізувати, визначати форми і напрями реакції 
державних  органів  влади,  прогнозувати,  попереджати,  передбачувати  зміни 
тощо.  Стара  система  органів  Державного  комітету/департаменту  у справах 
релігій зруйнована, а нова практично не створена. Як довго триватиме процес 
підготовки  спеціалістів  в  цій  сфері,  практиків  ДЦВ,  які  б  досконало  знали  всі 
«підводні і надводні» течії в релігійному житті, могли б попередити конфлікт, 
вирішити  безліч  практичних  питань?  Хто  тепер  буде  визначати  ці конкретні 
кроки  у  відносинах  між  громадою,  Церквою  і  конкретним  органом  влади?  Як 
нині на регіональному рівні може попасти у в’язницю адвентистський пастор чи 
православний  священик,  щоб  євангелізувати  чи  катехізувати  ув’язнених, 
прийняти сповідь і причастити, прочитати Біблію і виголосити проповідь? Хто
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на  регіональному  рівні  прийматиме  рішення,  що  викладати  в  школі – курс 
«Основи православної культури», «Основи католицької культури» чи «Основи 
мусульманської культури»? Хто понесе покарання чи хоча б громадський осуд 
за  відмову  надати  слово  представнику  УПЦ  МП  у  Львові  або  ж  УПЦ КП  у 
Донецьку для благословіння депутатів новообраної обласної чи міської ради? А 
як бути із так званими депресивними територіями, де показники розвитку значно 
поступаються  із  відповідними  середніми  показниками  у  країні,  а тому 
потребують особливої уваги Церков і держави? Так, скажімо, на Тернопільщині 
на одну релігійну громаду приходиться 660 осіб, а на Харківщині – 4292 360. Як 
надати  пастирську  і  церковну  допомогу  цим  чотирьом  тисячам  мешканців 
регіону? А як бути із Буковиною чи Галичиною, де росте ціле покоління дітей 
без батьківської опіки через вимушену міграцію батьків на заробітки за кордон?
Чи  не  варто  тут  заключати  якісь  договори  між  центральною  і  регіональною 
владою  та  місцевими  Церквами  для  опіки  над  нужденними,  над  залишеними 
дітьми?  Треба  думати,  як  залучити  парламентсько-урядову  комісію  з  питань 
регіонального  розвитку  — постійно  діючий  експертно-дорадчий  орган,  який 
створюється  відповідно  до  закону  з  метою  координації  діяльності органів 
законодавчої,  виконавчої  влади  та  органів  місцевого  самоврядування  щодо 
стимулювання  розвитку  регіонів  та  депресивних  територій,  для  вирішення 
регіональних проблем. Де цей комплекс економічних, соціальних, екологічних, 
правових  і  організаційних  заходів,  спрямованих  на  досягнення  стабільного 
розвитку регіонів, депресивних територій, що здійснюється Кабінетом Міністрів 
України  разом  з  центральними  та  місцевими  органами  виконавчої влади, 
органами  місцевого  самоврядування,  суб’єктами  господарювання, 
недержавними організаціями і Церквами? Як навчити регіональну владу бачити, 
помічати, залучати релігійні організації для соціально важливих проектів, а не 
борсатися  в  багні  стереотипів типу  «це  не  наша  Церква,  це  не  наша  віра», 
особливо  зараз,  коли  до  керівництва  обласними  адміністраціями  прийшли  не 
місцеві, а прислані (переважно з Донбасу) чиновники, які слабо орієнтується в 
такій складній сфері, як релігійна, знаходяться поза регіонально поширеними та 
історично вкоріненими духовними традиціями.

  Великі  складнощі  існують  і  в  структурі  самої  влади.  Де,  коли  і як  були 
розмежовані функції і повноваження центральної і регіональної державної влади 
у сфері державно-церковних відносин? Просте підпорядкування уповноважених 
у  справах  релігій  на  місцях  відділам  внутрішньої  політики  адміністрації 
Президента  в  областях  виявилося  небезпечним  у  справі  впровадження 
загальнодержавної політики в сфері ДЦВ, а розформування Держкомнацрелігій 
взагалі є катастрофою в наш час для релігійної сфери.

  Зрозуміло, що держава взагалі має певні преференції в релігійній сфері, що 
часто  не  враховується  релігійними  організаціями.  Будь-яка  влада  прагне  мати 
такі  Церкви,  які  б  підтримували  її,  надавали  моральну,  а  інколи і  матеріальну 
допомогу,  тобто  санкціонували  її  ініціативи  в  різноманітних  напрямках 
діяльності.  Остання  зацікавлена мати  законопослушних  громадян  і серед 
віруючих  також.  Тому  влада  ніколи  не  піде  на  те,  щоб  (а  такі  заклики  часто
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звучать) не втручатися в духовне життя суспільства, повністю відмовитися від 
духовного впливу на своїх громадян. Держава, а тим більше незалежна держава, 
має бути зацікавленою у захисті національних інтересів, забезпечувати загально 
державну безпеку,  де  релігійне  життя  виступає  частиною  збереження 
національної  ідентичності.  Але  ніхто,  крім  Церкви,  не  може  вирішити,  в  яких 
формах  має  існувати  цей  національний  інтерес  в  релігійному  житті  громади, 
яким чином Церква може бути присутньою в бутті нації.

  Формуючи нові комунікативні моделі, і Церква, і держава мають розуміти 
відмінну природу цих інституцій, специфічність механізмів впровадження своїх 
вищих  цілей.  Суб’єкти  державно-церковних  відносин  можуть  досягти 
обопільного успіху лише будучи партнерами, коли і Церква, і держава нестимуть 
однакову відповідальність і матимуть рівні права. Принципово потрібно визнати:
має існувати відокремлення Церкви І (а не ВІД) держави, що передбачає взаємне 
невтручання в справи одна одної, партнерські відносини. Але держава при цьому 
не  чинить  (без  причини)  ніяких  перешкод  щодо  присутності  Церкви в 
суспільстві,  а  Церква  працює  на  духовну  і  соціальну  інтеграцію українського 
суспільства,  посильно  бере  участь  у  суспільно  значимих  акціях  (зокрема, 
боротьба проти СНІДу, наркоманії, екологічних і техногенних катастроф, проти 
війни, соціального протистояння і конфліктів). Духовне відродження людини і 
народу має стати спільною метою всього суспільства.

  В  умовах  нової  соціально-політичної  ситуації  в  Україні  будувати  таку 
систему відносин непросто,  а особливо зараз, коли вектор державної політики 
щодо  Церков  або  не  визначений,  або  активно  змінюється  не  на  користь 
загального  суспільного  блага.  Для  України  благом  сьогодні  є  стабільність, 
проголошена новою владою як парадигма всього суспільного розвитку, в т.ч. і 
його  духовного,  релігійного  сегменту,  партнерство  між  Церквою  і державою, 
між Церквами, але усвідомлене, а не нав’язане кимось.

  Україні загалом, а її регіонам зокрема, зараз дуже важливо обрати реальні 
цілі,  правильно  поставити  завдання,  використовувати  ефективні  методи 
співпраці,  не  налаштовувати  один  одного  проти  себе.  Після  складних  і 
драматичних  подій  в  процесі  постання  незалежної  держави  нарешті 
вималювалися перспективи присутності Церкви в соціально-політичному житті 
країни.  Можливо,  вперше  Церква  заявила  про  свою  незалежність  від  влади, 
показала здатність до самостійних оцінок і вчинків, які суперечили очікуванням 
влади. Церква важко виборола право бути моральним камертоном суспільства –
так  вважають  56%  українців361,  який  чутливо  реагує  на  несправедливості, 
неправду,  зловживання. Церква  – єдина  інституція,  якій  найбільше  довіряє 
народ,  вона  незмінно  впродовж  10  років  посідала  першу  позицію  за  рівнем 
довіри серед усіх суспільних інституцій. Довіру до Церкви засвідчують 72,5% 
українців 362, що свідчить про те, що Церква – чи не єдиний авторитет для нації.

  Загально  визнано,  що  всі  церкви  і  релігійні  організації  зацікавлені  у 
збереженні  такого  статусу  кво,  ступінь  їх  солідарності  надто  високий,  що
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проявляється в колективній позиції та оцінках ними нинішнього етапу ДЦВ, що 
стало  можливим  завдяки  міжцерковному  діалогу,  який  інтенсивно  вівся  всі  ці 
роки.  Треба  відзначити,  що  він  зіграв  свою  позитивну  роль  у  стабілізації 
суспільства, у відродженні віри людей в істину, у поширенні цінностей не тільки 
духовного, морального, релігійного, але й демократичного життя. Колегіальність 
добровільних  рішень  на  підтримку  тих  чи  інших  дій  церков  придавала 
впевненості у тому, що більшість християн, а відтак і Церква, стоять за правду, 
що помилковою є не тільки політика підтримки злочинної влади, але й соціальна 
пасивність, коли йдеться про гідність громадян, про їхні права та обов’язки.

  Ті, хто виступив на боці історичної правди, хто підтримав сили, які бачили 
безперспективність  розв’язання  множинності  проблем,  в  т.ч.  і  релігійних, 
шляхом політико-адміністративного  тиску  (в  кращому  випадку)  або  силовими 
методами,  навряд  чи  тепер  призупинять  початий  міжцерковний  діалог.  Перед 
тими,  хто  в  діалозі,  постають  нові  завдання,  спрямовані  на  консолідацію 
українського  суспільства.  Ті,  хто  помилився  чи  не  визначився  в конкретній 
історичній ситуації, певно, задумаються над штучним самовиключенням себе із 
цього процесу переговорів, домовленостей, спільних заяв і дій. Усвідомлюючи, 
хоч  й  із  запізненням,  що  Церква  живе  в  незалежній  державі,  такі релігійні 
громади  вимушені  будуть  шукати  нові  форми  комунікації  із  суспільством  і 
державою, з іншими Церквами.

  Важко очікувати, що держава, донедавна уособлена у Держкомнацрелігій 
України або місцевих уповноважених у справах релігій, яка щодо тих чи інших 
Церков  виступала  не  партнером  і  захисником,  а  контролером  і  начальником, 
кардинально змінить свою політику навіть начолі із новими політиками. Тому 
Церкви, які очікують від  держави конституційно закріплених гарантій рівного 
відношення до всіх віруючих, поваги до віросповідного вибору кожного, мають 
донести до державних мужів своє бачення майбутніх відносин із державою.

  Характер відносин між Церквою і державою може й повинен змінюватися 
в бік їх гармонізації, але це можливо, якщо і Церква, і влада матимуть внутрішню 
установку на діалог. Важко позбутися минулих стереотипів в цих питаннях, але 
потрібно змінити свою психологічну орієнтацію з протистояння між державою і 
Церквою або виявлення любові тільки до однієї Церкви на партнерство, на рівне 
ставлення  до  всіх,  сформувати  вольову  готовність  до  діалогу  і  здатність  до 
конкретних кроків – зустрічей, спільних зборів, конференцій, обговорень тощо. 
Об’єктивні  умови  для  цього  є:  створена  нормативна  база,  нехай  і не  зовсім 
досконала,  але  така,  що  надає  можливість  для  спілкування  держави  і  Церкви, 
викристалізовується  й  відповідна  громадська  думка  щодо  плідності  саме 
діалогового  спілкування  влади  і  Церкви.  Особливо  важливо  такий діалог 
продовжувати  на  рівні  регіонів,  відновивши  діяльність  обласних громадських 
консультативних  рад  з  питань  свободи  віросповідань,  Ситуація  зміниться  на 
краще,  якщо  члени  цих  рад  будуть  солідарні  у  своїх  вимогах  до  влади, 
усвідомлять необхідність міжрелігійного і міжцерковного спілкування.

  Видрукувано в науковому. збірнику «Регіональні виміри міжконфесійних і 
державно-церковних відносин». ( Хмельницький, 2011).

 

425



 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

7. МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ В СВІТЛІ СОЦІОЛОГІЇ

  Протягом березня-серпня 2004 року в трьох регіонах Україні - Схід, Захід, 
Крим - проводилися  моніторингові  опитування  шляхом  анкетування серед 
населення й експертів щодо стану релігійної толерантності в місцях проживання 
респондентів. Мета опитування - дослідити міру поінформованості суспільства 
щодо  ситуації,  яка  складається  в  сфері  міжконфесійних  відносин, зокрема 
випадків  дискримінації  на  релігійному  грунті,  характеру  відносин  між 
релігійними спільнотами та між Церквами і державою, з'ясувати, як оцінюють 
люди  динаміку  державно-церковних  і  міжконфесійних  проблем  тощо. 
Опрацьований  матеріал дає  можливість  зробити  попередні висновки,  хоча  для 
повноти  картини  є  необхідність  продовжити  почате  дослідження, 
удосконалюючи та універсалізуючи методику його проведення.

  Більшість опитаних - чи це прості громадяни (віруючі або невіруючі), чи 
експерти - зустрічалися із випадками дискримінації на релігійному грунті. Про 
це  красномовно  свідчать  результати  опитування.  Так,  в  Західному регіоні 
наявність релігійних дискримінацій визнало 79% опитаних, а в Східному - 85%.
Правда, в Криму таких тільки 29%, тобто третина опитаних. Така відповідь може 
навести на думку, що в сфері міжрелігійних відносин Крим - найбільш спокійна 
частина  України.  Однак  відомо,  що  це  далеко  не  так.  Незнання  про  випадки 
дискримінації  ще  не  говорить  про  відсутність  самих  таких  випадків.  Та  одна 
справа, коли про це заявляють представники загальної маси мешканців регіону, 
а  зовсім  інша,  коли  про  це  говорять  експерти.  Тим  не  менш,  відповідно  до 
результатів  опитування, 21% експертів  західного  регіону, який  вважається 
найбільш конфліктногенним в релігійному плані, стверджують, що з випадками 
дискримінації за релігійною ознакою не зустрічалися. Хоча малоймовірно, щоб 
люди, які живуть на Заході України нічого не чули і не знали про протистояння 
греко-католиків  і  православних,  про  складність  відносин  між  різними  гілками 
православ’я, про нетолерантне ставлення до деяких протестантських напрямків 
та ін.

  Прагнучи  з'ясувати,  в  яких  конкретних  формах  виявляється  релігійна 
дискримінація, респондентів просили навести реальні факти відмови віруючим у 
праві  на  вихідні  дні,  які  в  тій  чи  іншій  релігійній  традиції  присвячується 
Богослужінню.  Як  показали  відповіді,  виявилося  надто  мало  тих, хто  міг  би 
пригадати  якийсь  конкретний  приклад  дискримінації  за  релігійною ознакою, 
зокрема за таким явним показником дискримінації, як перешкоджання певним 
конфесіям у святкуванні п'ятниці, суботи, неділі чи якихось релігійних свят. Схід 
і Крим слабо інформовані, на відміну від Заходу, в таких питаннях. Тут маємо 
відповідно 80% і 79% опитаних, які навіть не знають, що можуть бути відмови у 
наданні  вихідного  дня  для  Богослужіння  чи  святкування.  Захід,  де  палітра 
релігійних течій не така колоритна, як в інших регіонах країни, проте багатолітня 
присутність поруч таких традицій, як іудаїзм чи протестантизм, не говорячи вже 
про католицизм, просвітила колись суцільно православне або греко-католицьке 
середовище  щодо  особливостей  релігійного  річного,  місячного  чи тижневого
календаря. Сама по собі цифра в 47% тих західняків, хто зустрічався із відмовою
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у наданні нетрадиційного для регіону і домінуючої конфесії вихідного дня для 
Богослужіння, вже говорить про високу інформованість населення, але з іншого
- і  про  факти  дискримінації  за  релігійною  ознакою,  факти  тиску  релігійної 
більшості на владу, заанґажованості самої влади, яка не дотримується Закону про 
свободу  совісті  і  релігійні  організації  і  нерівно  ставиться  до інорелігійних 
традицій.

  Подібними  виявилися  відповіді  респондентів  щодо  відомих  фактів 
безпідставної відмови в реєстрації статутів релігійних організацій. 95% опитаних 
на Сході і 89% опитаних в Криму навіть не чули про таке. Захід продемонстрував 
більшу обізнаність з цією проблемою - сорока двом відсоткам (42%) опитаних 
відомі такі факти, і це, певно, тому, що тут таких випадків значно більше. Можна 
припустити,  що  влада  на  Сході  і  в  Криму  більше  дотримується  Закону,  а  на 
Заході  постійно  порушує  його,  якщо  безпідставно  відмовляє  релігійним 
громадам  у  реєстрації  їх  статутів.  Шкода,  що відповіді  не  конкретизуються 
наведенням якихось прикладів, тож і виникає деяке непорозуміння. З таким же 
успіхом, владу на Заході можна наділити більшою відповідальністю за якістю і 
кількістю  оформлених  статутів, на  відміну,  скажімо,  від  Сходу  і Криму,  владі 
яких байдуже, хто і що реєструє.

  Оцінку діям влади в релігійному питанні продовжила реакція респондентів 
на факти протегування з боку влади Церкві більшості регіону всупереч інтересам 
інших релігійних течій. Майже однакова кількість опитаних як на Сході, так і на 
Заході  (відповідно  65  і  63  відсотки)  знають  про  такі  випадки.  Крим  знову 
підтвердив чи то високого рівня законність місцевої влади, а тому відсутність 
фактів протегування УПЦ МП, яка, по суті, на півострові стала державною, чи 
то малу обізнаність респондентів з цього питання, а чи то так влада зрослася із 
Церквою,  що  пересічний  громадянин  сприймає  це  як  нормальне  явище  і  не 
говорить про якесь її протегування. Лише п'ята частина опитаних засвідчила, що 
знайома із фактами, коли на шкоду іншим релігіям влада підтримує тільки якусь 
одну конфесію.

  Сформульоване  питання  про  обізнаність  респондентів  із  фактами 
ненадання ділянок для будівництва культових споруд, відмови у наданні оренди 
релігійним спільнотам приміщень мало на меті з'ясувати ступінь забезпеченості 
релігійних громад площами для культової діяльності. Відповіді підтвердили, що 
й досі позитивно не розв'язана ця проблема. В Криму 27%, на Сході 35%, а на 
Заході 63% опитаних знайомі з нею. Така різниця у цифрах пояснюється тим, що 
інтенсивність  релігійного  життя  на  Заході  значно  вища,  тому  й  потреба  у 
культових  спорудах  тут  більша,  хоч  визнаємо,  що  Захід  завжди  був  більше 
насичений  релігійними  приміщеннями,  а  відтак  краще  задовольняв потребу  в 
них віруючих. На Заході проблема з богослужбовими площами полягає не в їх 
відсутності,  як  в  інших  регіонах,  а скоріше  в  додатковому  будівництві  через 
поділи  Церков  за  різними  юрисдикціями,  через  відновлення  діяльності 
заборонених в свій час Церков, майно і приміщення яких було або одержавлене
(націоналізоване),  або  віддане  іншим  Церквам.  Саме це  вимагає  збільшення 
кількості молитовних споруд у стільки разів, на скільки Церков чи самостійних
напрямків поділилася та чи інша конфесія, на скільки громад зросла та чи інша
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течія.  Крім  того,  практика  почергового  богослужіння,  яка  була  вимушеним 
заходом  на  Заході  з  метою  кращого  задоволення  релігійних  потреб віруючих, 
лише тимчасово і частково зняла напругу у міжконфесійних відносинах. Кожна 
громада прагне мати свій храм, будинок для молитви чи здійснення релігійних 
служб.  Враховуючи  те,  що  земельні  і  матеріальні  ресурси  Заходу України  в 
міські  зоні  вже  практично  вичерпалися,  то  вирішення  питання  надання 
земельних  ділянок  для  будівництва  храму  чи  молитовного  будинку, самого 
будівництва  культового  приміщення  або  оренди  під  ці  цілі  будь-якого  іншого 
потребує більше часу.

  Міжконфесійні  відносини  в  Україні  характеризуються  ще  випадками 
втручання  однієї  релігійної  спільноти  (конфесії  чи  Церкви)  у  справи  іншої. 
Частіше всього це відбувається в рамках християнства, а особливо православ'я. 
Про  це,  як  показують  результати  опитування, добре  відомо  респондентам, 
особливо  тим,  хто  живе  в  Західному  регіоні.  74%  мешканців  Галичини,  26% 
кримчан  і  25%  мешканців  Донеччини  заявили,  що  знають  про  такі  факти. 
Незнання останніх (наприклад, 75% респондентів зі Сходу) ще не говорить про 
те,  що  таких  втручань  немає.  Тут  знову  таки  зустрічаємося  із  своєрідним 
парадоксом: факт є, але про нього нічого не знає переважна більшість людей, або 
факту немає, що й засвідчує думка переважної більшості людей.

  Треба визнати, що інформованість суспільства щодо релігійного життя та 
його колізій незадовільна, а це залежить від стану інформування громадськості і 
в першу чергу - засобами масової інформації. Незважаючи на велику кількість 
релігійних газет і часописів (біля чотирьохсот), а також світських періодичних 
видань,  які  тематично  близькі  до  висвітлення  проблем  релігійної свободи, 
більшість  ЗМІ  (як  друкованих  чи  електронних,  так  і  радіо  чи  ТБ) майже  не 
інформують  про  згадані  факти  міжконфесійних  відносин  із-за  загальної 
незацікавленості  цією  сферою  суспільних відносин,  із-за  браку  достовірної 
інформації  та  достатньої  кількості  професіоналів-журналістів,  які  б  фахово 
подавали відповідні матеріали. Поодинокими винятками можна вважати газети
"Дзеркало  тижня",  "День",  "Україна  молода",  "Арка",  "Експрес", журнали
"Релігійна панорама", "Людина і світ", "Кореспондент", "Віче", інформаційний 
інтернет-сайт  "РІСУ",  які  не  належать  до  всенародних,  масових,  доступних, 
всюди поширених видань.

  В будь-якому випадку ситуація в релігійній сфері в Україні не така вже й 
спокійна, яку б хотілося бачити нашим громадянам - віруючим і невіруючим, а 
також  державі.  Результати  опитування  довели,  що  зіткнення  на  релігійному 
грунті  в  Україні  існують.  І  про  це  відомо  74%  мешканцям  Західних,  38% -
Південних  й  30% - Східних  регіонів.  Опитальник  дав  можливість  з'ясувати 
причини  протистоянь  і  зіткнень  серед  яких  респонденти  назвали  такі  (запис 
формулювань збережено): втручання в діяльність або критика представниками 
різних  Церков  одна  одну,  зокрема  критичні  висловлювання  УПЦ  МП щодо 
інших  конфесій  і  Церков  та  її  шовіністична  позиція;  намагання  УПЦ  МП 
захопити  своїм  впливом  масову  свідомість,  ЗМІ  та  лобіювання  цією  Церквою 
своїх інтересів в органах влади; нетолерантність в суспільстві і серед віруючих;
розкол  в  православ'ї  та  протистояння  між  УПЦ МП  й  УПЦ  КП;  конфлікт між
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православними  і  католиками  із-за  володіння  храмами;  відмінне  тлумачення 
Святого  Письма  різними  Церквами;  недостатня  християнська  свідомість  і 
необізнаність  із  Святим  Письмом;  відсутність  чіткої  об'єктивної громадської 
думки  і  позиції  суспільства  щодо  міжцерковних  протистоянь;  недостатність 
знань  про  причини  релігійних  відмінностей;  фанатизм  віруючих;  матеріальні, 
зокрема майнові, проблеми.

  Як  видно  із  наведених  респондентами  причин,  їх  можна  об'єднати у 
декілька  груп:  ті,  які  мають  матеріальну  основу  (майнові);  ті, які  пов'язані  із 
низьким  рівнем  розвитку  суспільної  свідомості  (незнання,  неусвідомлення 
цінності  мирного  співжиття,  відсутність  навичок  в  суспільстві  толерантного 
ставлення до іновіруючих); ті, які мають політичне (поведінка певної Церкви в 
суспільстві, розуміння Церквою мети своєї присутності в світі) і суто релігійне
(низький рівень християнської релігійності, незнання основ віри) забарвлення. 
На перший план, як бачимо, висунулися проблеми свідомості - індивідуальної, 
спільнотної  і  суспільної  стосовно  релігійних  протистоянь,  самої присутності 
Церкви  в  світі,  недостатнє  взаєморозуміння  між  віруючими  навіть всередині 
християнства щодо основних буттєвих проблем. Відтак, з метою толерантизації 
міжконфесійних  і  міжцерковних  відносин  головним  постає  не  так  пошук 
взаєморозуміння із невіруючими чи державою, скільки між самими віруючими.

  Порівнюючи  дані  щодо  знання  про  наявність  зіткнень  на  релігійному 
ґрунті  серед мешканців різних регіонів України (74%, 38% і 30%), відзначимо 
невеликий відсоток обізнаних серед тих, хто представляє Схід і Південь України. 
Чи можна розцінювати ці дані як показник спокою і толерантності в релігійному 
житті  цих  регіонів?  Як  тоді  ці  відсотки  корелюються  із  даними  про  значну 
кількість  тих,  хто  знає  про дискримінацію на  релігійному  ґрунті?  Складається 
враження, що у тих, кого оптували в Криму чи на Сході, якесь загальне і розмите 
уявлення  про  дискримінацію,  не  конкретизоване  ні  реальними  фактами,  ні 
власним досвідом. Хіба вони (або ті, хто поруч з ними і яких вони оцінюють) не 
знають, що можна протестувати проти переслідувань на релігійному грунті, що 
свої релігійні інтереси можна захищати, навіть в судовому порядку? Про випадки 
судового  вирішення  питань,  що  виникають  на  релігійному  ґрунті, знає  58% 
опитаних на Заході у порівнянні із 10% східняків або 7% кримчан. Заявивши про 
те,  що  респонденту  відомі  випадки  звернення  релігійних  організацій  до  суду, 
жодний на Сході чи в Криму не зумів навести якогось конкретного прикладу, на 
відміну від Західного регіону , де обізнаність з цих питань значно вища. Тут 74%
населення знає (і не тільки з книжок, але із власної практики) про міжцерковні 
зіткнення, про складності в релігійному житті, про можливість протистояти один 
одному не тільки фізично, відбираючи храми, але й проти влади, судячись то з 
тими, то з тими. Серед випадків звернень до суду наводилися такі: повернення 
храмів, які належали іншій релігійній громаді, незадоволення вимоги Церкви у 
наданні їй приміщення тощо. Певно, на Заході правосвідомість у людей значно 
вища від інших регіонів України, в т.ч. й у віруючих, оскільки вони звертаються 
до суду і в судовому порядку прагнуть відстоювати свої права. Частіше всього 
релігійні організації мають своїх юристів, які стоять на сторожі їх інтересів. Але
якщо  існує  потреба  захищати  свій  релігійний  інтерес,  то  це  означає,  що  він
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частіше нехтується.
  Але  показовим  тут  є  інше.  Виявивши  факти  звернення  релігійних 

організацій до суду, організатори опитування вирішили з'ясувати ефективність 
цих  звернень.  Серед  тих,  кому  відомі  такі  випадки  (10%  на  Сході і 58% на 
Заході),  75%  на  Сході  і  5%  на  Заході  повідомили  про  позитивний результат 
судового  процесу.  Приведений  показник  (75%)  не  має  непокоїти  тих,  хто  не 
вірить  у  справедливість  українських  суддів.  Реальна  позитивність  процесів, 
виходячи з 10% бар'єру тих, хто про них згадав, на загальну кількість тих, хто 
брав  участь  в  опитуванні,  складає  відповідно  незначну  частку - лише  7,5%. 
Непокоїти має інше, зокрема те, що все таки результати судових процесів - чи 
позитивні,  чи  ж  негативні - в  переважній  більшості невідомі ні  експертам,  ні 
пересічним  громадянам.  Жодний  із  кримчан  не  знає  позитивного  судового 
рішення, а 87% кримчан заявили про те, що їм взагалі невідомі наслідки таких 
процесів і 13% просто не дали відповідь, певно, не знаючи про що йде мова. Одна 
із  важливих  характеристик  влади,  в  т.ч.  судової, - публічність,  як  бачимо, 
відсутня в практиці релігійного життя.

  Учасників  опитування  попросили  окреслити  характер  відносин  між 
релігійними  спільнотами,  які  діють  на  території  регіону.  І  виявилося,  що  за 
шкалою, яка була запропонована - добрі, нейтральні, проблемні - лише 25% зі 
Сходу,  16%  з  Півдня  і  15%  із  Заходу  заявили  про  добрі  відносини між 
релігійними  організаціями.  Від  35  до  50  %  (залежно  від  регіону) вважають  їх 
нейтральними і біля 40% по всіх регіонах - проблемними.

  В анкеті було ще одне запитання, яке мало б з'ясувати не тільки характер, 
але  й  стан  міжрелігійних  відносин  в  Україні. Якщо  характер  розкривають, 
зумовлюють причини протистояння, то стан - рівень загостреності останнього. 
Відповідаючи  на  це  запитання,  респонденти  оцінили  стан  відносин у  них  як 
нормальний - 48% (Схід) і 32% (Захід) і як проблемний - 52% (Схід) і 68% (Захід).

В будь-якому випадку ці відносини ще далекі від ідеальних, якщо оцінку
"проблемні" і в одному і другому випадку засвідчують від 40 (найнижчий) до 68
(найвищий) відсотків опитаних. Серед проблем, які визначили опитані і які, на 
їх думку, заважають нормальним відносинам між суб'єктами релігійного життя, 
названі:  відсутність  єдності  серед  християн;  відсутність  єдності  серед  ієрархів 
християнських церков; монополізація ЗМІ Українською Православною Церквою 
Московського  Патріархату;  нетолерантність  в  суспільстві;  неповага  до 
авторитету  Біблії;  відсутність  дієвого,  а  не  показного  діалогу серед 
представників  різних  конфесій  або  пряма  протидія  йому;  нестача спільних 
соціальних  проектів,  взаємного  знайомства,  лояльності  і  поваги у  взаєминах;
недостатня  толерантність  на  рівні  місцевих  громад;  невміння  знаходити 
консенсус,  згоду;  надмірна  амбіційність  лідерів  окремих  Церков; перевага 
політичних  і  економічних  чинників  над  суто  релігійними,  духовними  і 
культурними;  конфесійна  упередженість;  намагання  отримати  переваги  перед 
іншими релігійними організаціями та ін.

  Зазначивши  нестачу  спільних  соціальних  проектів  як  одну  із  причин 
відсутності добрих відносин, цікаво було дізнатися думку про перешкоджання
релігійним  організаціям  при  їх  здійсненні  свого  покликання.  Враховуючи
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популярність таких програм в суспільстві, отримані такі дані: 
 
Чи  знаєте  про  перешкоди  у

програмсоціальнихздійсненні
релігійними організаціями 

Схід Захід  Південь 

Так 50 32 13
Ні 50 68 87

 

 

  

 

 

 

 

  Як бачимо, є розбіжності між регіонами у відповідях на запитання, інколи 
значні. На жаль, ми не отримали роз'яснень респондентами своїх "так" чи "ні". 
Цікаво  було  б  довідатися:  Хто  і  кому  заважає  в  регіонах  допомагати  бідним, 
бездомним,  дітям-сиротам,  ув'язненим?  Чому  не  дають  Церквам  здійснювати 
соціальні програми на Сході? Чому Захід, де тривалий час діють добре відомі 
своєю соціальною спрямованістю католицькі і протестантські програми, також 
свідчить про перешкоди в цій сфері? 87% відсотків тих, хто представляв Крим і 
кому не відомі такі перешкоди, з одного боку, можуть свідчити про відсутність 
будь-якої діяльності, а з іншого - про надмірну й успішну активність Церкви у 
здійсненні соціальних програм в Криму. Чи це відповідає дійсності?

  Не менш контроверсійними виявилися відповіді щодо присутності Церкви 
в школі. І хоч співвідношення між тими, хто знає і хто не знає про проблеми в 
цій сфері, прямо протилежні за регіонами (відповідно 16 і 84 відсотки в Криму, 
40 і 60 відсотків на Сході і 68 і 32 відсотки на Заході), цифри ці є свідченням 
складності  процесу  введення  курсу  християнської  етики  або  будь-якої  іншої, 
релігійного спрямування дисципліни в навчальні плани школи. Власне, питання 
не з'ясувало: респонденти "за" чи "проти" релігійної освіти в системі державних 
шкіл. Воно тільки прагнуло виявити напругу, яка навколо цієї проблеми існує. 
Але те, що українське суспільство щось чуло і демонструє різне сприйняття меж 
і  характеру  присутності  Церкви  в  школі - це  вже  добре.  Напевно,  в  різних 
регіонах цей характер і межі будуть різними. Захід, як відомо, на 97% підтримує 
введення християнської етики, тому, напевно, ці 68% виявляють кількість тих, 
які знайомі із незадоволеним станом впровадження релігії в школі. І це не тільки 
на Галичині, де цей процес розпочався в вигляді експерименту, який триває вже 
досить  довго,  але  так  і  не  набув  конституційного  обґрунтування. Допоки  не 
будуть  внесені  і  прийняті  зміни  до  Конституції  та  Закону,  які  по-новому 
регламентуватимуть  відносини  між державою  і  Церквою,  Церквою  і школою, 
доти введення християнської етики буде існувати як експеримент і доти будуть 
незадоволені від її невведення.

  Щодо Криму чи Сходу, які не попали в експериментальну зону, то важко 
сказати, про що свідчать показники в 16% і 40%. Бажано було б уточнити зміст 
відповідей респондентів додатковими відкритими питаннями та одержати на них 
відповіді,  які  дали  б  можливість  наповнити  ці  цифри  реальним  значенням. 
Ясності тут не вносять навіть відповіді на наступне питання: Чи зустрічалися Ви 
з випадками примусової участі дітей в уроках релігії? Схід дає 0%, Крим - 15%,
а ось Захід - аж 47%. І знову постає питання: про що це говорить? Про те, що на
Сході зовсім немає уроків з релігії, тому немає й примусу? Чи уроки є, а примусу
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немає,  всі  задовольняють  свої  потреби  в  релігійному  навчанні,  але  на  яких 
умовах - чи це факультатив, чи поза школою, чи як?

  Так  само  і  з  Заходом  не  все  з'ясовано.  47  відсоткам  опитаних  відомі 
конфлікти  через  примусове  навчання  релігії.  Але  така  кількість обізнаних  в 
конфлікті  зовсім  не  пропорційна  кількості  самих  конфліктів.  Хіба  не  може 
якийсь  одиничний  факт  (наприклад,  про  одного  єдиного  школяра-баптиста  в 
одній  єдиній  школі  всієї  Галичини,  який  відмовився  відвідувати християнську 
етику,  бо  її  викладає  або  православний  священик,  або  греко-католицька 
монашка) стати широко відомим завдяки пресі, яка повідомила про цей випадок 
і  узагальнила  його  аж  до  типового  для  всього  регіону.  Але  разом з  тим  53% 
опитаних на Заході заявили, що про примус в релігійному навчанні не знають.

  Визначаючи  високий  рівень  проблемності  у  відносинах  між  різними 
конфесіями,  респонденти  виявилися  майже  одностайними  в  оцінці  стану 
відносин  між  релігійними  організаціями  та  державними  органами  влади. 
Традиційно  високий  відсоток  тих,  які  оцінили  цей  етап  як  нормальний, 
проживають в Криму і на Сході - відповідно 82 і 70 відсотків. Але й Захід, такий 
обізнаний  і  критичний,  вважає,  що  державно-церковні  відносини 
характеризуються  скоріше  як  непроблемні,  ніж  проблемні  (63%  проти  37%). 
Серед  проблем,  які  все  ж  існують в  цій  сфері,  респонденти  виділили  такі:
необізнаність органів влади з цього питання; активне домінування УПЦ МП в 
суспільстві  через  органи  влади  та  ЗМІ;  відкрита  дискримінація  Церквою 
Московської  юрисдикції  віруючих  інших  конфесій;  відсутність  серед 
представників  органів  влади  таких  фахівців,  які  повинні  проводити  виважену 
державну політику в сфері релігійного життя, виявляти однакове ставлення до 
релігійних організацій різних конфесій; орієнтація органів влади в своїй політиці 
та діях винятково на УПЦ МП; відсутність бажання у держави в діалозі з іншими 
релігійними організаціями окрім УПЦ МП; використання релігійного іміджу не 
за призначенням; невизначеності у формах відносин між Церквою і державою;
зволікання  владою  повернення  храмів  і  монастирів  їх  колишнім  власникам;
невирішеність питання власності прицерковної землі; незацікавленість держави 
і  відсутність  фінансової  підтримки  органами  влади  соціальних  програм 
релігійних  організацій;  певна  конфесійна  заанґажованість  влади на  місцях,  а 
отже  й  відсутність  толерантного  рівного  відношення  влади  до  представників 
різних  релігій;  безпідставна  упередженість  влади  щодо  нових  нетрадиційних 
релігійних течій.

  Саме завдяки активній позиції центральних державних органів влади, які 
концептуально і практично виступають проти конфліктів на релігійному грунті, 
всяк  прагнуть  звести  їх  до  мінімуму,  більшість  респондентів  вважають,  що 
кількість  конфліктів  на  релігійному  грунті  за  останні  роки  зменшилася.  Так 
відповіли 70% східняків, 68% західників. Цифра, яка отримана з Криму (18%), 
на  нашу  думку,  є абсолютно  випадковою.  Настоюючи  на  тому,  що  кількість 
конфліктів  зростає  (34%  опитаних  тут)  або  ж  залишається  на  тому ж  самому 
рівні,  як  і  колись  (44%),  кримчани  самі  собі  суперечать,  оскільки  зростання 
конфліктів  означало  б  збільшення  дискримінації  за  релігійною  ознакою,
зростання проблемності в міжрелігійних відносинах, втручання однієї спільноти
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в справи інших і т.п., що в їхніх відповідях представлено найнижчими по Україні 
показниками  (29,  34,  26  відсотків).  Тому  такий  спад  притаманного  кримчанам 
оптимізму стосовно релігійної сфери, демонстрований в попередніх відповідях 
на  питаннях,  свідчить  про  дивовижний  хаос  в  їхніх  головах  з  цього  питання, 
виявляє  їх  необізнаність,  а  подеколи  й  наївність.  Є  підстави  довіряти  скоріше 
іншим регіонам, які хоч і вирізняються кількісно, але мають спільну тенденцію 
в  своїх  оцінках  релігійного  життя.  Так,  те,  що  кількість  конфліктів  на 
релігійному  ґрунті  зросла,  вважає  15%  опитаних  на  Сході  і  10%  опитаних  на 
Заході, що зменшилась - відповідно 70% і 68% і що залишилась на тому ж рівні
- відповідно  15%  і  22%.  Оптимістичніше  виглядають  результати  щодо змін 
характеру  відносин  між  головними  суб'єктами  релігійного  життя  в Україні за 
останні  роки.  Кількість  тих,  які  вважають,  що  ці  відносини  покращилися  або 
принаймні залишилася на тому рівні, складає більшість - 100% (відповідно 58%
і 42%) опитаних на Сході і 90% (відповідно 37% і 53%) опитаних на Заході. Серед 
західних  мешканців  все  таки  є  10%  надто  критично  налаштованих  щодо 
позитивних  змін  в  міжконфесійних  відносинах,  але  загальна  тенденція  до 
мінімізації проблемності в цій сфері очевидна.

  Підсумковими  можна  вважати  оцінки  респондентами  стану  релігійної 
свободи в Україні на сьогодні. Як "нормальний" і відповідно як "проблемний"
його визначили 57% і 43% східняків, 63% і 32% західняків, 83% і 13% кримчан. 
Проблемність  в  цій  сфері  була  окреслена  положеннями,  які  багато в  чому 
збігалися  із  причинами  міжконфесійного конфлікту,  проблемами  в 
міжрелігійному  спілкуванні  і  державно-церковних  відносинах:  домінування 
віруючих  та  ієрархів  Української  Православної  Церкви  Московського 
Патріархату та їх активне лобіювання своїх інтересів через ЗМІ, органи влади та 
масову  свідомість;  не  вирішена  проблема  стосовно  можливості  викладання 
курсів з християнської етики в школах України; небажання або невірна політика 
стосовно  надання  ефірного  часу  для  релігійних  організацій  за  винятком  УПЦ 
МП; слабка інформованість населення щодо стану релігійної свободи; небагато 
уваги  ЗМІ  (лише  спецвидання);  політизованість  релігійних  відносин;  брак 
священичих  кадрів;  брак  церковних  приміщень;  брак  взаємопорозуміння  і 
любові;  низький  рівень  релігійної  освіченості  всіх  верств;  криза  офіційного 
православ'я; релігійна нетерпимість; розвиток релігійних організацій за рахунок 
нищення  нерелігійних  культурно-духовних  осередків;  протегування  з  боку 
держави одній релігійній групі; регіональні преференції.

  Як  бачимо,  українське  суспільство  не  вільне  від  проблем  в  сфері 
міжконфесійних  відносин,  від  дискримінацій  за  релігійною  ознакою.  І  про  це 
частково відомо населенню України. Але ступінь поінформованості суспільства 
і рівень обізнаності його членів є недостатніми, особливо на Півдні країни. Як 
показали результат опитування, саме це є основною причиною зниження рівня 
толерантності в українському соціумі і “середній”, як визначив один респондент, 
рівень свобод в релігійній сфері.

Видрукувано взбірнику«Толерантність:сфераміжцерковнихвідносин–релігієзнавчийаналіз».
(К.,2004). 
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8. АНТИСЕКТАНТСКАЯ ИСТЕРИЯ В УКРАИНСКИХ СМИ:
ВИДИМЫЕ И НЕВИДИМЫЕ ПРИЧИНЫ

  Интерес средств  массовой  информации  (далее  – СМИ)  на  постсоветском 
пространстве к сектам и так называемым сектам – явление новое как для СМИ, 
так и для сект. Точкой отсчета в истории их взаимоотношений - очень непростых, 
противоречивых,  неоднозначных - можно  считать  время  появления  новых 
религиозных  феноменов  в  СССР,  а  это конец  80-х-начало  90-х  годов  пр.ст. 
Первая  значимая  манифестация  своего  присутствия  в  обществе  со  стороны 
Великого Белого Братства (ВББ) поставила перед СМИ проблему ее освещения:
как и что написать о данном явлении?

  Ужас и  страх от  неизвестности  заявившего  о  себе  движении,  отсутствие 
журналистского  опыта  работы  с  такого  рода  материалом,  живучесть общей 
антирелигиозной настройки в общественном сознании и многое другое привели 
к тому, что первые публикации о новых религиозных движениях (далее – НРД)
были робкими, даже беспомощными, одномерными и пр. ВББ, как и все новое в 
религиозной  жизни,  однозначно  воспринималось  как  зло,  о  чем  в  таком 
контексте и  писали  журналисты.  Немногим  пришло  в  голову  пообщаться  с 
самими «сектантами», экспертами, обратиться к международному опыту борьбы 
с асоциальными духовными явлениями. Первые публикации о сектах строились 
на  основании  информации,  полученной  из  книг  авторов  советской  школы  с 
красноречивым  названием  «Яд  с доставкой  на  дом»,  «Овцы  в  волчьей  шкуре 
среди нас» и пр.

  За  последние  годы  ситуация,  естественно,  изменилась:  новые 
религшиозные  движения из  случайного  и  единичного  явления  превратились  в 
закономерность.  Увеличилась  количество  общин,  направлений  и 
последователей.  Все  это  потребовало  соответствующего  информационного 
освещения, которое стало и более разнообразно, и более профессионально.

  В  украинских  СМИ  пока  еще  не  сложилось  единого  подхода  к  НРД  – в 
целом  отрицательного  или  нейтрального  (о  положительнои  даже  подумать 
нельзя), однако мы можем отметить те тенденции в их формировании, которые 
очень показательны для постсоветских СМИ.

  Несмотря  на  существующие  в  Украине  факультеты  и  даже  институты 
журналистики, среди  тех,  кто освещает  в  СМИ  тему  новых  религий, почти не 
найдете  профессиональных  журналистов.  Как  правило,  на  религиозные  темы 
пишут историки, философы, культурологи, психологи и др., что, без сомнения, 
сказывается  на  качестве  и  уровне  публикаций.  Нет  смысла  убеждать  в 
обязательности  профессионального образования  для  освещения  такой 
деликатной  сферы,  как  религия.  Постепенно  приходит  понимание 
необходимости  подготовки  журналистов,  специализирующихся  на  духовный 
проблемах.  Так,  в  Институте  журналистики  Киевского  национального 
университета  им.  Т.Шевченко  введен,  разработанный  профессором  А.Бойко, 
спецкурс  «Религиозная  проблематика  в  украинских  масс-медиа».  Хотя  есть  и 
другое  мнение,  на  основании  которого  отрицается  необходимость  всякой
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специализации  в  журналистике:  «Церковная  журналистика  – это  обычная 
журналистика» (В.Анисимов - представитель пресс-службы УПЦ МП).

  Неорелигиозная тематика, как и религиозная кстати в целом, не входит в 
поле приоритетных интересов СМИ. Только 3% всех публикаций светских СМИ
(согласно  мониторинга  А.Колодного)  касается  религии. Не  прибыльная,  не 
влиятельная, не важная сфера жизни общества, поэтому и не пользуется спросом, 
общественная  потребность  в  информировании  о  ней  критически  мала.  Из 
огромной  армии  украинских  журналистов  по  пальцам  можно  пересчитать 
журналистов,  которые  вообще  пишут,  и  единицы  тех,  кто  профессионально 
пишет по религиозной тематике.

  Общий  уровень  поданных  материалов  о  религии  поражает  своей 
ограниченностью,  но  еще  больше  – агрессивностью.  Ясно,  что  ситуацию 
необходимо менять. И не только путем образования и просвещения журналистов 
по  религиозным  вопросам  в  форме  семинаров,  тренингов,  экспертных 
консультаций,  общения  с  лидерами  религиозных  общин  или  путем 
распространения  качественной  литературы  о  религии,  а  и  приглашая 
журналистов  на  серьезные  форумы  с  участием  зарубежных  экспертов, 
государственных  и  религиозных  деятелей,  отечественных  ученых.  Важно 
озаботиться  фундаментальной  подготовкой  журналистскому  ремеслу тут,  в 
Украине,  создавая  им  возможности  стажировки  в  западных  СМИ,  со 
студенческих  лет  приучая  будущих  журналистов  к  авторитетному  мнению 
экспертов, к соблюдению журналистской этики. Возможно тогда б не звучали 
такие слова и высказывания в прессе, по радио и телевидению, которые обижают 
представителей самих новых религий, не говоря уже об их исследователях.

  Анализируя  состояние  освещения  религиозной  тематики  в  СМИ, 
необходимо  признать,  что  ситуация  неутешительная.  И  не  столько в  узости  и 
одномерности  подаваемой  информации,  сколько  в  неразработанности 
профессиональных подходов к религиозным процессам.

  Но,  с  другой  стороны,  журналист  употребляет  ту  информационную  еду, 
которую готовят всем нам сами религиозные организации. Большинство из них 
не  умеет,  а  иногда  и  не  хочет  работать  со  СМИ.  Уровень  и  качество 
информпродуктов, которые выходят из кабинетов пресс-служб Церквей, часто 
далеки  от  элементарной  нормы,  которая  предъявляется  к  такого  рода 
документам. Поэтому требуется особое внимание со стороны самих Церквей к 
церковным  сообщениям  о  деятельности  Церкви.  Этот  сектор  – религиозная 
журналистика – подается контролю, чего не скажешь о светской, которая знает 
только  одного  хозяина  – редактора.  Редакторские  политики  украинских  СМИ 
относительно  религий  – чрезвычайно  разношерстны:  от  популистских  и 
зависящих от аппетита потребителей или узко конфессиональных, убеждающих 
в истинности только своей религии, только своих конфессиональных подходов, 
до  стремящихся  к  объективности  и  серьезности  или  базирующихся  на 
достоверности  фактов,  но  манипулирующих  сознанием  читателя  в  ожидаемом 
направлении.

Что же делать? Кроме внутренней работы над собой, совершенствования
себя  и  своей  точки  зрения,  немалую  пользу  может  принести  обращение  за
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советом, разъяснением, комментарием, экспертной оценкой к людям, авторитет 
которых  достаточен  для  серьезных  выводов  относительно  того  или иного 
события.

  На  поправение  ситуации  в  СМИ  относительно  освещения  деятельности 
НРД  обратили  внимание  ученые-религиоведы,  общественные  организации, 
призванные  защищать  свободу  слова,  свободу  мысли  и  совести,  сами 
журналисты.  Так,  Украинская  Ассоциация  религиозной  свободы,  в  состав 
которой  входят  представители  Церквей,  религиозных  и  общественных 
организаций, научные сотрудники, обратилась к владельцам и представителям 
средств массовой информации Украины по поводу непрекращающихся случаев 
предельно  предубежденного освещения  религиозной  жизни  в  украинском 
медиапространстве.  В  обращении,  в  частности,  говорится:  «В  печатных  и 
электронных  СМИ  мы  постоянно  сталкиваемся  с  „кровожерливими”,
„підступними” и „лицемірними” лицами, в которых просто невозможно узнать 
наших  соотечественников,  добросовестных  налогоплательщиков,  добрых 
родителей и достойных граждан, чья вина заключается лишь и только в том, что 
они исповедуют другую, чем большинство украинцев, веру. В конце концов, все 
их „преступления” состоят в том, что их религии другие, что они верят в то, что 
считают  достойным  веры  и  громко  и  открыто  говорят  о  своих  убеждениях. 
Свобода слова для нас так же священна, как и свобода совести. Но когда на фоне 
обвинений  в  адрес  „зловісних  сект”  демонстрируются  видеосъемки из 
богослужений  євангельско-протестантских  Церквей,  к  которым  принадлежат 
сотни  миллионов  землян  и  сотни  тысяч  наших  соотечественников - это, 
согласитесь,  досадно.  Когда  рассказ  об  украинских  религиозных  сообществах 
иллюстрируются  съемками  каких-то  неизвестных  религиозных  собраний  на 
других континентах или даже сеансов гипноза и парамедицинских исцелений -
это просто непрофессионально. Почти системными стали обобщения, согласно 
которым  правонарушение  одного  человека  или  общины  распространяются  на 
целое  религиозное  течение,  когда  без  каких-либо  доказательств  (не  говоря  о 
выводах  правоохранительных  органов)  речь  идет  о  причинно-следственной 
связи  между  общественно  опасными  действиями  лица  и  его  религиозной 
принадлежностью, когда все религиозные проявления, которые не вписываются 
в авторское представление о „своем родном”, тавруются и унижаются.

  Если  одним  из  нас  разрешается  верить,  а  другим - нет,  одним  можно 
высказывать свои религиозные чувства, а другим запрещается - то это является 
и оскорблением человеческой совести, и угрозой межконфессионального мира, 
и  нарушением  Основного  Закона  страны.  Украинское  законодательство 
защищает  совесть  граждан  от  обнародования  необъективных  материалов, 
использование СМИ для разжигания религиозной вражды, оскорбления чувств 
граждан  в  связи  с  их  религиозными  убеждениями.  (Здесь  можно  сослаться  на 
статью 5 и 46 Закона Украины «Об информации»; 6, 59, 60 Закона Украины «О 
телевидении  и  радиовещании»;  статью  161  Уголовного  кодекса  Украины  и 
прочие).  Но  сейчас  речь  идет  не  столько  о  праве,  сколько  об  этике.  Мы 
призываем украинских журналистов к большей ответственности  перед своими
читателями, слушателями и зрителями; к более добросовестному обращению с
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фактами,  к  большей  требовательности  к  своим  материалам,  к  тщательной  их
363подготовке» .

  УАРС также призвала оценить тот уникальный дар свободы, который она 
получила  вместе со  своей  независимостью,  «в  частности  и  свободу  совести  и 
вероисповедания,  которая  принадлежит  к  фундаментальным  правам  человека. 
При этом нужно учесть то, что, согласно предоставленным законодательством 
Украины прав и возможностей, Церкви и религиозные организации, в частности 
и  так  называемые  «нетрадиционные»,  совершают  значительный  объем 
общественно  важной  деятельности,  помогая  государству  в  решении сложных 
социальных  проблем  настоящего.  При  этом  важную  роль  в  сохранении 
межконфессионального  согласия  и  терпимости  сыграют  средства  массовой 
информации,  которые  не  могут  и  не  должны  толкать  общество  в  пропасть 
межконфессиональной  вражды,  противостояния  на  религиозной  почве и

364нетерпимости к религиозным меньшинствам» .
  В среде журналистов также обеспокоились состоянием дел в украинских 

медиа.  Соответствующее  заявление  сделала  Ассоциация  “Новомедиа” 
относительно  “антисектантской”  истерии  в  украинских  СМИ,  обратившись  не 
только  к  братьям-журналистам,  но  и органам  государственной  власти, 
украинским  и  международным  правозащитным  организациям.  Журналисты-
христиане  высказали беспокойство  по  поводу  роста  количества  случаев 
предубежденного  и  необъективного  освещения  украинскими  масс-медиа 
религиозной  тематики.  Отмечено,  что  наблюдается  появление  новой волны 
материалов  о  так  называемых  «неорелигиях»  или  «сектах»  в  эфире 
общенациональных  телевизионных  каналов  (1+1,  СТБ,  ICTV  и  др.)  и на 
страницах  печатных  изданий  («Зеркало  недели»,  «Дело»,  «Комсомольская 
правда» и др.). Почти все эти публикации и телевизионные сюжеты искривляют 
факты  об  официально  зарегистрированных  протестантских  христианских 
церквьях  (харизматы,  пятидесятники,  баптисты  и  другие  религиозные 
объединения и организации) в Украине 365.

  В  Заявлении  подчеркивается,  что  «таким  образом  украинские  СМИ 
распространяют нетолерантность  и  провоцируют  религиозную  вражду  в 
обществе.  Работники  многих  масс-медиа  демонстрируют  отсутствие 
необходимых  знаний  и  профессиональных  навыков  в  освещении  религиозной 
тематики».  Авторы  Заявления  предполагают,  что  своими  “антисектантскими 
сообщениями”  журналисты  и  масс-медиа  выполняют  чей-то  заказ  для 
поношения доброго имени евангельских церквей и сотен тысяч их верных».

  Признаком  профессионализма  в  журналистике  всегда  считалось 
объективное  освещение  любых  событий  и  явлений,  предоставление 
возможности всем сторонам высказать свою точку зрения. К сожалению, этого 
мы  не  увидели  в  сюжете  от  14  ноября  2007  г.,  в  котором  прозвучали 
многочисленные  обвинения  в  адрес  евангельских  Церквей  без  убедительных 
доказательств  вины  или  подтвержденных  фактов  относительно  их
                                                 

 (УАРС) України  //ЗМІдо

  
  

363 См.:  Звернення  Української  Асоціації  релігійної  свободи
http://www.adventist.org.ua/news_zvernnenia_uars_do_zmi_ua.html.
364 Там же.
365 См.: http://novomedia.org/modules/news/article.php?storyid=703.
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деструктивности.  Были  лишь  эмоциональные  высказывания  “пострадавших 
родственников” и “экспертов”, которые так конкретно и не указали ни на одну 
из  протестантских  Церквей  Украины.  Таким  образом,  отсутствие  четкого 
перечня  “деструктивных  религий”  приводит  к  тому,  по  мнению  авторов 
обращения, «что под искусственное определение “секта” попадают официально 
действующие согласно украинскому законодательству протестантские Церкви с 
многолетней историей существования на территориях Украины. Вместе с тем ни 
один  пастор  или  протестантский священник  не  имел  возможности 
прокомментировать эти обвинения в эфире ТСН. Подобные сюжеты на канале 
1+1  и  других  телевизионных  каналах  Украины  считаем  такими,  что обижают 
религиозные чувства всех верующих протестантских конфессий государства».

  Не  меньшее  удивление  у  членов  Ассоциации  вызвала  серия  так 
называемых  “антисектантских”  публикаций  в  газете  «Дело»,  в  которых 
журналист  Владислав  Павлов  называет  евангельских  христиан  слабыми, 
искалеченными  людьми,  не  способными  логически  мыслить  и  делать 
правильный  выбор  в  жизни.  «Свои  субъективные  догадки  и  предположения 
автор публикаций, - говорится в Заявлении, - выдает за авторитетные выводы, 
полученные им во время собственного журналистского расследования. Вместе с 
тем  выводы  настоящих  специалистов  и  религиоведов  в  этих  материалах 
отсутствуют,  хотя  он  и  получал  консультации  от  них.  Должны  заметить,  что 
Павлов  сам  путает  определенные  факты  относительно  тех  или  других 
религиозных конфессий. Его анализ религиозных организаций есть достаточно 
поверхностным.  Все  это  свидетельствует  о  том,  что  целью  этой  серии 
репортажей  было  не  объективное  освещение  деятельности  христианских 
евангельских  церквей,  а  раньше  времени  спланированное  распространение 
определенных стереотипов относительно них, что может быть удобным третьей 
стороне».

В  Заявлении  особенно  подчеркивается,  что  употребление  терминов
“адепты”, “сектанты”, “тоталитарные культы”, “зомбирование”, “завербовали” и 
подобных им недопустимо относительно сотен тысяч граждан Украины, которые 
являются  верующими  разных  евангельских  церквей.  Такие  определения  не 
имеют  под  собой  ни  научного,  ни  исторического,  ни  религиоведческого 
основания, а лишь приводят к очередному противостоянию в обществе.

  Ссылаясь  на  норму  украинского  законодательства  относительно  любого 
прямого или косвенного ограничения прав, установление прямых или косвенных 
преимуществ  граждан  в  зависимости  от  их  отношения  к  религии,  равно  как  и 
разжигание  связанных  с  этим  вражды  и  ненависти  или  оскорбление чувств 
граждан, тянут за собой ответственность перед законом (ЗУ «О свободе совести 
и религиозные организации», Статья 4), авторы заявления отчетливо дали понять 
о наказуемости такой деятельности представителей СМИ.

  Вместо освещения в СМИ социально востребованной помощи обществу со 
стороны  Церквей,  большинство  журналистов  и  редакторов  именно  из-за  того, 
что эта работа лишена скандальных черт и коммерческой привлекательности, не 
пишут об этой сфере деятельностью Церквей. Когда в информационных сюжетах
речь  идет  о  многодетных  семьях,  которые  усыновляют  детей-сирот  или  ВИЛ-
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инфицированного  ребенка,  масс-медиа  забывают  сообщить,  что  эти  люди -
евангельские  христиане.  Те  самые  люди,  которых  журналисты  называют
“сектантами”,  получают  высокие  государственные  награды  от  Президента  и 
Кабинета Министров Украины, имеют огромную общественную поддержку.

  Естественно возникает вопрос: кто инициирует “охоту на ведьм”; кому в 
Украине выгодно устраивать “антисектантскую” истерию? Почему журналисты 
не готовы к открытому общественному обсуждению места и роли новых общин 
в Украине?

  Учитывая  все  имеющиеся  тенденции  и  зафиксированные  случаи 
распространения религиозной вражды через СМИ, авторы Заявления обратились 
к власти с конкретными вопросами и требованиями:

  «1.  Просим  Государственный  комитет  телевидения  и  радиовещание, 
комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации, 
Национальный  Совет  Украины  по  вопросам  телевидения  и  радиовещания, 
Государственный  комитет  Украины  в  делах  национальностей  и  религий, 
Генеральную  прокуратуру  Украины  употребить  необходимых  решительных 
действий  относительно  защиты  общества  от  необъективной  и  заговорной 
информации  о  христианских  евангельских  протестантских  церквях, которая 
провоцирует религиозную вражду в обществе. Также просим в установленный 
законом срок сообщить Ассоциацию “Новомедиа” о принятых мерах.

  2. Требуем официальных и публичных извинений от руководства канала 
1+1,  журналистки  Валентины  Доброты,  главного  редактора  газеты  “Дело”, 
журналиста  Владислава  Павлова  за  неправдивую  и  предубежденную 
информацию,  которую  они  распространяют  через  СМИ,  и  которая  оболгала 
сотни тысяч украинских верующих и обидела их религиозные чувства.

  3. Акцентируем внимание украинские масс-медиа и журналистов на то, что 
протестантские  евангельские  Церкви  не  имеют  ничего  общего  с  “Белым 
братством”, мормонами, сайентологами, расселистами (“Свидетелями Иеговы”)
и  другими  религиозными  организациями,  которые  не  исповедуют 
фундаментальные доктрины христианства и Никейский символ веры.

  4. Призываем украинские масс-медиа быть взвешенными и объективными 
в  освещении  религиозной  тематики,  а  также  уважать  религиозные  чувства 
граждан Украины, уважать свободу совести, гарантированную отечественным и 
международным законодательством».

  В  последнее  время  страсти  поутихли,  но  нет  никакой  гарантии,  что  в 
определенное время снова не вытянут на свет деструктивность и тоталитарность 
новых религий, чтобы попугать обывателя. Похоже, что делается это в ситуации 
обострения политической и экономической ситуации, чтобы оттянуть внимание 
простого украинца от реальных проблем. Нельзя отрицать, что НРД прибавили 
нам  проблем,  но  не  настолько,  чтобы  всю  вину  за  долголетнюю  стагнацию 
украинского общества сваливать на их адептов.

  До  сих  пор  в  общественном  мнении  Украины  не  сложилась  одна  точка 
зрения относительно вреда или пользы неорелигий. Мнения разделились. Одна 
часть  общества,  олицетворенная  в  сообществе  богословов,  членов семей,
которые пострадали, как они считают, от неорелигий, настроена решительно: все
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неорелигии  являются  вредными  для  человека  и  общества, они  отличаются  от 
столетиями проверенных истин, несут в себе опасность разрушения личности и 
дестабилизации  общества,  поэтому  их  нужно  запретить  во  избежание 
возможных трагедий в будущем. Оппоненты считают, что ничего страшного в 
распространении новых религий нет, наоборот - их появление свидетельствует о 
духовных  поисках  человечества;  которые  нужно  культивировать  и 
поддерживать. Третья часть, представленная экспертами из разных сфер, заняла 
более взвешенную позицию: глубоко выучить явление, понять действительные и 
идейные причины их возникновения, динамику и стратегию развития, проводить 
постоянный мониторинг изменений, которые происходят в религиозной среде, 
отслеживать тенденции неорелигиозных процессов, вести активную социальную 
работу среди адептов неорелигий с целью коррекции их поведения и ориентаций. 
Ни одна из приведенных позиций не доминирует в общественном сознании или 
государственной политике относительно новых религий той или другой страны. 
Одной  из  них  не  хватает  признания  прав  человека  как  высочайшей ценности 
демократического  общества,  в  частности  в  сфере  свободы  совести, которая 
предусматривает уважение к любому мировоззренческому и духовному выбору. 
Другая - не  учитывает  солидарные  интересы  сообщества,  народа,  социума 
вообще,  а  это  создает  конфликт  между  общественными  духовными 
приоритетами и индивидуальными свободами.

  Дистанциирование  разных  подходов  и  точек  зрения  относительно  НРД 
происходит не по географическому или конфессиональному, политическому или 
национальному  принципом.  В  каждой  стране - от  либеральной  Европы  и 
демократических  США  до  феодальных  стран  исламской  Азии  или 
посткоммунистических  держав  бывшего  СССР  и  Дальнего  Востока -
сосуществуют  умеренные  приверженцы  и  непоколебимые  противники  новых 
религий,  которые  отыскивают  достаточно  убедительные  аргументы  в пользу 
решительных мер против НРД или гуманистических призывов за право человека 
исповедовать  индивидуально  или  коллективно  альтернативную  систему 
ценностей, которыми возникают новые религии для их последователей.

  Учитывая то, что наше представление о новых религиях, которое активно 
формируют  СМИ, не  всегда  совпадает,  а  чаще  всего  не  совпадает  с  самими 
феноменами,  было  бы  естественным  ожидать  сближения  сущности  и  формы, 
явления и представления о нем, в чем немалую роль призваны и могут сыграть 
СМИ

  Видрукувано в №13 щорічника «Релігійна свобода: релігія в 
постмодерному суспільстві – соціально-політичні, правові та конфесійні 
аспекти» ( К., 2008).

9. ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ І
ЗАКОНИ ФІЗИКИ

  Двадцятип’ятирічні  спостереження  автора за  формуванням  взаємин  між 
державою  і  Церквою  в  Україні,  а  також  історичний  екскурс  у  цей сегмент
суспільних відносин, як в нашій, так й інших країнах, наводять на думку про те,
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що процеси, які відбуваються в суспільно-релігійній сфері, підпадають під дію 
не  тільки  соціальних,  але  й  природних  законів.  Державно-церковні  відносини
(далі  – ДЦВ),  запущені  колись  самим  фактом  існування  держав  і  релігій
(Церков),  завжди,  поки  існуватимуть  держави  і  Церкви,  будуть  знаходитися  в 
стані  хитання,  здійснюючи  регулярні  хитальні  рухи.  Полярними  (протилежно 
крайніми)  точками  цих  хитань  є  наявність  (до  надмірності)  або  відсутність
(майже цілковита) взаємин між державою і Церквою.

  Площина  хитань  маятника  знала  багато  різних  міток,  що  з’являлися 
внаслідок  пересічення  інтересів  держави  і  Церкви,  які  в  той  чи інший  спосіб 
креслили  свою  історію  ДЦВ,  в  т.ч.  і  в  Україні.  За  дивним  збігом обставин  24 
лютого  2011  года  модель  маятника  Фуко  з’явилась  і  в  Києві,  в  Київському 
Політехнічному інституті. Модель ця вважається найбільшою в СНД і однією з 
найбільших  в  Європі,  де  вперше  цей  маятник  публічно  представили у 
Паризькому  Пантеоні  ще  в 1851  році.  Період хитання  кожного  маятника  свій. 
Можна вирахувати, за скільки часу стрілка маятника здійснить повний оберт і 
повернеться до попереднього стану.

  Не  наважимося  спрогнозувати,  коли  ДЦВ  в  Україні,  подібно  маятнику 
Фуко, здійснивши повне коло – від силової моделі переслідування всіх Церков 
через  демократичну  модель  свободи  віросповідань  і  рівноправ’я  існуючих 
релігій  – заперечить  досягнення  часів  незалежності  у  сфері  свободи  совісті  і 
поверне  до  тоталітарно-авторитарної  моделі  панування  однієї  (читай  –
державної) Церкви. Перебуваючи у полоні колишніх методологічних установок, 
нам  гадалося,  що  розвиток  людства  – це  рух  від  несвободи  до  все  більш 
зростаючої  свободи.  Насправді  виявилося,  що  свобода  релігії  ніколи  не  може 
бути  абсолютною,  що  до  неї  постійно  треба  йти,  бажано  все  більше 
наближаючись.  Проте  вона  так  і  залишиться  недосяжною  величиною, яку 
періодично  треба  перераховувати,  починаючи  нове  коло  з  якогось загально 
визнаного  нуля.  Так  само  і  кількісно-якісні  характеристики  ДЦВ.  Очікування 
Церков  і  держав,  що  колись  ці  відносини  досягнуть  ідеального  стану,  тобто 
стануть  взірцевими,  взаємно  задовольняючими  і  Церкви,  і  державу,  не  мають 
підстав для виправдення. Ці відносини хитаються в усіх напрямках, залишаючи 
після  себе  певні  позначки  чи  у  формі  якихось  документів,  чи  напрацьованих 
механізмів комунікування, а чи ж у ступені приязних/неприязних відносин між 
представниками влади і Церкви.

  Стан  державно-церковних  відносин  постійно  знаходиться  в  полі  зору 
представників держави і Церков, мас-медіа, експертів та вчених, але з огляду на 
зміни, які відбуваються в суспільному житті останнім часом, потребує особливої 
уваги,  бо  викликає  багато  запитань,  претензій,  невдоволень,  тривог.  Чи  є 
підстави  для  алярмістських  настроїв,  чи  існують  загрози  і  які  для  Церкви  й 
держави за нових політичних умов, чи є надія, що партнерська модель ДЦВ, яка 
почала складатися в Україні, не буде втрачена, замінена іншою?

  Зрозуміло,  що  характер  ДЦВ  визначається  всією  сукупністю  суспільних 
відносин,  а  найбільше - особливостями  політичної  системи,  пріоритетами 
політичної влади. Чим демократичнішим є політичне життя в країні, тим більш
цивілізованими виглядають відносини між Церквою і державою, між окремими
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релігійними організаціями. І навпаки – чим менше свобод і прав в суспільстві, 
тим  більше  відносини  між  Церквою  і  державою  спрямовуються  до 
тоталітаристських  форм,  а  взаємини  між  конфесіями  стають  все  більше 
конфліктними.

  Така  прямолінійна  залежність  характеру  ДЦВ  від  рівня  демократизації 
суспільства  корелюється  конкретно-історичними  умовами,  традиціями, 
соціально-політичними обставинами, культурою носіїв релігійності і владності 
та  ін.,  тобто  середовищем  – внутрішнім  та  зовнішнім,  в  якому  перебувають 
суб’єкти  цих  відносин.  У  кожного  з  них  існують  особисті  та  інституційні 
інтереси, які, власне, і визначають характер і напрямок розвитку цих відносин.

  Позиція  Церков,  яка  врешті  викристалізувалася  за  останні  роки  і 
сформульована  у  їх  соціальних  концепціях,  які  щораз  підтверджуються 
виступами  ієрархів  Церков,  проповідями  священиків  і  соціальною активністю 
віруючих, постає як загалом національно-орієнтована щодо держави, духовно-
соціально-виховна  щодо  її  громадян,  лояльна  щодо  влади,  толерантна  щодо 
наявних Церков.

Українська  модель  ДЦВ - відмінна  як  від  європейських  чи  північно-
американської,  не  кажучи  вже  про  далеко-східні  чи  передньо-азійські -
претендувала  на  неповторність  навіть  серед  пострадянських  близнюків.  Вона 
може подобатися  комусь  чи  ні,  бути  вдалою  чи  не  дуже,  але  вона всіх  більш-
менш влаштовувала, відтворюючи той рівень гармонії в ДЦВ, який ніхто не був 
зацікавлений зрушити. Так важко досягнутий консенсус, в результаті якого всі 
Церкви  відзнайшли  свої  духовні  і  служінницькі  ніши,  свій  соціальний  грунт, 
політичну  прихильність,  сьогодні  під  явною  загрозою.  Складається  враження, 
що  держава  свідомо  або  несвідомо  провокує  міжконфесійне  протистояння, 
вивищуючи, офіційно не рекламуючи це, одні й ігноруючи інші Церкви. Своїми 
непрофесійними  або  спеціально  цілеспрямованими  діями  держава  прагне 
розколу  в  релігійному  середовищі,  конфлікту,  скандалу.  Вона  ніби  перевіряє, 
наскільки  вистачить  християнській  спільноті  терпимості  не  піддаватися  на 
провокаційні дії з боку біляцерковних структур, окремих «ревних» православних 
чи греко-католиків, мусульман чи іудеїв.

  Відбувається  нав’язування  непритаманних  українській  ментальності 
інших, частіше всього чужих, притаманних скоріше Росії, державно-церковних 
симфоній, візантійщини, зрощеності державного і церковного апаратів. Те, що 
для росіян – благо, для українців – смерть. І не бачити цих віками сформованих 
відмінностей, означає не розуміти загальні закономірності історичного розвитку 
духовної  сфери,  адекватного  бачення  сучасних реалій,  реальних  перспектив 
майбутнього, яке прогнозується і закладається вже зараз, але не шляхом зламу 
усталених архетипів і позитивних стереотипів, а через адаптацію, переломлення, 
органічне  накладання  конструктивних  інодосвідів  на  власне  – українське, 
відмінне від американського чи французького, російського чи польського життя.

  За такої ситуації релігійна спільнота України, загалом розуміючи те, чим 
небезпечна  зміна  вистражданої  парадигми  ДЦВ,  має  прагнути  до  збереження 
статусу  кво,  навіть  більше - об’єднатися  проти  наступу  непрофесійності,
заполітизованої  заангажованості,  агресивної  провокаційності  тих сил,  які
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зацікавлені у загостренні міжконфесійних відносин, щоб потім використовувати 
цей факт як аргумент для ужесточіння політики держави щодо Церкви, введення 
«застережних»  заходів  спочатку  проти  однієї  Церкви,  а  потім - проти  групи 
небажаних  Церков,  з  часом  проти  якоїсь  конфесії,  а  зрештою - і  проти  релігії 
взагалі. Тоталітаризм починається з малого. Йому на початках не важливо кого і 
за  що  переслідувати,  важливий  сам  принцип  – гнати  незгодних,  іновірних, 
інакомислячих.

  Церкви  не  мовчать,  чим  демонструють  свою  незгоду  із  нинішньою 
політикою  нової  влади  України.  Написано  безліч  листів,  звернень,  в  яких 
запропоновано  зустрітися  із  владою,  обговорити  принципові  положення  ДЦВ, 
які в свій час були сформульовані в Концепції ДЦВ, яка роками не приймається 
Верховною  Радою,  не  легітимується  урядом.  Неодноразово  йшлося  (і  тут 
досягнуто  консенсусу  між  всіма  Церквами  і  релігійними  організаціями)  про 
недочасність зміни Закону України про свободу совісті та релігійні організації, 
про накладання мораторію на передачу комусь державою церковного майна, на 
пільги  в  оплаті  комунальних  послуг,  про  урівнення  в  правах  всіх релігійних 
організацій,  про рівний  доступ  до  інформаційних  джерел,  до питань  служби в 
армії, про право на свої школи всіх Церков, про недопустимість регіоналізації 
політики  в  сфері  ДЦВ,  про  заборону  змішування  державного  інтересу  із 
власними релігійними преференціями керівників цієї держави. Йшлося й багато 
про що інше.

  Найпотужнішим голосом солідарної позиції Церков вважається діяльність 
ВРЦіРО, чиє значення і авторитет останніми роками тільки зростає. Не можна 
допустити  ігнорування владою  думки  цього  незалежного,  недержавного 
громадського  органу,  який  має вплив  на  більшість  громадян  України  через 
представництво  в  ньому  19  провідних  конфесій.  Кожний  документ, який 
виходить із ВРЦіРО, є результатом спільної інтелектуальної праці членів Ради, 
які  консенсусом  приймають  ці  документи,  кожне  положення,  кожний пункт, 
кожне  слово,  узгоджуючи  їх  із  власною  догматикою,  усвідомленням моменту 
суспільного  життя,  загальнодержавними  цілями  тощо.  Кількісно  ВРЦіРО 
фактично покриває 95% всіх нині існуючих релігійних громад в Україні, а відтак 
не рахуватися із думкою такої представницької організації означає нехтування 
громадянської, не кажучи вже про віруючу більшість в державі. Така політика є 
недалекоглядною, оскільки свідомо спрямована на втрату довіри громадян, яка 
була висловлена ними під час останніх виборів органів влади. За Партію регіонів 
проголосували  не  тільки  прихильники  Московського  Патріархату  і 
кирилівського  «русского  міра»,  очікувачі  дешевого  газу  і  російської  мови  як 
другої державної.

  ВРЦіРО,  як  й  інші  міжконфесійні  добровільні  об’єднання,  мають 
перебрати  на  себе  відповідальність  за  збереження  міжконфесійного  миру  в 
країні,  толерантні  відносини  між  різними  Церквами,  між  віруючими  різних 
конфесій.  Якщо  держава  не  може  гарантувати  рівність  всіх  Церков перед 
законом, забезпечити цю рівність в реальному житті, то Церкви мають проявляти 
хоч  би  корпоративну  солідарність  як  християн  чи  взагалі  віруючих,  щоб
підтримати  і  совірників,  і  релігійних  людей.  Виходить,  що  мусульманським
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лідерам Криму вистачило сміливості відмовитися від членства в Міжконфесійній 
раді  Криму  із-за  того,  що  туди  не  ввели  представника  УПЦ  КП,  а  підтримати 
громади  РКЦ  Одеси  і  Дніпропетровська,  які  відсуджують  у  держави, 
комерційних  структур,  за  якими  часто  стоїть  держава,  чи  приватних  осіб  свої 
культові  споруди,  не  виникає  думки  навіть  у  тих  же  православних християн. 
Абсолютно  не  зрозуміло,  чому  церковні  лідери  Львова  не  опротестували 
антиконституційні  дії  місцевої  влади,  яка  не  надала  архієпископу  УПЦ  МП 
Августину можливості благословити початок роботи новообраної обласної ради. 
В такій ситуації наступу на права Церков, поки що окремих, віруючих людей, 
хоча й деяких, солідарність між Церквами має зростати: сьогодні ви підтримаєте 
православного, завтра він підтримає католика чи протестанта.

  Створення такої солідарної позиції віруючих в суспільстві, яка - природно 
чи  штучно  – руйнувалася  із-за  формування  вузьких  корпоративних  цілей  –
завдання не одного дня чи періоду, навіть такого критичного для демократії в 
Україні, як зараз. Усвідомлюючи це, Церкви пам’ятають, якими небезпечними 
бувають  втручання  держави  в  справи,  які  знаходяться  поза  її  компетенцією, 
оскільки  виникає  маса  нових  проблем.  Це  було  за  часів  президентства і 
Л.Кравчука,  і  Л.Кучми,  і  В.Ющенка,  В.Януковича,  а тепер  – П.Порошенка.
Просто  кожна  епоха  формувала  свої  відтінки:  якщо  Л.Кравчук,  Л.Кучма  і 
В.Ющенко  сповідували  ідею  об’єднати  всіх  православних  країни  під  дахом 
Єдиної Помісної Церкви, то опісля В.Янукович, на відміну від них, вже прагнув 
узаконити  державну  Церкву  Московського  Патріархату,  навіть  не  шляхом 
приєднання інших православних Церков, підпорядкувавши її новій владі. Тому 
принцип відокремлення Церкви від держави і держави від Церкви, збереження 
автономності державного і релігійного життя набувають особливої ваги за нових 
умов. Немає сенсу всі державні події оцерковлювати, сакралізувати присутністю 
перших  церковних  осіб,  як  і  не  потрібно  якісь  церковні  події  зводити  в  ранг 
державних.

  Церква  мала  б  запитати  себе,  що  вона  отримує  від  таких  владних 
подарунків, як запрошення її священнослужителів на освячення мостів, будівель, 
нових станцій метро, відкриття стадіонів і офісів. Чи всюди має бути присутнім 
священик, не кажучи вже про першосвященика? Чи Церква набуває авторитет 
від такого власне господарсько-побутового включення в суспільне життя країни?
Хіба до цього можна зводити особливу місію Церкви в світі? Чи це престижно 
постояти  біля  влади  при  запалюванні  святкових  вогнів  ялинки  чи відновленні 
ходи  «квіткового  годинника»?  Таке  здрібнення  Церквою  свого  духовного 
покликання викликає здивування, якщо не роздратування, а інколи й знущання з 
боку громадян. А тим більше, коли в цих всіх актах посвяти, благословінь бере 
участь тільки одна Церква, то не дає спокійно спати думка: «А чи не забагато 
однієї Церкви на квадратний метр суспільних подій?». Зміна статусу «владних 
любимчиків»  від  однієї  Церкви  до  іншої  – хворобливий  процес  не  тільки  для 
держави, яка має якось пояснювати свою вибіркову любов/нелюбов до того чи 
іншого ієрарха, але й для самих Церков, які або надмірно обласкані увагою з боку 
влади, або ж страждають від її відсутності.  
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  І  раніше  існувало  багато  проблем  в  релігійній  сфері,  але  суспільство 
справлялося  з  їх  вирішенням, бо  ж держава  вела  себе  тоді  відносно  грамотно. 
Гострі проблеми постійно обговорювалися в експертному середовищі. Постійно 
звучало  застереження:  не  душити  релігійну  свободу;  не  вдаватися до 
фаворизування  якоїсь  однієї  Церкви;  не  втручатися  у  внутріцерковні  справи;
прислухатися  до  думки  експертів-науковців,  використовувати  їх  висновки  в 
практичній царині; не знижувати стандарти релігійної свободи, не погіршувати 
існуюче  законодавство  в  релігійній  сфері;  ефективніше  вирішувати  нагальні 
проблеми Церков.

  Представники релігійних організацій, звісно, по-різному оцінювали факт 
присутності Церкви в суспільстві, а особливо в його політичному житті, але всі 
вони  при  цьому  засудили  використання  Церков  в  політичній  передвиборній 
боротьбі,  фальсифікацію  результатів  виборів,  відкриту  підтримку одного  із 
кандидатів в Президенти. Церква не хоче бути слухняним засобом, знаряддям у 
боротьбі  різних  політичних  сил,  партій,  кланів.  Приймаючи  те,  що  Церква 
повинна бути з народом, особливо в складні часи його духовного і політичного 
самовизначення,  речники  Церков  категорично  виступили  проти  насильства  по 
відношенню до своєї пастви, щодо її вибору Президента чи депутатів парламенту 
України як з боку держави, влади, політичних сил, так і з боку духовних лідерів 
своєї  конфесії  (Церкви).  Всі  конфесії  висловлювалися  за  необхідність  зміни 
характеру державно-конфесійних відносин, за сприяння – як з боку суспільства і 
держави, так і Церков – міжцерковному діалогу в Україні з метою формування 
спільної церковної позиції щодо тих чи інших змін в соціально-політичному й 
духовному житті народу.

  Всі  дійшли  думки,  що  відбулися  позитивні  зміни,  є  значні  досягнення  в 
означеній  сфері.  Чи  не  більшим  серед  них  є  те,  що  Церква  кардинально 
переосмислила  свою  роль  в  суспільстві,  усвідомила  своє  місце  і нове 
призначення в соціумі. Ті процеси, які розпочалися із часу незалежності України, 
коли  поступово  змінювався  характер  відносин  між  Церквою  і  державою,  між 
Церквою і  суспільством,  між  самими  Церквами,  ініційовані  ще  подіями 
Помаранчевої  революції,  знайшли  своє  логічне  завершення  у  чітко 
сформульованих  позиціях  Церков, які  підтримали  ці  зрушення.  Стало 
зрозумілим, що на зміну жорсткому відокремленню Церкви від держави, коли 
все, що пов’язане з релігією, відкидається на маргінеси суспільного процесу, на 
зміну  безконтрольному  втручанню  держави  у  церковне  життя,  силовому 
обмеженню  його  проявів,  на  зміну  введеному  у  статус  державної  політики 
приниженню – економічному, соціальному, духовному – віруючої людини, що 
робило  її  неповноцінним  громадянином,  на  зміну  пристосуванню  Церкви  до 
будь-якого  режиму,  а  особливо  тоталітарного  і  войовничо  безбожного, 
приходить  інша  модель  взаємоіснування  суспільства  і  Церкви,  інший  формат 
спілкування Церков.

  Незважаючи  на 25-річну  незалежність  та  деякі  спроби  демократизації 
суспільного  життя  і  лібералізації  законодавства  в  сфері  свободи совісті  і 
діяльності  релігійних  організацій,  в  Україні  все  ще  зберігається певна
напруженість  у  державно-церковних  відносинах,  шлейф  якої  тягнеться  з
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радянських часів. Церкви втомилися від протистояння і боротьби за пріоритет в 
державі і суспільстві, їм не подобається протекціонізм (особливо на місцевому 
рівні)  органів  влади  стосовно  одних  і  упослідження  стосовно  інших.  Не 
сприймається  колишня  наказова  манера  управління  релігійним  життям  з  боку 
державних  органів.  Церкви  послідовно  виступають  проти  втручання 
представників влади у свої внутрішні справи: вони хочуть будувати життя своїх 
вірних не за моделями бездуховної корумпованої морально хворої держави, а на 
інших  засадах.  Релігійні  лідери  не  розуміють  повільність,  з  якою  держава 
вирішує  важливі  загальноукраїнські  проблеми  релігійної  освіти, особливостей 
оподаткування  діяльності  Церков,  виділення  земельних  ділянок  під  храмові 
забудови,  питання реституції  церковного  майна  і  власності,  допуску  Церкви  в 
соціальну сферу (лікарні, дитячі будинки, в’язниці тощо).

  Держава, а тим більше незалежна держава, має бути зацікавленою у захисті 
національної  безпеки,  де  релігійне  життя  виступає  частиною  збереження 
національної ідентичності. Але постає питання: в яких формах має існувати цей 
національний  інтерес  в  релігійній  сфері  і  як  Церква  має  бути  присутньою  в 
національному житті?

  Формуючи нові комунікативні моделі, і Церква, і держава мають розуміти 
різну  природу  цих  інституцій,  відмінність  їх  призначення,  специфічність 
механізмів  впровадження  своїх  вищих  цілей.  Суб’єкти  державно-церковних 
відносин можуть досягти обопільного успіху, лише будучи партнерами, коли і 
Церква, і держава нестимуть однакову відповідальність й матимуть рівні права. 
Принципово потрібно визнати, що має бути відокремлення Церкви і держави, а 
це  передбачає  взаємне  невтручання  в  справи  одне  одного.  Але  держава  при 
цьому  не  чинить  (без  причини)  ніяких  перешкод  щодо  присутності Церкви  в 
суспільстві,  а  Церква  працює  на  духовну  і  соціальну  інтеграцію українського 
суспільства,  посильно  бере  участь  у  суспільно  значимих  акціях  (зокрема, 
боротьба  проти  СНІДу,  наркоманії,  наслідків  екологічних  і  техногенних 
катастроф, проти  війни,  соціального  протистояння  і  конфліктів).  Духовне 
відродження людини і народу має стати спільною метою всього суспільства.

  В  умовах  нової  соціально-політичної  ситуації  в  Україні  будувати  таку 
систему відносин, як з’ясувалося, непросто, але це можливо, якщо обрати реальні 
цілі,  правильно  поставити  завдання,  використовувати  ефективні  методи.  Саме 
життя  довело  життєздатність  міжцерковного  спілкування,  результативність 
консультацій  лідерів  релігійних  спільнот,  їх  реальний  вплив  на політику,  на 
соціально-політичні  трансформації  в  суспільстві.  Визначаючи  соціальну 
значимість  міжцерковного  діалогу,  що  інтенсивно  вівся  в  минулі роки,  треба 
відзначити,  що  він  зіграв  свою  позитивну  роль  у  стабілізації  суспільства,  у 
відродженні віри людей в істину, у поширенні цінностей не тільки духовного, 
морального,  релігійного  змісту,  але  й  демократичного  життя.  Колегіальність 
добровільних  рішень  на  підтримку  тих  чи  інших  дій  Церков  придавала 
впевненості у тому, що більшість християн, а відтак і Церква, стоять за правду,
коли йдеться про гідність громадян, про їхні права та обов’язки.

Актуальною, як для України, є також проблема міжконфесійних відносин,
які в минулому державою інколи зорієнтовувалися в антагоністичне русло. На
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противагу  ще  наявній  державній  практиці  обмеження  ролі  релігії тільки 
церковною огорожею, маніпулювання престижем і авторитетом Церкви у своїх 
політичних цілях, релігійні організації мають голосніше подавати свій голос не 
тільки щодо духовних чи моральних проблем. Участь релігійних організацій та 
їх лідерів  в  обговоренні  загальнолюдських  (політичних,  економічних, 
екологічних  тощо)  питань  не  має  обмежуватися  лише  їхньою  присутністю  в 
президії  поважних  форумів.  І  хоча  право  на  остаточну  оцінку  і  вирішення 
найважливіших  питань  людського  розвитку  узурповано  секулярними 
структурами,  а  релігійні  організації  сприймаються  як  специфічна форма 
громадського об’єднання, які, на відміну від політичних партій чи професійних 
асоціацій,  молодіжних  чи  соціально  орієнтованих  товариств,  й  досі  не 
допускаються  повною  мірою  до  суспільства,  в  якому  вони  постали й 
функціонують,  Церква  як  сукупний  інститут  повинна  заявляти  себе більш 
активно  і  впевнено.  Бо  Церква,  як  соціальна  організація - це  самоврядна 
структура, яка складається із громадян держави.

  Демократизація  ДЦВ  нині поставлена  під  загрозу.  Фіксується 
тоталітаризація  суспільства.  У  сфері  ДЦВ  вона  виявляється  в  наступному:
ігнорується  солідарна  думка  Церков;  приймаються  самовільні  одноосібні 
рішення  влади  щодо  наближення  до  себе  тільки  однієї  Церкви;  поширюється 
практика  безкарності  антиконституційних  і  протизаконних  дій  із захоплення 
храмів,  закриття  музеїв,  бібліотек  тощо;  відбувається  ігнорування 
концептуальної політики в сфері ДЦВ.

  Перемінно  проваджувана владою в  країні  моноцерковність,  без  сумніву, 
порушить десятиліттями складений баланс між різними релігіями, конфесіями і 
Церквами. Релігійна карта України вже склалася: будь-які її зміни можуть стати 
катастрофою для партнерських відносин між державою і Церквами. Експерти, 
відзначивши  сповзання  України  у  бік  моновладності,  попереджають,  що  це 
призведе до хаосу у релігійній сфері, до вседозволеності у діяльності релігійних 
громад, до протистоянь між віруючими різних конфесій.

  З приходом нової влади змінився вектор її уваги до тих чи інших громад. 
Є  спроби  налагодити  нові  форми  «співпраці»,  які  нагадують  радянські  часи, 
почастішали  випадки  залякування  через  податкову,  створення  надуманих 
проблем при реєстрації громад тощо. Це - цікаве явище. Після 25 років свободи 
в сфері релігії Церкви зустрічаються із фактами явного втручанням державних 
інституцій у внутрішні справи своїх громад, із бажанням чиновників диктувати 
вигідні їм умови партнерства. Важко сказати, чи це є централізоване замовлення, 
а  чи  ж  ініціатива  місцевих  чиновників.  Жодних  гласних  президентських  чи 
урядових  розпоряджень  щодо  згортання  релігійної  свободи  в  Україні  немає. 
Деякі події, що відбуваються нібито спонтанно, свідчать якщо не про конкретний 
план залякування (придушення, знищення, нейтралізації) якоїсь Церкви, але про 
централізацію намагань окремих людей, інституцій стабілізувати, як їм здається, 
ситуацію  в  релігійній  сфері,  тобто  зробити  її  прозорою  і  керованою.  Модель 
такої примітивної простоти відома: Церква – одна, якщо не одна, то мінімум, її 
максимальна  залежність  від  держави,  така  собі  ідеальна  церковно-державна
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симфонія, щоб все працювало на державу, а держава була надійним дахом для 
Церкви.

  Що свідчить про це? Висловлювання і поведінка деяких партійних лідерів, 
які  демонструють  прихильність  і  підтримку  тільки  одній,  Московсько-
Православній Церкві.  Це  сприймається  як  знак,  як  дозвіл  на  утвердження  і 
домінування тільки одного віросповідання. Це правда, що спритні політики від 
Церков  угледіли  в  цьому  своєрідну  команду  діяти  тільки  на  свою користь, 
порушуючи закони. Якщо вже високі чиновники дозволяють собі ігнорувати їх, 
то  чому  б  і  нам  не  взяти  реванш, - спало  їм  на  думку.  Відомі  нам  факти 
промовисто  говорять  про  примітивне  бажання  вислужитися,  утриматися  на 
посаді,  засвідчити  свою  вірнопідданість.  А  як  тут  бути,  коли  на посади 
призначають  не  за  фаховість,  а  за  партійну  приналежність,  навіть  просте 
знайомство?  І  чи  багато  в  Україні  таких,  як  тодішній  ректор  Українського 
Католицького Університету Борис Гудзяк правосвідомих громадян, які знають, 
що є законним, а що протизаконним, громадян, які здатні захистити не тільки 
себе  персонально,  але  й  інституцію,  яку  очолюють,  від  свавілля чиєїсь  влади, 
влади держави, грошей, амбіцій? Хіба для когось відкриття, що в нашій державі 
відсутнє  верховенство  права,  катастрофічно  низька  правова  культура?  Вихід 
один: робити такі речі надбанням громадськості, всіма способами поширювати 
такі «новини», формувати опозиційну громадську думку, а врешті – судитися. Є 
закон про свободу совісті, де прописано, що всі релігійні організації рівні перед 
законом. Навіть найкорумпованіший суд не зможе зігнорувати норму Закону про 
свободу думки і совісті.

  Суспільству, громадянам, віруючим і невіруючим, Церквам важливо знати, 
на якій базі держава збирається будувати нову модель ДЦВ,  що кладеться у її 
фундамент? Поки що це «будівля на піску»: власні уподобання, непомічання 25-
річних  наробок,  бездумне  й  інтуїтивне  (а,  може,  що  гірше,  політично 
цілепокладене)  і  безвідповідальне  лямзання  чужого  досвіду,  до  речі,  не  дуже 
вдалого,  наших  північних  сусідів.  Немає  програми,  немає  концепції,  немає 
науково  обґрунтованих  підходів,  які  раніше  формували  в  експертному 
середовищі,  яке  вміло  і чуло  голос як  Церкви,  так і  держави.  Хто  тепер  там в 
новій  адміністрації  те  все  розуміє?  Хто  формулює  державні пріоритети  в  цій 
царині державної політики? В ситуації, коли фактично знищений передбачений 
законом не тільки державний орган, покликаний проводити послідовну політику 
держави  в  сфері  ДЦВ,  а  й  сама  функція?  Тобто  держава  вважає,  що нам  не 
потрібний цей сегмент відносин, чи він якось сам по собі буде розвиватися? Хто 
сильніший, той і правий?
Видрукувано в Спецвипуску №1 щорічника «Релігійна свобода» ( К., 2010).
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  10. ТЕОРІЯ І  ПРАКТИКА  РЕАЛІЗАЦІЇ  ПРАВА  НА  СВОБОДУ 
ВІРОСПОВІДАНЬ: ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  ТА РЕГІОНАЛЬНІ 
КОНТЕКСТИ

  Право  на  свободу  віросповідання  закріплено  в  Конституції  України  та 
Законі  України  про  свободу  совісті  та  релігійні  організації.  Стаття 35
Конституції України зазначає, що це право включає свободу сповідувати будь-
яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноосібно чи 
колективно релігійні обряди, вести релігійну діяльність тощо.

  Свобода віросповідання є складовою структури свободи совісті і постає як 
свобода вибору релігійного світобачення (віросповідання). Дослідник процесів 
свободи  буття  релігії М.Ю.Бабій  зазначає,  що під свободою віросповідання 
розуміється внутрішня  здатність  особистості,  а  також  її  правові  можливості 
вільно  без  зовнішнього  тиску  і  примусу  дотримуватися  принципів будь-якої 
релігії,  будь-якого  віросповідання  – предмета  свого  самовизначення;  вільно 
відправляти – публічно чи приватно – релігійний культ, вільно змінювати свої 
релігійні уподобання. Свобода віросповідань передбачає рівність перед законом 
як віруючих, так і різних конфесійних напрямів, до яких вони належать.

  Але свобода буття релігії, крім індивідуальної релігійної свободи, свободи 
віросповідання,  включає  і  свободу  Церкви,  релігійних  громад,  релігійних 
об’єднань  віруючих.  Релігійна  організація,  як  вільне  утворення громадян-
одновірців, має свою внутрішню структуру, статут, який регламентує не тільки 
саме  сповідування  релігії,  культові  дії,  а  й  дисципліну,  норми поведінки 
віруючих,  а  також  те,  що  виходить  за  суто  релігійні  рамки. Свобода Церкви
передбачає  свободу  створення,  управління,  функціонування  релігійних 
організацій,  свободу  господарської  і  фінансової  їх  діяльності  та  ін.  Релігійні 
об’єднання,  асоціації  вступають  у  певні  відносини  з  державними і  світськими 
організаціями,  з  релігійними  організаційно  оформленими  структурами  інших 
конфесій. Вільність цих відносин включається в поняття свобода Церкви. Відтак,
свобода Церкви відображає  ступінь  автономності,  незалежності  внутрішнього 
устрою,  структури  управління  релігійного  об’єднання,  його  правовий  статус, 
можливості реалізації завдань, заради яких воно й створювалося.

  В теорії вирішення проблем свободи буття релігії все виглядає більш-менш 
досконалим. Тут проблем майже немає. Проблеми виникають у сфері практичній
– у сфері реалізації права на свободу віросповідань і свободу релігійної 
діяльності. Серед них:

   Обмеження  в  реєстрації  будь-якої  релігійної  течії  чи  релігійної 
організації. Особливо це стосується нових, незнаних раніше релігійних рухів, які 
з’явилися  в  Україні  наприкінці  80-х - поч.  90-х  років  м.ст.  Так,  не  просто 
відбувалася у нас реєстрація спільнот крішнаїтів, мормонів, харизматів, деяких 
інших течій. Але бували випадки, коли не реєстрували громади греко-католиків 
в Севастополі, інших містах Сходу і Півдня України, бо не знали навіть те, чи 
вони  є  християнами,  тобто  із-за  релігієзнавчої  необізнаності.  Баптистів  чи
п’ятидесятників  не  реєстрували  через  пострадянський синдром  страху  перед
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віднесенням тоді  їх  до  сект;  Свідків  Єгови  – переважно  із-за наявності 
проправославної конфесійної  заангажованості  владних  органів й  із-за  цього 
несприйняття  інших  конфесій,  визнання їх за  проамериканську  організацію;
УАПЦ - через  політичну  упередженість  щодо  цієї Церкви  нібито  як 
націоналістичної організації та ін.

   Ніяк  необгрунтована  заборона  чи  обмеження  релігійної  діяльності 
деяких  релігійних  організацій,  зокрема  в  проведенні  ними масових  заходів
(релігійні  зібрання,  хресні  ходи,  проповіді  зарубіжних  проповідників, 
відзначення  великих  релігійних  свят,  зустріч  із  своїми  вірними певних 
релігійних лідерів тощо). 

 Труднощі  з  виділенням  і  отриманням  релігійними  організаціями
корпусів,навчальниххрамів,будівництвадляділянокземельних

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

адміністративних приміщень тощо.
   Невирішеність  для  деяких  релігійних  спільнот  реституційних 

питань:  все  ще  не  повертається  колись  належне  їм  культове  майно,  колишні 
будівлі  (особливо  раніше  конфісковані)  раніше  діючих  релігійних організацій 
їхнім спадкоємцям по вірі.

   Серйозні  обмеження  щодо  місіонерської  роботи  релігійних 
організацій та проповідників, особливо зарубіжних.

   Тиск  з  боку  державних  органів  влади:  податкова  поліція - щодо 
оподаткування  діяльності  церкви;  санітарна  інспекція  чи  пожежники - щодо 
діяльності  релігійних  шкіл  чи  дитячих  будинків  про  відсутність відповідних 
умов; органи освіти щодо відсутності затверджених програм і планів навчання в 
деяких духовних навчальних закладах, відсутності якихось ліцензій; МЗС щодо 
незаконності перебування духовних діячів із зарубіжжя на території України і 
порушення ними при цьому паспортного режиму та ін.

 З  боку  ЗМІ  – мають  місце  відверто  провокативні  і  конфесійно-
упереджені  матеріали  і  передачі,  направлені  проти  певних  Церков,  окремих 
релігійних течій.

   Наявні обмеження  в  сфері  праці  або  навчання  для  людей 
непануючого у регіоні віросповідання.

   Дискримінації  з  боку  Держави  тих,  хто  не  святкує  державою 
визначені релігійні  свята  (Різдво,  Пасха  тощо);  наявне  перенесення  без 
врахування  релігійних  традицій святкових  днів  на  священні  дні  для 
послідовників дняких конфесій, зокрема іудеїв (субота), мусульман (п’ятниця), 
адвентистів сьомого дня (субота) та ін.

   Проведення  загальнодержавних  заходів  (напр.,  тестування  учнів, 
складання екзаменів, проведення вибори та ін.) в п’ятницю, суботу чи неділю.

   Створення  некомфортних  психологічних  умов  для  проживання 
іновірців, формування негативної громадської думки щодо них.

   Необґрунтовані  обмеження  прав  перебуваючих  в  країні  з  тих  чи 
інших причин іноземців - як простих віруючих, так й їх духовних наставників.

   Штучна  політизація  релігійного  життя,  втягування  Церков  у 
політику з метою підняття авторитету тієї чи іншої політичної сили і протилежне
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- намагання  деяких  Церков  використати  політичний  ресурс  з  метою  свого 
утвердження  в  соціумі.  Порушуючи  законодавчі  норми  України  і  свої  власні 
канони  про  невтручання  у  сферу  політичного  життя,  деякі  Церкви активно 
включаються  у  виборчий  процес  на  боці  якогось  одного  із  кандидатів  або  ж 
однієї  з  партій.  Поруч  із  відкритим  тиском  окремих  представників  державної 
влади на керівництво Церков щодо підтримки провладного кандидата чи партії, 
мають  місце  й  релігійні  істерії  у  формі  хресних  ходів,  різноманітних  масових 
маніфестацій  вірян  деяких  конфесій,  політичних  проповідей,  благословень 
одного  і  проклять  іншого  кандидата,  створення  православно-політичних 
об’єднань  вірян  в  УПЦ  Московського  Патріархату  як  загонів  швидкого 
реагування тощо.

   Нестабільність законодавчої бази щодо свободи совісті та діяльності 
релігійних організацій. Закон про свободу совісті 1991 р. витримав неодноразові 
намагання його змінити, що постійно вносить в релігійну сферу знервованість.

   Залежність  релігійних  організацій  від  світоглядних  та  релігійних 
орієнтацій  влади,  яка  у  ставленні  до  них  керується  не  нормами  закону  про 
рівноправність  всіх  релігій  в  Україні,  а  своїми  симпатіями  або генеральною 
лінією правлячої партії.

   Характер  менеджменту  суспільно-релігійної  сфери:  керування  і 
контроль  чи  свобода  і  партнерство?  Церкви  одноосібно  і  спільнотно  через 
ВРЦіРО  неодноразово  виступали  проти  втручання  представників  влади  у  їхні 
внутрішні  справи.  Церкви  сподіваються  на  цивілізовані  відносини між  ними  і 
державою, на адекватні управлінські рішення, що базуються на думці експертів 
і представників самих церков. Вони хочуть дистанціюватися від Держави, але не 
від суспільства, до якого держава не дозволяє їм увійти повною мірою (освіта, 
лікарні, дитячі будинки, в’язниці тощо).

   Відсутність  єдиної  державної  політики  щодо  релігії  і  церкви. 
Зафіксований в Концепції державно-церковних відносин (яка ще не прийнята ВР 
України як законодавчий документ) партнерський характер взаємин Держави і 
Церкви, центральної та регіональної влад в сфері релігії так і не зреалізовується 
в  Україні.  Наявне  якесь  ігнорування  з  боку  центральної  влади  розпочатого 
діалогу влади і Церкви. Загальні заяви про те, що «для держави всі церкви рівні 
і  рідні»,  без  відповідної  розшифровки  такої  узагальненого  змісту  фрази, 
залишається  декларацією,  а  не  реальною  політикою.  Неясність  і  двозначність 
позиції  Президента  України  з  релігійних  питань,  коли  декларується  одне  (всі 
рівні,  всі  рідні),  а  реально  відбувається  зовсім  інше  (періодичні  зустрічі  з 
Московським  патріархом,  одержання  благословень  саме  від  нього, відвідини 
храмів  і  контакти  тільки  з  представниками  УПЦ  МП,  що  сприймається  в 
суспільстві і церковному середовищі як певний орієнтаційний знак), призводить 
до дезорієнтації як в центрі, так і на місцях.

  Зрозуміло,  що  реалізація  права  на  свободу  віросповідання  в  областях  і 
регіонах України цілком залежить від місцевої влади, а рішення і дії останньої 
зумовлюються  цілим  рядом  об’єктивних  і  суб’єктивних  причин,  зокрема 
конфесійною  специфікою  регіону,  політичними  преференціями  влади,
історичними  традиціями,  активністю  церков  і  віруючих  у  відстоюванні  своїх
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прав, рівнем правової та національної самосвідомості мешканців регіону тощо. 
Саме  місцева  влада  конкретизує  загальні  принципи  свободи  релігій  і  правові 
умови їх реалізації. Бажано, щоб це формулювалося у концепції регіонального 
розвитку конфесійного життя.

  Регіональна  політика  в  сфері  релігії  мала  б  бути  частиною  загальної 
регіональної політики, в орбіту якої включаються різні напрямки і сфери. Але на 
практиці  жодний  регіон  не  включає  релігійний  сегмент  в  контекст його 
суспільного  життя:  виходить так,  що  нібито  його  взагалі  не  існує.  Вони  не 
включають  релігійний  чинник в  плани  свого  розвитку,  у  звіти,  де  він,  якщо  і 
згадується, то в кращому випадку однією-двома строчками, хоча значимість цієї 
сфери важко переоцінити. Так, скажімо, в тому ж Криму ігнорування релігійного 
фактору призводить до дискримінації кримських татар (і не тільки в духовній, 
але й в соціальній та економічних сферах). Самозахват землі, до якого вдаються 
татари, хоч на їх долю приходиться лише 17% від усіх кримських самозахватів, 
є серйозним дестабілізуючим фактором для всього Криму. Проте проблему цю 
не можна розв’язати без врахування при її вирішенні конфесійного фактора.

  Що ж має складати зміст релігійної регіональної політики, зокрема в сфері 
реалізації права на свободу віросповідання?

Апелюючи  до  загального  визначення  державної  політики  в  суспільно-
релігійній сфері, яку трактують як зумовлену і цілеспрямовану діяльність людей 
в цій сфері, спрямовану на регулювання державно-церковних і міжконфесійних/ 
внутрішньоконфесійних  відносин,  їх  гармонізацію,  деконфліктизацію, 
гуманізацію, толерантизацію тощо, релігійна регіональна політика так само має 
бути діяльністю представників влади і Церков, які будуть враховувати специфіку 
конкретного регіону.

  Але справа в тому, що діяльність Держави (часто хаотична, ситуативна) у 
сфері її відносин з конфесіями є, але науково-обгрунтованої її концепції немає, 
хоча наявність такого документу значно спростила б взаємини між Державою і 
Церквою на місцях, оскільки більш гнучко враховувала б зокрема особливості 
регіонального  релігійного  життя.  Якщо  в  якомусь  регіоні  істотним  елементом 
релігійного  життя  є  мусульмани,  як  це  має  місце,  зокрема,  в  Криму,  то 
виправданим є існування державного органу, який здійснює постійний контакт з 
мусульманськими громадами, а регіональна політика в сфері ДЦВ обов’язково 
враховує  специфіку  мусульманства  як  віросповідання,  особливості їх  вчення, 
календар свят, спосіб життя тощо. Знаючи демографічну ситуацію на півострові, 
враховуючи  міграційні  тенденції,  можна  спрогнозувати  темпи  приросту 
мусульманського населення Криму, а відтак і розвиток подій у сфері релігійного 
життя в регіоні на перспективу. Якщо ж в регіоні помітно присутні, наприклад, 
католики, то природними виглядають рішення влади святкувати Різдво не тільки 
7 січня, а й 25 грудня.

  Складаючи концепцію релігійної регіональної політики, треба враховувати 
всі  аспекти  регіональної  політики,  щоб  вона  була  прив’язана  до специфіки 
регіону. З регіональною політикою тісно пов'язані у нас регіональне планування 
і програмування, яке знов таки допускається лише в економічній, промисловій,
соціальній,  житловій,  демографічній,  екологічній,  науково-технічній  та  інших
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сферах. А що ж стосується сфери духу, то вона знаходиться чомусь у вільному 
плаванні, хоч духовні процеси також піддаються прогнозуванню.

  Держава  виступає  гарантом  дотримання  законів,  в  т.ч.  і  щодо  реалізації 
права  на  свободу  релігій.  Цю  функцію  тривалий  час  виконував  в  Україні 
Державний комітет у справах релігій. Після постійних реорганізацій цієї гілки 
влади тепер стало взагалі незрозуміло, хто ж зрештою буде відслідковувати ті всі 
процеси  в  динамічному  релігійному  полі,  які  відбуваються,  фіксувати  їх, 
аналізувати, визначати форми і напрями реакції державних органів влади на різні 
вияви релігійного життя, прогнозувати, відвертати, передбачати їх зміни тощо. 
Стара система органів Державного департаменту чи управління у справах релігій 
в регіонах переважно вже зруйнована, а нова не створена. То ж постає питання:
як довго триватиме процес підготовки фахівців в цій сфері, практиків державно-
церковних  відносин,  які  б  досконало  знали  всі  «підводні  і  надводні»  течії  в 
релігійному  житті,  могли  б  відвернути  конфлікт,  вирішити  безліч практичних 
питань релігійної сфери? Постає й низка інших питань. Хто тепер буде визначати 
конкретні  кроки  у  відносинах  між громадою,  церквою  і  конкретним органом 
влади? Як нині на регіональному рівні будь-яка Церква може здійснювати свою 
місійну  роль,  зокрема серед  ув’язнених?  На  це  потрібний  спеціальний  дозвіл 
відповідних  служб,  які  не  з особливим  бажанням  надають  його,  зокрема 
представникам  неправославних  конфесій.  Чи  створює  Держава  реальні  умови,
скажімо, адвентистському  пастору  або  православному  священику  для 
євангелізації  чи  катехізації  населення  того  або  іншого  регіону, для  виконання 
звичайних обрядових дійств? Хто на регіональному рівні прийматиме рішення, 
що  викладати  в  школі  – курс  «Основи  православної  культури»,  «Основи 
католицької  культури»  чи  «Основи  мусульманської  культури»?  Хто понесе 
покарання  чи  хоча  б  громадський  осуд  за  відмову  надати  слово  представнику 
УПЦ  МП  у  Львові  або  ж  УПЦ  КП  у  Донецьку  для  благословення  депутатів 
новообраної обласної чи міської ради?

  Можна  піти  шляхом  підписання  договорів  між  центральною  і 
регіональною  владою  та  місцевими  Церквами  для  вирішення  соціальних 
проблем в областях. Треба думати над тим, як залучити парламентсько-урядову 
комісію  з  питань  регіонального  розвитку  — постійно  діючий  експертно-
дорадчий  орган,  який  створюється  відповідно  до  закону  з  метою  координації 
діяльності  органів  законодавчої,  виконавчої  влади  та  органів  місцевого 
самоврядування  щодо  стимулювання  розвитку  регіонів  та  депресивних 
територій.  Де  цей  комплекс  економічних,  соціальних,  екологічних,  правових  і 
організаційних  заходів,  спрямованих  на  досягнення  стабільного  розвитку 
регіонів, депресивних територій, що здійснюється Кабінетом Міністрів України 
разом  з  центральними  та  місцевими  органами  виконавчої  влади,  органами 
місцевого  самоврядування,  суб’єктами  господарювання,  недержавними 
організаціями  і  Церквами?  Як  навчити  регіональну  владу  бачити, помічати, 
залучати релігійні організації для соціально важливих проектів, а не борсатися в 
багні стереотипів «це не наша церква, це не наша віра», особливо зараз, коли до 
керівництва  обласними  адміністраціями  прийшли  не  місцеві,  а  прислані
чиновники,  які  слабо  орієнтується  в  такій  складній  сфері,  як  релігійна,
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знаходяться поза регіонально поширеними та історично вкоріненими духовними 
традиціями.

  Великі  складнощі  існують  і  в  структурі  самої  влади.  Де,  коли  і як  були 
розмежовані функції і повноваження центральної і регіональної державної влади 
у сфері державно-церковних відносин? Просте підпорядкування уповноважених 
у  справах  релігій  на  місцях  відділам  внутрішньої  політики  адміністрації 
Президента  в  областях  виявилося  небезпечним  у  справі  впровадження 
загальнодержавної  політики  в  сфері  державно-церковних  відносин,  а  постійні 
переформатування  Держкомнацрелігій  взагалі  є  катастрофою  в  наш час  для 
релігійної сфери України, міжконфесійних і державно-конфесійних відносин.

  Зрозуміло, що Держава загалом має певні преференції в релігійній сфері, 
що часто не враховується релігійними організаціями. Будь-яка влада прагне мати 
такі  Церкви,  які  б  підтримували  її,  надавали  моральну,  а  інколи і  матеріальну 
допомогу,  тобто  санкціонували  її  ініціативи  в  різноманітних  напрямках 
діяльності.  Остання  зацікавлена  мати  законослухняних  громадян  і серед 
віруючих  також.  Тому  влада  ніколи  не  піде  на  те,  щоб  (а  такі  заклики  часто 
звучать) не втручатися в духовне життя суспільства, повністю відмовитися від 
духовного впливу на своїх громадян. Держава, а тим більше незалежна держава, 
має  бути  зацікавленою  у  захисті  національної  безпеки,  де  релігійне  життя 
виступає  частиною  збереження  національної  ідентичності.  Але  ніхто,  крім 
Церкви, не може вирішити, в яких формах має існувати цей національний інтерес 
в релігійному житті громади, яким чином Церква може бути присутньою в бутті 
нації.

  В  умовах  нової  соціально-політичної  ситуації  в  Україні  будувати  таку 
систему відносин непросто, а особливо зараз, коли  вектор державної політики 
щодо  церков  або  не  визначений,  або  активно  змінюється  не  на  користь 
загального  суспільного  блага.  Для  України  благом  сьогодні  є  стабільність, 
проголошена новою владою як парадигма всього суспільного розвитку, в т.ч. і 
його  духовного,  релігійного  сегменту,  партнерство  між  Церквою  і Державою, 
між Церквами, але усвідомлене, а не нав’язане кимось.

  Жодних  гласних  президентських  чи  урядових  розпоряджень  щодо 
згортання релігійної свободи в Україні немає. Але деякі події, що відбуваються 
нібито  спонтанно,  свідчать  якщо  не  про  конкретний  план  залякування
(придушення,  знищення,  нейтралізації)  якоїсь  церкви,  але  про  централізацію 
намагань  окремих  людей,  інституцій  стабілізувати,  як  їм  здається,  ситуацію  в 
релігійній  сфері,  тобто  зробити  її  прозорою  і  керованою.  Модель такої 
примітивної  простоти  відома:  Церква  – одна,  якщо  не  одна,  то  мінімум,  її 
максимальна  залежність  від  Держави,  така  собі  ідеальна  церковно-державна 
симфонія, щоб все працювало на державу, а держава була надійним дахом для 
Церкви.

  Що свідчить про це? Висловлювання і поведінка деяких партійних лідерів, 
які  демонструють  прихильність  і  підтримку  тільки  одній,  Московсько-
Православній  Церкві.  Це  сприймається  як  знак,  як  дозвіл  на  утвердження  і 
домінування тільки одного віросповідання. Чи це не порушення Закону вищими
посадовцями,  які  в  такий  спосіб  ігнорують  принцип  рівності  всіх?  І  чи  не
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порушують  Закон  самі  Церкви,  які демонструють  свою  вірнопідданість  владі,
вислужуючись перед нею? І чи багато в Україні таких, як ректор Українського 
Католицького  Університету  Борис  Гудзяк,  а  тепер  архієпископ  УГКЦ,  який 
відмовився від співпраці з СБУ в справі доносів на своїх студентів?

  Будь-яке  порушення  прав  віруючих людей  має  бути  надбанням 
громадськості,  всіма  способами  поширеним  в  інформативному  просторі,  що  б 
формувало громадську думку. Є універсальний метод захисту своїх прав – суди. 
Але при всій їхніх сучасній корумпованості, вони не зможуть хоч як зігнорувати 
норму Закону про свободу думки, світогляду, совісті, релігії.

  Зрозуміло, що всі Церкви і релігійні організації зацікавлені у збереженні 
такої  ситуації,  коли  поважають  права  і  свободи  кожної  релігійної  організації. 
Ступінь  солідарності  Церков  України  достатньо  високий,  що  демонструє 
Всеукраїнська  Рада  Церков  і  релігійних  організацій.  Вона  має  колективну 
спільну позицію щодо багатьох питань сучасного українського суспільства. Така 
солідарність  є  наслідком  міжцерковного  діалогу,  який  інтенсивно вівся  всі  ці 
роки.  Треба  відзначити,  що  він  зіграв  свою  позитивну  роль  у  стабілізації 
суспільства, у відродженні віри людей в істину, у поширенні цінностей не тільки 
духовного, морального, релігійного, але й демократичного життя. Колегіальність 
добровільних  рішень  на  підтримку  тих  чи  інших  дій  Церков  придавала 
впевненості у тому, що більшість християн, а відтак і Церква, стоять за правду, 
що помилковою є не тільки політика підтримки злочинної влади, але й соціальна 
пасивність, коли йдеться про гідність громадян, про їхні права та обов’язки.

  Характер відносин між Церквою і Державою може і повинен змінюватися 
в бік їх гармонізації, але це можливо, якщо і Церква, і влада матимуть внутрішню 
установку на діалог. Важко позбутися минулих стереотипів в цих питаннях, але 
потрібно змінити свою психологічну орієнтацію з протистояння між Державою і 
Церквою або виявлення любові тільки до однієї Церкви на партнерство, на рівне 
ставлення  до  всіх,  сформувати  вольову  готовність  до  діалогу  і  здатність  до 
конкретних кроків – зустрічей, спільних зборів, конференцій, обговорень тощо. 
Об’єктивні  умови  для  цього  є:  створена  нормативна  база,  нехай  і не  зовсім 
досконала,  але  така,  що  надає  можливість  для  спілкування  Держави  і  Церкви, 
викристалізовується  й  відповідна  громадська  думка  щодо  плідності  саме 
діалогового  спілкування  влади  і  Церкви.  Особливо  важливо  такий діалог 
продовжувати  на  рівні  регіонів,  відновивши  діяльність  обласних громадських 
консультативних рад  з  питань  свободи віросповідань,  узаконити  їх  статус  при 
виконавчих  органах  влади  і  уповноважити  їх  активно  і  дієво  впливали  на 
релігійну  регіональну  політику  Держави  щодо  Церкви.  Ситуація  зміниться  на 
краще,  якщо  члени  цих  рад  будуть  солідарні  у  своїх  вимогах  до  влади, 
усвідомлять необхідність міжрелігійного і міжцерковного спілкування.

  Видрукувано в №17-18 щорічника «Релігійна свобода: свобода буття 
релігії в сучасному соціумі» ( К., 2012-2013).
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  11. РЕЛІГІЙНА  СИТУАЦІЯ  В  УКРАЇНІ  У  СВІТЛІ 
МІЛАНСЬКОГО ЕДИКТУ

В християнському  просторі  України  Міланський  едикт  313  року,  його
1700-літній ювілей пройшли непомітними. Пояснення цього факту слід шукати 
скоріше  в  змісті документу,  проголошеного  імператорами  Констянтином  та 
Ліцинієм. Едикт визнає право на істину будь-якого віросповідання, а з цим нині 
не згодні всі християнські конфесії.

  Міланський  едикт  – це  перший  документ  державної  інституції,  який 
офіційно  засвідчує фактичну  наяву  єдиного  для  всіх  людей  Верховного 
Божества,  а  звідси  і  можливість  різних  шляхів  до  нього  і  способів його 
вшанування.  Едикт  утверджує  право  кожного  за  власним  бажанням, своєю 
дорогою йти до Божества, наслідувати й дотримуватися тієї релігії, яку кожний 
індивід  сам  вважає  бажаною для  себе.  Міланський  едикт  забороняє владним 
інституціям  різних  рівнів  обмежувати  права  окремих  громадян  в  дотриманні 
ними саме свого віросповідання.

  Хоч  Міланський  едикт  насамперед  зорієнтований на  забезпечення 
свободи буття саме християнства, але, проголошуючи водночас право на свободу 
всіх  віросповідань,  він  цим  самим  переслідував  мету  забезпечити суспільний 
спокій на  основі  толерантного  сприйняття  всіх  наявних  в  імперії  релігій.  При 
цьому  Едикт  утверджував  не  тільки  свободу  віросповідань,  а  й необхідність 
матеріального забезпечення останньої шляхом справедливого вирішення питань 
про місця зібрань, власності на конфесійне майно тощо.

Тяжко  сказати,  чи  знали автори  прийнятого  ще  в  радянський час -  23
квітня 1991 року - Закону  України  про  свободу  совісті  та релігійні організації 
зміст  Міланського  едикту,  але його  основні  положення  (як  і  стаття  35 
Конституції  України,  прийнятої  Верховною  Радою в  1996  році)  багато  в  чому 
співпадають  із  останнім. Так,  вони  дають  право  кожному  мати,  приймати  і 
змінювати релігію або переконання за своїм вибором, свободу особисто або ж 
разом  з  іншими  особами  сповідувати  будь-яку  релігію  чи  ж  не  сповідувати 
ніякої,  здійснювати  релігійні  культи,  відкрито  виражати і  вільно  понирювати 
свої релігійні переконання. Закон і Конституція не дають права комусь визначати 
громадянам країни якісь обов’язкові переконання і світогляд. Вони виключають 
можливість  примусу  при  визначенні окремою  особистістю свого  ставлення  до 
релігії, її участь чи неучасть в богослужіннях, дотриманні релігійних обрядів і 
церемоній, в навчанні релігії.

  Проте Міланський едикт утверджує лише свободу віросповідань, але не 
свободу  совісті,  оскільки  він  не  гарантує  право  на  свободу  нерелігійності.  До 
того  ж,  Закон  і  Конституція  перераховують  ті  обмеження  в  здійсненні 
віросповідання, які можуть бути законними в країні. Ними є: охорона суспільної 
безпеки і порядку, життя, здоров’я, моралі, а також визначених і забезпечених 
законом  прав  і  свобод  інших  громадян. Хоч Едикт  і проголошує свободу 
віросповідань, але він нічого не говорить про свободу релігійної діяльності.

Міланським  документом не  проголошується  одна  із  існуючих  в  імперії
релігій  як обов’язкова, але сам  факт  проголошення Едикту співволодарями
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Констянтином і Ліціниієм свідчить про те, що в Римській імперії з цього часу 
вже не  було офіційного  визнання  відокремлення  Церкви  від держави,
відокремлення божественної і царської (кесаревої) сфер: держава прагнула взяти 
на  себе роль  регламентатора  релігійного життя,  заручитися  підтримкою 
християн  в  боротьбі з претендентами  на  римський  престол,  обгрунтувати 
принцип  святості і тієї релігії, яка не  належить одному,  а  всім  народам,  всім 
людям, всім підданним імперії, тобто християнства.

  Український  Закон  про  свободу совісті 1991 року  тривалий  час 
міжнародними експертами визнавався одним із найбільш демократичних. Але з 
приходом в 2010 році до влади Партії регіонів і її диктаторськи налаштованого 
лідера  В.Януковича  в  Президенти, процес  демократизації сфери релігійного 
життя України практично  відкинутиий до  радянської  доби, навіть не  до 
передуючих Міланському  едикту  років.  Офіційно в  країні діє  і стаття  35 
Конституції, і стаття Закону про  свободу совісті. Але у  нас нині від 
проголошення  чогось в  Законі і до  реалій  життя  шлях далекий.  Юридично 
кожний  має право  на  свій  шлях  до  Бога, але реально  цей  шлях обставлений 
такими  обмеженнями,  що  можна говорити про  свободу лише християнської 
релігійності. Належність  Президента  Януковича  до Православної  Церкви 
України Московського  Патріархату в  різний  неофіційний  спосіб  робить  цю 
Церкву в  країні державною.  Московське  православ’я в  регіонах  свого 
домінування всяк протидіє діяльності не тільки Православної Церкви Київського 
Патріархату,  Автокефальної Православної і Греко-Католицької Церков,  а  й 
свободі діяльності протестантських  об’єднань,  мусульманської релігії,
діяльності харизматичних,  рідновірських  та орієнталістських  об’єднань.
Міжконфесійні  відносини особливо  загострюються  при  бажанні названих 
конфесій побудувати в регіонах домінування Московсько-Православної Церкви 
свою культову споруду. Запрошуючи лише представників Церкви Московського 
Патріархату на  різні офіційні  заходи, освяту  новобудов, відкриття якихось 
важливих  подій, надаючи  московсько-православним  священикам  можливість 
ввійти в школи, військові частини та інші державні установи, непроукраїнськи,
а то й українофобськи орієнтовані інституції влади тим обмежують право інших 
конфесій, їх інституцій на своє законом визначене право свободно-конфесійної 
діяльності. По  православно-московському  у більшості  випадків вирішується  в 
країні і питання  реституції церковних  споруд (вони  передаються насамперед 
Церкві Московскої юрисдикції), наділенин земельних  паїв під  культове 
будівництво та ін. Мають місце рейдерські захоплення Московською Церквою 
України храмів  Київського  Патріархату та Автокефальної Церкви. 
Доповненнями  до Закону  про  свободу совісті ужорсточені правила  реєстрації 
громад і розширені суб’єкти державного  контролю за  діяльністю  релігійних 
організацій.

  Таким чином, відповідні статті Закону і Конституції України про свободу 
совісті, зокрема про  свободу віросповідань,  носять  нині  у  нас лише 
декларативний  характер.  Проголошені  ще  Міланським  едиктом  313  року 
«свобода  слідувати тієї релігії, яку  кожний  сам  вважає найкращою для  себе»,
«дарування права вільного і необмеженого утримання своєї релігії», «усунення
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повністю всіх обмежень» владними органами тоталітарного режиму Януковича 
на  місцях  всіляко  обмежуються.  І  тут не  спрацьовують проголошені Едиктом 
принципи «заради спокою нашого часу времени», «щоб не здавалось, що нами 
нанесено якийсь збиток якомусь культу чи релігії», «свободи слідування кожним 
тієї релігії, яку сам вважає найкращою для себе» та ін.

Видрукувано в №№17-18 щорічника «Релігійна свобода: свобода буття
релігії в сучасному соціумі» ( К., 2012-2013).

12. МАЙДАН - ГРОМАДЯНСЬКА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

  Видрукувана в 2014 році за редакцією Л.Филипович та О.Горкуші книга з 
такою  назвою  вмістила  найрізноманітніші  оцінки Революції  Гідності  в  її 
духовно-релігійній іпостасі. Вона є наслідком моніторингу подій зими 2013-2014
рр. - Українського  ЄвроМайдану  чи  Революції  Гідності.  Ключовими 
методологічними  вимогами  в  їх  праці були  ідеологічно-конфесійна 
незаангажованість та подійно-проблемна включеність, що сприяло адекватному 
відображенню предмету – релігії в її функціонуванні на Майдані і щодо нього. 
Значний  обсяг  поточних  ілюстративних  документів  та  експертних  оцінок 
забезпечив  багатогранність  висвітлення.  До  книги  увійшли  хронологія  подій, 
офіційні  документи  Всеукраїнської  Ради  Церков  і  релігійних  організацій, 
окремих релігійних об’єднань, звернення та заклики релігійних лідерів до народу 
і  до  влади,  неофіційні  висловлювання  та  коментарі  звичайних  віруючих  та 
пасторів, експертні оцінки політиків, державних діячів та релігієзнавців. Усе це 
допомогло  розкрити  суть  Духовного  Майдану,  зміст  Революції  Гідності, 
показати  роль  релігії  і  Церкви  в  становленні  громадянського  суспільства  та 
сучасних соціально-політичних процесах.

  Книга  «Майдан  і  Церква»  є  унікальною  за  своїм  змістом  і  формою, що 
стало  наслідком  як  винятковості  події,  якій  вона  присвячена  – Українського 
Майдану зими 2013-2014 років, та її головної теми - місця й ролі в цій переламній 
події української історії релігії й церков, так і особливостям контекстуальним. 
Інформаційна  доба  забезпечувала  упорядників  збірки  безперервним потоком 
щомиті поновлюваного і доповнюваного матеріалу. Безпосередня зануреність в 
доленосну для України подію Майдану давала можливість прискіпливо тримати 
свідомість на пульсі її перебігу й водночас сприяла критичному осмисленню її 
інформаційного відображення. У назві книги зафіксовано проблемний стрижень, 
на  який  упорядниками  нанизувалися  всі  ілюстративні  документи  та експертні 
оцінки:  співпричетність  Майдану  (а  він  є  дієвою  моделлю  громадянського 
суспільства, що постала в сучасній Україні у відповідь та на противагу грубим 
спробам  влади  зупинити  історично-духовний  поступ  народу,  закапсулювавши 
Україну  в  попередніх  формах  устрою  життя  та  свідомості)  і  Церкви - такої 
релігійної  спільноти,  що  формується  відповідно  до  духовних  потреб  і  запитів 
громадянського суспільства та стає його невід’ємним рівноправним суб’єктом.

  У  такому  разі  під  Церквою  нами  розуміється  не  якась  конкретна 
конфесійна  (християнська)  організація,  а  саме  спільнота  об’єднаних  у  цілісну
духовно-релігійну  систему  представників  різних  віросповідань,  які,  ефективно
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взаємодіючи  між  собою  та  з  громадою  Майдану,  задовільняли  його духовно-
релігійні  потреби  – вони  були  наставниками,  сповідниками,  натхненниками, 
пастирями  та  духівниками.  Стосовно  ж  наявних  в  Україні  церков  і релігійних 
організацій, то вони в різний спосіб та своєю мірою долучалися до Майдану. У 
кожному  конкретному  випадку  це  визначалось  різноманітними  факторами, 
включаючи богословські, геополітичні та суб’єктивні чинники. Зрештою, окрема 
церква чи релігійна громада є лише спільнотою одновірців, яка, хоча й має свою 
ієрархічну організацію та обов’язковий перелік традиційно вивірених релігійних 
істин,  все  ж  об’єднує  прихильників  різних політичних  поглядів  чи  носіїв 
відмінних аксіологічних систем.

  Змістовно  книга  поділяється  на  три  частини:  1.  Короткий  моніторинг 
подій.  2.  Експертні  оцінки  подій.  3.  Ілюстративні  матеріали.  Така  структура 
покликана:  1)  встановити  певну  хронологічно-подійно-проблемну  шкалу  з 
метою  полегшення  сприйняття  інформації;  2)  дати  можливість  читачу 
зорієнтуватись  у  надскладній  системі  включеності  релігійного  чинника  та 
окремих  конфесій  до  Майдану;  3)  запропонувати  щонайширший  обсяг 
різноманітного ілюстративного матеріалу. Такий виклад мав забезпечити читача 
необхідним інструментарієм та даними для усвідомлення ролі й місця релігії та 
церков в цій доленосній події сучасної Української історії.

  У  першій  частині  книги знаходиться  лише  один  документ - «Короткий 
моніторинг  подій»,  у  якому  в  хронологічній  послідовності  вказано  на  значимі 
пункти виявлення релігійних організацій в події Майдану чи ключові приводи 
для нього. Темпорально межі цього документу простягаються від перших заяв 
релігійних  діячів  з  приводу  згортання  тогочасним  Урядом  України 
євроінтеграційного  процесу  (подія,  яка  й  спричинила  загострення протестних 
настроїв  найперше  студентів,  інтелігенції  та  представників  середнього  класу, 
адже позбавила надії на поступове виправлення під впливом зовнішніх факторів 
системної суспільної кризи в країні), до фактичного визнання Всеукраїнською 
Радою  Церков  та  релігійних  організацій  нового,  Майданом  приведеного  до 
влади, керівництва України. Друга частина книги є аналітико-теоретичною. Тут 
зібрано  міркування  фахівців  (релігієзнавців,  філософів,  богословів  та 
журналістів) щодо заявленої теми. Оскільки експертні та аналітичні матеріали 
з’являються  пізніше  осмислюваних  у  них  подій,  то  в  цьому  розділі 
спостерігається  певний темпоральний  зсув:  фахові  коментарі,  як  правило, 
відтерміновуються.  Третя  частина  праці є  найбільшою  за  обсягом  і  містить 
широкий спектр найрізноманітніших ілюстративно-інформаційних документів, 
є  фотографічною,  бо  кожен документ  тут  безпосередньо  відображає  якусь 
конкретну подію, дію чи моментальну її фіксацію.

  Укладачі  збірки  в  процесі  її  формування  користувались  відкритими 
інформаційними  джерелами  або  ж  безпосередньо  звертались  до  авторів  із 
проханням висловитись на заздалегідь задану тему. Перелік цих матеріалів має 
переважно  хронологічну  послідовність,  доповнену  подійно-проблемною 
концентрацією  та  первісною  класифікацією  за  формою  документу,  статусом 
суб’єкта висловлювань, проблемним зосередженням тощо. Іноді нам видавалось
доцільним  ритмізувати  цей  перелік  поточною  аналітикою  та  ситуативним
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описом гарячих подій. Почавшись 30 листопада 2013 року - ключового пункту 
морально-аксіологічного  виклику  церквам,  потік  зібраних  ілюстративних 
документів  переривається  кінцем  лютого  2014  року,  коли,  за  нашим 
міркуванням,  через  об’єктивні  обставини  (російська  агресія  щодо України  й 
наступна анексія Криму та сепаратистський тероризм на сході України) церкви 
були  змушені  звернути  свою  увагу  на  інші,  ніж  взаємодія  з  громадянським 
суспільством, теми.

  У  книзі  присутні  два  великі  блоки:  експертно-аналітичний  та 
інформаційно-ілюстративний.  Інформаційний  блок,  що  містить  документи,  які 
засвідчують місце, роль, позицію, точку зору тієї чи іншої церкви або конфесії в
(щодо)  події  Майдану,  складається  з  матеріалів,  які  з’являлись в  інтернет-
виданнях і мали на меті безпосереднє відображення чи актуальну інтерпретацію 
якоїсь окремої події або ж висвітлення її релігійно-конфесійної оцінки. Зазвичай 
потреба  у  таких  спричинялась  винятковістю  й  знаковістю  події,  складністю, 
жорсткістю  чи  непередбачуваністю її  перебігу.  Тож  запропонований  перелік 
документів  та  матеріалів  має  очевидні  сплески  більш  інтенсивної реакції  у 
відповідь на такі гострі факти, як: побиття студентів 30 листопада 2013 р.; спроба 
розігнати  Майдан  11  грудня  2013 р.;  лист  Мінкульту  з  погрозами Українській 
Греко-Кактолицькій  Церкві  13  січня  2014  р.;  прийняття  антиконституційних 
тоталітарних законів 16 січня 2014 р., що фактично позбавляли громадян цілої 
низки  їхніх  прав;  похід  радикалізованих  злочинною  зухвалістю  та цинізмом 
влади  майданівців  на  вул.  Грушевського  19  січня  2014  р.;  розгін мирної 
демонстрації до Верховної Ради 18 лютого 2014 р.; спроба зачистки Майдану й 
розстріл  владою  майданівців  18-20  лютого  2014 р. Такі  гарячі  й  трагічні  події 
були не лише інформаційним приводом для церков та релігійних організацій, а 
чи  ж  окремих  релігійних  діячів,  але  й  місцем  вияву  їх  справжньої  життєвої 
позиції та тієї суспільно-духовної ролі, яку вони на себе готові були брати.

  Укладаючи  цей  блок,  ми  помітили  деякі  закономірності,  спричинені  як 
дійсною  позицією  тієї  чи  іншої  церкви,  конфесійної  спільноти,  так  і  її 
інформаційною  політикою  та  залученістю  до  інтернет-простору.  Зокрема 
бачимо,  що  чи  не  найбільше  документів  відображають  діяльність  та  позицію 
Української  Православної  Церкви  Московського  Патріархату,  хоча загалом ця 
церква  неухильно  утверджувала  свою  поза-майданну  позицію.  Вочевидь,  що 
саме послідовне місцезнаходження на межі між барикадами (Майдану та влади)
створили  потребу  так  багато  обґрунтовувати  цю  позицію  і  конкретні  дії, 
висловлювання  й  думки  цієї  церкви  та  її  окремих  представників. Натомість 
релігійні  організації,  які  безпосередньо  були  включені  в  тіло  й дух  Майдану, 
мали  менше  необхідності  інтерпретувати  свою  позицію.  Вона  виявлялась  як 
через їх діяльність, так і через присутність на Майдані в Києві чи на Майданах 
міст  України.  Відтак  зазначимо,  що  в  інформаційному  потоці  зазвичай 
найбільше представлений не той, хто діяв, а той, хто прагнув обґрунтувати свою 
позицію,  роз’яснити  її  широкому  загалу,  хто  має  потребу  розлогої  її 
інтерпретації. Крім іншого, помітно, що в інформаційному потоці слід відрізняти 
офіційну  церковну  позицію,  висловлювання  релігійних  очільників, думки
духовних лідерів, міркування релігійних представників, окремих вірян та їх дієві
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індивідуальні  реакції.  Іноді  вони  узгоджувались,  та  ж  частіше  відображали 
наявні суперечності між цими шарами конфесійної функціональності.

  Крім  подійних  викликів,  що  спричиняли  до  потужних  інформаційних 
хвиль,  уважне  дослідження  документів  вказує  на  певні  етапи  “майданної” 
ідентифікації  конфесій:  буттійне,  теоретичне  й  діяльне  самознаходження.  Так 
спочатку конфесії виявлялись в події Майдану через дещо стихійно-ситуативну 
діяльність  та  висловлювання  своїх послідовників,  потім  вони  знаходили 
теоретичне  обґрунтування  такої  присутності  (зокрема  15 та  17  січня  2014  р.  в 
м.Києві  відбулись  два  богословських  Круглих  столи  на  тему  Церкви  та 
Майдану), і зрештою – діяли узгоджено із цими обґрунтуваннями й церковними 
та суспільними запитами.

  Бачимо також, що більш послідовною, щирою та цілісною була позиція тих 
конфесій,  релігійних  спільнот  та  їх  представників,  які  вже  мали ґрунтовну 
соціальну концепцію, узгоджену із сучасними тенденціями зростання стандартів 
суспільного  співжиття  та  духовно-моральних  настанов  належного  розвитку 
людства.  Тобто,  коли  церковна,  конфесійна, релігійна  та  громадянська 
свідомість  не  вступали  в  дисонанс  одна  з  одною,  а  гармонійно  поєднувались. 
Водночас,  слід  наголосити  на  тому,  що  відсутність  широкого  інформаційного 
висвітлення  присутності  на  Майдані  тієї  чи  іншої  конфесії  не  вказує  на  її 
непричетність.  Це  може  бути  наслідком  або  ж  неодностайності 
внутрішньоконфесійної  позиції,  або  ж  нерішучості  у  її  висвітленні,  небажанні 
спровокувати  негативну  реакцію  влади,  невдоволення  кліру  чи  нерозуміння 
непричетної  до  Майдану  пастви,  або  ж  неактивності  (з  різних  причин)  в 
інформаційному  просторі.  Деякі  ж  конфесійні  спільноти  виявляли свою 
присутність не виступами на сцені Майдану, а безпосередньою благочинною чи 
молитовною діяльністю й поширенням релігійної літератури серед майданівців. 
Рідко  виходили  на  сцену  чи  публічно  висловлювалися  й  не  в  представництві 
своїх  керівних  діячів  іудеї,  мусульмани,  євангельські  християни.  З  іншого  ж 
боку, звичайно, відсутність якогось документу щодо участі тієї чи іншої конфесії 
або релігійної спільноти в майданних подіях може бути ще й наслідком нашого 
недогляду  чи  нездатністю  охопити,  переосмислити,  врахувати  й  вмістити  в 
запропоновану  читачам  книгу  увесь  обсяг  інформаційних  матеріалів,  за  що 
заздалегідь перепрошуємо.

  Ми свідомі того, що об’єктивно, всебічно та повномасштабно висвітлити 
об’ємність та текстурність вплетення Церкви  в Майдан, спираючись тільки на 
інформаційні  документи,  поширені  в  інтернет-просторі,  неможливо. 
Інформаційний  простір  надає  нам  лише  текстуальне  відображення  як  події 
Майдану,  так  і позиції  та  діяльності церков  і  вірян.  Текстуру  дійсності  можна 
вловити  лише  особистим  досвідом,  а  об’ємність  – глибиною  обізнаності  із 
предметом  та  його  специфікою.  Тож  надзвичайно  важливим  є  доповнення 
документальної частини експертними матеріалами, у яких фахівці-релігієзнавці, 
теологи, філософи, політологи, правовики й журналісти осмислювали Майдан та 
Церкву за допомогою притаманного їм науково-гуманітарного інструментарію і 
спираючись  на  безпосередній  досвід  своєї  присутності  на  Майдані.  В  такий
спосіб  вони  ставали  важливими  свідками,  озброєними  необхідною  для
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адекватного  висвітлення  теми  “оптикою”.  З  метою  ж  забезпечення читачів 
потрібним інструментарієм для розуміння усієї складності включення релігії та 
конфесійних організацій в подію Майдану, цей аналітико-теоретичний блок, що 
містить міркування експертів, передував ілюстративним матеріалам.

  Укладаючи  експертно-аналітичний  блок  ми  користувались  щонайперше 
критерієм  фаховості  та  авторитетності  в  підборі  матеріалів.  Тут переважно 
представлена вітчизняна світська академічна аналітика й міркування світських 
та  релігійних  експертів,  які  хоча  й  спираються  на  конфесійну  точку  зору,  але 
водночас демонструють притомність сприйняття, глибину розуміння предмету й 
критично-аналітичний  підхід  для  його  адекватного  висвітлення.  Загалом 
релігієзнавці  та  експерти  були  активно  запитувані  у  цей  час.  Так,  наприклад, 
відомий  експерт  з  релігійних  питань  зі  Львова  Андрій  Юраш  надав різним 
українським та зарубіжним виданням більше 30 інтерв’ю та фахових коментарів 
щодо діяльності релігійних організацій в період Майдану. Це стосується й інших 
авторитетних  експертів  (Людмили  Филипович,  Віктора  Єленського, Катерини 
Щоткіної,  Михайла  Черенкова,  Юрія  Чорноморця,  Олександра  Сагана,  Ігоря 
Ісіченка, Віталія Шевченка, Сергія Здіорука, Ольги Недавньої, Оксани Горкуші 
та ін.). Проте в повному обсязі подати всі ці матеріали ми не маємо можливості. 
Тож обмежилися лише деякими, в яких переважно продемонстровано точку зору 
авторів та їх фаховий підхід.

  Наголосимо,  українські  релігієзнавці  та  експерти  отримали  ексклюзивну 
можливість  безпосередньо  відслідковувати  подію  Майдану  та  виявились 
повністю  готовими  (інтелектуально  й  методологічно)  багатогранно 
відрефлексувати  та  адекватно  висвітлити  його  релігійний  чинник. Натомість, 
скажімо,  наші  російські  колеги  та експерти  (за  рідкісними  винятками,  як, 
наприклад, А.Окара, О.Солдатов чи М.Сітніков) через відстороненість від самої 
події  та  ідеологічну  заангажованість  їхнього  світобачення  залишалися 
нечутливими  до  нашої  дійсності,  її  коректного  аналізу  та  адекватного 
висвітлення.  У  цьому  переконалась  група  українських  релігієзнавців  (Л. 
Филипович, О. Горкуша, Г. Трегуб), які спробували актуалізувати тему Церкви 
на  Майдані  13  грудня  2013  р.  на  міжнародній  конференції  в  Московському 
університеті.  Російські  релігієзнавці  в  більшості  не  лише  не  сприймали 
запропонований  українськими  колегами  науковий  аналіз,  але  й  прямо 
заперечували  як  можливість  присутності  церкви  та  релігійних  ідей  в  події
(Євро)Майдану, так і саму цю історичну подію як Революцію Гідності, в основі 
якої  перебувають  світоглядні  трансформації,  спровоковані  також і  попередньо 
засвоєними  традиційними  релігійними  ідеями.  З  подібною  нечутливістю 
російських  колег  зустрілись  й  українські  православні,  протестантські, 
мусульманські богослови.

  На  відміну  від  росіян,  західні  представники  релігієзнавчої  науки  та 
послідовники різних віросповідань позитивно поставилися до змагань України 
за свободу і демократію, в тому числі і за свободу совісті та права сповідувати 
будь-яку релігію, а не тільки домінуючу. Підтримка цих людей, реакція яких на 
Майдан, на жаль, не ввійшла в дану книгу, була надзвичайно важливою для нас.
Персонально  і  колективно демократичний  світ  висловився за  європейськість
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України, оскільки всі ці роки переконував пострадянське українське суспільство 
у  привабливості  європейських  цінностей,  базовою  з  яких  є  свобода  релігії. 
Завдяки  зусиллям  західноєвропейських  і  американських  експертів в  сфері 
суспільно-релігійних  і  державно-конфесійних  відносин,  які  займались 
просвітницькою діяльністю в Україні щодо стандартів в цих сферах, українські 
церкви  та  релігійні  організації  продемонстрували  громадянську  позицію, 
підтримавши свій народ, а не улесливість та прислужництво перед злочинною 
владою, що виявили російські релігієзнавці.

  Позиція церков, виявлена на Майдані, сформувалася і утвердилася не без 
участі  вітчизняних  релігієзнавців,  зокрема  з  Відділення  релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України. Воно свого часу доклало багато зусиль для 
встановлення  міжконфесійного  порозуміння  в  українському  суспільстві.  Це 
здійснювалось  через  цілу  систему  просвітницько-наукових  заходів  та 
популяризаційних  видань.  У  міжнародних  наукових  заходах  (конференціях, 
симпозіумах,  Днях  релігійної  свободи,  інформаційно-навчальних  семінарах)
брали  участь  запрошені  Відділенням  зарубіжні  експерти,  науковці.  Очевидно, 
що  за  понад  двадцятирічну  діяльність  Відділення  релігієзнавства ІФ  НАНУ 
значно  посприяло  встановленню  толерантності  українського  соціуму, 
налагодженню міжконфесійного порозуміння, утвердженню свободи совісті та 
свободи релігії в Україні, формуванню громадянської свідомості загалом. Через 
видруковувану  та  поширювану  нами  літературу  стандарти  суспільного  життя, 
які  спираються  на  цінність  людської  гідності,  свободи  й  взаємоповаги, 
засвоювались широким загалом. Вітчизняні релігієзнавці через систему освіти та 
просвіти безпосередньо долучились до формування контексту, у якому змогли 
реалізувати своє покликання релігійні організації на Майдані.

  Дехто  з  відомих  в  Україні  релігієзнавців  був  на  Майдані  не  в  ролі 
спостерігачів  його  подій,  а  активних  учасників,  ризикуючи  подеколи  навіть 
життям. Ми приймали учасників Майдану у своїх домівках, передавали Майдану 
кошти, одяг, навіть пляшки для «коктейлів Молотова». Наші оцінки діяльності 
окремих  конфесій  на  Майдані  сприймалися  ними  й  певною  мірою 
зорієнтовували  їх  на  практичні  кроки.  Майдан  виявив  й  нові  імена  молодих 
експертів (Д.Брильов, Т.Мухоморова, Г.Целковський, М.Якубович та інші). Та 
слід  сказати,  що  далеко  не  всі  вітчизняні  релігієзнавці  та  експерти  активно 
висловлювалися  про  Майдан  і  Церкву  під  час  найгарячіших  подій  зими  2013-
2014  років.  Це  зумовлено  різними  обставинами  (віком,  політичними 
переконаннями  й  світоглядними  настановами,  громадянською  позицією, 
вихованням,  рівнем  професіоналізму,  розумінням  специфіки  експертної 
діяльності тощо). Усе це додатково загострює проблему об’єктивності наукового 
аналізу  суспільної  дійсності.  Очевидним  стає,  що  подійна  включеність  є 
важливим фактором для встановлення наукової об’єктивності, хоча й, можливо, 
не дозволяє врахувати усіх прихованих прямих чи опосередкованих чинників та 
наслідків  тієї  або  іншої  події,  а  тим  більше  – виробити  єдину  узгоджену, 
загальноприйнятну  її  теоретичну модель.  Натомість  інтерпретативно-
інформаційна  опосередкованість  та  темпорально-просторова  й  культурно-
світоглядна  дистанційованість  підміняє  дійсну  подію  як  предмет аналізу  її
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ідеологічно  звіреним  й  контекстуально  сформованим  симулякром.  Відтак 
вважаємо доцільним в даному разі радше спиратись на наукову притомність як 
здатність,  схоплюючи  свідомістю  дійсний  предмет,  застосовувати до  його 
аналізу  ефективні  й  належні  методи  теоретичного  осмислення  й  висвітлення. 
Саме  подійна  включеність  та  наукова  притомність  характеризують авторів 
запропонованих  в  нашій  книзі  експертних  та  аналітичних  матеріалів.  Через 
подійну включеність їхні висловлювання не позбавлені емоційного забарвлення, 
але цей нюанс (завдяки поєднанню при цьому різних точок зору) лише допомагає 
більш  об’єктивно  висвітлити  предмет  осмислення  (Майдан  і  Церкву у  їх 
взаємодії) і передати його життєву текстуру.

  Тож унікальність нашої книги полягає ще й в тому, що ми, з одного боку, 
скориставшись  усіма  перевагами  інформаційної  доби,  зібрали  щонайширше 
текстуальне відображення Майдану в предметі його церковно-релігійного зрізу, 
а з іншої – доповнили цей емпіричний базис експертним аналізом фахівців різних 
гуманітарних галузей, які відслідковували не лише ілюстративні документи, але 
й саму подію. Висловлювані думки експертів не визначались якоюсь заздалегідь 
запропонованою  єдиною  концепцією,  а  є  результатом  їхніх  фахових та 
особистісних міркувань. Це дає підстави стверджувати, що Майдан і Церква у 
нашій  праці  висвітлені  багатогранно.  Те  ж,  що  не  ввійшло  до  неї,  з  часом 
доповнить представлену картину в доопрацьованому виданні.

  На  відміну  від  мети  фахової  діяльності  релігієзнавців  – теоретично 
осмислювати й моделювати, а не діяти безпосередньо, покликанням церкви та 
релігійних організацій було дієво впливати на свідомість і поведінку людей, а 
зрештою – на суспільну дійсність. І, як ми бачили, українські церкви, релігійні 
діячі  та духовні  авторитети  в  основному  з гідністю  продемонстрували  свою 
здатність та готовність виконувати місію духовних поводирів народу в найважчі 
й переломні історичні моменти. Для них не стала несподіванкою чи небажаним 
викликом  світоглядна  трансформація  сучасних  українців.  Українська  Греко-
Католицька Церква, Римо-Католицька Церква України, Українська Православна 
Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква 
і  значна  кількість  лютеранських,  євангельських  та  інших  християнських 
пасторів,  ісламських, іудейських  та  рідновірівських  релігійних  лідерів 
сприйняли  постання  громадянської  свідомості  сучасних  українців як  реальну 
можливість  вплинути  на  формування  такого  майбутнього  України,  в якому  б 
реалізовувалися вищі духовні цінності й релігійні ідеали.

  Більше  того,  Церква  своїми  діями  і  присутністю  в  середовищі  рушійної 
історичної  течії  посталого  проти  застарілих  потворних  форм  організації 
суспільної дійсності (кримінального авторитаризму) українського народу, своєю 
причетністю до його жертовності в ім’я звільнення для гідного життя Людини, 
своєю  чутливістю  до  його  страждань  та  готовністю  стояти  на  захисті  правди, 
права  на  свободу  вибору,  вищих  духовних  цінностей,  користаючись зброєю 
любові,  молитви  та  божественного  благословення  засвідчила на  Майдані 
слідування божественній, а не світській політиці, сповідування релігійних істин, 
а  не  прагматичних  зисків.  Вона  утвердилась  як  дієва  Церква  майбутнього
України, яка є справжнім світлом і сіллю, натхненням єдиного духу, багатолико

464



 
 

     
           

       

 

 

  

 

 

 

проявленого  в  індивідуальних  душах  майданівців.  Саме  тому  конфесійне 
різноманіття не було проблемою на Майдані. Тут всіх об’єднала Любов – любов 
до Бога, України та Людини як творіння, Образу та Подоби Божої, що взяла на 
себе відповідальність за розбудову майбутнього Богом даної Батьківщини. Тут 
кожна окрема конфесія, священик, пастир чи мирянин, щиро здійснюючи власну 
місію  у  притаманний  їм  спосіб,  були  солідарні  між  собою  і  з  громадянським 
суспільством цілком (до якого, очевидно, їхнім посередництвом долучився і Бог)
у спільній  справі  поборення  зла,  торування  шляху  для  добра  й  розбудови 
згідного  з  Божественним  задумом  майбутнього  України.  Церква  Майдану 
залишалась вірною вищим цінностям та виявляла щиру готовність розділити до 
останнього подиху долю своєї пастви навіть тоді, коли від очевидної безвиході 
та безсилля перед переважаючим силою наглим і всепожираючим злом зникали 
з Майдану політики та помірковані лідери, обачні ідеологи, зневірені громадяни. 
Ми  є  свідками  того,  як  духівники  та  молитва  (разом  із  Гімном  України)
надихнули  вистояти  Майдан  в  ніч  11  грудня  2013  р.  Всі  ми  бачили,  як  у 
найжахливішу  ніч  з  18  на  19  лютого  2014  р.  Майдан  дихав  божественним 
натхненням завдяки постійній молитві та проповіді всеперемагаючої Любові до 
Людини  та  України  зі  сцени,  де  лишились лише  ведучий  (Євген  Нищук)  та 
священики, монахині й пастирі (УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ), а довкола намагались 
усе опанувати пекельний хаос та нагла смерть. Ми пам’ятаємо, що під гранатами, 
водометами та снайперськими кулями пліч-о-пліч біля своєї пастви були «святі 
отці»  та  брати  по  духу.  Ми  знаємо,  що  Небесну  Сотню  на  вічний  захист 
майбутньої України благословила Церква Майдану. І критерієм зарахування до 
лав  святої  Небесної  Сотні  була  не  конфесійна  чи  національна  належність,  а 
найвища жертва героїв-патріотів заради спасіння й оновлення Батьківщини.

  Якщо основою громадянського суспільства є солідарність та взаємоповага 
рівноправних  дієвих  суб’єктів  співжиття  (різної  фахової,  вікової,  статевої, 
національної,  конфесійної,  географічної  належності),  то  Церква Майдану 
продемонструвала  ті  самі  характеристики  на  рівні  міжконфесійних відносин. 
Виявом якості громадянськості Церкви Майдану були і спільні молитовні акції
(на початку кожного дня, перед народними Віче, в критичні моменти Майдану, 
щогодинні  нічні  молитви,  спільні  молитовні  намети),  і  співголосні  духовні 
звернення та настанови, і взаємодоповнювані дії (благочинна діяльність – збір та 
передача  коштів,  речей,  ліків  та  продуктів  на  потреби  Майдану, волонтерська 
підтримка;  захист  потребуючих:  Михайлівський  Собор  УПЦ  КП  став місцем 
прихистку побитих студентів у ніч на 30 листопада 2013р., потім цю естафету 
підхопили  й  інші  храми  та  молитовні  будинки  різних  конфесій,  що надавали 
місце  для  ночівлі,  реабілітації  та  схову;  лікування  стражденних – храмові 
госпіталі,  сповідники  та  духівники  на  Майдані).  На  Майдані  постійно  діяли 
наметові  Храми,  на  сцені  Майдану  майже  щодня  поруч  з’являлися  й палко 
промовляли  за  Україну  єпископ  УАПЦ  Володимир  (Черпак),  єпископ РКЦ 
Станіслав Широкорадюк, отець УГКЦ Олекса Петрів та ін., співав хор студентів 
духовних навчальних закладів УПЦ КП й УГКЦ. Міжконфесійну солідарність 
Церква  Майдану  демонструвала  не  лише  у  справі  опікування  громадою  та
захисту стражденної Людини, але й підтримкою у скрутні моменти один одного.
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Тут  можна  згадати  солідарність  конфесій  в  підтримці  УГКЦ  після листа 
Мінкульту з погрозами позбавлення офіційної реєстрації цій релігійній спільноті 
за  її  Майданну  діяльність,  чи  підтримки  іудеїв,  коли  з’явилась загроза 
антисемітських дій з боку провладних найманців. Тож можемо сказати, що на 
Майдані постала справжня Громадянська Церква України.

  Про громадянську релігію як необхідний етап релігієгенезу неодноразово 
писав  професор  Анатолій  Колодний.  Ми  ж  мали  можливість  безпосередньо 
спостерігати, як на Майдані фактично постала Громадянська Церква України. І 
мова  жодним  чином  не  йде  про  появу  якоїсь  нової  об’єднаної  релігійної 
організації  (скажімо,  Єдину  Помісну  Православну  Церкву),  що 
інституалізовується  в  сучасній  Україні.  Характерною  особливістю 
Громадянської  Церкви  України  є  її  принципова  поліконфесійність, що 
відображає  поліконфесійність  українського  громадянського  суспільства,  а 
сакральні символи є інтегративними й набувають водночас релігійно-духовну та 
історично-народну цінність (пошанування Т.Г.Шевченка як духовного пророка;
поруч  з  державним  Гімном  та  молитвою  до  Бога  на  Майдані  завжди звучав 
Духовний  Гімн  М.Лисенка  “Боже  Великий,  Єдиний,  нам  Україну  храни”;
майданні священики та пастирі природно поєднували конфесійну та національну 
атрибутику,  й  поруч  зі  Святою  Книгою  та  головним  релігійним  символом  тут 
завжди  був  наш  жовто-блакитний  прапор).  Показово,  що  на  Майдані  активно 
приймали хрещення до того невіруючі громадяни, а хрещеними для них ставали 
зазвичай  сотники  та  майданні  побратими  чи  посестри.  В  найважчі, 
найнебезпечніші моменти  майданівці  просили  про  молитву,  сповідь  і 
благословення  того  духівника,  що  був  поряд  і  кому  довіряли.  Та все  це 
найчастіше  відбувалось  без  встановлення  конфесійної  належності чи 
дотримання обрядового формалізму. Тож мова йде про таку солідарну спільноту 
церков, релігійних діячів, духовних лідерів та вільних громадян, які гармонійно 
та  взаємоузгоджено  співдіють  в  справі  розбудови  майбутнього  України  на 
підставі тих вищих духовних цінностей та релігійних ідеалів, які забезпечують 
реалізацію  належного (звіреного  з  Божим  задумом)  світу.  В  процесі  такої 
взаємодії  виробляється  спільна (та  взаємодоповнювана  із  збереженням 
конфесійної  специфіки)  культова,  віросповідна  та  практична  позакультова 
діяльність, формулюються  спільні  ідеї,  обґрунтовуються  спільні  ідеали, 
віднаходяться ефективні методи взаємодії із громадою та її окремими групами і 
громадянами,  освячується  жертва,  принесена  народом  на  започаткування 
новітньої історичної доби, та сакралізується визначений життям шерег святих-
захисників  й  місце-святилище,  де  в  муках  та  прагненнях  народилось  й 
очистилось нове українське людство – Майдан Незалежності. Саме така Церква 
потрібна  і  відповідна  громадянському  суспільству,  вона  буде  його  дієвим 
духовним  поводирем  в  Майбутнє,  безмежним  натхненням  та  невтомною 
совістю.

  Автори-редактори  книги  тут  хочуть  висловити  своє  пошанування  та 
глибоку  подяку  усім,  хто  в  той  чи  інший  спосіб  долучився  до  її створення. 
Щонайперше  низько  схиляємо  голову  перед  українським  народом,  духовним
злетом  якого  було  започатковано  та  зреалізовано  саму  подію  Майдану  зими
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2013-2014  р.  Цей  народ  в  особі  своїх  гідних  синів  спростував  поширений 
стереотип,  ніби  суспільним  поступом  у  сучасному  світі  рухають  лише 
прагматичні  інтереси  та  випробувані  політтехнології.  Життєвим  подвигом, 
рішучою самопожертвою та щирим прагненням утвердити сучасну людину в її 
гідності цілісно сформованої особистості, вільної та відповідальної перед собою, 
Богом, громадою, історією та майбуттям, родиною, Батьківщиною та світом, яка 
сповідує вищі духовні цінності, українці (різних національностей та конфесій)
спромоглися протиставити повноцінне життя людини, покликаної до звеличення 
дійсності,  його  фальшуванню  й  імітації  у  вигляді  окремого  життєвого  шляху 
маленької  людської  істоти,  загубленої  між  рядками  чужих  міфооповідей. 
Використовуючи інформаційну добу як контекст для утвердження правди, а не 
маніпуляції  свідомістю  мас,  можна  служити  істині,  запалюючи  спраглі  серця 
жагою  її  поширення  й  просвітлення  її  життєдайною  силою  найвіддаленіших 
закутків світу, де скупчується морок. Та на цьому шляху надзвичайно великою є 
роль досвідчених поводирів і вчителів, яку взяли на себе релігійні діячі й духовні 
лідери. Тож без їхньої присутності, постійного повчання й спонукання мислити 
та діяти в любові й злагоді, взаємоповазі й відповідальності, щиро і праведно не 
було б цього Майдану та його перемоги. Притомно осмислити й висвітлити цю 
історичну  подію  ми  не  змогли  б без  багаторічних  теоретико-методологічних 
напрацювань  вітчизняної  релігієзнавчої  науки.  Принагідно  нагадаємо,  що 
вітчизняна  релігієзнавча  спільнота,  насамперед  Відділення  релігієзнавства  ІФ 
НАНУ  значним  чином  сприяли  попередній  толерантизації  українського 
суспільства,  його  обізнаності  й  освіченості  в  питаннях  історії релігії  та 
особливостей  і  перспектив  її  функціонування  в  конкретних  історично-
суспільних умовах, що неодмінно вплинуло й на дійсний перебіг подій.

  Продовжимо цей вступний текст до книги «Майдан і Церква», написаний 
Л.Филиповия і О.Горкушою, російськомовною статею Л.Филипович «Украина 
очнулась!», написаною нею 3 грудня 2013 року – в перші дні Євромайдану.

  «Украина  очнулась,  выйдя  из  комы,  в  которую  впала  в  2010  г.  От 
неожиданности. Мы были победителями, но внезапно оказались побежденными. 
Как это случилось?

  А  ведь  какие  открывались  перспективы!  Получили  независимость, 
поддержку Европы и почти всего мира. Свобода мысли, свобода слова, собраний, 
перемещения,  совести - гарантированы.  Хочешь  иметь  свой  бизнес  –
пожалуйста, хочешь учиться за границей – милости просим. И вдруг начали все 
отнимать: право голоса, право на волеизъявление, право на свое дело, право быть 
гражданином и осознавать себя человеком…

  По официальным источникам, благосостояние народа (правда, избранных)
кастет. Например, у сына президента – гигантскими темпами. Основная же масса 
народа  стала жить  хуже,  надежды  на  улучшение  постепенно  тают.  Оставался 
единственный  свет  в  окошке  – подписать  ассоциацию  с  Евросоюзом.  Или  не 
подписывать?  Может,  лучше  войти  в  таможенный  союз?  Пока  с  энтузиазмом 
решали, что выгоднее, все фигуранты процесса устали. Настойчивые заверения 
высшего  руководства  государства  в  европейском  выборе  Украины  несколько
успокоили.  Сомнения  появились  за  неделю  до  дня  подписания  ассоциации  в
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Вильнюсе.  Заволновались.  Вышли  на Майдан,  чтобы  придать  президенту 
уверенности в правильности выбора. И тут как обухом по голове: не подписал!
И - совершенно естественная реакция: мы не согласны с решением президента. 
Как он посмел украсть у нас наше будущее, наш выбор, наши ожидания?

  Наиболее  остро  это  ощутила  молодежь:  конец  мечте  о  качественном 
образовании,  в  т.ч.  возможности  учиться  за  рубежом,  ужесточение условий 
получения  шенгенской  визы,  легальной  работы  вне  Украины,  достойного 
медицинского  обслуживания  и  прочего.  Как  наиболее  динамичная  сила  в 
обществе,  студенческая  молодежь  вышла  на  Майдан  выразить  свою  позицию, 
заявить о себе как о полноценных гражданах этой страны, которые имеют права 
и свободу как взрослые. Детей, которым по 18-20 лет, поддержали и взрослые –
их  родители,  учителя,  близкие  друзья,  представители  научной  и  культурной 
интеллигенции.  Радостные  лица,  молодежный  романтический  максимализм, 
песни-танцы на Майдане.

И что произошло?
Обиженных  детей  президент…  наказал!  Он  их  избил,  покалечил,  нанес

непоправимую психологическую травму. Нет, не сам, а чужими руками, что еще 
хуже.  А  теперь  молча  отсиживается  в  своем  загородном  поместье, иногда 
вбрасывая в информационное пространство свои «звернення до народу».

  Но, какой же он президент, если не взял ответственность за свершившееся 
на  себя?  Почему  только  сожалеет,  а  не  приносит  извинения  семьям 
пострадавших?  Почему  не  кается,  почему  не  увольняет  и  не  сажает тех,  кто 
виноват в насилии, кто искалечил и напугал до смерти наших детей? Какой он 
гарант прав и свобод, если цинично попирает их? Какой он отец, если дозволяет 
бить своих сынов и дочерей? Какой он мужчина, если унизил до уголовщины 
женщину?  Какой он  человек,  если ценность  человеческой  жизни  ни во  что не 
ставит? Какой он верующий, если не знает Христовой любви и прощения?

  Взрыв Майдана не свалился нам на голову вдруг, он накапливался. Цинизм 
власти  постепенно  возрастал.  Сначала  она  попирала  права  взрослых  на 
политический выбор и достойное существование, потом права бизнесменов на 
свободный и честный бизнес, а теперь на кон поставила права детей жить в своей 
стране, быть счастливыми, уверенно смотреть в будущее.

  В  отличие  от  всех  предыдущих  случаев  сопротивления  украинского 
общества  (а  их  было  несколько),  которые  мотивировались  материальными 
причинами (повышение зарплат, пенсий, права на труд и отдых, справедливое 
распределение  социальных  благ,  уважение разных  слоев  общества и др.),  этот 
Майдан  несет  в  себе  духовную,  моральную  идею,  ибо  говорит  о  достоинстве 
человека,  его  внутренней  свободе,  о  возможности  самореализации в  человеке 
человеческого и духовного.

  Куда там нынешнему президенту или его окружению понять всю глубину 
и  гуманизм  требований  маленьких  граждан  Украины,  которые  себя  видят  в 
Европе,  в  системе  не  посткоммунистических  или  зековских,  а  европейских 
ценностей. Именно нынешние студенты – в первую очередь, элитарных вузов,-
которые, собственно, и выступили против диктатуры взрослых решений, знают
о них больше, чем все остальное население страны. Они неоднократно бывали в
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Европе, собственными глазами убеждались в ее достоинствах и недостатках. Они 
едут в Европу не за однополыми браками, наркотиками и проституцией – этого, 
что при желании можно найти и здесь, и значительно дешевле, вдосталь и у нас. 
Но  современное  студенчество  – это  интеллектуальный  слой  общества, 
образованный,  идейный,  хорошо  мотивированный,  настроенный  на  работу  в 
конкурентной  среде,  который  знает,  чего  он  хочет  от  жизни.  Это люди 
творческие - рисующие, поющие, играющие на многих инструментах, открытые 
влиянию  инокультур,  которые  прекрасно  разбираются  в  музыке,  литературе, 
живописи,  театре,  киноискусстве.  Они  профессионально  размышляют о 
глобализации, политике, интернете, религии, науке. Они владеют иностранными 
языками и свободно общаются со сверстниками из других стран, в отличие от 
большинства  косноязычных  в  пределах  родного  языка  взрослых.  За ними  не 
угнаться  уже.  Но…  оказывается,  можно  остановить,  нагнетая  страх,  унижая  и 
оскорбляя, что и сделала нынешняя власть.

А когда обижают детей, здоровое общество отвечает протестом. 
Украинское  общество  показало,  насколько  оно  здоровое  и  без  всяких

политических руководств и напутствий вышло САМОСТОЯТЕЛЬНО, вышло на 
Майдан как место всенародного вече, чтобы защитить своих детей: Насилию –
нет! Ни физическому, ни духовному.

  Но все ли осознали и приняли этот протест как проявление справедливого 
народного гнева?

  Смотришь  российские информационные  каналы,  читаешь  российские 
комментарии в соцсетях по поводу событий в Украине и удивляешься: как мало 
там правды, реального знания ситуации, умения поставить себя на место другого 
и  понять  его - в  данном  случае  украинский  народ.  Но  это  давний  и  долгий 
разговор об отношениях россиян и украинцев. Мы сами тут в Украине не во всем 
разобрались, не все понимаем. Но российскому официозу, оказывается, все ясно:
оголтелые наци рвутся к власти.

  Да,  Майдан  показал  в  очередной  раз,  что  украинское  общество  не 
однородно,  что  оно  состоит  из  многих  и  разновекторных  частей.  Наиболее 
очевидна  политическая  полярность,  которая  дополняется  ментальным, 
языковым и культурным разнообразием украинцев.

  Да, Украина сегодня как никогда разделена. Предположим, что половина 
народа «за» и половина «против». Но не могут же все 23 млн украинских граждан 
быть  оголтелыми  наци,  находиться  в  историческом  неведении,  быть 
зомбированными  в  ненависти  к  другим  народам,  желать  смерти  своим  же 
соотечественникам,  политическим  оппонентам. Но  именно  так  объясняют 
российские  информационные  источники  то,  что  происходит  с  Украиной  в 
последние 10 дней.

  Да, в восточной Украине думают несколько иначе, чем в западной, и это 
понятно:  большинство  там  ориентируется  на  Россию,  ибо  ее  население 
географически  ближе  к  ней,  долгое  время  находилось  в  ее  составе.  Западная 
Украина  входила  в  европейские  империи  и  государства.  Но  причем тут 
география  и  особенности  ментальности,  когда  жители  Луганска  и  Харькова
выходят  (или  "их  выходят")  в  поддержку  политики  Януковича  (по  его
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заявлениям,  ориентированной  на  евроинтеграцию),  замаранной  насилием  над 
детьми?  Видели  ли  эти  восточные  женщины,  как  ОМОН  избивает  студентов?
Ведь  среди  тех,  кто  стоял-пел-танцевал  на  Майдане,  были  выходцы  и  из 
восточной Украины, которые подверглись той же опасности, что дети из Львова 
или  Тернополя.  И  не  возникло  материнского  инстинкта  защитить  свое 
потомство?  А  мужчины,  большинство  бывшие  военные,  смогли  оправдать 
насилие  сильных  над  слабыми,  вооруженных  над  безоружными?  Разве разгон 
Майдана,  его  жестокая  зачистка  – это  проявление  человечности,  это  мужской 
поступок? Разве это по-христиански?

  Ничто так не отражает настоящего настроения Майдана, как присутствие 
на нем духа солидарности, миролюбия, единства, осознания своей правоты. Нет, 
это  не меркантильные  и  близорукие  цели  собрали  людей,  и  не  столько 
политические  лозунги  объединяют  майдановцев,  сколько  желание 
кардинальных благих изменений в жизни ВСЕХ украинцев. Люди убеждены в 
правомочности Майдана и имеют право выразить свой протест. Они не боятся.

Не  бойтесь - именно  к  этому  призывал  духовный  авторитет  нации,  экс-
патриарх  Украинской  греко-католической  церкви  кардинал  Любомир  Гузар  1 
декабря на Майдане, где он озвучил позицию церквей, всяких здравомыслящих 
и ответственных в Украине людей. Обращаясь к майдановцам, Гузар напомнил 
о  духовной  природе  человека,  о  его богоподобии,  о  необходимости не  только 
быть добрым, но и делать добро.

  Церкви  Украины,  будучи  камертоном  правды  и  совести,  стремительно 
отреагировали  на  последние  события,  поддержав  народ  Украины  в  его 
намерениях  жить  лучше  и  честнее.  Естественно,  церкви  не  призывают  к 
насильственным действиям, не дают рекомендаций, кого и как поддерживать, не 
советуют, куда и с кем идти. Они молятся и призывают к молитве как особенно 
важном для христианина действе, ориентируя людей на любовь к ближнему, на 
толерантность.  Скажете,  знакомая  риторика?  Мол,  так  церковь  говорила  и 
раньше?  Да,  но  как  важно  напоминать  о  сути  христианской  веры  именно  в 
критические и судьбоносные дни.

  Почитайте  и  вдумайтесь,  какими  словами  современное  православие 
обращается к своим чадам, стоящим и не стоящим на Майдане, принимающим и 
не принимающим его идеи:

  БЛАГОСЛОВЛЯЄМО  в  усіх  храмах і  монастирях  Української 
Православної  Церкви  в  неділю  1  грудня  за  Божественною  літургією та в  усі 
наступні дні Різдвяного посту звершувати молитву «про примноження любові та 
викорінення усякої ненависті і злоби».

  ЗАКЛИКАЄМО  духовенство  і  всіх  вірних  Української  Православної 
Церкви незалежно від їх політичних поглядів до спільної молитви за мир, любов 
та  злагоду,  подолання  розбрату  і  ворожнечі,  недопущення  насильства  та 
розв’язання непорозумінь.

  НАГАДУЄМО всім політичним лідерам і державним діячам, що вважають 
себе віруючими і християнами, біблійну мудрість про те, що «усяке царство, що 
розділилося в собі, спустошиться; і всяке місто чи дім, що розділився в собі, не
встоїть» (Мф. 12, 25).
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  НАГАДУЄМО,  що  всі  ми  діти  єдиного  Бога  і  громадяни  однієї  країни. 
Тому  маємо  зробити  все,  щоб  політичний  процес  не  виходив  за  межу  Божих 
Заповідей і християнської моралі, за рамки Конституції та законів України.

  ПАМ’ЯТАЄМО, що Господь заповідував нам любити один одного, бути 
братами і сестрами, бути миротворцями і перемагати зло добром.

  Главное сегодня - удовлетворить не собственные политические амбиции, а 
ожидания людей  на  достойную  жизнь,  на  ее  улучшение,  на  возвращение 
уважения  Человека  в  человеке  и  человека  к  человеку…
http://www.religiopolis.org/ publications/7068-vfnthbfk-03122013-7.html».

  І вже 16 лютого 2014 року з’являється статті Л.Филипович «Майдан – це 
виклики Європи».
Майдан як вирішення екзистенціальних проблем. Науковці не можуть бути 
байдужими  до  Майдану,  оскільки  вони  є:  а)  громадянами  і,  як  правило, 
свідомими  громадянами  України  і  б)  дослідниками,  яких  реально  цікавлять 
різноманітні  процеси,  в  даному  разі  суспільні.  Майдан  виявився ідеальним 
об’єктом  для  вивчення  тієї  сфери,  якою  займається  Відділення  релігієзнавства 
ІФ НАН України, зокрема наш відділ – взаємодія релігії, політики, суспільства, 
державно-церковні і  міжконфесійні  відносини.  Якщо  проаналізувати  хід  подій
(від 21 листопада і до нині), реакцію різних політичних і релігійних інституцій, 
керівників  держави,  Церков,  громадських  об’єднань,  віруючих  і  невіруючих 
громадян,  ЗМІ,  людей  творчих,  лідерів  і  звичайних,  то  вимальовується 
масштабна картина доленосних зсувів у суспільному розвитку країни, а особливо 
— в українській суспільній та індивідуальній свідомості. Здається, немає жодної 
людини в Україні, яку б не зачепив Майдан. То інша справа – підтримують чи не 
підтримують  люди  Майдан,  але  не  зважати  на  нього  не  можна.  І  це добре. 
Майдан став колективною й індивідуальною історією 46-мільйонного народу. І 
не тільки українців, а й країн Європи, Росії, США, Канади та інших держав.

  Майдан як подію, як феномен ще будуть вивчати і історики, і політологи, і 
економісти,  і  управлінці,  і  військові,  і  психологи,  і  соціологи.  Є  вже  цікаві 
спостереження і висновки наших колег-суспільствознавців,  але й ми  з перших 
днів почали моніторити майданні процеси під кутом релігієзнавчого інтересу: які 
Церкви  і як  саме  відреагували  на  Майдан, як  вони підтримували  людей,  своїх 
вірних,  що  говорили  і  що  робили  в  ситуації  протистояння  народу і  влади. 
Виходячи  з  основних  принципів  релігієзнавства  – об’єктивності, 
позаконфесійності,  історизму  та  полісвідоглядності,  ми  прагнули сформувати 
цілісний погляд на «Майдан і Церкву», розуміючи при цьому під «Церквою» всі 
релігійні організації, в т.ч. і мусульманські, й юдейські. Загалом, релігієзнавче 
експертне  середовище  виявилося  готовим  до  глибокого  аналізу  і  об’єктивних 
оцінок суспільно-релігійних процесів. Це середовище не тільки осмислило роль 
релігійного  фактору  у  соціально-політичному  і  духовному  житті  сучасної 
України, але й зібрало унікальні матеріали шляхом включеного спостереження, 
інтерв’ю,  опитування,  бесід,  круглих  столів,  контент-аналізу  текстів  звернень 
тощо.  Ці  всі  документи  лягли в  основу  книги,  яку  підготувало  і  видрукувало 
Відділення з назвою «Майдан і Церква». 
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  Хочу  підкреслити,  що  висновки,  які  робили  експерти,  базувалися на 
їхньому  безпосередньому  включенні  до  подій.  Можна  скільки  завгодно  на 
підставі  чужих  висловлювань,  якими  нині  переповнений  інтернет, дописувати 
ще одне, своє, тим самим формуючи власний погляд на події, але такі штучні 
конструкти розбиваються елементарно, зіткнувшись з практикою релігійного, а 
ширше  — духовного  життя  Майдану.  Так-так,  Майдан,  крім  побутових  і 
оборонних  справ  (харчування,  проживання,  тренування,  барикадування  тощо), 
жив своїм духовним життям.

  І  перше,  на  що  ми  звернули  увагу  як  релігієзнавці,  Майдан  – це,  без 
сумніву, подія вищого духовного гуманістичного порядку, яка знаходиться над 
економічними інтересами, над соціальними проблемами, навіть над політикою. 
В  основі  Майдану  — Людина,  гідність  якої  була  зневажена  і  яка  вийшла  з 
протестом проти неповаги до себе, до своїх прав, перш за все – права на життя, 
проти  нехтування  свободами,  які даровані  не  владою,  не  законом, а  Вищим 
Началом.  Тобто  українці  прийшли  вирішувати  екзистенційні,  смисложиттєві 
проблеми — і не тільки свої власні, а й цілого народу. Саме тому можна вважати, 
що  основне  значення  і  призначення  Майдану  – гуманістичне,  оскільки  тут 
йдеться  про  Людину,  про  олюднення  простору,  в  якому  Людина  живе і 
функціонує.

  Ми бачимо, що на Майдані присутні різні люди – за віком, за освітою, за 
мовою, за культурним та професійним рівнем, але їх всіх об’єднало та вивело на 
Майдан  відчуття  і  усвідомлення  присутності  в  собі  не  тільки  біологічного  чи 
навіть  соціального  начала.  В  кожного  є  совість,  воля,  сила  Духу,  сміливість 
думки, щось вище від матеріального, навіть дещо ірраціональне. Для віруючої 
людини ясно, що це – Бог, божественна сила, Дух Святий.

  Віра - це фундамент Майдану. Що тримало Майдан, то це, без сумніву, 
колосальна  енергетика  віри  і  переконання.  Не  відчай,  не  злоба, не  бажання 
помсти,  а  тим  більше  – не  очікування  винагороди.  Не  ідеалізуймо  Майдан, 
вважаючи,  що  там  всі  високоморальні  і  віруючі,  які  знають  про  моральні 
імперативи або християнський Символ віри, щодня звіряють свої дії з Законами 
Всесвіту чи звертаються до Бога. Так, люди різні, але в них проснулося людське, 
та  частина  людського,  яка  пов’язує  Людину  з  світом  божественного.  Люди 
облагородили  своє  біологічне  єство,  заявивши,  що  їм  замало  задоволення 
природних потреб — вони прагнуть насиченого духовного життя, де є місце вірі, 
моральності,  порядності.  Недарма  ці  події  назвали  Революцією  гідності.  Це  ті 
цінності,  до  яких  завжди  закликає  будь-яке  духовне  вчення,  в  т.ч.  і  релігія:
людина — не тільки матеріальне тіло з часовими і просторовими координатами 
в  історичному  плині,  а  й  істота  духовна,  яка  живе  вічно.  Відповідно  до  всіх 
релігійних  доктрин,  Людині  визначена  певна  місія,  дані  права  і свободи, 
покладені вищі обов’язки – жити за Божими Законами, де чітко регламентується 
поведінка людини щодо Бога і щодо інших людей. Результатом виконання цих 
Законів має стати людина моральна, яка в будь-яких обставинах має ставиться 
до інших так, як би хотіла, щоб ставилися до неї.

Українці виявились абсолютно достойними вважатися людьми духовними,
незважаючи на такі різні мотиви і причини, які привели їх на Майдан. Зрозуміло,
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що ступінь цієї духовності може бути різною, подірявленою малими і більшими 
гріхами  – така  вже  природа  людська,  але  в  цілому  всі  ці  люди  викликають 
величезну  повагу.  Та  висока  нота,  яка  була  взята  1  грудня,  санкціонована 
підтримкою  моральних  і  духовних  авторитетів  України,  лишалася  на  весь  час 
Майдану,  хоч,  звісно,  Майдан  в  порівнянні  з  його  першими  днями змінився:
помужнів,  подорослішав,  посерйознішав.  Той  перший  інстинктивний порух, 
який вивів мільйони людей на вулицю як протест проти побиття невинних дітей, 
виявився  справжнім,  природним,  миттєвим.  Тобто  українське  суспільство 
довело,  що  воно  є  нормальним,  моральним,  духовним.  Не  знаю,  чи 
усвідомлювали  люди,  чому  вони  йдуть  на  Майдан  1  грудня,  але  бажання, 
реалізоване в дії, захистити невинних, слабих, немічних – не витравлено з наших 
душ ніякими столітніми експериментами, воно там існує на рівні інстинкту, на 
рівні  архетипу.  Навіть  нерелігійні  люди  вчиняли,  так,  як  того  вимагає  Закон 
Божий – з любов’ю до ближнього.

  30 листопада на Майдані не було моїх кровних дітей, однак були духовні 
діти – студенти з Могилянки, університетів Києва, Львова, Тернополя, Донецька 
та інших міст. І всі притомні батьки вийшли захистити своїх дітей. Часто старше 
покоління критикує молодь, кажучи, що вони – не такі, як ми, і не шанують, і 
дослухаються, але зараз іспит на самосвідомість та чесність склала саме молодь. 
Мені українське повстання студентів проти влади і порядків, які нині панують в 
суспільстві, якось нагадало молодіжні протести 60-х років м.ст. у Європі, коли 
революції молоді сколихнули весь світ. Тепер він інший. І Україна інша, хоча 
багато чого ще треба зробити для її очищення.

Церква  на  Майдані  як  приклад  поведінки  дійсно  віруючих  людей.
Серед  тих,  хто  прийшов  на  Майдан  в  перший  день  після  побиття  студентів, 
переважна  більшість,  так  я  думаю,  були  люди  невіруючі,  можливо, скоріше 
невизначеної  релігійності.  Але  вони  відреагували,  як  справжні  християни, 
мусульмани,  буддисти  чи  юдеї.  Церква  як  цілісна  інституція  не  одразу 
оприсутнила себе на Майдані. Хоча самі обставини – стихійно чи закономірно?
— спонукали  Церкву  до  дій:  Михайлівський  монастир  дав  прихисток  мирним 
мітингувальникам  рано-вранці  30  листопада,  коли  за  ними  гнався  Беркут;
миттєво  з’явилася  засуджуюча  дії  влади  заява  Українського  католицького 
університету; присутність та слова «Не бійтеся!» кардинала Любомира Гузара на 
Майдані  1  грудня  засвідчили,  що  він  стурбований подіями  і  готовий  надати 
підтримку  своєму  народу.  Пізніше  вже  до  українського  народу  та влади 
колективно  звернулися  Всеукраїнська  Рада  Церков  і  релігійних  організацій  та 
інші міжконфесійні об’єднання, які раніше висловились «за» євроінтеграційний 
курс України. Не залишилися байдужими до подій 30 листопада й окремі Церкви. 
Замість  закликів  до  євроінтеграції,  тобто  зовнішньополітичних  устремлінь, 
прозвучали  навіть  не  внутрішньополітичні,  а  гуманістичні  і  християнські, 
загалом релігійні вимоги ніхто не має права посягати на життя, права і свободи 
Людини.  Церква  захистила  не  політичні  орієнтації  чи  економічні потреби
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громадян,  вона  стала  на  захист  людини.  І  цим  вона  виконала  своє основне 
призначення.

  В  цілому  реакцію  Церкви  на  вмотивований  політикою  влади  протест 
народу,  на  незаконні  дії  силовиків  можна  оцінити  як  задовільну. І  хоча  були 
випадки, коли Церква не встигала за подіями, коли вона фактично слідувала за 
ними,  коли  прагнула  тримати  нейтралітет,  але  християнське,  мусульманське, 
буддистське,  юдейське  «не  вбий»  переважило  всі  політкоректні  стратегії  і 
тактики. Релігійні організації відмовилися вважати, що «всяка влада на землі від 
Бога»,  відмовилися  виправдовувати  деспотичний  режим,  засудили  його 
політику.

  В  принципі  духовенство  показало  себе  дуже  гідно,  навіть  героїчно. 
Священнослужителі - і  не  тільки  християни,  а  й  мусульмани,  буддисти - не 
думали про особисті небезпеки і виходили на Майдани по всій Україні, вставали 
між  двома  таборами,  про- і  анти-владними.  Духовенство  ревно  молилося  – на 
сцені Майдану, в молитовних палатках, серед людей, в своїх культових будівлях, 
дома,  не  ховаючи  своїх  облич,  не  виказуючи  свою  конфесійність. Ніхто  не 
прагнув виокремитися і продемонструвати свою першість у висловлюваннях чи 
молитві.  Сформувалась  сукупна  солідарна  думка  і позиція  всіх  церков,  всіх 
релігійних  організацій  щодо  захисту  прав  та  свобод  людини.  Всі за  всіх.  Цим 
церкви  фактично  заклали ідеальну  модель  майбутнього суспільства (своєрідне 
Царство Боже), яким насправді воно може і має бути.

  Непокаяння  влади  та  втрата  здатності  мислити.  Науковці  прагнули 
отримати інформацію з різних джерел, які представляють відмінні світогляди і 
політичні позиції, вслухатися в аргументи опозиційних сторін. І виявилося, що в 
цих  джерелах  багато  суб’єктивного,  заангажованого,  непримиренного.  Градус 
несприйняття і відторгнення іншого надто високий. Тут далеко до практикування 
заклику  любові  до  ближнього,  не  кажучи  вже  про  любов  до  ворога. Наше 
суспільство не вміє, а часто і не хоче розмовляти, вести діалог, слухати і чути 
один  одного.  Багато  що  не  піддається  звичайній  людській  логіці. Те,  що  для 
одних є таким очевидним, не стало надбанням всіх в Україні. Перш за все, маю 
на  увазі  реакцію  на  нинішню  ситуацію  людей  на  Сході  та  Півдні  України.  І 
скільки б ми собі не пояснювали, що світогляд тих людей історично залежний 
від  імперських  амбіцій  Росії,  які  успадкував  СРСР  з  його  совковим  дуальним 
баченням  світу  (ми  і  наші  класові  вороги),  від  ідеї  непорушної слов’янської 
єдності,  від  антиукраїнської  кернесо-добкінської  пропаганди,  от  не  розумію, 
чому тим людям миліше недавнє стагнаційне радянське минуле з талонами на 
продукти харчування, пожиттєвими чергами за всім, ніж європейське майбутнє, 
нехай і ризиковане, але демократичне, народовладне, де поважається Людина, її 
права і свободи. Невже у людей немає очей, не працюють мізки, відсутня уява?
Не бачив, не читав, не бував, не пробував, але засуджую. Як це знайомо з 30-х 
років… Ну як у самого не вистачає освіти чи досвіду, то подивись-послухай, як 
інші  люди  оцінюють  події.  Засумнівайся  в  єдино  істинності  своїх висновків, 
задумайся, чому люди прийшли на Майдан і не йдуть з нього, за що вони там 
стоять і чи за гроші? що стало причиною, а що є наслідком масових протестів.
Чому  Майдан  підтримала  інтелігенція,  освічена  частина  українського
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суспільства,  моральні  авторитети  нації,  журналісти,  митці,  Церкви,  люди 
віруючі, зрештою інші країни, крім офіційної путінської Росії? Чому почалося 
бродіння в провладній партії регіонів? Чому президент і прем’єр не вийшли до 
народу, який чекає з листопада? хто винний в насильстві і що робити далі? Чи 
варто  підтримувати  таких  «лідерів»,  якщо  вони  ігнорують  і  бояться  власного 
народу?

  На жаль, частина з нас втратила здатність мислити. Чому так сталося? Що 
є причиною мізкової та розумової дисфункціональності? Причин багато. І освіта 
в глибокій кризі, і виховання як процес відсутній, і не просвіщає ніхто народні 
маси,  і  ТБ  всіх  планомірно  одурманює…  Як  освітянин-гуманітарій,  дуже 
переживаю  за  дегуманізацію  суспільства  і  дегуманітаризацію  освіти.  З  вищої 
школи  прибираються навчальні  дисципліни,  які  базовані  на  вмінні  думати, 
розмірковувати.  Болонська  система  нищить  гуманітарні  предмети. Де  ті 
благословенні часи, коли філософія викладалася два семестри 170 годин, коли 
студентам  читалися  курси  етики,  естетики,  логіки,  релігієзнавства, 
культурології,  в  рамках  яких  молодь  знайомилася  з  духовною  спадщиною 
людства, з його духовним досвідом. Вдумайтеся: філософія – любов до мудрості, 
а  у  нас  вона  сприймається  як  примха,  марність  (блажь),  а  філософ  – як 
блаженний.

  Не може не дивувати й українська влада, яка з 30 листопада жодного разу 
публічно  не  покаялась  у  скоєному.  А  всі  нібито  такі  релігійні, на  свята  – до 
храму, привезли мощі – прикладаються, частенько згадують ім’я Господа, ревно 
хрестяться  і  співають  «амінь».  Але  чи  вони,  демонструючи  свою  релігійну 
належність,  зрозуміли  суть  тієї  віри,  якою  хизуються  і  прикриваються?  Чи 
справжній християнин (юдей, буддист, мусульманин) може вбити або дати наказ 
бити?  Чи  може  християн  красти,  працювати  тільки  на  себе,  на  свою  сім’ю, 
ігноруючи спільне благо своїх громадян? Чому не кається влада, не визнає за гріх 
те,  що  тисячі  років  в  усьому  світі  вважається  гріховним?  Свято вірять  в  свою 
непогрішимість,  уявили  себе  напівбогами,  яким  все  дозволено?  Але  ким 
дозволено? Непогрішимість навіть папи Римського має свої межі.

  Шлях очищення давно відомий, ним ходили мільйони людей: визнай, що 
згрішив, покайся, отримай прощення. Україна чекає. Вже майже три місяці.

  Майдан  як  школа  для  кожного. Думаю,  що  Майдан  навчив  людей 
вдивлятися в себе і в інших. Він навчив таким речам, які, можливо, люди ніколи 
не здійснювали – він навчив Майдан молитися. Персонально і колективно. Це 
сильні відчуття, коли тисячі людей разом різними голосами, але одним диханням 
виголошують «і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». В 
перші дні майже ніхто не молився, забули, що є така дієва сила, як сила молитви. 
Ця сила не раз являлася, особливо в найскрутніші години. В ніч з 10 на 11 грудня 
безперервна молитва «Отче наш» об’єднала сотні тисяч людей різних конфесій. 
І чи  не  вона,  ця  молитва,  вимолила  Майдан  від  зачистки.  Священнослужителі 
вчили  і  навчили  людей  молитися,  бути  активними  у  своїй  вірі,  не боятися  її
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проявляти в слові і дії. Молитви змінили свідомість людей, оскільки вони несли 
з собою ідеї примирення, любові, поваги, вони давали надію, вони об’єднували.

  Це  була  ще  і  гарна  школа  для  українців,  такий  собі  тренінг  людяності, 
підтримки,  гостинності,  стійкості,  солідарності,  відкритості,  переконаності  у 
своїй  правоті.  На  Майдані  були  присутні  реальні  люди,  отой  НАРОД,  з  якого 
складається 46-ти мільйонне населення України. Це нормальні, живі люди, а не 
глянцеві секс-символи з модних журналів чи телеекранів, які «озабочені» своїм 
зовнішнім  виглядом  і  статками,  всихаючи  від  бездіяльності  і  бездум’я.  Моя 
повага  до  справжніх  людей,  яких  дума  про  Україну,  її  майбутнє  вивела  на 
Майдан і трималм там, зросла в рази. Цей народ неможливо буде перемогти, тим 
більше, що на його стороні правда.

  Виклики  Майдану  для  Церкви. Майдан  це  не  тільки  час  і  місце,  де 
Церкви проявили свою силу, виконали своє призначення. Це й виклики епохи, 
даної  ситуації.  Чи  всі  Церкви  дали  достойну  відповідь  на  них?  Які  поставили 
перед собою питання? Чи є там щоденно і щогодинно? Як бачать своє майбутнє 
з  цим  народом,  таким  різним,  неодноманітним?  Майдан – це  новий  ступінь 
церковного самоусвідомлення, самовизначення себе в українському суспільстві. 
Весь час хотілося запитати священиків, єрархів: Ви де? Ви поруч, ви над, де саме 
знаходитесь  в  новій  системі  координат,  яку  означив  Майдан  як  глибокий 
конфлікт суспільства і влади? І майже всі вони відповідали: ми всередині, серед 
народу, в суспільстві. Різною мірою, різними формами (конкретною фізичною 
присутністю,  молитовно,  на  відстані,  сповідально,  проповіддю,  порадами, 
підтримкою, думкою, словом). Оце гасло, що Церква має бути з народом, яскраво 
представлене  на  Майдані.  Не  знаю,  чи  були  священики  на  антимайдані,  серед 
міліціантів, беркутівців, яким теж треба проповідувати Слово Боже, закликати 
до любові, примирення, ненасилля.

  Усвідомлення того, що Церква має бути з народом, одним церквам далося 
органічно,  легко,  просто.  А  от  деякі  і  досі  думають:  з  яким  народом,  з  якою 
часткою народу має бути Церква. Народ – він різний. Греко-Католицька Церква 
зі СВОЇМ народом, якого виховала в знанні правд віри і патріотизмі. Хоча і там 
виокремилася «правовірна» гілка (секта), яка визнає Путіна своїм президентом… 
А як бути Українській Православній Церкві, народ якої по різні сторони барикад?
Як бути іншим християнам, які постали перед такою ж проблемою? Ким має бути 
Церква – Церквою-гласом народу чи Церквою-пастирем народу? Оця прив’язка 
Церкви  до  людей,  посилання  на  їх  волю,  прикриття  їхніми  настроями  інколи 
переважає  необхідність  усвідомити  свою  пастирську  роль.  Мені  здається,  що 
священик має не тільки висловлювати (транслювати) бажання людей, а він має 
йти на півкроку попереду свого народу – вчити його, виховувати. От і дивіться, 
з яким народом прийшла УГКЦ, УАПЦ чи УПЦ КП, і з яким народом прийшла 
УПЦ  на  іспит на  християнськість,  які цінності  відстоюють  ці  частини  народу. 
Розуміння  чи  нерозуміння,  сприйняття  чи  несприйняття,  згода  чи незгода  з 
потребами часу і розставили акценти в висловлюваннях і поведінці служителів 
УПЦ. Вони є різними. Ми розуміємо, продуктом якої епохи та держави вони є, 
коли,  де  і  хто  їх  вчив-виховував,  від  кого  вони  залежать,  тому  чекати  від  них
одностайної  підтримки  Майдану  – складно.  Знайшлися  ж  необхідні  слова  у
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митрополита  Володимира (Сабодана),  щоб  прояснити  ситуацію  своїм  вірним, 
закликати їх до спільної молитви за мир, любов та злагоду, подолання розбрату 
і  ворожнечі,  недопущення  насильства  та  розв’язання  непорозумінь,  застерегти 
всіх  від  порушення  Божих  Заповідей  і  християнської  моралі,  нагадати  про 
Господню  заповідь  любити  один  одного,  бути  братами  і  сестрами, бути 
миротворцями і перемагати зло добром. Як це зрозуміли священики УПЦ… То 
їх  право  і  обов’язок  зробити  вибір  між  закликами  до  ненасилля  і любові  і 
забороною  ходити  на  Майдан  як  на  «збіговисько  неофашистів»  ба  більше  — 
благословінням  міліціантів  на  силову  боротьбу  з  «майданівським отреб’єм  і 
мракобесами».

  Думаю, що Церкви отримали додатковий кредит людської довіри після цих 
подій. Та й самі священики пройшли непоганий вишкіл, тому що форс-мажорні 
умови перевіряють людину на людяність і професійність, в даному разі — бути 
духовником,  пастирем.  Авторитет  духовного  лідера  завойовується не  тільки 
знанням  Біблії  чи  порядку  проведення  Божої  служби,  але  й  особистісною 
присутністю в потрібний час і в потрібному місці.

  Майдан як модель майбутнього суспільства. Майдан показав, що 
суспільство  може  бути  організоване  і  функціонувати  інакше  — не  так,  як  в 
нинішній  Україні,  тобто  базуватися  не  на  вертикалі  влади,  не  на силі,  не  на 
корупції, а на самоорганізації спільноти та на самосвідомості її членів. Майдан –
це система, але не пірамідальна, а горизонтальна модель суспільних відносин, де 
взаємодіють  різні  її  частини  (громади,  асоціації,  спільноти,  загони  тощо). 
Комусь, може, і важко побачити в Майдані ідеал майбутнього суспільства, бо ж 
він  трохи невмитий,  задимлений, напружений, незатишний,  але життєздатний, 
автономний, самоврядний, самоорганізований, де кожний робить те, що може, і 
не за гроші і не з-під палки. Таким має бути і соціум, де його члени знають, до 
чого  вони  покликані,  яка  їх  роль  у  спільноті.  Так,  таке  можливо тільки  при 
високому рівні свідомості всіх громадян, з якою треба працювати. Звертатися до 
кожного, вислухати його і почути, врахувати думку, поважати позицію. Хто це 
має робити? А на сьогодні немає іншої інституції, крім Церкви, яка б мала довіру 
з  боку  суспільства,  такий  досвід  і  такі  знання.  І  не  скористатися  цим  – і 
громадянському  суспільству,  і  владі  – втратити  шанс,  який  подарував  Україні 
Майдан. http://risu.org.ua/ua/index/expert_ thought/analytic/55346/

  Книгу  «Майдан  і  Церква»  Л.Филипович,  О.Горкуша  та  В.Титаренко 
закінчили Післясловом, в якому зокрема сказано:

  «Майдан, як переломний етап новітньої Української історії, засвідчив, що 
Церква  постає  невід’ємним  чинником  формування  майбутнього  України. 
Наведені  нами  експертні  міркування  та  ілюстративні  матеріали  в основному 
зосереджуються довкола теми взаємодії Церкви та громадянського суспільства, 
що  вповні  відображає  напрямок  функціонування  церков  на  Майдані. Більше 
того,  аналіз  події  Майдану  та  запропоновані  інформаційні  документи  дають 
підставу стверджувати, що в доленосний момент сучасної України співголосно 
провідним  тенденціям  суспільного  розвитку,  а  це - постання  громадянського 
суспільства, що ґрунтується на солідарності у розбудові спільного майбутнього
та  взаємоповазі  рівноправних  відповідальних  суб’єктів,  об’єднаних  метою
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встановити  суспільний  лад,  що  ґрунтується  на  фундаментальних  людських 
цінностях – правді, свободі та гідності, в основі яких, безумовно, лежать базові 
релігійні  цінності, - релігійні  організації  продемонстрували  здебільшого  свою 
здатність  і  готовність  ефективно  взаємодіяти  одна  з  одною,  із  громадянським 
суспільством  загалом  та  його  окремими  складовими.  Ми  простежили за 
постанням  нового  феномену - Громадянської  Церкви  України,  що,  не  будучи 
якоюсь окремою інституалізованою організацією, інтегрує в собі різні церкви (як 
віросповідні,  а  не  організаційні  співтовариства),  конфесійних  представників, 
духовних  лідерів  та  громадян,  об’єднаних  спільною  метою  побудови  гідного 
Майбутнього  України  на  підставі  вищих  духовних  цінностей  та  релігійно-
національних ідеалів. Всі ці суб’єкти, докладаючи зусиль в межах індивідуальної 
специфіки, діяли відповідально та взаємоузгоджено, зосереджуючись при цьому 
на  рівні  взаємодії  релігії  та  громади  (Бога  та  людини),  а  не  церкви  та  влади
(церковно-державних  відносин).  Орієнтиром для  функціонування  такої 
громадянської церкви має бути Бого-людська, а не світсько-політична (навіть з 
елементами  релігійного  декору)  програма.  Першій  притаманна  міжсуб’єктна 
взаємодія, а другій – організаційно-інституційна.

  На  наш  погляд,  релігія,  а  щонайбільше  саме  релігійні  ідеї,  відіграли 
неабияку роль у підготовці та перебігу революції Гідності. Релігійні ідеї прямо
(засвоюючись  із  віровчення)  чи  опосередковано  цілим  цивілізаційним 
світоглядним поступом підготували необхідний світоглядно-культурний ґрунт. 
В  Україні  ж  були  потрібні  умови  (між  іншим  – і  несприятливі  суспільно-
історичні обставини, що призводили до необхідності осягати релігійні істини як 
найпотаємніший духовний скарб та викохувати їх на самісінькому дні людського 
серця, як-то: утиски, гоніння і заборона певних церков, тривала доба панування 
войовничого атеїзму, агресивна експансія освіти і культури чужими й ворожими 
ідеологіями)  для  продуктивного  засвоєння  цих  ідей  та  їх  плекання.  Зрештою, 
внутрішньо  зрощене  на  світоглядному  рівні  пробилось  в  історичну дійсність, 
демонструючи  глибокий  світоглядний  розлом  – цивілізаційний  та  рівневий. 
Показово,  що  сучасне  українське  інтелектуальне  середовище  це  розуміє.  Так, 
наприклад,  у  квітні  2014  р.  на  відкритому  засіданні  філософського  клубу 
львівської бізнесової еліти “Україна – душа світу”, ініціатором якого виступив 
підприємець  і  громадський  діяч  Олег  Мацех,  говорили  про  глибинні  духовні 
зміни,  які  відбуваються  в  Україні.  Між  іншим  культурною  та  бізнес-елітою 
висловлювались думки й про те, що український народ – одна з “клавіатур для 
Господа  Бога”,  на  якій  Він  щойно  зіграв  яскраву  мелодію  (Мирослав 
Маринович),  “фактично  революція  в  Україні  відбулася  на  базових 
християнських  цінностях,  а  відтак  ми  показали  постмодерній  Європі,  що  ці 
цінності ще існують і, головне, вони потрібні” (Олексій Скрипник)366. Ці та інші 
міркування  є  симетричними  нашим  висновкам  стосовно  ролі  релігії у  події 
Майдану. Вони спонукають говорити про релігійні засади Української Революції 
Гідності, що суперечить песимістичним твердженням про обмеженість впливу 
релігії на сучасний світ.  

                                                 
  366 http://www.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/nadviklik-u-nadumovah
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  Водночас  і  відслідковувані  нами  трансформації  релігійної 
функціональності стали підтвердженням парадигмальної зміни розуміння таких 
серед  видатних  світових  релігієзнавців. Виразно  окреслений  перехід  від 
концепції  секуляризму  до  концепції  диверсифікації367,  презентований 
професором  А.  Баркер,  яка  у  своєму  виступі  “Diversification  amongst  New 
Religious  Movements” (Каунас,  Литва,  2014)  чи  не  вперше  публічно  звернула 
увагу на те, що для того, щоб лишатися незмінною, певна релігійна традиція має 
змінюватися. Так, події на Майдані, з одного боку, об’єднали церкви, а з іншого
– привели  до  диверсифікації  в  релігійному  середовищі,  до  урізноманітнення 
поки ще не на інституційному, а світоглядному і богословському рівні. Зокрема, 
православні та деякі протестанти виявилися неоднорідними у своєму баченні та 
оцінці Майдану, розуміння місця й ролі Церкви в суспільстві. Тож новий тренд 
у світовому релігієзнавстві (не теорія секуляризації чи десекуляризації, а теорія 
диверсифікації,  яку  обстоюють  відомі  релігієзнавці)  виявився  перспективним, 
запитаним самою дійсністю.

  Слід сказати, що якщо раніше церкви України намагались функціонально 
утвердитися в системі державно-церковних відносин, то під час Майдану стало 
зрозумілим, що в сучасному світі найефективнішим є орієнтування на взаємодію 
їх  із  громадянським  суспільством.  Водночас  зазначимо,  Український  Майдан 
зими  2013-2014  рр.  розгортався  на  тлі  прихованих  геополітичних  процесів. 
Геополітична природа Революції Гідності та суспільної кризи, що спричинила до 
Майдану,  очевидно  проявилась  з  кінця  лютого  2014  р.,  що  було  засвідчено 
окупацією  Криму  Росією  та  експортуванням  у  східні  області  України  цією 
сусідньою  державою  тероризму  й  підбурювання  сепаратизму.  Ілюстрація  та 
аналіз ролі та місця церков та релігії в цих процесах не була метою нашої книги. 
Однак і в обсязі зібраних нами матеріалів можна відслідкувати, що:

  1)  Ті  церкви,  що  вважають  себе  українськими  за  місцем  історичного 
заснування  та/чи  місійного  покликання,  долучаються  до  виховання здорового 
патріотизму, і в областях їх значного поширення (західна та центральна Україна)
наявна  більша  питома  вага  свідомих  громадян  України  та  відсутні 
сепаратистсько-екстремістські  тенденції.  Саме  такі  церкви  та  конфесійні 
спільноти,  що  поділяють  цю  настанову,  піддалися  в  наступному  гонінням  в 
окупованому Росією Криму (УГКЦ, УПЦ КП, ДУМК).

  2)  Ті  церкви,  що  сьогодні  здебільшого  орієнтуються  не  на  взаємодію  із 
громадянським суспільством, а на якесь провідне місце в державно-церковних 
відносинах, втрачають ознаки духовно-релігійної організації й перетворюються 
в наглядово-ідеологічний апарат, що обслуговує певну владну систему. Такою є 
функція  Російської  Православної  Церкви.  Саме  тому  УПЦ  МП  сьогодні 
опинилась  у  дуже  складному  становищі,  бо  ж  їй  доводиться  вибирати  свою 
ідентичність,  балансуючи  між  ототожненням  із  прислужницею  ідеологічної 
системи агресора чи суто обрядопродукуючою інституцією.

  3)  Ряд  релігійних  організацій  та  конфесій  (зокрема,  адвентисти і  свідки 
Єгови), спираючись на власні богословські положення, намагались послідовно
                                                 

  367 XI конференція ISORECEA  «Religious  diversification  Worldwide  and  in  Central  and  Eastern  Europe” (Литва,
Каунас, 24-27.04.2014) // http://www.isorecea.net/
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демонструвати  свою  непричетність  до  події  Майдану,  що  зрештою  створило 
відчуття їхньої вилученості з суспільної дійсності, свідомого дистанціювання від 
неї, та зрештою - зменшило їх шанси впливати на формування Майбутнього, що 
започатковувалось (нагадаємо у зв’язку з цим також і про те, що потурання або 
й непротивлення злу за певних обставин є злочином перед добром).

  4) Релігія глибоко пов’язана з геополітикою особливо в справі сприяння 
прогресивним чи регресивним тенденціям суспільного розвитку та історичного 
поступу. Так, релігійні ідеї здатні інспірувати суспільно-історичний прогрес, а 
їхні принагідні інтерпретації – обґрунтувати необхідність консервування якоїсь 
застарілої форми чи потребу регресивного відступу. Такі різні наслідки залежать 
від того, кому служать провідники релігійних ідей - Богу (а відтак і людині як 
творінню  Божому,  гідному  задуму Творця),  чи  земним  тимчасовим  силам  та 
владам; сповідують духовні цінності чи матеріально-мирські зиски.

  Події  на  Майдані  призвели  до  сподіваних  та  несподіваних  наслідків.  До 
тих наслідків, на які можна було сподіватися, належать:

1) започаткування зміни державно-суспільного устрою;
2) збільшення питомої ваги свідомих громадян;
3) посилення інтегративних процесів в українському суспільстві;
4)  зростання  авторитету  церков  як  духовних  інституцій,  авторитетних

виразників  моральних  стандартів  й  дієвих  представників  громадянського 
суспільства;

  5) поширення толерантності, віротерпимості та поваги до тих, хто сповідує 
вищі духовні цінності. До несподіваних ми зарахуємо: 1. військову інтервенцію 
сусідньої «єдиновірної» (православної) держави в Україну при мовчазній санкції 
РПЦ;  2. руйнування  тривало  продукованого  стереотипу  “братськості”  за 
єдиновір’ям.  Справжніми  братами  українським  греко-католикам  та 
православним Київського  Патріархату  в  Криму  виявились  мусульмани,  які 
навіть пропонували мечеті для богослужінь тим християнам, у яких позабирали 
храми.  Натомість  і  для  мусульман  їхня  конфесійна  тотожність  виявилась 
каналом  геополітичної  інспірації  – одні  мусульманські  центри  очевидно 
підтримали  цілісність  та  незалежність  України,  інші  – витримували  статус 
нейтралітету,  ще  інші  – під  демонстративним  нейтралітетом  виношували 
прихильність  певним,  головно - російським  політичним  програмам;  3. 
принципова  поляризація  світоглядних  орієнтацій  української  спільнотності,  в 
т.ч. і релігійного середовища.

  Це  продемонструвало,  що  складні  внутрішньоконфесійні  (зокрема, 
скажімо,  між  різними  православними  церквами  та  й  всередині  однієї 
Православної Церкви – РПЦ) проблеми часто мають геополітичне чи світсько-
політичне  походження  і  жодним  чином  не  пов’язані  із  віросповідними 
суперечностями. Бо ж яким іншим способом можна пояснити позицію РПЦ щодо 
всієї  світової  православної  спільноти?  Внаслідок  цього  УПЦ  МП  опинилась 
перед  серйозним  історично-суспільним  викликом.  Внутрішньоцерковна  криза 
тут безпосередньо пов’язана із присутністю прихильників різних геополітичних 
прагнень:  відповідь:  “ми  поза  земною  політикою”  виявляється  некоректною,
якщо  очевидно,  що  ця  церква  може  бути  знаряддям  в  руках  “єдиновірних

480



 
 

 

 

 
        

братів”-окупантів  через  свою  підпорядкованість  їхньому  наглядово-
ідеологічному  апарату,  яким  є  сама  РПЦ.  Крім  того,  під  час  сепаратистського 
тероризму, який найгостріше проявився у східних областях України, зокрема у 
Донецькій та Луганській областях, де УПЦ МП є домінуючою, священики цієї 
церкви часто демонстрували послідовність у своїй належності не християнським 
цінностям,  а  політичним  ідеологіям:  їхні  релігійні  центри  були місцем 
тимчасового  прихистку  для  проросійських  бойовиків,  їхні  вірні  із 
православними іконками ставали живим щитом для антидержавних воєнізованих 
угрупувань тощо. Яскравим підтвердженням їхнього служіння саме імперській 
ідеології сусідньої держави, яка обґрунтовує військово-терористичну експансію 
зокрема  й  ідеологемою  з  релігійним  забарвленням  (“духовна  єдність  Русского 
міра”),  є  радісна  відповідь  священика  УПЦ  МП  журналістам  у  захопленому 
сепаратистами Слов’янську 30 квітня 2014 р.: настрій піднесений, бо тут скоро 
буде Росія, а ми є Російською Православною церквою. Очевидно, що не в усіх 
священнослужителів УПЦ МП політична ідентичність переважає релігійну. Але 
викрита буттєвими обставинами проблема плутанини тотожностей та зміщення 
їхніх пріоритетів у бік земних інтересів засвідчує необхідність переосмислення 
напрямів релігійної функціональності у сучасному світі.

  Стосовно ж церков в Україні, то зрозуміло, що перед ними сьогодні стоїть 
складне завдання - по-новому інтегруватися в оновлене суспільне середовище, 
що  забезпечить  їм  підтримку  своїх  вірних,  повагу  – інших,  розуміння  з  боку 
представників громадянського суспільства як в Україні, так і за її межами. Цей 
шлях  українських  церков  багато  в  чому  буде  показовим  для  міжнародної 
спільноти. Та проблему Церкви й геополітики в Україні ми плануємо висвітлити 
у нашій наступній книзі.

Вибірки із книги «Церква і Майдан: хроніка подій та експертна оцінка».
(К.,2014).
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Розділ сьомий. КУЛЬТУРА РЕЛІГІЄЗНАВЧОГО ПОШУКУ

1.УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ
В її ЗДОБУТКАХ І ПРОБЛЕМАХ

  У  березні  2013  року виповнилося  20  років  Українській  Асоціації 
релігієзнавців – всеукраїнській світській громадській організації. УАР об'єднала 
на  добровільних  засадах  вчених-релігієзнавців,  викладачів  релігієзнавчих 
дисциплін  навчальних  закладів,  співробітників  музеїв,  інших  просвітницьких 
установ України. Членство в Асоціації є індивідуальним і колективним. Робота 
УАР базується на громадських засадах.

  Керівним  органом  Асоціації  є  Правління  та  його  Рада,  які  обираються 
терміном на три роки. Їх очолює Президент і три віце-президенти. Президентом 
УАР з дня її появи є доктор філософських наук, професор Анатолій Колодний. 
УАР  має  свої  обласні осередки,  головами  яких  є:  Волинського - Л.Кондратик, 
Вінницького - Т.Беднарчик,  Дніпропетровського  – М.Мурашкін,  Донецького -
І.Козловський,  Житомирського  – П.Саух,  Закарпатського  – М.Полінчак, 
Запорізького  – В.  Калюжний, Київського  – О.Предко,  Львівського  –
С.Боруцький,  Полтавського  – Р.Сітарчук,  Рівненського  – Н.  Стоколос, 
Сумського  – І.Мозговий,  Одеського  – Е.Мартинюк,  Тернопільського  – Я. 
Стоцький,  Харківського  – І.  Шудрик,  Херсонського  – К.  Недзельський, 
Хмельницького  – Л.Виговський,  Чернівецького  – В.Докаш.  Ревізійну  комісію 
УАР очолоює О.Бучма.

  Як  це  наголошено  в  Статуті  Української  Асоціації  релігієзнавців, 
головною метою і завданням її є:

   об’єднання  і  координація  зусиль  релігієзнавців  України  на 
дослідження  феномену  релігії,  розробку  актуальних  проблем,  пов’язаних  з 
історією та сучасним станом релігій в Україні;

   поширення  релігієзнавчих  знань,  розвиток  релігієзнавчої  освіти і 
релігієзнавчого виховання в Українській державі;

   сприяння процесам духовного відродження в Україні, утвердження 
атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовно-моральних 
цінностей, традицій людей різної світоглядної і конфесійної орієнтації;

   сприяння  проведенню  наукових  досліджень  з  актуальних 
релігієзнавчих  проблем,  оприлюдненню  їх  наслідків,  пропаганда  принципів 
свободи  совісті,  співпраця  з  державними  та  громадськими  організаціями, 
пресою,  надання  їм  фахової  консультативної  допомоги  з  релігієзнавства, 
співпраця  з  релігійними  організаціями  в  питаннях  духовного  відродження 
України.

  Діяльність  Асоціації  базується  на  принципах  наукової  об’єктивності, 
історизму, світоглядного плюралізму, толерантності і позаконфесійності.

  Українська  Асоціація  релігієзнавців  завдяки  своїй  активній  та  плідній 
діяльності на релігієзнавчій науковій царині і в сфері релігійного життя країни 
здобула визнання й авторитет у всеукраїнському та міжнародному масштабах.
Про  неї  пишуть  вже  в  зарубіжних  виданнях,  довідниковій  літературі,  знають

482



 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

зокрема  добре  в  країнах  пострадянського  простору.  До  неї  звертаються  з 
проханням проведення експертної роботи різні конфесії.

  Саме  українські  релігієзнавці  – члени  Асоціації  своїми  дослідженнями, 
науковими  працями  сприяли  розвитку  релігієзнавства  в  усіх  його предметних 
сферах  і  практичних  виявах.  Це  складає  головну  мету  діяльності Асоціації. 
Сьогодні є всі підстави стверджувати, що Асоціація сприяє процесам духовного 
відродження України, утвердженню атмосфери толерантності, взаємоповаги до 
поглядів,  думок,  духовно-моральних  цінностей,  традицій  людей  різної 
світоглядної і конфесійної орієнтації. Цьому слугує проведення Днів релігійної 
свободи  та  Днів  толерантності,  широкого  і  відкритого  діалогу  між 
прихильниками  різних  конфесій.  Щорічно  УАР  проводиться  не  менше 10-12
таких заходів. На них особлива увага приділяється проблемам міжконфесійних 
відносин,  їх  толерантизації,  мінімізації  й  подоланню  нетерпимості  й 
міжконфесійної  напруженості,  а  також  захисту  демократичних  принципів 
свободи  совісті,  свободи  релігії,  гарантій  їх  практичною  реалізації,  як  цього 
вимагає  Конституція  і  Закон  України  «Про  свободу  совісті  та  релігійних 
організацій».

  Проте проблемною залишається практика дотримання вимог цього Закону 
як  релігійними  організаціями,  так  і  державними  органами  на  всіх рівнях  їх 
функціонування. Це – одна із багатьох проблем, що серйозно понижують рівень 
свободи совісті та свободи релігії в їх реалізаційному аспекті. Ця проблема, як і 
питання міжконфесійних і внутріконфесійних відносин, є однією з важливих у 
площині  українського  релігієзнавчого  дискурсу,  в  їх  теоретичному  і 
практичному вимірі.

  Про  це  засвідчують  і  теоретичні  напрацювання  релігієзнавців  – членів 
Асоціації. А це – десятки монографій, збірників, сотні наукових статей, брошури, 
підручники  і  навчальні  посібники.  Означеним  вище  проблемам  на 
регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях присвячується значна 
кількість  науково-практичних  конференцій,  «круглих  столів».  Матеріали 
конференцій  (а  їх  щорічно  за  участі  Правління  УАР  і  її  обласних організацій 
проводиться  десь  12-15)  публікуються  в  щорічнику  Асоціації  «Релігійна 
свобода»,  в  квартальнику  «Українське  релігієзнавство».  За  роки діяльності 
Асоціації  вже  видано  18  чисел  щорічника  «Релігійна  свобода»  і  76  чисел  –
«Українського  релігієзнавства». Десять  років  Асоціація  видавала щомісячник 
«Релігійна панорама» (видрукувано біля 130 чисел).

  Асоціація  у  розв’язанні різних  гострих  проблем  державно-конфесійних і 
міжконфесійних  відносин  співпрацює  з  державними  органами  та  релігійними 
організаціями,  зокрема  із  Всеукраїнською  Радою  Церков  і  релігійних 
організацій,  при  очолюванні  їх  В.Бондаренком,  А.Ковалем  та  О.Саганом  – із 
Комітетом/Департаментом  у  справах  релігій,  нині  із  департаментом  у  справах 
релігії і національностей, який очолює А.Юраш.

  Така співпраця розглядається як своєрідний запобіжний механізм з метою 
недопущення конфліктного розвитку відносин як на сьогодні, так і в перспективі 
у сфері релігійного життя. І саме в цьому контексті ми розглядаємо утвердження
в країні толерантності, діалогу і взаємоповаги як екстраординарних принципів
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високого  прагматичного  виміру.  Визнано  активну  і  дієву  роль  в  цьому  нашої 
УАР.

  Асоціація,  її  керівні  органи  беруть  активну  участь  у  розробці  важливих 
проблем  релігієзнавства  та  інформуванні  громадян  України  про  релігійні 
процеси, їх функціональну сутність в житті особистості та суспільства, вивчають 
громадську думку з проблем релігій, буття релігійних спільнот як в Україні, так 
і в світі.

  Особлива  увага  УАР  приділяється  релігієзнавчій  освіті.  Члени  Асоціації 
розробляють  навчальні  курси  з  релігієзнавства,  є  авторами  посібників  і 
підручників для навчальних закладів різного типу, займаються перепідготовкою 
кадрів  викладачів  релігієзнавчих  дисциплін,  організацією  методичного 
забезпечення  релігієзнавчих  навчальних  інституцій,  зокрема  розробкою 
навчальних  планів  релігієзнавчих  спеціалізацій,  підготовкою  програм  із 
релігієзнавчих  спецкурсів  і  написанням  посібників  з  них  («Дисциплінарне 
релігієзнавство»,  «Конфесіологія  релігії»,  «Історія  релігієзнавства  в  Україні», 
«Феноменологія  релігії»,  «Історіософія  релігії»  та  ін.).  Асоціація  тісно 
співпрацює з кафедрами релігієзнавства вищих навчальних закладів, викладачі 
яких переважно і є її членами.

  Обласним  осередкам  УАР  варто  у  своїй  роботі  опиратися  саме  на  них, 
щомісяця проводити  теоретичні  семінари,  зібрання  з  обговорення  актуальних 
проблем релігійного життя, зустрічі з керівниками діючих в області конфесійних 
спільнот  тощо.  Шкода,  але  не  всі  осередки  УАР  вийшли  на  цей  рівень  саме 
постійної  роботи.  Потрібно  подумати  і  про  омоложення  обласних  осередків 
шляхом  залучення  до  їх  роботи  аспірантів  і  пошуківців,  студентів-
старшокурсників. Правління УАР у цьому надасть необхідну допомогу обласним 
осередкам,  прикріпить  до  Відділення  релігієзнавства  для  написання 
кандидатських  дисертаційних  робіт  молодих  науковців  та  й  «зрілих»,  які 
виявлять бажання написати докторську працю.

  Проте  увага  до  питань  удосконалення  релігієзнавчої  освіти  з  боку 
державних  органів,  зокрема  Міністерства  освіти  і  науки  України, останніми 
роками  значно  понизилася.  Скорочується  кількість  навчальних  годин  на 
релігієзнавство  в  тих  університетах,  де  цей  предмет  ще  зберігся в  навчальних 
планах. Нерідко взагалі ліквідуються навчальні курси з нашого фаху, який свого 
часу як обов’язкова дисципліна саме завдяки УАР був включений до навчальних 
програм всіх вузів. Часто спостерігається тенденція до клерикалізації освіти, а то 
й перетворення деяких вишів у «бурси». Згадаймо тут Франківськ чи Остріг. В 
окремих  регіонах  країни  порушуються  вимоги  Конституції  України про 
відокремлення  школи  від  церкви.  Це  ті  проблеми,  над  розв’язанням  яких  має 
активніше й більш цілеспрямовано й надалі працювати УАР.

  Асоціація  вивчає  міжнародний  досвід  релігієзнавчих  досліджень, 
співпрацює з п’ятьма міжнародними фаховими асоціаціями. За останні 10 років 
члени Асоціації брали участь більш ніж у сотні наукових конференцій у понад 
30 країнах світу (Австралія, Австрія, Велика Британія, Білорусь, Греція, Данія, 
Індія,  Іспанія,  Італія,  Литва,  Латвія,  Німеччина,  Польща,  Росія,  Сербія,
Словаччина, США, Угорщина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Японія та інші). За
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цей час Україну відвідали понад 150 зарубіжних релігієзнавців. Сфера діяльності 
та співпраці Асоціації з релігієзнавцями зарубіжних країн буде розширюватися 
й  поглиблюватися.  Цьому  сприятиме  й  утворена  на  базі  УАР  Координаційна 
Рада з теоретичного і практичного релігієзнавства країн Східної і Центрпальної 
Європи.

  Українська Асоціація релігієзнавців провела велику дослідницьку роботу, 
має  в  цьому  значимі  здобутки.  В  теоретичному  плані  лише  її  колективним 
членом Відділенням релігієзнавства ІФ НАНУ за останні 10 років опубліковано;
61 монографію, 72 наукових збірників, 23 підручників і навчальних посібників, 
18  чисел  щорічника  «Релігійна  свобода»  і  76  чисел  квартальника «Українське 
релігієзнавство», понад тисячу статей в різних виданнях загальним обсягом 4730 
друкованих  аркушів.  Найбільш  вагомими  є  такі  видання:  «Академічне 
релігієзнавство  (2000,  2007),  десятитомник  «Історія  релігій  в  Україні»  (1996-
2013), « «Україна релігійна» (у 2-х кн., 2008), «Релігія-Світ-Україна» (в 3-х кн.,
2010-2012),  «Релігієзнавство  України»  (у  2-х  кн.,  2010-2012)  та  багато  інших. 
Видрукувано  в  Москві  російською  мовою  великого  формату  двохтомник 
«Религиоведение Украины» - «Феномен советского религиоведения: украинский 
контекст» (758с.)  та  «Религиоведение  Украины  конца  ХХ  и  начала  ХХІ  века»
(558  с.).  Готуються  до  друку  двохтомна  «Українська  Релігієзнавча 
Енциклопедія» та монографія «Атлас релігійного життя України», англійською 
мовою  книга  «Релігієзнавство  України»,  інші  релігієзнавчі  видання.  Зокрема 
продовжується  робота  над  серією  брошур  «Релігії  України»  та  проектом 
«Богослови-релігієзнавці  української  діаспори». В  останньому  видрукувані 
вибрані праці В.Олексюка, Ст. Ярмуся, І.Музички, І.Шевціва, А.Річинського та 
І.Ортинського.

  Правління УАР  через  систему  Інтернет  постійно  інформує  осередки про 
релігієзнавчі  заходи,  запрошує  своїх  членів  до  участі  в  них.  Зрозуміло,  що 
фінансова скрута постає перепоною на шляху реалізації різних задумів,  участі 
київських  (а  тим  більше  зарубіжних) науковців  в  оголошених  на  місцях 
конференціях і різних заходах. Тут варто було б вивчити досвід тих, хто долає 
цю  перешкоду,  знаходить  спонсорів,  вміє  співпрацювати  з  релігійними 
спільнотами і успішно веде свою релігієзнавчу діяльність.

  Здобутки  Асоціації  – це  праця  більше  сотні  професійних  релігієзнавців, 
об’єднаних у 18 обласних організаціях. Варто сказати, що найбільший внесок у 
скарбничку  результатів  діяльності  УАР,  внесли  обласні  організації,  зокрема 
Рівненської  (Н.Стоколос),  Чернівецької  (В.Докаш),  Житомирської (П.Саух), 
Дніпропетровської  (М.Мурашкін),  Полтавської  (В.Пащенко,  Р.  Сітарчук), 
Одеської (О.  Мартинюк),  Тернопільської  (А.Гудима  Я.Стоцький),  Донецької
(І.Козловський)  областей.  Цей  перелік  можна  було  б  продовжити  і в 
персональному  плані.  Тут  варто  було  б  згадати О.  Уткіна  (Київ),  П.Мазура
(Кременець),  Л.  Виговського  (Хмельницький),  Е.Бистрицьку  (Тернопіль),  В. 
Калюжного (Запоріжжя). Значну релігієзнавчу працю веде у Львові Музей історії 
релігії,  видрукувавши  матеріали  вже  26-ти  щорічних  конференцій  «Історія 
релігії  в  Україні»,  у  Кременці  медичне  училище  ім.А.Річинського,  провівши
вісім Річинських читань і видрукувавши їх матеріали. Світлу пам’ять про себе
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залишили  українські  релігієзнавці  П.Косуха,  Б.Лобовик,  Ю.Калінін,  М. 
Філоненко,  Ю.Терещенко,  О.Заглада,  А.Гудима, В.Пащенко,  М.Гайковський, 
В.Щедрін, П.Лобазов.

  Останніми  роками  припинили  свою  діяльність  Кримський,  Донецький і 
Лугангський  осередки  УАР,  збавили  свою  роботу  Чернігівський,  Черкаський, 
Вінницький,  Сумський,  Харківський  та  Львівський  осередки,  не  всі  осередки 
надіслали до Правління для реєстрації і одержання бланків Посвідчення члена 
УАР  списки  своїх  членів,  щорічні  плани  своєї  роботи.  Як  було  узгоджено, 
кожний осередок є куратором якоїсь однієї релігієзнавчої проблеми (наприклад, 
Львівський – історія релігії в Україні, Тернопільський – релігія в національному 
житті, Полтавський – релігія і Церква радянської доби, Хмельницький – релігія 
в  регіональному  житті  та  ін.),  раз  в  два-три  роки  проводить  з  визначеної 
проблеми  із  видруком  матеріалів  наукову  конференцію.  Проте  деякі  осередки 
УАР  останнім  часом  знаходяться  в  «релігієзнавчій  сплячці».  Відтак  постає 
питання належності їх до УАР.

  Важливим  є  те,  що  Асоціація  двадцять  років  працювала,  шукала  і 
знаходила своє місце у вирішенні складних і делікатних проблем практичного 
релігієзнавства,  над  їх  теоретичним  осмисленням.  Цьому  присвячена 
видрукувана  монографія  «Практичне  релігієзнавство».  Українська Асоціація 
релігієзнавства  – це  активно  і  творчо  працююча  організація.  Її  діяльність 
зосереджена на дослідженні актуальних проблем релігієзнавчої науки, зокрема в 
їх українському контексті, науковому обгрунтуванні демократизації державно-
конфесійних  відносин,  забезпечення  толерантності  міжконфесійних відносин, 
налагодженню  творчих  відносин  не  тільки  між  українськими  релігієзнавчими 
інституціями,  а  й  зарубіжними,  на  координації  роботи  українських  науковців-
релігієзнавців,  праці  з  подальшого  входження  українського  релігієзнавства  у 
європейський і світовий релігієзнавчий простір. УАР працює на благо України. І 
в цьому вона бачить сенс і мету свого буття.
Видрукувано в книзі «Українській Асоціації релігієзнавців: 20 років». ( К., 2013).

2. ВІТЧИЗНЯНЕ ОСМИСЛЕННЯ РЕЛІГІЇ ЯК ДУХОВНОЇ
ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БУТТЯ

  Трансформації  останніх  десятиліть, зумовлені  суперечливими  процесами 
універсалізації та глобалізації, а з іншого боку – подальшим набуттям Україною 
своєї  державної  незалежності,  вплинули  на  всі  сфери  суспільного життя  і 
насамперед на нашу свідомість. Багато подій і явищ виглядають зовсім не так, як 
ще декілька років тому їх описували. Мова йде про релігію як духовну основу 
національного  буття.  Згадаймо,  ще  донедавна  релігії  відмовляли в  багатьох  її 
значеннях,  зокрема  культурному,  соціальному,  світоглядному,  моральному,  не 
говорячи вже про націотворче чи націозберігаюче. Але це не знімало, а тільки 
актуалізовувало  питання,  які  виникали  в  розгортання  зазначеної тези.  Щоб 
зрозуміти,  що  лежить  в  основі  сучасного  українського  буття  – світський  (як,
скажімо,  для  Франції)  чи  релігійний  (як  для  Польщі)  чинник,  який  з  них  є
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визначальним, навіть духовно диктуючим, то потрібно з’ясувати наступне: Яке 
місце займала і займає релігія в житті українців? Яку роль відігравала і відіграє 
релігія в українському державотворчому й культуроформуючому процесах? Що 
чекає Україну, якщо релігія існуватиме як духовна основа для функціонування 
нації?

  Але  скільки  б  в  свій  час  не  придушували  природні  прагнення  українців 
висловитися  з  цього  приводу,  етнорелігійні  проблеми  завжди  були в  колі 
інтересів не тільки елітарних мислителів, а й звичайних людей. Це пояснюється 
тією роллю, яку відігравала релігія в житті нашого народу. Вся історія і сучасне 
життя України демонструють пріоритизацію етнічних і релігійних чинників в її 
бутті.

  В  традиції  вітчизняного  осмислення  ролі  релігії  як  духовної  основи 
національного  буття  ми  виділяємо  декілька  підходів.  Уособлені  вітчизняними 
мислителями  Х-ХХ  століть  концептуальні  типи,  незважаючи  на  їхню  певну 
світоглядну  й  методологічну  відмінність,  внаслідок  єдиного  етнічного  та 
культурного тла, на якому розгорталася їх творча і суспільна діяльність, мають 
багато  спільного,  зокрема:  визнання  релігії  важливим,  навіть  вирішальним 
фактором  етнічного  буття  українців;  виявлення  політичної  ролі  релігійного 
чинника  в  етнорелігійному  процесі;  обґрунтування тісного  взаємозв’язку,  а 
зрештою - і  збігу  в  Україні  її  етнічного  та  релігійного  відродження;  визнання 
суперечливої ролі християнства в процесі етноідентифікації та етноконсолідації 
українства.

  Язичництво, як перша форма міфо-релігійного типу вітчизняної традиції, 
у своєму витлумаченні питань походження етносу і з’ясуванні ролі релігії в житті 
народу  пройшло  ряд  етапів:  1)  від  стадії  зооморфних  уявлень  про свого 
першопредка  (тотема)  через  формування  образу  антропоподібної  істоти  до 
божественного  уособлення  родоначальника  етносу;  2)  від  віросповідної  та 
обрядової  спільності  одновірців  до  державної  ідеології,  якій,  окрім 
державницької  орієнтації,  притаманний  яскраво  виражений  етнізм з 
центральною  ідеєю  сакралізованої  єдності  й  божественності  походження 
кожного  народу.  Язичницька  форма  етнорелігійного  усвідомлення  є 
самодостатнім  феноменом  і  засвідчує  високий  рівень  образних  узагальнень 
наших предків щодо своєї появи та генезису, їхню здатність до самопізнання і 
ментального  виокремлення  себе  із  багатоманітного етносередовища,  виявляє 
спроби  сформувати  програму  свого  етнорозвитку  через  специфічне міфо-
релігійне відношення до світу.

  Відтак,  ще  дохристиянська  свідомість  у  формі  язичницьких  міфів 
ототожнювала  народ  з  його  релігією,  утверждувала  уявлення  про  природну 
єдність  і  божественність  свого  народу,  що  бере  витоки  від  спільного 
першопредка.  Образ  останнього  змінювався  від  менш  розвинутих  до більш 
досконалих  форм  уособлення  трансцендентного.  Утвердження  генетичної 
залежності  етносу  від  божественних  сил  сакралізувало  народ,  об’єднувало  в 
міцну  спільноту  навколо  ідеї  божественного  і  кровного  родства. Стаючи 
етнічною,  а  з  часом  і  державною  ідеологією,  язичництво  перетворювалося  на
форму етнічного самоусвідомлення, на державну політику в духовній сфері.
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  З  приходом  християнства  на  Русь,  осмислення  яким  етнорелігійних 
проблем з часом запанувало й домінувало в цьому тут аж до ХІХ століття, була 
подолана язичницька спадщина. Зрештою етнічні міфічні уявлення замінюються 
на біблійні, в яких ідея божественного походження русичів набуває не прямого, 
а  опосередкованого  – через  іудейський  народ - звучання. Відтак християнство 
внесло  свої  корективи  у  формулювання  і  постановку  питання  про  взаємини 
релігійного та етнічного в свідомості наших предків. Важливим стало не просто 
визнання  того,  що  русичі  – Дажбожі  онуки,  а  те,  чи  включені  вони  до 
християнського світу, чи рівні в своїй вірі з іншими охрещеними народами.

  Сформульовані і зафіксовані в писемних джерелах тієї епохи актуальні для 
русичів  етнорелігійні  проблеми  свідчать  про  одночасне  існування в 
Києворуському  суспільстві  декількох  позицій  (партій),  кожна  з  яких  була 
зацікавлена  в  пануванні  власної  ідеологічної  установки  (проруська, 
прокорсунська,  провізантійська,  проримська  тощо).  Але  всі  вони у  міфо-
релігійній  формі  прагнули витлумачити  походження  руського  етносу,  зняти 
первісний світоглядний конфлікт між етнічним і релігійним, що виник внаслідок 
чужорідності  релігійних  образів,  символів  і  понять  овізантійщеного 
християнства, базованого на іудаїзмі. Відчуття другосортність русичів в ієрархії 
християнізованих  народів  була  майстерно  подолана  інтелектуалами і 
богословами  Київської  Русі,  які  оголосили  свій  етнос  біблійним Яфетовим 
племенем  і  в  такий  спосіб  утвердили  ідею  самодостатності  й  оригінальності 
Київського християнства.

  Міфо-релігійна  свідомість,  в  якій  поєднуються  образно-інтуїтивні  та 
логіко-понятійні принципи осягнення взаємозв’язку релігії та етносу, в процесі 
християнізації духовного простору Русі поступово змінює язичницьку домінанту 
етнічного  в  системі  “релігія-етнос”  на  пріоритезацію  в  ній  ролі  релігійних 
чинників, які існують у формі міфу, але вже чужого, і у формі релігійних догм, 
але вже космополітичних. В результаті довготривалого пошуку духовною елітою 
України  шляхів  подолання  суперечностей  між  етнічним  і  релігійним  та 
адекватної  моделі  їх  гармонійного  існування,  коли  йшлося  не  стільки  про 
відповідність християнства тому чи іншому народові, а про включеність цього 
народу до християнського світу, вчення Христа (візантійська ортодоксія) було 
адаптоване до конкретно історичних етнокультурних умов у формі Українського 
Православ’я й Українського Греко-Католицизму.

  Православний  і  греко-католицький  богословські  підходи  до  вирішення 
етнорелігійних проблем, базуючись на єдиній загальнохристиянській основі, не 
уявляючи  історичний  розвиток  народу  поза  християнством  й  окреслюючи 
значення  держави  в  утвердженні  нової  релігії,  все  ж  відрізняються  у 
витлумаченні  вселенського  (космополітичного)  і  помісного  (етнічного)  в 
християнстві, ролі певних конфесій в окремі періоди життя українського народу;
в розумінні характерних рис і перспектив християнства на українських землях, 
шляхів  розбудови  українських  Церков,  у  визначенні  їх  національної 
функціональності та засобів поєднання.

Кожна  історична  епоха  по-своєму  формулює  актуальні  православно-
богословські теми. Якщо перед православним митрополитом Петром Могилою
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постали  завдання  утвердити  істинність  Східного  християнства,  обгрунтувати 
рівність  Царгородського  та  Єрусалимського  патріархатів  з  Римом, довести 
істинність православ’я саме в Україні, переосмислити проблеми співвідношення 
світського і церковного в суспільному житті, сакрального та секулярного в житті 
Церкви,  визначити  місце  папи  Римського  в  історії  християнства  та  ін.,  то  для 
православних  ієрархів  автокефальних  Церков  Іларіона  (Огієнка)  і Василя 
Липківського  важливим  було  історично  і  теоретично  обгрунтувати 
автокефальність  національних  Церков,  зокрема  українських,  довести 
правомірність їх виникнення і повноти існування не тільки в православному, а й 
взагалі в християнському світі. При цьому православні митрополити по-різному 
розставляли  акценти  в  системі  “нація-християнство”:  якщо В. Липківський 
домінантним  вважав  націю,  а  тому  головним  змістом  його  концепції  є 
християнізоване українство з правом українського народу на повний вияв себе у 
всіх сферах свого життя, то І. Огієнко відстоював першість релігійного елементу, 
що дає підстави визначити його концепцію як українізоване християнство.

  На відміну від православного осмислення етнорелігійності у формі вчення 
про національну Церкву, греко-католицька візія аналогічних проблем оберталася 
навколо  ідеї  спільного  кореня  греко-католицизму  і  православ’я  в  Україні  у 
вигляді  нерозділеного  Київського  християнства  Володимирового  хрещення, 
необхідності об’єднання двох Церков й утворення Київського Патріархату.

  Міфо-релігієзнавчий  тип  осмислення  взаємозв’язку  релігії  та  етносу  як 
перехідна  форма  від  традиційно-релігійних  (апологетичних)  до  наукових
(амбівалентних)  оцінок  ролі  релігії  в  житті  етносу  характеризується 
оригінальною концепцією синтезу етнічного і релігійного у формі національного 
месіанства,  яку  проповідували  члени  Кирило-Мефодіївського  Товариства. 
Непослідовність та романтизм запропонованої братчиками ідейної, соціальної та 
культурної програми в подальшому частково долаються ними ж самими шляхом 
накопичення й аналізу нових конкретних фактів з релігійного життя, з’ясування 
останніх  не  лише  релігійними  аргументами  Божої  волі,  а  й  історичними 
причинами. Логічне завершення процесу дослідження етнорелігійних феноменів 
відбувається тільки в рамках науково-релігієзнавчих підходів, які передбачають 
вичленовування загальних закономірностей етнорелігієгенезу, визначення нових 
методологічних  засад  пізнання  релігії  та  етносу  й  вирішення  понятійно-
категоріальних і термінологічних проблем.

  Сучасна  вітчизняна  етнологія  релігії  має  солідних  теоретиків-предтеч  в 
особі  М.Драгоманова  і  О.Потебні,  І.Франка  і  М.Грушевського,  які, 
зосередившись на вивченні релігії як чинника національного життя українства, 
сформулювали  важливі  теоретичні  і  методологічні  засади  етнорелігієзнавчих 
досліджень. Поділяючи ідею історичного поступу, основним показником якого 
є  міра  людської  свободи,  мислителі,  визнаючи  тісний  зв’язок  між релігією  та 
етносом,  виступали  проти  підміни  етнічного  релігійним  і  навпаки,  проти 
рівнозначної  оцінки  їх  ролі  в  житті  українського  народу.  Вони  відзначали 
посилення суперечностей між цими двома началами людського буття в сучасну 
для  них  епоху.  Громадівці  бачили  різницю  між  релігією  та  Церквою,
розмежовували роль кожної з них в житті етносу. Вони визначили особливості
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та  риси  української  ментальності  й  релігійності,  які  характеризувалися 
світоглядним  синкретизмом,  полісубстанційністю,  толерантністю, 
незадогматизованістю,  моральністю,  що  зумовило  своєрідний  спосіб  життя 
етносу,  взаємодоповнювальність  етнічного  (українського  язичництва)  і 
всесвітнього (християнства), специфіку народного прочитання вчення Христа.

  Прагнучи  ввести  українців  до  світової  цивілізації,  вітчизняні  діячі 
поставили  за  мету  витворити  з  етнічної  маси  повноцінну  націю  з усіма 
атрибутами  етнічності,  державності,  духовності,  культурності.  Ними  подані 
визначення багатьох понять етнології та релігієзнавства, вирішені питання про 
релігію  як  ознаку  (компонент)  нації,  що  вважається  початком  наукового 
вивчення етнорелігійних феноменів.

  З  історичної  точки  зору  етнорелігійні  відносини  розгортаються  через 
етнорелігієгенез, під яким слід розуміти такий розвиток етнорелігійних систем, 
внаслідок  якого  утворюються  специфічні  етнорелігійні  спільноти або  їх 
сукупність, що мають сталі ознаки й відносну самостійність у своїй суспільній 
функціональності  та  виявляються  в особливостях  життєдіяльності та  культури 
того чи іншого етносу, його уявленнях, в т.ч. релігійних, про світ і самих себе.

  Закономірностями  етнорелігієгенезу,  незважаючи  на  унікальність і 
своєрідність  культурних,  в  т.ч.  етнорелігійних,  світів,  є:  1)  залежність  того  чи 
іншого типу релігій та етнічних утворень від географічних і кліматичних умов 
проживання народів, від рівня їх соціально-економічного розвитку і характеру 
господарської  діяльності  (зокрема,  селянськості  як  для  українців);  2)
різноманітність  і  багатоваріантність  проявів;  3)  незворотність процесу  і 
наступність у розвитку релігійних уявлень етносу та їх обрядових оформлень; 4)
взаємозалежність окремих етнорелігієгенезів.

  Характерними  рисами  цього  процесу  виступають  неоднорідність, 
полілінійність,  різнонаправленість,  мультиетнічність  і  полірелігійність, 
історична  стадіальність,  цивілізаційна  дискретність.  Розвиток  етнічної  та 
релігійної  сфер  характеризується  тенденціями  етнізації  й  космополітизації, 
партикуляризації  й  універсалізації,  регіоналізації  й  глобалізації.  Історичний 
конфлікт,  який  існує  між  цими  тенденціями,  має  конструктивний  характер:  в 
результаті  взаємодії,  взаємопроникнення  цих  суперечностей  врешті-решт 
забезпечується реальне існування і розвиток будь-якої релігії.

  В  історичному  бутті  українства,  в  нинішніх  процесах  національного 
відродження релігія посідає одне з визначальних місць, що зумовило потужну 
українську  традицію  в  осмисленні  взаємозв’язку  етнічного  і  релігійного 
компонентів  суспільного  життя.  Остання  настільки  продуктивна,  що  дає 
можливість скористатися її здобутками для вирішення етнорелігійних проблем 
не лише теоретично, а й практично, і не лише серед українців, а й серед інших 
народів сучасної України та за її межами.

  Перші роки незалежності, дійсно, “оживили” громадські думку, вчених і 
богословів необхідністю знати свою власну релігійну історію, пролити світло на 
темні  плями,  визволити  історичні  імена  з-під  ідеологічних  оцінок  попередніх 
епох. З’явилася велика кількість книжок, статей, досліджень, які були спрямовані
на віднайдення істини в відомих історичних подіях.
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  Достатньо успішно розв’язавши ці історичні проблеми, дослідники стоять 
перед вирішенням наступних, які актуалізувалися сучасним днем буття релігії в 
Україні: Що є національною релігією і національною церквою українців? В чому 
причина  міжправославного  конфлікту  і  як  його  розв’язати?  Чи  можлива  і 
потрібна  Україні  Помісна  Церква?  Що  робити  із  католицько-православним 
протистоянням,  а  чи  може  їх  поєднати  в  єдину  християнську  церкву?  Як 
зменшити суперечності між історичними й новими релігіями? Чи була і чи буде 
Україна  з  точки  зору  формування  її  культури  монорелігійною  (а  може, 
поліконфесійною) державою? Як бути  із іншими народами та їх релігіями, які 
переживають етап національного і релігійного відродження, як їх включити до 
духовного  піднесення  України?  Зокрема,  як  реагувати  на  політизацію 
етнорелігійної  сфери  життя  нетитульних  етносів  – кримських  татар,  євреїв, 
греків, молдаван та ін. з їхнім бажанням релігійної сепаратизації тощо?

  За всім цим стоять реальні наші сподівання на те, що посилення ролі релігії 
в суспільстві – на різних рівнях, зокрема введення Закону Божого до викладання 
у  школах,  присутність  Церкви  у  нетрадиційних  сферах  її  функціонуання
(політика,  економіка)  – призведе  до  підвищення  культурності  народу,  до  його 
вольового  самоусвідомлення,  включення  до  Європи,  з  якою  пора  себе 
ідентифікувати.  Нам  так  хочеться,  щоб  українців  визнавали  європейцями  не 
тільки патріотично налаштована частина самого ж українського люду, а й інші 
народи,  коли  саме  слово  “українець”  буде  асоціюватися  із  освіченою, 
моральною, інтелектуально і духовно збагаченою особистістю?

  Як бачимо, в людському бутті релігія та етнос тісно пов’язані, внаслідок 
чого  утворюються  синкретичні  етнорелігійні  явища,  які  визначають  не  тільки 
етнічну  чи  релігійну  історію,  а  й  напрямок  розвитку  людства  в  усій 
багатоманітності  його  прояву.  На  основі  постмодерністських  теорій  буття 
людства сформульований смисл етнорелігієгенезу як процесу, в результаті якого 
взаємодіють, одночасно впливаючи одне на одне, етнічне й релігійне начало в 
житті  суспільних  суб’єктів  (особистості,  спільнот),  причому  в  цій  взаємодії 
релігії  та  етносу  в  процесі  людського  розвитку  відбувається  нібито  постійна 
зміна  домінант,  тобто  одного  або  іншого  з  цих  компонентів  системи  “релігія-
етнос”.

  Україна,  як  член  світового  співтовариства,  знаходиться  в  силовому  полі 
взаємодії суперечливих глобальних тенденцій. З одного боку, вона демонструє 
об’єктивну  універсалізаційну  направленість  свого  розвитку  (бажання 
економічної  і  фінансової  інтеграції  до  Європи,  пошуки  спільної європейської 
історії  і  утвердження  європейської  культурної  ідентичності,  зокрема  через 
прийняття  і  перебування  в  сфері  впливу  світової  релігії - християнства),  а  з 
іншого  – в  Україні  завжди  існувало  свідоме  й  підсвідоме  прагнення  до 
онаціональнення життя етносу.

  Видрукувано в книзі «Матеріали П’ятої конференції міжнародної 
асоціації українознавців: соціально-гуманітарні науки» (Чернівці, 2004).
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3. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА
ДИСЦИПЛІНА В УКРАЇНІ

  Українське  релігієзнавство  недавно  увійшло  до  світового  наукового 
співтовариства  і  навчального  процесу.  На  цьому  шляху  його  чекало  багато 
складностей. По-перше, необхідно було визначитися стосовно змісту, структури, 
представництва українського релігієзнавства, зорієнтуватися в світі зарубіжної 
науки  про  релігію,  в  існуючих  методиках  викладання.  По-друге,  визначити 
форми  входження  українського  релігієзнавства  до  міжнародної  науково-
викладацької  спільноти.  Знайомство  із  західною  наукою,  яка  виявилася 
неоднорідною, сформованою на різних методологічних підходах і методичних 
засобах, збіглося із непростими внутрішніми трансформаціями, які переживало 
все  гуманітарне  знання  в  Україні  після  світоглядних  та  політичних  змін  у 
суспільстві.  Вітчизняне  релігієзнавство  в  пошуках  своєї  ідентичності  пішло,  з 
одного боку, шляхом протиставлення себе богослов’ю, а з іншого – активного 
відмежування  від  так  званого  наукового  атеїзму.  В  результаті  цих  процесів 
вітчизняне  релігієзнавство,  яке  зрештою  конституювалося  як  цілісна, 
структурована  наука  про  релігію,  прагне  також  випрацювати  власні  моделі 
викладання релігієзнавства.

  На  відміну  від  західної  науки,  для  якої  завжди  актуальним  поставало 
відмінність  від  теології,  вітчизняне  релігієзнавство  як  самостійна  галузь 
гуманітарного  знання  мала  довести  право  на  своє  існування  в  протиставленні 
себе насамперед до наукового атеїзму. В радянські часи релігієзнавства як такого 
в Україні фактично не існувало. У формі критичного щодо релігії дослідження 
воно  було  включене  до  наукового  атеїзму,  де  тривалий  час  пріоритетним 
вважався  його  позитивний  напрямок  – утвердження  наукового  атеїстичного 
світогляду.  Поділяючи  науковий  атеїзм  на  два  аспекти  ―  позитивний  і 
критичний,  деякі  дослідники  релігієзнавство  ототожнювали  певною мірою  з 
останнім. Релігієзнавство виступало вже не як знання про релігію, а як її критика. 
Останнє  спотворювало  предмет  релігієзнавства,  сутність  релігієзнавчого 
пізнання,  орієнтувало  не  на  дослідження  релігійного  феномену  у всьому 
розмаїтті форм його існування і складної історії, а на пошуки “компромату” на 
релігійне  світобачення,  релігійну  віру.  Так  склалося,  що  звичайне,  без 
атеїстичного  ухилу  зацікавлення  релігією  фактично  не  мало  наукової 
перспективи в Україні.

  Однак  після  розпаду  СРСР  релігія  і  Церква  отримали  новий  статус в 
суспільстві, до релігії звернулися мільйони людей, потреба в знанні про релігію 
стала  як  ніколи  актуальною.  По-перше, треба  було  визначити,  що  таке 
релігієзнавство: комплекс наук, що вивчають релігію, а чи ж критична частина 
наукового  атеїзму;  нейтральна  (на  відміну  від  апологетичної)  частина 
богослов’я,  а  чи  ж  самостійна  галузь  гуманітарного  знання  про  релігію.  Крім 
того,  українське  релігієзнавство  мало  з’ясувати,  чим  воно  відрізняється  від 
теології і чи є відмінність між академічним та богословським релігієзнавством.

Відповідь  на  питання  можлива  в  разі  чіткого  формулювання  того, що  є
об’єктом, а що предметом релігієзнавства. Українське релігієзнавство ще й досі
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ніби уникає відповіді на це принципове питання. Тут існує безліч думок і позицій 
які подаються  в різних видрукуваних останнвм часом в Україні підручниках з 
цього  навчального  курсу.  Найавторитетнішою  є  думка  про  релігієзнавство  як 
самостійну  сферу  наукового  пізнання,  яка  має  свій  специфічний  об'єкт 
дослідження (Див. дет.: Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С.
17-28).

  Часто,  виходячи  з  етимології  слова  релігієзнавство, твердять,  що  ним  є 
релігія як така. Але подібна логіка мислення мала б привести до висновку, що 
об'єктом філософської науки є філософія, правознавства ― право, політології ― 
політика, мистецтвознавства― мистецтво  і таке інше. Проте це далеко не так. 
Кожна гуманітарна наука відображає якусь специфічну сторону буття людини у 
світі, певний вид її життєдіяльності, життєвого досвіду. У нас утвердилося дещо 
площинне  (примітивне)  розуміння  не  лише  сутності,  а  й  структури релігії, 
складові якої вбачалися лише в якихось її зовнішніх виявах діяльності людини 
―  рівні  мисленого  осягнення,  характері  емоційного  підґрунтя,  обрядових  дій. 
При цьому релігійний досвід людини і його інтерпретація спрощувалися, навіть 
ігнорувалися. Виходячи з цього, об'єктом релігієзнавства є відображення такого 
особистісного стану людини, який можна назвати станом самовизначення у світі, 
здобуття самої себе на основі віднайдення в собі того надлюдського, що єднає її 
з  трансцендентним.  У  своєму  функціонуванні  релігія  виходить  за межі  свого 
індивідуального  буття,  вона  піддається  доктринальній  і  обрядово-культовій
(символічній)  інтерпретації,  входить  у  різні  сфери  людської  життєдіяльності, 
сакралізуючи їх. Тому релігієзнавство у своєму предметі значно ширше, ніж у 
своєму  об'єкті.  Для  означення  останнього  можна  було  б  вжити  термін 
релігієлогія, підкресливши цим те, що про сутнісну природу релігії можемо мати 
лише  слово,  а  не  знання.  Останніми  можна  скористатися  при  відтворенні 
функціонального  багатства  релігійного  феномена.  Тому  предметом 
релігієзнавства  в  широкому  його  аспекті  є,  окрім  природи  релігії,  також  її 
функціональність.  Якщо  об'єкт  релігієзнавства,  а  це  релігійний досвід 
особистості, є відносно сталим, то предмет його збільшується за обсягом і дещо 
змінюється в часі.

  По-друге, перед  українськими  науковцями  природно  постала  проблема 
визначення релігії. На нашу думку, пострадянське релігієзнавство масово ще й 
досі  не  звільнилося  від  енгельсівського  визначення  релігії,  яке трактувало 
релігію  як  фантастичне  відображення  в  головах  людей  тих  зовнішніх  сил,  що 
панують над ними в їх повсякденному житті і т.д. Погоджуючись з тим, що не 
може бути єдино прийнятого визначення, є сенс говорити про домінуюче в науці 
розуміння  релігії,  що  є  показником  культурного  розвитку  всього суспільства. 
Тому тут ситуація така: і від старого визначення ще не звільнилися, і нове чи 
альтернативне  не  визнали.  Академічне  релігієзнавство  при  визначенні  релігії 
виходить  з  екзистенційних  вимірів  людського  буття.  Релігія  живе,  власне,  на 
рівні окремої людини, на рівні її індивідуальної віри і почуттів. І це є первинним. 
Все решта – богослов’я, церква із системою прийнятих нею боговшанувальних 
обрядів, храми та служителі культу  – є похідними, вторинними, зовнішніми, а
головне - людськими витворами релігії. Тобто релігія у вузькому, сутнісному її
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розумінні – це  такий  внутрішній  особистісний  стан  людини,  в  якому  вона 
відчуває свою причетність до Вищої сили, що визначає все у світі (Релігієзнавчий 
словник.  За  ред.  А.Колодного  і  Б.Лобовика.  – К.,  1996.  – С.  279). Але  в  своєму 
функціонуванні  релігія  виходить  за  межі  свого  індивідуального  буття.  Вона 
піддається  доктринальній  і  обрядово-культовій  інтерпретації,  входить  у  різні 
сфери людської життєдіяльності, сакралізуючи їх. Це виводить нас на широке її 
розуміння, що тотожне функціонуючій релігії.

  На  відміну  від  різних  суспільних  та  гуманітарних  наук,  які  вивчають 
релігію в цілому, академічне релігієзнавство вивчає її як ціле.

  Крім  того,  вітчизняне  релігієзнавство  мало  визначитися  щодо  своєї 
структури,  оскільки  воно  є  єдиною,  але  водночас  й багатодисциплінарною 
наукою,  потрібно  окреслити  методологію  релігієзнавчого  дослідження, 
специфіку академічного і богословського релігієзнавства тощо. Вирішуючи такі 
теоретичні  завдання,  українські  релігієзнавці  структурують  релігієзнавство  як 
цілісну науку і навчальну дисципліну. Дисциплінарна структура релігієзнавства 
включає  такі  блоки:  Філософія  і Феноменологія  релігії,  Герменевтика  релігії, 
Історія  та  Історіософія  релігії,  Соціологія  релігії,  Психологія релігії, 
Культурологія  релігії,  Етнологія  релігії,  Географія  релігії,  Мова  релігії, 
Конфесійне релігієзнавство (Академічне релігієзнавство. – С. 3-10). При цьому 
треба врахувати те, що диференціація релігієзнавства триває (Див.: Дисциплінарне 
релігієзнавство. Підручник. – К., 2010).

  Українське релігієзнавство розвивається не лише як одна із гуманітарних 
сфер  знання.  З  повною  підставою  ми  можемо  говорити  нині  й  про  практичне 
релігієзнавство.  Міжконфесійні  і  міжцерковні  протистояння,  спроби 
політизувати  релігію  і  релігієзувати  політику,  намагання  обмежити  свободу 
буття віровизнань поділом їх на традиційні і нетрадиційні, “зрада” дітьми релігії 
батьків шляхом прийняття ними нових віросповідань, розгортання місіонерської 
діяльності  в  Україні  різними  зарубіжними  релігійними  центрами  та  ін.  Ось  ті 
реальні  проблеми  релігійного  життя,  які  вимагають  не  лише  теоретичного 
осмислення,  а  й  практичного  вирішення.  Тому  підготовка  різних  науково-
експертних документів, аналітичних записок для зацікавлених владних структур 
є однією з невід’ємних ділянок роботи релігієзнавців України.

  Знайомство  із  закордонними  колегами,  їхнім  доробком,  професійними 
асоціаціями,  тематикою  їх  досліджень  дозволяє  зробити  висновок про 
відсутність на Заході цілісної науки про релігію. Там і досі триває дискусія щодо 
адекватної назви науки, яка вивчає релігію, щодо методологічних засад, на яких 
мало  б  ґрунтуватися  наукове  дослідження  релігійного  феномену.  Існуючі  за 
кордоном  “Science  of  Religion”  (Наука  релігії),  “Religious  Studies”  (Релігійне 
вивчення), “Scientific Study of Religion” (Наукове вивчення релігії) можна б було 
сприймати  як  тотожні  назви  релігієзнавства,  якби  не  існуюча  специфічність 
кожної  з  них.  Але,  як  правило,  ці  названі  науки  обмежуються  соціологічним 
дослідженням  релігії,  що  представлено  в  таких  наукових  організаціях,  як
“Товариство  соціологів  релігії”,  “Товариство  наукового  дослідження  релігії”
(Society  for  Scientific  Study  of  Religion  - SSSR)  тощо.  Історики мають свою
потужну “Міжнародну асоціацію історії релігії”  (International  Association  for
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History  of  Religion). Інституювалася  окремо  й  Європейська  асоціація  істориків 
релігії.  Психологи  релігії  шукають  шляхи  об’єднання  в  окреме  професійне 
товариство,  організаційно  покищо  будучи  дотичними  до SSSR.  Філософи  та 
феноменологи релігії постають в школах як прихильники окремих теоретиків.

  В такій неоднозначній ситуації непросто було визначити шляхи входження 
українського  релігієзнавства  до міжнародних  професіональних  об’єднань,  а 
відтак і до світової науки. Але  українські релігієзнавці - як персонально, так і 
асоціативно  (ті,  що  об’єднані  в  Українську  Асоціацію  Релігієзнавців) - стали 
членами  декількох  відомих  міжнародних  релігієзнавчих  організацій,  зокрема 
Товариства наукового вивчення релігії, Міжнародної Академії свободи релігій і 
віросповідань,  Європейської  асоціації  соціології релігії,  Міжнародної  асоціації 
дослідників релігії Східної і Центральної Європи, Міжнародної та Європейської 
Асоціації  історії  релігії,  Міжнародної  Асоціації  релігійної  свободи  та  ін.  Але 
індивідуальне  членство  українських  вчених-релігієзнавців  чи  колективне 
членство УАР ще недостані для повноправної присутності українських вчених-
релігієзнавців в світовій науці. Тим не менш, тими малими силами, які присутні 
і  знані  в  міжнародному  науковому  співтоваристві,  робляться  спроби  подолати 
незнання про релігієзнавчу Україну. Використовується будь-яка можливість для 
інформування західних колег про досягнення вітчизняного релігієзнавства. Так, 
учасники  конференції  в  Братиславі 2003  року,  присвяченій  діалогу  науки  і 
релігії,  познайомилися  із  станом  досліджень  і  викладання  релігії  в  Україні,  із 
науковим  доробком  вітчизняних  релігієзнавців.  Американське  наукове 
співтовариство мало можливість ознайомитися із станом справ в українському 
релігієзнавстві в 2001 р. під час щорічного з’їзду SSSR із спеціальної доповіді 
Л.Филипович,  із  виступів  на  наступних  з’їздах  наукових  співробітників 
Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ. Англомовна стаття про стан українського 
релігієзнавства (А.Колодний, Л.Филипович) видрукувана у спільному збірнику 
із польськими колегами як наслідок проведення україно-польського колоквіуму
(2001  р.).  Ця  ж  стаття  з  доповненнями  надрукована  в  науковому  часописі 
Міжнародної Асоціації історії релігії “NUMEN” (Bril NV, Leiden, 2004, Vol.51). 
Цей матеріал перекладений російською мовою і видрукуваний в Росії в єдиному 
науковому фаховому журналі цієї країни “Религиоведение” (2004, №2). Будучи 
учасниками ХІХ Конгресу Міжнародної Асоціації історії релігій (Токіо, 2005), 
українські релігієзнавці презентували досягнення вітчизняної науки в широкому 
колі  професіоналів,  отримавши  визнання  своєї  специфічної  позиції  щодо 
розуміння суті предмету. Опісля були виїзди українських релігієзнавців на різні 
наукові форуми в Польщу,Німеччину, Англію, Іспанію, Францію, Індію, Японію 
й інші країни. Їх вже понад двадцять.

  Контакти  із  закордонними  колегами  дають  підстави  вважати,  що  вони 
слабо інформовані, інколи навіть здивовані, що в Україні існує релігієзнавство 
як  окрема  галузь  наукового  знання,  що  тут  є  порівняно найбільша  у  світі 
академічна релігієзнавча інституція. Звичайно, є зацікавленість у співпраці, але 
закордонні колеги погано уявляють собі, в яких формах ця співпраця можлива. 
Частіше всього вони приїжджають в Україну, щоб виконати персональний грант,
не  прагнучи  перенести  співпрацю  на  інституційний  рівень. Значною  мірою
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цьому завадить наше незнання англійської мови. Українське релігієзнавство - і 
на  колективному,  і  на  персональному - рівні  контактує  із  західною  наукою  за 
такими  напрямками:  взаємоучасть  в  конференціях;  організація  спільних 
конференцій  (з  історії  релігій,  релігійної  свободи);  участь  в  міжнародних 
дослідницьких  проектах  (частіше  всього  як  первинне  аналітичне  джерело 
інформації);  виконання  спільних  наукових  проектів  (Латвія,  Польща,  США, 
Росія); видання книжок в Україні, зокрема представників української діаспори, 
друк зарубіжних авторів в українських виданнях (зокрема науковому щорічнику 
«Релігійна свобода» і в квартальнику «Українське релігієзнавство»); запрошення 
українських  авторів  до  іноземних  видань  (монографії,  журнали); обмін 
друкованими працями; по можливості взаємовідвідини і персональне знайомство 
із  досягненнями  колег  (Польща,  Росія,  США,  Біларусь,  Латвія,  Литва);
запрошення  на  викладання  до  України  і  до  зарубіжних  країн  (професори 
Г.Біддулф,  Г.Гжимала-Мощинська,  М.Нельсон,  Л.Филипович,  В.Єленський, 
І.Козловський);  рекомендаційні  листи  на  отримання  грантів  (професори 
А.Баркер,  К.Дьюрем,  А.Колодний,  Л.Филипович,  А.Юраш);  підготовка 
спеціалістів  вищої  кваліфікації; обмін  викладачами,  науковцями, аспірантами, 
студентами; спільні інформаційні проекти тощо.

  Найбільш  знаним  за  кордоном  є  Відділення  релігієзнавства  Інституту 
філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (керівник - проф. А.Колодний). За 225
літ свого існування науковці Відділення релігієзнавства провели дослідження з 
біля  20 наукових  тем.  Серед  них,  зокрема,  “Методологічні  принципи  і 
категоріальний  апарат  релігієзнавства”,  “Феномен  релігії:  природа,  сутність, 
функціональність”,  “Особливості  і  віхи  історії  Українського  християнства”,
“Сучасна  релігійна  ситуація  в  Україні: стан,  тенденції,  прогнози”,  “Релігійний 
чинник  в  контексті  етносоціальних  і  політичних  процесів  в  Україні”,  “Нові 
релігійні  течії  та  культи  в  період  соціально-економічної  кризи 
посткомуністичного  суспільства  в  Україні”,  “Свобода  релігії  в  країнах 
постсоціалістичного простору”, “Трансформація релігійної духовності в умовах 
модерну і  постмодерну”, “Тенденції  розвитку  релігії  й  релігійності  в 
українському  суспільстві” та  ін. Відділенням  і  його  співробітниками 
видрукувано за останні 20 років близько 400 монографій (як індивідуальних, так 
і колективних),збірників,підручників і часописів, біля тисячі наукових статей і 
статей-довідок в різних збірниках, часописах. Енциклопедіях тощо. Регулярно з 
1996  року  виходить  квартальник  “Українське  релігієзнавство”  (на кінець  2015 
року маємо 76 його чисел),  щорічник “Релігійна свобода” (вже є 18 видань).  З 
липня  2000  року  увагу  широкого  читача  привернув  щомісячник  “Релігійна 
панорама” (вже є біля 130 чисел). Вийшов у світ десятитомник “Історії релігій в 
Україні”,  “Релігієзнавчий  словник”  (1996  р.)  та  підручник  “Історія  релігій  в 
Україні” (1999 р.), трикнижник «Релігія-Світ-Україна», двокнижники «Україна 
релігійна» та «Релігієзнавство України», ряд брошур із серії «Релігії України» і :
книг  із  серії “Мислителі  української  діаспори”  тощо.  Готується  до  видруку 
тритомна “Українська Релігієзнавча Енциклопедія”. Проте найвагомішим своїм 
здобутком релігієзнавці України вважають книгу “Академічне релігієзнавство”
(К., 2000) обсягом 70 друк. аркушів.
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  Відділення  провело  в  попередні  роки  широкомасштабні  соціологічні 
дослідження особливостей релігійності сучасного віруючого, стану і тенденцій 
міжконфесійних  відносин,  поєднання  релігійного  і  національного чинників  в 
духовному  відродженні  України,  характеру  неорелігійного  процесу тощо. 
Фінансова скрута змусила Відділення перервати ці потрібні наукові пошуки. Але 
вчені  продовжують  вивчати  громадську  думку  та  оцінки  експертів стосовно 
релігійної  ситуації  в  Україні  шляхом  включеного  спостереження  та  інтерв’ю, 
контент-аналізу релігійної преси, методу конференцій тощо.

Щороку  Відділення  разом  з  осередками  УАР  організовує  більше 10
наукових  релігієзнавчих  конференцій.  Так,  цілий  ряд  конференцій був 
присвячений  ювілею  християнства,  проблем  місця  і  ролі  релігії  та  Церкви  в 
суспільних і духовних реаліях нинішньої України, історії релігій на українських 
теренах, свободи буття релігії в постсоціалістичних країнах тощо.

  Нині  Відділення  релігієзнавства  – по  суті  єдиний  академічний  науковий 
підрозділ  з  цього  фаху  в Україні.  Перед  ним  стоїть  завдання  провести 
фундаментальні наукові дослідження релігійних процесів і явищ, координувати 
дослідницьку  роботу  з  релігієзнавства  в  Україні,  визначати  пріоритети  в 
дослідницькій  тематиці,  організовувати  підготовку  наукових  кадрів, 
здійснювати  зв’язок  з  міжнародним  релігієзнавством,  організації і  проведення 
наукових конференцій, семінарів тощо. То ж в незалежній Україні триває процес 
інтенсивного становлення релігієзнавства як окремої сфери наукового знання у 
всьому  різноманітті  його  дисциплінарних  утворень. Це не  відомо зарубіжним 
колегам.

  На  базі  Відділення  релігієзнавства  НАН  України  утворена  в  1993 році 
Українська  Асоціація  релігієзнавців,  яка  нині  об’єднує  сотню активних 
дослідників  релігії  в  Україні.  Саме  вчені  з  цих  двох  структур  долучені  до 
міжнародного поля релігієзнавчих досліджень. Відділення та УАР має регулярні 
творчі зв’язки десь із понад тридцятьма зарубіжними науковцями, приймає їх в 
себе,  видруковує  їх  праці.  За  десять  останніх  років маємо  більше  140 
науковцевиїздів співробітників Відділення за кордон в 21 країну світу. Активно 
виїздили  в  зарубіжжя  А.Колодний,  Л.Филипович,  В.Єленський,  О.Саган, 
А.Арістова, В.Титарненгко) для участі в роботі наукових конференцій, семінарів, 
наукових  зустрічей,  читання  лекцій  студентам  зарубіжних  вузів. В  2008  році 
Відділення групою своїх наукових співробітників здійснило наукову експедицію 
за  маршрутом  Польща-Чехія-Німеччина-Італія/Ватикан-Австрія-Угорщина  з 
проведенням конференції з циклу «Україна-Ватикан» в Римі. Країнами наукових 
відряджень  науковців  ВР  ІФ  НАНУ були  США,  Англія,  Іспанія,  Австралія, 
Нідерланди,  Угорщина,  Данія,  Сербія,  Латвія,  Греція,  Італія/Ватикан, 
Швейцарія,  Росія,  Польща,  Словаччина,  Німеччина,  Ізраїль,  Франція,  Індія, 
Тайвань, Білорусь, Японія та ін. Українських вчених запрошують як учасників 
на  міжнародні  форуми  представників  різних  релігій,  зокрема  на Парламент 
релігій світу.

  Велику допомогу українським релігієзнавцям в їх присутності в науковому 
світовому полі надавали і надають А.Баркер, К.Дьюрем, Г.Біддулф,  І.Боровик,
Г.Гжимала-Мощинська,  Г.Хофманн,  М.Нельсон,  Л.Бузбі,  Д.Девіс  та  ін.,  які
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представляють  міжнародні  професійні  асоціації,  фахові  факультети  в  різних 
університетах,  наукові  центри  з  дослідження  релігій,  громадські міжрелігійні 
організації  (зокрема,  Товариство  наукового  вивчення  релігій  – SSSR  (США), 
Міжнародне  товариство  дослідників  релігії  Центральної  і  Східної Європи  –
ISORECEA (Угорщина), Міжнародна Академія свободи релігій і віросповідань
(США), Міжнародна Асоціація історії релігії – IAHR (Нідерланди), Європейська 
асоціація вивчення релігії, Міжнародна Асоціація за релігійну свободу  – IARF
(Великобританія),  Міжнародна  Асоціація  релігійної  свободи  – IRLA  (США), 
Інститут  релігієзнавства  Ягеллонського  університету  (Краків,  Польща), 
Російське товариство дослідників релігії, Кафедра релігієзнавства Московського 
університету, Центр релігієзнавчих досліджень “Етна” (Санкт-Петербург), Рада 
Парламенту релігій світу (Чікаго, США), Центр “INFORM” Лондонської школи 
економіки (Лондон, Англія), Центр державно-церковних відносин Байлорського 
університету,  Центр  права  і  релігієзнавства  Брігам-Янгського  університету
(Прово, США) та ін.).

  Відділення  релігієзнавства  і  УАР  разом  з  багатьма  міжнародними 
асоціаціями  та  дослідницькими  центрами  щороку  організовує  і  проводить 
міжнародні  наукові  конференції,  присвячені  різним  проблемам  релігійної 
свободи. Так, лише в одній травневій 2004 року конференції “Свобода релігії в 
умовах глобалізаційних процесів сучасності” взяло участь біля 150 учасників, з 
них 70 - іноземці з 23 країн світу.

  За  запрошенням  Відділення  чи  УАР  в  Україну  постійно  приїздять 
зарубіжні науковці. За плідну співпрацю багатьом з них присуджується звання 
Почесного  наукового  співробітника.  Таких  у  Відділенні  вже  12.  В  2003  році 
проходив  річне  стажування  при  Відділенні  професор  Брігам-Янгського 
університету  Говард  Біддулф,  приїздить  і  в  2016  році.  Завдяки  підтримці 
зарубіжних  асоціацій  і  центрів  виходив  протягом  дванадцяти  років часопис
“Релігійна  панорама”,  поповнюється  новинками  літератури  й  релігійною 
періодикою  відкрита  при  УАР  Бібліотека  релігієзнавця.  В  цій  бібліотеці  є 
унікальні видання, зокрема журнали міжнародних наукових товариств, за якими 
можна  познайомитися  із  станом  релігієзнавчих  досліджень  за  кордоном,  десь 
біля 50 з різними назвами релігійних газет.

  Щороку співробітники Відділення релігієзнавства на замовлення редакцій 
видруковують в різних зарубіжних виданнях наукові статті. Спільним здобутком 
українських  і  польських  релігієзнавців  є  колективна  монографія “Religions,
Churches and the scientific studies of religion: Poland and Ukrаine.” (Krakow, Nomos, 
2003. – 14 д.а.). В Росії в 2010 році в серії «Антология религиеведения» побачив 
світ  двохтомник «Религиеведение  Украины» з  книгами  «Феномен  советского 
религиеведения: украинский контекст» та «Религиеведение Украины: конец ХХ
– начало  ХХІ  века». Водночас  у  наших  виданнях  видрукували  свої  праці  ряд 
зарубіжних авторів. Вийшли у світ підготовлені до друку А.Колодним вибрані 
твори австралійського автора Івана Шевціва “Християнська Україна” (27 д.а.), 
канадського автора Ст. Ярмуся «Досвід віри українця», італійського дослідника 
І. Музички «Християнство в житті особи і суспільства», американського автора
В.  Олексюка  «Християнські  основи  української  філософії», німецького  автора
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І.Ортинського  «Християнство  в  його виявах  і  сьогочасних  проблемах», 
колективна  монографія  А.Колодного,  Г.Біддулфа,  Л.Филипович  “Religion  and 
Church in the Modern Ukraine” (16 д.а.).

  Українські релігієзнавці налаштовані на розгортання наукових зв’язків із 
зарубіжними інституціями, окремими вченими. Плідність зв’язків з Інститутом 
релігієзнавства  Ягеллонського  університету  (Краків)  виявилася  не  лише  у 
видруці  названої  вище  колективної  монографії,  а  й  у  проведенні чотирьох 
спільних конференцій у Польщі, і трьох Круглих столів в Україні. Виконується 
польсько-українське  комплексне  наукове  дослідження  місця релігії і  Церкви  в 
історії  України  і  Польщі. Відділення  релігієзнавства  та  УАР  разом  із 
Українською  Асоціацією  Релігійної  Свободи,  Центром  релігійної  інформації  і 
свободи проводили Міжнародні Молодіжні літні школи релігійної толерантності 
із  запрошенням  до  участі  в  їх  роботі  молодих  релігієзнавців  із різних  країн 
зарубіжжя. Так, в 2003 році робота школи була присвячена темі толерантності 
християнського життя, а в 2004 – толерантності релігійного і секулярного світів. 
В їх роботі брали участь студенти й аспіранти з України, США й Росії. Протягом 
чотирьох років при Відділені проходили практику студенти з Брігам-Янгського 
університету (США).

  Потреба  у  більш  інтенсивному  розширенні  контактів  із  зарубіжними 
колегами  очевидна - і  шляхом  налагодження  персональних  зв’язків,  і  шляхом 
встановлення  відносин  з  різними  інституціями.  Бажано,  щоб  активними 
суб’єктами  цього  процесу  стали  й  інші  українські  центри  вивчення  релігії, 
зокрема  кафедра  релігієзнавства  Київського  національного  університету  ім 
Шевченка,  кафедра  філософії  та  релігієзнавства  Національного  університету
“Києво-Могилянська  Академія”,  кафедра  релігієзнавства  і  теології 
Чернівецького  національного  університету,  кафедра  культурології 
Національного  педагогічного  університету  імені  М.Драгоманова  та ін.  Релігія 
досліджується  і  в  інших  інститутах  НАН  України,  в  Інституті  стратегічних 
досліджень.  На  історії  релігії  спеціалізується  Інститут  релігієзнавства  при 
Львівському  Музеї  історії  релігій.  При  філософському  факультеті Одеського 
Національного  університету  діє  Центр  компаративістських  досліджень  релігії. 
Розпочали свою роботу Харківський центр досліджень нових релігій, Київський 
центр  гуманітарних  та  релігієзнавчих  досліджень,  Центр  досліджень  духовної 
культури Тернопільського педуніверситету ім. Гнатюка. Активно діють обласні 
осередки  УАР  в  Тернополі, Чернівцях,  Полтаві,  Одесі,  Херсоні,  Сумах, 
Донецьку, Дніпропетровську, Луцьку, Хмельницькому, Запоріжжі.

Релігію  вивчають  також і  в  духовних  закладах,  в різних науково-
дослідницьких установах та  асоціях.  Так,  при  Духовній  греко-католицькій 
академії  у  Львові  (з  2002  року - Український  Католицький  університет)
створений Інститут історії церкви та Інститут суспільства і релігії, які активно 
долучаються до презентації України за кордоном.

  Українське  релігієзнавство  продовжуватиме  розширювати  свою 
присутність  в  релігієзнавчому  полі  світу,  оскільки  спілкування із  колегами -
необхідна умова для успішного розвитку української науки, підняття власного
наукового рівня.
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Видрукувано в збірнику «Релігійна і світська освіта в Україні: проблеми 
співвідносин» (К., 2006).

4. ЗМІСТ ЗАХІДНОЇ СОЦІОЛОГІЇ РЕЛІГІЇ ЯК НАУКИ
І НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

  Соціологія  релігії  на  Заході  – галузь  знань  з  не  менш  ніж  столітньою 
історією. Як наука і як навчальна дисципліна соціологія релігії розвивається в 
більшості  західних  університетів  з  кінця  ХІХ  століття,  маючи  сталі  традиції, 
сформувавши  відомі  школи,  напрями,  пов’язані  з  іменами  відомих вчених. 
Загальна кількість дослідників релігії за кордоном ніколи не підраховувалася, але 
різних центрів, університетів, коледжів, в яких викладається і вивчається релігія, 
існує понад тисячу. Якщо передбачити, що в кожному з них в середньому працює 
10 релігієзнавців, теологів, то армія науковців з опанування релігії і її феноменів 
вражаюча.  Більшість  з  них  об’єднана  в  представницькі  асоціації дослідників 
релігії,  які  мають  явно  соціологічне  забарвлення.  Серед  них  найбільш  відомі 
Міжнародне Товариство соціології релігії (International Society for the Sociology 
of Religion, ISSR) і Товариство наукового вивчення релігії (Society for Scientific 
Study of Religion, SSSR). Ці асоціації щороку організовують свої з’їзди, видають 
наукові  квартальники,  проводять  наукові  конкурси,  ініціюють  різні  проекти, 
сприяють  науковому  спілкуванню  своїх  членів.  Теми  наукових  зібрань 
оперативно  змінюються  один  раз  на  рік  з  метою  подальшого  поглиблення 
дослідження  релігії  із  соціологічних  перспектив,  віднайдення  нових  аспектів, 
нових об’єктів для вивчення.

  Обов’язковою  частиною  таких  з’їздів  є  презентація  підручників  з 
соціології релігії, щоб заохотити не тільки наукове вивчення цієї релігієзнавчої 
дисципліни, а й належне викладання. Так, на конференції “Релігія і покоління”
(21-25 липня 2003, Турін, Італія), ISSR передбачений був Круглий стіл, на якому 
було засвідчено появу підручників нового покоління з фаху соціологія релігії.

  На Заході соціологія релігії – чітко структурована наука. Про це, зокрема, 
свідчить опублікована у відомому всеєвропейському журналі “Social Compass”
(“Соціальний компас”, вересень 2002, том 49, номер 3) міжнародна бібліографія 
журнальних статей за 2001. Тут описано 13 німецькомовних, 27 англомовних, 31 
іспаномовних,  30  франкомовних,  21  італомовних,  12  португаломовних  і  7 
нідерландо-бельгійських  соціологічних  журналів.  Важко  сказати,  скільки  там 
перераховано статей, але їх опис зайняв журнальну площу з 420 по 477 сторінку. 
Запропонована каталогізація говорить про розвинуту наукову спеціалізацію, про 
сформовані  і  детально  представлені  блоки  соціології  релігії.  Як і  будь-яка 
розвинута  наука,  соціологія  релігії  починається  з  організації  і розвитку 
досліджень  в  галузі  соціології  релігії (бібліографії,  щорічники,  карти, 
реферативні роботи, інститути, дослідницькі центри, конгреси). За такою схемою 
можна описати будь-яку науку. Проте, відзначимо, що не будь-яка релігієзнавча
наука  так  розроблена.  Великою  увагою  дослідників  користується  відомі
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соціологи  релігії,  зокрема,  Вебер,  Дюркгейм,  Лукман  та  інші.  Після  такої 
вступної частини починається, власне, соціологія релігії:

  Перший розділ – епістемологія і методологія. Епістемологія розкладається 
на:  1)  загальні  проблеми  (наприклад,  розуміння  релігії,  постмодерністські 
соціологічні  перспективи,  термінологічні  і  класифікаційні  проблеми  тощо);  2)
визначення  релігії  (наприклад,  релігія  як  орієнтаційний  світогляд,  релігія  і 
духовність);  3)  міждисциплінарність.  Методологія  і  дослідницькі техніки теж 
підрозділяються  на:  1)  загальні  проблеми  (наприклад,  нові  підходи  у  вивченні 
релігійного  змісту  і  значення  символів,  дослідницькі  принципи  аналізу 
релігійних  рухів;  2)  конкретні  методи  – історичний,  антропологічний, 
лінгвістичний,  статистичний,  експериментальний,  дослідницькі  техніки
(наприклад, інтерв’ю, спостереження тощо).

  Другий  розділ  – фундаментальні  теоретичні  підходи.  Він присвячений 
знайомству  з  різними  теоретичними  системами  (скажімо,  соціологія  релігії  в 
Англії  чи  Німеччині),  аналізу  фундаментальних  концептів  в  соціології  релігії. 
Кількість представлених  в  цих  двох  розділах  статей  говорить  про  невелику 
зацікавленість  західних  дослідників  загальнотеоретичними  побудовами. 
Основна їхня увага концентрується не в теорії, а практиці, реальному бутті релігії 
в суспільстві.

Особливо  популярною  є  тема,  яка  визначила  назву  третього розділу,
“Релігія  і  глобальне  суспільство”.  Цей  розділ  солідно  рубрикований  на  7 
підрозділів: перший - релігія і соціальні структур;, другий – релігія і економіка;
третій - релігія  і  політика;  наступний  – релігія  і  культура; п’ятий  – релігія  і 
соціальні зміни; шостий – релігія і екологічне середовище; останній – релігія і 
людське життя.

  Враховуючи те, що детальний розгляд кожного з підрозділів забере багато 
часу,  відважуся  його  запропонувати  частково.  Перший  підрозділ, який 
присвячений  соціальним  структурам,  розкриває  їх  зміст  через  такі  пари,  як
“релігія  і  соціальна  стратифікація”,  “релігія  і  соціальна  інтеграція”,  “релігія  і 
соціальна  ідентичність”  (в  т.ч.  культурна,  расова,  національна, релігійна,  а 
скоріше - конфесійна,  цивілізаційна,  регіональна,  географічна,  світоглядна 
тощо),  “релігія  і  етнічність”.  У підрозділі,  присвяченому  економіці, 
розглядаються економічні умови функціонуванні різних церков.

  Одним  із  найбільш  репрезентативних,  а  відтак  і  розроблених  блоків 
сучасної соціології  релігії,  є  “релігія  і  політика”, який,  крім  традиційних 
загальних  проблем,  присвячений  релігії  і  політичним  відношенням,  релігії  і 
державі (найчисельніший), релігії і проблемам війни і миру, релігії і глобалізації.

  Особливою  популярністю  користуються  дослідження  в  галузі  релігія  і 
культура.  Серед  загальнотеоретичних  проблем  звучать  і  традиційні,  і  зовсім 
несподівані  („Рефлексована  духовність  як  культурне  джерело”,  або
„Мультикультуральна  етика”,  або  „Європейські  перспективи  глобальної 
громадянської релігії”, або „Культуральна важливість нових релігійних рухів”). 
Сюди  ж  каталогізатори  віднесли  теми  “релігія  та  ідеології”,  “релігія  і  наука”,
“релігія, іррелігія, атеїзм”, “релігія і освіта”. 
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  Актуальними для обговорення є проблеми соціальних змін, що пов’язані із 
розвитком суспільства, новою соціальною поведінкою, міграційними процесами. 
Враховуючи  загострення  екологічної  кризи,  соціологи  уважні  до  дослідження 
релігії  і  екологічного  середовища,  куди  включаються  не  тільки  теоретичні 
аспекти,  а  й  реальні,  конкретні  проблеми  урбаністичного  світу, сільського 
способу життя, присутності і діяльності в цих середовищах церков. Багато тем 
присвячено  релігії  і  людському  буттю,  зокрема  сімейним  і  молодіжним, 
сексуальним і жіночим, тілесним і поховальним проблемам.

  Четвертий розділ  – один  з  найменших  і  присвячений  географічній 
присутності релігій в світі (за частинами світу – Африка, Америка, Азія, Європа, 
Океанія).

  Незвичайним  для  вітчизняного  релігієзнавства  і,  певно,  найкраще 
представленим  є  наступний  розділ  п’ятий „Морфологія  релігійної  сфери”. 
Виходячи  з  деномінаційного  та  історичного  принципів,  соціологія релігії 
послідовно розглядає  релігію  архаїчних  суспільства,  великі  релігії  в  їх  бутті  в 
сучасному  світі. Серед  останніх  виділені  і  напрочуд  наповненими  є  окремі 
параграфи:  християнство,  іслам,  конфуціанство-індуїзм-буддизм,  юдаїзм,  інші 
релігії. В цьому ж розділі пропонується внутрішній аналіз релігійних проблем, а 
в  ньому  спеціально  розроблені:  загальні  проблеми;  соціальні  відносини  серед 
членів одного віросповідання (влада, соціальний контроль, участь, конфлікти);
віросповідання,  відношення  і  релігійна  культура  (обряди,  культи,  присвяти, 
літургія);  теології;  мораль;  соціальні  доктрини;  релігійне  мистецтво;  магія;
практика (належність і соціальні категорії серед віруючих, вік, релігійна освіта-
катехізація,  релігійна  соціалізація,  конфесійні  організації  та інституції, 
мирянські рухи, прозелітизм і місіонерство, мас-медіа); діячі (миряни, пастори, 
церковні  персони,  релігійні  люди,  сестри,  монахи);  релігійна  організація
(над(загально)національні  і  центральні  органи,  національні  і  локальні  органи, 
консультаційні і представницькі органи і ради).

  Під  оригінальною  назвою  “Некероване  (спонтанне)  релігійне 
виробництво)”  каталогізуються  праці  про  секти,  народну  (популярну)
релігійність,  а  в  наступному  підрозділі  – взаємини  між  різними  релігійними 
системами, які часто призводять до синкретизму.

  Заключною,  але  не  менш  актуальною  для  західної  соціології  релігії  є 
проблема релігійних змін (змін релігії), якій присвячено окремий шостий розділ.
Зміни стосуються релігійних рухів, секуляризації, практики. Крім традиційних 
загальних  проблем,  зміни  в  релігійних  рухах стосуються  життєвості,  регресії, 
експансії  (зокрема  релігійного  відродження  серед  окремих  рухів в  певних 
країнах,  релігійні  кризи,  десидентство).  Окремим  підрозділом  виділено 
месіанізм,  міленаризм,  проповідництво  в  змінному  світі.  Виходячи  з  кількості 
представлених  робіт,  західна  наука  зацікавлена  процесом  і  наслідками 
секуляризації,  які  розкриваються  через  функціонування  народних і 
громадянських  релігій,  конфлікти  церков  із  секуляризованим  суспільством  в 
сфері моралі, освіти, соціальних відносин тощо, через появу нових релігій, які 
прямо називаються новою Реформацією для секуляризованого суспільства і які
модифікують й присвоюють духовність. В практичній сфері, виходячи з змісту
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наступного  розділу,  також  відслідковуються  зміни,  які  деструктурують 
традицію,  трансформують  звичні  форми  об’єднань,  що  призводить  до  появи 
релігійних неформалів, неінституційної релігійної поведінки. Останнє можна по-
різному  оцінювати,  але  позитивних  наслідків  змін  поки  що  спостерігається 
значно менше, ніж негативних.

  Зрозуміло,  що  представлена  каталогізація,  а  отже  й  структура  соціології 
релігії не є завершеною чи застиглою схемою. Вона з часом може змінюватися, 
наповнюючись і новими рубриками і новим змістом. Вже зараз майже половина, 
а  інколи  і  більше  – неангломовні  статті.  Тому  очікуємо  збільшення 
неангломовних  дослідників  соціології  релігії.  В  даному  каталозі імена  наших 
співвітчизників  жодного  разу  не  згадуються.  Лише  згадується  лише  один 
росіянин Алік Агаджанян і то скоріше вірменського походження.

  Проведений аналіз представленої бібліографії журнальних статей за 2001 
рік,  на  основі  якої  можна  скласти  і  навчальну  програму,  і  план монографії,  і 
концепцію наукової теми дослідження відділу соціології релігії, окреслює чудові 
перспективи для українського релігієзнавства, яке лише починає відроджуватися 
в такій його дисциплінарній сфері як соціологія релігії.

Видрукувано в 25 квартальнику «Українське релігієзнавство». (К., 2003).

5. УКРАЇНСЬКЕ РЕЛІГІЄЗНАВСТВО В КОНТЕКСТІ
СВІТОВОЇ НАУКИ ПРО РЕЛІГІЮ

  Українське релігієзнавство лише недавно увійшло до світового наукового 
співтовариства,  бо  ж  як  таке  воно  фактично  до  початку 90-х  років  минулого 
століття  не  існувало. Знайомство  із  західною  наукою,  яка  виявилася 
неоднорідною, такою, що ґрунтується часто на різних методологічних підходах 
та методичних засобах, збіглося із непростими внутрішніми трансформаціями, 
які  переживало  все гуманітарне  знання  в  Україні  після  світоглядних  та 
політичних  змін  у  суспільстві.  Вітчизняне  релігієзнавство  в  пошуках  своєї 
ідентичності пішло, з одного боку, шляхом протиставлення себе богослов’ю, а з 
іншого  – шляхом  відмежування  від  наукового  атеїзму.  На  перших  порах 
актуальнішим  виявився  вихід  релігієзнавства  з  лона  заідеологізованого 
суспільствознавства.  У  формі  критичного  щодо  релігії  дослідження 
релігієзнавство  радянської  доби  було  включене  до  наукового  атеїзму.  Відтак 
воно поставало  не  як  знання  про  релігію,  а  переважно  як  її  критика. Це 
спотворювало  предмет  релігієзнавства,  сутність  релігієзнавчого пізнання, 
орієнтувало не на дослідження релігійного феномену у всьому розмаїтті форм 
його  існування  й  складної  історії,  а  на  пошуки  “компромату”  на релігійне 
світобачення,  релігійну  віру і  практику.  Так  склалося,  що  звичайне,  без 
атеїстичного  ухилу  зацікавлення  релігією  фактично  не  мало  наукової 
перспективи в Україні. Фактичний тодішній керівник від ЦК партії атеїстичної 
діяльності  в  країні  О.Онищенко  орієнтував  дослідження  релігієзнавців 
насамперед на виявлення причин існування її за умов соціалізму і відзнайдення 
шляхів  подолання  так  званих  «релігійних  пережитків».  Однак  після  розпаду
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СРСР релігія і Церква отримали новий статус в суспільстві, до релігії звернулися 
мільйони людей, потреба в знанні про релігію стала як ніколи актуальною.

  Яким  мало  бути  це  релігієзнавство:  комплексом  наук,  що  вивчають 
релігію, а чи ж критичною частиною наукового атеїзму; нейтральною (на відміну 
від  апологетичної)  складовою  богослов’я,  а  чи  ж  самостійною  галуззю 
гуманітаристики?  Порівнюючи  світські  та  богословські  підходи  в осмисленні 
релігійно-суспільних  процесів,  вітчизняне  релігієзнавство  зрештою 
конституювалося як цілісна і водночас чітко структурована наука про релігію.

  Важлива роль в цьому процесі належить зарубіжному релігієзнавству, сам 
факт  існування  і  ступінь  розвитку  якого  надихали  вітчизняних  вчених  на 
утвердження  й  у  себе  науки  про  релігію. Ознайомлення  із  спадщиною  таких 
відомих  методологів  та  істориків  науки  про  релігію,  як  М.Мюллер,  Ш.  де  ля 
Соссе,  К.Тіле,  О.Пфлейдерер,  Н.Зедерблом,  М.Шелер,  М.Вебер,  М.Еліаде, 
Р.Отто, Р.Белла, П.Бергер та ін.368, яка у вітчизняне наукове поле була введена 
завдяки  перекладам  росіян  і  білорусів369,  теоретично  зміцнило  українських 
вчених.

  Але при цьому з’ясувалося, що західна наука, будучи поділеною на безліч 
шкіл, чітко не визначилася щодо об’єкту і предмету релігієзнавства. Так само й 
українське  релігієзнавство  загалом  також уникає  відповіді  на  це  принципове 
питання. Тут існує різноманіття думок і позицій370. Найавторитетнішою є думка 
про  релігієзнавство  як  самостійну  сферу  наукового  пізнання,  яка має  свій 
специфічний  об'єкт  дослідження371.  Як  і  будь-яка  інша  гуманітарна  наука, 
релігієзнавство  відображає  певну  специфічну  сторону  буття  людини  у  світі, 
певний  вид  її  життєдіяльності,  життєвого  досвіду.  Не  заперечуючи  значення 
зовнішніх  виявів  такої  діяльності  людини  ―  рівня  мисленого  осягнення, 
характеру  емоційного  підґрунтя,  обрядових  дій,  чим  традиційно  обмежувався 
дослідницький  інтерес  до  релігії,  більшість  зарубіжних  вчених  давно  вже 
визначила  релігійний  досвід  основою  будь-якої  релігії.  Виходячи  з  цього, 
об'єктом  релігієзнавства  є  не  сама  релігія,  як  це  часто  ще  стверджується  у 
вітчизняному  релігієзнавстві,  а  такий  особистісний  стан  людини
(інтерпретований в різний спосіб), який український релігієзнавець А.Колодний 
називає «станом самовизначення у світі, здобуття людиною самої себе на основі

                                                 
  

 
 

 

 

 

368Классики мирового религиоведения. Антология. / Сост. и общ. ред. А.Н. Красникова.- М., 1996.
369 Религиоведение. Хрестоматия / Под ред.  А.Н.Красникова.- М., 2000; Религиоведение. Хрестоматия  / 
Автор-составитель П.И.Костюкович.- Мн., 2000.
370 Аляєв Г. та ін. Лекції з релігієзнавства.– К., 1996; Вандышев В. Религиоведение.- Суми, 1996; Губенок 
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Религиоведение.- К., 1999; Калінін Ю., Харьковщенко Є. Релігієзнавство.- К., 2001; Калінін Ю., Лубський В. 
Релігієзнавство.- К.,  1996;  Кирсанова  В.П.,  Сластенко  Е.Ф.  Религиеведение.- К.,  1998;  Кислюк  А.,  Кучер  О. 
Релігієзнавство.- К.,  2004;  Колодний  А.  Основи  релігієзнавства.- К.–Дрогобич,  2005;  Кулик  В.  Введение  в 
религиоведение.- Херсон, 1997. Лубський В. Релігієзнавство.- К., 2000; Релігієзнавство (за ред. М.Заковича).– К., 
2000; Релігієзнавство (за ред. М.Рибачука).- К., 1997; Релігієзнавство (за ред. В.Лубського і В.Теремка).- К., 2000;
Релігієзнавство (авт. А.Колодний і Т.Ніколаюк).- К., 2004; Релігієзнавство (за ред. С. Бублика) – К., 1999; Семяній 
О. та ін. Релігієзнавство.- Тернопіль, 1999; Тараненко В. Религиоведение.- Х., 1999; Ходькова Л. Релігієзнавство.-
Л., 2000; Черній А., Лахно А. Релігієзнавство.- К., 2002; Черній А. Релігієзнавство.- К., 2003; Шевченко В.М. 
Словник-довідник з релігієзнавства.- К., 2004; Яроцький П.Л. Релігієзнавство.- К., 2004 та ін.
371 Див. докл.: Академічне релігієзнавство / За ред. А.Колодного.- К., 2000. - С.17-28.
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пошуку  і  мисленного  віднайдення  в  собі  того  надлюдського,  що  єднає  її  з 
трансцендентним».

  Проте  у  своєму  функціонуванні  релігія  виходить  за  межі  свого 
індивідуального  буття,  вона  піддається  доктринальній  і  обрядово-культовій
(символічній)  інтерпретації,  входить  у  різні  сфери  людської  життєдіяльності, 
сакралізуючи їх. Тому релігієзнавство у своєму предметі значно ширше, ніж у 
своєму об'єкті.

  Для  означення  адекватної  назви  науки  про  релігію  деякі  науковці 
пропонують вживати термін “релігієлогія”, підкреслюючи цим те, що слово, а не 
знання  краще  відтворює  сутнісну  природу  релігії372.  Знаннями  можна 
скористатися при описі функціонального багатства релігійного феномена. Тому 
предметом  релігієзнавства  в  широкому  його  аспекті  є,  окрім  природи  релігії, 
також її функціональність. Якщо об'єкт релігієзнавства, а це релігійний досвід 
особистості, є відносно сталим, то предмет його збільшується за обсягом і дещо 
змінюється в часі.

  Логічним  продовженням  пошуку  змісту  релігієзнавства  є  спроба  дати 
наукоємне  визначення  релігії.  Пострадянське  вітчизняне  релігієзнавство  ще  й 
досі  не  звільнилося  від  відомого  енгельсівського  розуміння  релігії,  яке 
трактувало  релігію  як  «фантастичне  відображення  в  головах  людей тих 
зовнішніх  сил,  що  панують  над  ними  в  їх  повсякденному  житті» і  т.д. 
Погоджуючись  з  тим,  що  не  може  бути  єдино  прийнятого  визначення,  є  сенс 
говорити про домінуючі в науці підходи до релігії, що є показником культурного 
розвитку всього суспільства. Тому тут ситуація така: і від старої дефініції ще не 
звільнилися, і нову чи альтернативну не прийняли. Академічне релігієзнавство 
при  визначенні  релігії  виходить  з  екзистенційних  вимірів  людського  буття. 
Релігія живе, власне, на рівні окремої людини, на рівні її індивідуальної віри і 
почуттів. І це є первинним. Те, що навколо цього виникає, – богослов’я, Церква 
як інституція із системою прийнятих нею боговшанувальних обрядів, храми та 
служителі  культу  – є  похідним,  вторинним,  зовнішнім,  а  головне - людським 
витвором.  Відтак  релігія  у  вузькому,  сутнісному  її  розумінні – це  такий 
внутрішній особистісний стан людини, в якому вона відчуває свою причетність 
до Вищої сили, яка визначає все у житті світу й особи373. Широке її розуміння 
тотожне функціонуючій релігії.

  На  відміну  від  різних  суспільних  та  гуманітарних  наук,  які  вивчають 
релігію в сукпності їх аспектів в цілому, академічне релігієзнавство вивчає її як 
ціле. Це  не  заперечує  багатодисциплінарність  релігієзнавства.  Українськими 
науковцями була запропонована така дисциплінарна структура релігієзнавства:
філософія і феноменологія релігії; герменевтика релігії, історія та історіософія 
релігії,  соціологія  релігії,  психологія  релігії,  культурологія релігії,  етнологія 
релігії, географія релігії, лінгвістика релігії, конфесійне релігієзнавство та ін. 374.
Сьогодні  саме  життя  доповнило  цю структуру  новими  підрозділами, зокрема 
такими  як  практичне  релігієзнавство,  політологія  релігії  та  правологія  релігії.
                                                 

 
372 Релігієзнавство:  предмет,  структура,  методологія  /  За  ред.  А.Колодного  і  Б.Лобовика.- К.,  1996;
Колодний А. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції.- К., 1999.
373 Релігієзнавчий словник / За ред. А. Колодного і Б.Лобовика.- К., 1996.- С.279.
374 Академічне релігієзнавство.- С. 3-10.
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Причому диференціація академічного релігієзнавства триває. До речі, російські 
колеги,  обговорюючи  склад  релігієзнавства,  пропонують  шість  основних 
розділів (Історія релігієзнавства; Метатеорія релігії; Еволюція релігії; Соціологія 
релігії; Психологія релігії; Теорія вільнодумства і секуляризації) і наполягають 
на більш ґрунтовному описі і демаркації цих розділів і підрозділів375 .

  Такі підходи до структури релігієзнавства не є поширеними в зарубіжній 
науці.  Кожна  із  зазначених  дисциплін  існує  там  як  відносно  самостійна  сфера 
знання  і  частіше  всього  розглядається  як  складова  загальної  соціології  чи 
психології, філософії чи історії, а відтак релігія розглядається ними у певному 
зрізі  в контексті широкого предмету  цих наук,  а  не  як  цілісний феномен.  Так, 
скажімо, соціологія релігії довгий час існувала як різновид галузевої соціології і 
лише зовсім недавно завоювала собі право на самостійний статус із відповідними 
інституціями та спеціалізацією.

  Певною  новизною для  українського релігієзнавства  можна  вважати його 
практичну орієнтацію, коли воно розвивається не лише як одна із гуманітарних 
сфер  знання,  а  й  як  форма  вирішення  складних  проблем  реального суспільно-
релігійного  життя.  Міжконфесійні  і  міжцерковні  протистояння,  спроби 
політизувати  релігію  і  релігієзувати  політику,  намагання  обмежити  свободу 
буття віровизнань поділом їх на традиційні і нетрадиційні, “зрада” дітьми релігії 
батьків шляхом прийняття ними нових віросповідань, розгортання місіонерської 
діяльності  в  Україні  різними  зарубіжними  релігійними  центрами  та  ін.  стали 
предметом не  лише  теоретичного осмислення,  а й  практичного  вирішення.  На 
відміну  від  зарубіжної  науки,  яка  залишилася  переважно  в  тісних межах 
академізму,  не  втручаючись,  як  правило,  в  практику  релігійного життя, 
вітчизняне  релігієзнавство  є  не  тільки  науково-дослідним,  а  відтак 
інтелектуально-аналітичним,  а  й  інформаційним,  організаційним,  радницьким, 
навчальним,  методичним,  експертним  осередком,  чиїми  послугами 
користуються і Церкви, і віруючі, і державні органи, і зарубіжні центри.

  Знайомство  із  закордонними  колегами,  їхнім  доробком,  професійними 
асоціаціями,  тематикою  їх  досліджень  дозволяє  зробити  висновок про 
відсутність на Заході цілісної науки про релігію. Там і досі триває дискусія щодо 
адекватної назви науки, яка вивчає релігію, щодо методологічних засад, на яких 
мало  б  ґрунтуватися  наукове  дослідження  релігійного  феномену.  Існуючі  за 
кордоном  “Science  of  Religion”  (Наука  релігії),  “Religious  Studies”  (Релігійні 
студії),  “Scientific  Study  of  Religion”  (Наукове  вивчення  релігії)  можна  було  б 
сприймати  як  тотожні  назви  релігієзнавства,  якби  не  наявна  специфічність 
кожної  з  них.  Але,  як  правило,  призначення  названих  наук  обмежується 
соціологічними  чи  історичними  дослідженнями  релігії.  Це  яскраво видно  з 
діяльності  професійних  товариств  соціологічного [“Асоціація  релігійного 
дослідження”  (Religious  Research  Association  – RRA376),  “Асоціація  соціології 
релігії”  (The  Association  for  the  Sociology  of  Religion -  ASR377),  “Товариство 
наукового дослідження релігії” (Society for Scientific Study of Religion – SSSR 378),
                                                 

 375 Писманик М.Г. Религиоведческие размышления // Религиоведение.- 2006.- №3.- С.198.
376  http://rra.hartsem.edu/Default.htm
377  http://www.sociologyofreligion.com/
378  http://www.sssrweb.org/futuremeetings.html
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Міжнародне товариство соціології релігії (International Society for the Sociology 
of  Religion  -  ISSR379)]  та  історичного  [“Міжнародна  асоціація  історії  релігії”
(International  Association  for  History  of  Religion380 та  її  європейська  й  азіатська 
гілки)]  спрямування. Психологи  релігії  шукають  шляхи  об’єднання  в  окреме 
професійне товариство, організаційно поки що будучи у складі SSSR. Філософи 
та феноменологи релігії існують як наукова меншина, не маючи таких сильних 
організаційних  структур,  як  історики  і  соціологи  релігії.  Вони неформально 
згуртовані як прихильники тих чи інших методологій, теорій, філософій релігії, 
утворюючи, але достатньо розмито, окремі школи.

  В такій неоднозначній ситуації непросто було визначити шляхи входження 
українського релігієзнавства до міжнародних професійних об’єднань, а відтак і 
до  світової  релігієзнавчої  науки.  Саме  тому  українські  релігієзнавці - як 
персонально, так і асоціативно (зокрема ті, що об’єднані в Українську Асоціацію 
релігієзнавців) - стали членами декількох відомих міжнародних релігієзнавчих 
організацій,  зокрема  Товариства  наукового  вивчення  релігії,  Міжнародної 
Академії  свободи  релігій  і  віросповідань,  Європейської  асоціації  соціології 
релігії, Міжнародної асоціації дослідників релігії Східної і Центральної Європи, 
Міжнародної  та  Європейської  Асоціації  історії  релігії,  Міжнародної  Асоціації 
релігійної свободи та ін. На базі Української Асоціації релігієзнавців з 2008 року 
почав  працювати  Координаційний  центр  з  теоретичного  і  практичного 
релігієзнавства країн СНД і Балтії.

  Проте  індивідуальне  членство  українських  вчених-релігієзнавців  чи 
колективне  членство  УАР - лише  перший  крок  до  повноправної  присутності 
України у світовій науці. Тим не менш, тими малими силами, які присутні і знані 
в міжнародному науковому співтоваристві, робляться спроби подолати незнання 
релігієзнавчої  України.  Використовується  будь-яка  можливість  для 
інформування західних колег про досягнення вітчизняного релігієзнавства.

  З першими виїздами українських вчених за кордон почалося знайомство 
іноземних  колег  із  науковим  доробком  вітчизняних  релігієзнавців. 
Американське наукове співтовариство мало можливість ознайомитися із станом 
справ  в  українському  релігієзнавстві  ще  в  2001  році  під  час  Щорічного  з’їзду 
SSSR із спеціальної доповіді Л.Филипович. Учасники 2003 року конференції в 
Братиславі, присвяченій діалогу науки і релігії, дізналися про стан досліджень 
релігії і викладання релігієзнавства в Україні із спільної доповіді А.Колодного і 
Л.Филипович381. Текст  виступу  з  доповненнями  був  надрукований  як  окрема 
англомовна стаття в науковому часопису Міжнародної асоціації історії релігії382.
Цей же матеріал опісля був перекладений російською мовою і видрукуваний в 
Росії в єдиному в цій країні фаховому журналі “Религиоведение”383. Як наслідок
                                                 
379  http://soc.kuleuven.be/ceso/sisr/
380  http://www.iahr.dk/
381  Kolodny A., Filipovich L Theology and Religious Studies in the postcommunist Ukraine: historical sources,
nowadays status and perspectives of their mutual relation // “And the Truth Will Make You Free”. Theology and Science
in Conversation in Changing Context of Central and Eastern Europe. - Bratislava, 2003.
382  Kolodny A., Filipovich L Theology and Religious Studies in the Post-Communist Ukraine: History, Modern 
Status, Perspectives // NUMEN.- 2004. - Vol. 51. - P.78-93.
383 Колодный А., Филипович Л. Религиоведение и теология в современной Украине // Религиоведение. -
2004. - №2. -С.152-159.
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проведення  україно-польського  колоквіуму,  з’явився  англомовний  розділ  про 
стан українського релігієзнавства за авторством А.Колодного і Л.Филипович у 
польсько-українській спільній монографії384.

  Не  тільки  іноземні  колеги  інформуються  про  стан  релігієзнавства в 
Україні,  але  й  вітчизняні  вчені  мають  можливість  читати  про  розвиток 
релігієзнавства в Україні. Найбільш активними пропагандистами тут є М.Бабій, 
М.Закович, А.Колодний, Л.Филипович, А.Юраш, П. Яроцький385. Значну роль в 
цьому  відіграє  видрукуваний в  2010  році  кафедрою  державно-конфесійних 
відносин  Російська  Академія  державної  служби  при  Президентові  Російської 
Федерації двохтомник  «Вопросы  религии  и  религиоведения.  Религиоведение 
Украины», який увібрав у себе праці українських науковців як радянської доби
(1-й том), так і років незалежності (2-й том).

  Контакти  із  закордонними  колегами  дають  підстави  вважати,  що  вони 
слабо інформовані про існування в Україні релігієзнавчої науки як окремої галузі

                                                 

 

 

  

 

  

384  Kolodny A., Filipovich L Religious Studies in Post-Soviet Ukraine // Religions, Churches and the Scientific 
Studies of Religion: Poland and Ukraine /ed.Irena Borowik. - Krakow, 2003 – C.147-160.
385 Бабій М.Ю. Свобода совісті в творчому і практичному здобутку сучасного українського релігієзнавства 
//  Українське  релігієзнавство.-  2002.  - №23.- С.94-101; Бабій  М.Ю.  Соціологія  релігії  //  Академічне 
релігієзнавство.- К., 2000.- С.137-152; Бабій М.Ю. Релігійний компонент у світській школі за умов свободи совісті 
і міжнародний правовий контекст // Філософія освіти. 2006.- №1.- С.209-214; Закович М.М.Релігієзнавча освіта 
як  духовна  цінність:  проблеми  і  перспективи  //  Православні  цінності  і  сучасність.- К.,  2003;  Закович  М.М 
Релігійна освіта в умовах сучасних державно-церковних відносин // ХХІ століття – альтернативні моделі розвитку 
суспільства. ІІІ світова теорія.- К., 2005; Колодний А.М. Релігієзнавство України як складова українознавства // 
Другий Міжнародний конгрес українознавців.- Львів, 1994.- С. 131-135; Колодний А.М. Методологічні пошуки 
українських релігієзнавців // Релігія в Україні. Дослідження і матеріали.- Львів, 1994.- С. 66-75; Колодний А.М. 
Объект и предмет религиоведения // Философия. Религия. Культура.- К.-Севастополь, 1994.- С. 94-95; Колодний 
А.М. Українська релігієзнавча думка: стан і перспективи // Релігія в духовному житті українського народу. - К.,
1994. - С. 193-196; Колодний А.М. Релігієзнавство як наука // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія.-
К., 1996.- С. 7-37; Колодний А.М. Принципи релігієзнавчих досліджень // Там само.- С. 37-63; Колодний А.М. 
Методологічні проблеми  українського релігієзнавства // Там само.- С. 222 – 228; Колодний  А.М. Українське 
релігієзнавство:  стан  і  перспективи  //  Українське  релігієзнавство. - К., 1996.  - №1.- С.  1-8;  Колодний  А.М. 
Релігієзнавство: предмет, структура і риси // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. - Том І: Філософія 
та  релігієзнавство. - К.,  1996.- С.  108-116;  Колодний  А.М.  Предмет  і  об’єкт  релігієзнавства  //  Академічне 
релігієзнавство. - К., 2000. - С. 17-28; Колодний А.М. Структурні поділи і особливості релігієзнавства // Там само.
- С.  28-36;  Колодний  А.М.  Релігієзнавство  і  теологія  //Там  само.- С.  51-62;  Колодний  А.М.  Принципи 
академічного релігієзнавства // Там само. - С. 63-87; Колодний А.М. Принцип об’єктивності в релігієзнавчих 
дослідженнях // Філософські обрії.- 2001. - №5.- С.4-18; Колодний А.М. Десятиріччя академічного релігієзнавства 
України  //  Релігійна  панорама. -  2001.  - №  8-9.- С.  2-4;  Колодний  А.М.,  Филипович  Л.О.  Українське 
релігієзнавство в контексті світової релігієзнавчої науки // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. 
В.Гнатюка. - Серія: історія. - Вип. 4. - Тернопіль, 2002.- С. 8-15; Колодний А.М. Релігієзнавство не є теологією // 
Релігійна панорама.- 2002. - №1.- С. об. 2; Колодний А.М. Релігієзнавець пізнає релігійні феномени // Релігійна 
панорама. 2002. - №2.- С. об. 2; Колодний А.М. Історіографія релігієзнавства: польський досвід // Українське 
релігієзнавство.-  2004.  - №30.- С.  79-83;  Колодний  А.М.  Рівень  і  науковість  українського  релігієзнавства  // 
Релігійна панорама.- 2006. -№3.- С. 54-57; Колодний А.М. Академічне релігієзнавство України відзначає своє 
п’ятнадцятиріччя  //  Релігійна  панорама. -2006.  -№5.  - С.  55-56;  Колодний  А.М.  Українське релігієзнавство  –
практичний  феномен  //  Релігійна  панорама. -  2006.  - №6. - С.  об  2-3;  Колодний  А.М.  Сьогодні  українського 
релігієзнавства // Релігійна панорама.- 2006. - №7.- С. об. 2-3; Филипович Л.О.Зміст західної соціології релігії як 
науки і навчальної дисципліни // Українське релігієзнавство.- 2003. №25. - С.98-102; Филипович Л.О.Українське 
релігієзнавство в контексті світової науки про релігію //Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія 7. 
Культурологія. Релігієзнавство. Філософія. Вип. 4 (17).- К., 2005. - С.10-18; Филипович Л.О. Релігієзнавство як 
наука  і  навчальна  дисципліна  в  Україні  //  Українське  релігієзнавство.  Тематичний  випуск  “Мораль.  Релігія. 
Освіта”.- К., 2005. - №4(36).– С.108-117; Филипович Л.О. Деміфологізація етнології релігії: межі радянських та 
сучасних  інтерпретацій  //  Філософські  обрії.-  2006.  - №15. -С.190-210;  Филипович  Л.О.  Від  теоретичного 
релігієзнавства  до  практичного  //  Релігійна  панорама.- Спецвипуск. -  2006.- С.24-29;  Юраш  А.Розвиток 
інституцій  з  наукового  вивчення релігії  в  структурі  класичного університету  //  Українське  релігієзнавство.
Тематичний випуск “Мораль. Релігія. Освіта”.- 2005.- № 4 (36).- С.96-105 та ін.ші в наступні роки.
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гуманітарного  знання.  Звичайно,  є зацікавленість  у  співпраці,  але  більшість 
закордонних колег погано уявляють собі, в яких формах ця співпраця можлива. 
Частіше  всього  вони  приїжджають  в  Україну,  щоб  одноразово  виконати 
персональний  грант,  не  прагнучи  продовжити  співпрацю  та  перенести  її  на 
інституційний рівень.

  Українське  релігієзнавство  і  на  колективному,  і  на  персональному  рівні 
контактує із західними дослідниками релігії за різними напрямками. Найбільш 
поширена  форма - це  взаємоучасть  українських  і  зарубіжних  колег  в 
конференціях, навіть організація спільних конференцій з історії релігій, проблем 
релігійної  свободи,  державно-церковних  відносин  тощо.  Українські  вчені, як 
доповідачі, присутні  і  на  різних  міжнародних  конференціях  за  межами 
України386,  і  на  тих,  що  за  підтримки  міжнародних  фондів  проводяться  в 
Україні387.

  За  останні  роки  вітчизняні - відомі  і  молоді - науковці  (  В.Бодак, 
В.Бондаренко,  Н.Гаврілова,  В.Єленський,  С.Капранов,  О.Карагодіна, 
М.Кирюшко,  С.Кияк,  І.Козловський,  А.Колодний,  Х.Манжалій,  Є.Мартинюк, 
Г.Надтока, О.Недавня,  О.Нікітченко, М.Новиченко,  М.Палінчак,  В.Пащенко, 
Я.Позняк,  О.Саган,  А.Сафронов,  Н.Стоколос,  Л.Филипович,  А.Юраш та  ін.)
неодноразово  виїздили  за  кордон  для  участі  в  роботі  наукових  конференцій, 
семінарів, в наукових зустрічах, для читання лекцій студентам зарубіжних вузів, 
проведення  наукових  досліджень.  Країнами  виїздів  були  Австралія, 
Великобританія,  Грузія,  Данія,  Естонія,  Ізраїль,  Індія,  Італія, Іспанія,  Канада,

                                                 

 

 
 

 

 

 

386 Єрусалим у слов’янських культурних і релігійних традиціях” (Єрусалим, 1996); “Релігія: місто і поза 
ним”  (Тулуза,  Франція,  1997),  «Націоналізм  в  Європі»  (Іспанія, 1997);  «Державно-церковні  відносини  в 
Центральній і Східній Європі (Польща, 1997);“Ідентичність, держава, релігія і секуляризм в Європі після падіння 
Берлінського  муру”  (Скоп’є,  Македонія,  1997),  “Стратегія  культурного  співіснування”  (Копенгаген,  1998);
Симпозіум  “Релігія  і  медіа”  (Нью-Йорк,  1998);  “Церква  і  держава.  Правові  засади  та  суспільна  місія”  (Бонн, 
Німеччина,  1999);  «Релігійний  плюралізм  в  Північній  Європі»  (Латвія,  1999);  «Європейські  моделі 
толерантності»  (Жешув,  Польща,  1999);  “Нова  релігійність  у  ХХІ ст.”  (Рига,  2000);  “Православ’я  в  сучасній 
Європі” (Лідс, Великобританія, 2001); “Релігія і національна ідентичність у Східній Європі” (Берлін, Німеччина, 
2001); “Держава і церква в сучасному світі: спільне й відмінне у мультикультуральних суспільствах” (Єрусалим, 
2001);  “Людина,  культура,  суспільство:  актуальні  проблеми  філософських,  політичних,  релігієзнавчих 
досліджень”  (Москва,  2002),  “Релігія,  політика  та  права  людини” (Москва,  2002);  «Релігія,  політика  і  права 
людини»  (Москва,  2002),  «Києво-руське  християнство»  (Віченце,  Італія,  2002);  “Релігія  і  демократія:  обмін 
досвідом між Сходом і Заходом” (Вільнюс, 2003); «Наука і богослов’я: антропологічна перспектива (Москва, 
Росія, 2003); Всеєвропейський симпозіум “Церква та університет у Європі”. (Рим, Італія, 2003); «Національності 
і плюралізм від старого і нового світів: Східно-Центральна Європа і пострадянські країни: Нації, національності, 
культура,  релігія,  історія і  політика»  (Польща,  2004);  «Мир  для  світу»:  Значення  міжрелігійного  діалогу  для 
польської і української спільності та для католицької церкви в Центрально-Східній Європі у будуванні культури 
толеранції та діалогу (1965-2005) (Люблін, Польща, 2006); XIII-а міжнародна міждисциплінарна конференція з 
іудаїки (Москва, Росія, 2006) та багато інших.в наступні роки.
387 Юраш  А.  Релігійний  плюралізм  і  політична  демократія  у  сучасній Україні:  що  є  причиною,  а  що 
наслідком? // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. - Одеса, 24-26 травня 2002 р. - Одеса, 2002. -
С. 12; Никитченко О.Е. Характерні прояви ставлення до представників інших релігій у громадській свідомості 
сучасної України // Ідентичність та толерантність у багатоетнічному громадянському суспільстві. - Алушта, 2004
. Мартинюк Е.І. Участь у дев’ятій щорічній конференції випускників програм наукового стажування у США 
«Україна:  подолання  розбіжностей  – розвиток  особливостей»  (Кам’янець-Подільський,  2006,  Київський  офіс 
Інституту  Кеннана  за  підтримки  Посольства  США  в  Україні  та  Фонду  Джорджа  Ф.Кеннана;  Л.Филипович, 
А.Колодний, П.Яроцький, О.Саган, М.Бабій, В.Титаренко, К.Крамар, Н.Гаврілова. «Американізація релігійного 
життя  в  кранах  Європи»  (2004)  – докл.  див.  нижче;  Л.Филипович,  В.Єленський,  О.Саган.  Утвердження 
толерантності в українському суспільстві шляхом крос-регіональних і багатовимірних моніторингів релігійних 
процесів  (2004,  Фонд  «Відродження»);  Співробітники  ВР  ІФ  НАНУ  та  члени  УАР.  Церква  і  політика:  від
президентських виборів 2004 до парламентських 2005 року (2005, Фонд «Відродження») та ін.

509



 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

Нідерланди,  Німеччина,  Польща,  Росія,  Румунія,  Сербія,  Словаччина,  США, 
Тайвань, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чехія, Швейцарія, Японія та ін.

  Деякі  з  відомих  в  Україні  релігієзнавців  є  постійними  учасниками 
регулярних  зібрань  наукових  товариств  (1996,  1998,  2000,  2001, 2003  рр. -
Товариства наукового вивчення релігії, центр якого у США; 1995, 1997 –Польща;
1999 – Угорщина; 2001 – Хорватія; 2003 –Україна; 2004, 2006 - Угорщина - всі 
Міжнародної Асоціації дослідників релігії Центральної та Східної Європи; 2005
- Токіо, Японія; 2006 - Бухарест, Румунія; 2010 -Торонто,Канада - Міжнародної 
Асоціації  історії  релігій;2006  (Бухарест,  Румунія) - Європейської  асоціації 
релігієзнавців  (EASR);  2003  (Турин,  Італія) - Міжнародного  товариства 
соціології  релігії  (ISSR/SISR);  2004  (Вако,  Техас,  США)  – Центру  вивчення 
нових  релігій  (Center  for  studies on  New  Religions  (CESNUR);  2000  (Тампере, 
Фінляндія) - Центрально-Східноєвропейські студії (VI Всесвітній конгрес) тощо.

  Тривалий  час  українських  вчених  запрошували  як  інформаційне  чи 
первинне  аналітичне  джерело  про  релігійну  ситуацію  на  пострадянському 
просторі. Але поступово іноземці зацікавилися українцями як експертами, і не 
тільки суспільно-релігійних процесів в Україні, а й в посткомуністичному, навіть 
європейському  чи  світовому  просторі.  Від  1995  року  Україна  постійно 
презентована на щорічному міжнародному колоквіумі “Релігія і право” (США, 
Центр  вивчення  права  і  релігії  при  Університеті  імені  Брігама  Янга).  Так,  на 
таких  заходах  побували  А.Колодний, В.Єленський,  О.Саган,  Л.Филипович, 
В.Бондаренко,  Г.Друзенко,  А.Ткачук,  А.Шевченко,  А.Коваль,  Л.Танюк,
В.Климов та  ін.  Завдяки  їх  презентаціям  Україна  сприймається  як  країна  із 
задовільним  станом  релігійних  свобод  і  наводиться  як  приклад  дотримання 
основних  демократичних  прав  людини  для  багатьох  країн  колишнього  СРСР, 
навіть  Росії,  не  кажучи  вже  про  Китай,  В’єтнам,  ряд  ісламських держав. 
Українські  релігієзнавці-урядовці  представляють  свою  країну  на  поважних 
міжнародних  форумах  глав  держав  і  урядів  (В.Бондаренко,  Румунія-1998),
конгресів з нагоди 50-річчя «Загальної декларації з прав людини» (Бондаренко, 
США-1998),  на  сесії  комітетів  ООН  (М.Новиченко,  Женева-2001).  Українців 
запрошують як експертів з питань свободи совісті, державно-церковних відносин 
на  конференції  в  інші  країни,  в  різноманітні  комісій  із  прав  людини,  свободи 
релігій тощо388. Активно співпрацюють з міжнародними юридичними центрами 
у сфері свободи релігій юристи, правозахисники Г.Друзенко, О.Заєць, М.Васін, 
Ю.Решетніков, В.Яворський, Я.Гордієвич та ін.389.

                                                 

 

 

 
 

 
 

388 Симпозіум  ЮНЕСКО  “Засади  толерантності  для  світу”  (Стамбул,  1995);  міжнародні  конференції 
«Релігійна свобода в Європі: виклики XX ст.». (Париж, Франція, 1997), колоквіум Парламентської Асамблеї Ради 
Європи “Релігія і демократія” (Анталія, Туреччина, 1997), Захист релігійних меншин: релігійна свобода і права 
людини в посткомуністичній Європі (Краків, Польща, 1998), Релігія, політика і права людини (Москва, Росія, 
2002); Релігія, закон і держава” (Мюнстерській і Бернський університети – відповідні конференції у Мюнстері і 
Берні),  підготовка  меморандуму  Комітету  з  освіти  і  культури  Парламентської  Асамблеї  Ради  Європи  на 
слуханнях 13 грудня 2000 р. (Париж), який було покладено в основу Рекомендації ПАРЄ № 1556 “Релігія і зміни 
в Центрально-Східній Європі” (2002); Свобода совісті – важлива умова громадянського миру і міжконфесійної 
злагоди (Москва, Росія, 2002); VII Діалог між Православною Церквою и групою європейської народної партії
(християнські демократи) і європейськими демократами з Європарламенту (Стамбул, Туреччина, 2003); Релігійна 
толерантність: історичний і політичний вимір (Москва, Росія, 2004) та ін.
389 Друзенко Г. Between traditionally and freedom.- Religious-Information Service of Ukraine (www.risu.org.ua),
12/07/2006; Legal Journal, # 7, 2006; Event of year 2005 in church-state relations in Ukraine: legal analyse.- Religious
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  Українські  вчені  беруть  участь  у  міжнародних  форумах  представників 
різних  релігій  (Конгрес  релігій - Будапешт-2002;  Парламент  релігій  світу -
Барселона-2004; Асамблеї Голдін Інституту за міжнародне партнерство і мир -
Іспанія-2003  й  2004  та  Індія-2005),  практично  включені  в  міжнародний 
міжрелігійний діалог.

  Завдяки  активності  деяких  українських  релігієзнавців  з’явилась 
можливість участі українців в міжнародних дослідницьких проектах. За нашими 
відомостями  такі  спільні  наукові  проекти  були  виконані  із  вченими  Латвії390,
Польщі391, США392, Грузії393 та інших країн. Дослідники релігії з України брали 
участь у  спільному  проекті  Програми  академічних  обмінів  ім.  Фулбрайта і 
НаУКМА  “Експорт  релігії,  трансляція  віри:  американські  релігійні  впливи  в 
Європі”  (2004),  участь  в  організації  та  проведенні  міжнародної наукової 
конференції, що відбулася в 2004 році в Києві та публікація статей в збірнику її 
матеріалів394.

  Одним  із  успішних  можна  вважати  багаторічний  проект,  підтриманий 
Міжнародною  Академією  свободи  релігій  та  віросповідань,  з  обміну  досвідом 
щодо  удосконалення  державно-церковних  відносин  в  кранах  Східної  і 
Центральної  Європи,  з  проблем  утвердження  релігійної  свободи  (Київ -  1996,
1999, 2002, 2004, 2005, 2006). Українські вчені виборюють гранти на проведення 
наукових  досліджень.  Серед  них  є  як  знані,  так  і  молоді  дослідники

                                                 

 

   
         

 

 

    
   

      
      

Freedom: Scientific year-book # 10; Religious-Information Service of Ukraine (www.risu.org.ua), 12/01/2006; Brawl in 
the President’s team: church aspect.- Religious-Information Service of Ukraine (www.risu.org.ua), 08/09/2005 (in co- 
authorship); The development of the national Church as a temptation of the Ukrainian governance.- Religious-Information 
Service of Ukraine (www.risu.org.ua), 26/08/2005; Trial by the Messianity – Religious Informational Service of Ukraine
(www.risu.org.ua), 12/04/2005; Restitution in Ukrainian way: Restoration of Historical Equity or a Trap for the Church?
– Legal Journal, # 3 (21), 2004; Legal Entity Status for the Church: a Dream or Reality? - Legal journal, # 10 (16), 2003;
Power and religion belong to the same hands? – Ukraine Lawyer, # 6 (6), 2003; Religion and Human Rights – International
magazine  «Synopsis:  theology, philosophy, culture»  – # 2-3, 2000; Решетніков Ю.Є.  The Experience of Protestant 
Churches in Establishing General Education Schools // http://www.risu.org.ua/eng/kaleidoscope/article;8678/; Religious 
Freedom in Ukraine: The Current Context //  http://www.risu.org.ua/eng/religion.and.society/reshetnikov_relfreedom/;
Ukraine’s Baptists Celebrate Christmas // http://www.risu.org.ua/eng/kaleidoscope/article;4254/; Некоторые мысли об 
участии евангельских верующих в политической жизни общества // История христианства и современность.
Материалы  междунар.  научно-практ.  конфер. - Одесса,  2000. - С.  84-86;  Проблемы  межденоминационных 
отношений  в  евангельском  движении  //  Богословие  и  богословское образование  в  современном  обществе:
актуальные вопросы теории и практики: Сборник материалов конференций Богословского общества Евразии. -
Одесса,  2002. - С.  80-85;  Решетников  Ю.,  Санников  С.  Обзор  истории  евангельско-баптистского  братства  на 
Украине. - Одесса, 2000.
390 Филипович  Л.,  Павленко  П.  Нові  релігії  та  національна  ідентичність  в  пострадянських  країнах. -
Україна-Латвія, 2003.
391 Саган  О.,  Колодний  А.,  Филипович  Л.,  Єленський  В.,  Недавня  О., Надтока  Г.  Проблеми  релігійних 
взаємин України і Польщі: історичний і сучасний аспекти (2001-2003); Релігія в контексті україно-польських 
відносин: історія і сучасність (2003-2005).
392 Міжнародні Молодіжні літні школи релігійної толерантності (Україна, 2001-2006).
393 Міжнародні семінари в Грузії, організовані Міжнародною асамблеєю «Релігія для миру» та Кавказьким 
інститутом миру, демократії і розвитку: «Inter-Religious and Inter-Confessional Dialogue for Confronting Violence
and Advancing Shared Security: Central and Eastern European Regional Religious Youth Meeting» (Bakuriani, Georgia, 
16-18 April 2006), “How to Advance Religious Pluralism through Civic Education: Experience and Expertise” (Tbilisi- 
Bakuriani, Georgia, 9-11 June 2006), в яких взяли участь А.Юраш і Х.Манжалій.
394 Експорт релігії, трансляція віри: американські релігійні впливи в Європі. Зб. доп.- К., 2004.
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(О.Никитченко395,  Е.Мартинюк396,  А.Юраш397,  В.Єленський398),  різні 
інституції399.

  Зарубіжних колег зацікавила справа видання спільних книжок в Україні. 
Як правило, вони виходять українською мовою як колективні збірки матеріалів 
конференцій. Бажано було б ініціювати видання таких збірок англійською, щоб 
ширше представити палітру думок вітчизняних дослідників за кордоном. Але це 
пов’язано із великою перекладацькою та редакційною роботою. Поки що чи не 
єдиним  досвідом  такої  співпраці  стала  колективна  монографія  А.Колодного, 
Г.Біддулфа, Л.Филипович “Religion and Church in the Modern Ukraine” (16 д.а.), 
яка видрукувана в Україні в 2001 році400.

  З  точки  зору  міжнародного  визнання  найперспективніше  друкуватися  у 
фахових  наукових  виданнях,  від  яких  українські  вчені  все  частіше  отримують 
запрошення. Солідний доробок тут має Єленський В.Є., чиї праці відомі в Європі 
та Америці. Активним в міжнародному науковому просторі є доцент Львівського 
Національного  університету  А.Юраш.  Україна  стає  відомою  у  світі завдяки 
працям  докторів  наук  з  Відділення  релігієзнавства  ІФ  НАНУ  А.Колодного, 
О.Сагана,  Л.Филипович,  В.Шевченка.  Довгі  роки  успішно  контактує з 
польськими  вченими  з  Південно-Східного  інституту  у  Перемишлі  відомий 
історик  релігії  професор  Яроцький  П.Л.,  який  брав  участь  у  наукових 
конференціях,  став  одним  з  авторів  розділу  солідного  польського наукового 
видання  “Польща-Україна:  1000  років  сусідства”.  Друкуються  за  кордоном 
молоді  вчені  Відділення  релігієзнавства  (О.Горкуша,  О.Недавня, П.Павленко, 
Н.Гаврілова,  Г.Кулагіна),  викладачі  НаУКМА  (С.Головащенко),  Київського 
національного університету ім. Т.Шевченка (Л.Конотоп, В.Суярко, О.Сарапін),

                                                 
        

       
  

 

  

 

 
          

      
          

           
              

       
             

        
       

         
     

          
          

     
      

395 Старший викладач кафедри філософії Одеської національної юридичної академії, співробітник науково-
дослідницького центру «Компаративістських досліджень релігії»  філософського факультету Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова - грант Фонду Джона Д. і Кетрін Т. Макартурів на проведення 
індивідуального  дослідження:  “Конфліктність,  неврегульованість, нетрадиційність.  Особливості  релігійного 
життя у сучасній Україні”. В рамках цього проекту за запрошенням факультету соціології Лондонської школи 
економіки  та  політичних  наук  передбачено  перебування  у  Великобританії  (Лондон)  з  метою  дослідження 
міжнародного досвіду втілення сучасного ідеалу свободи совісті.
396 Кандидат  філософських  наук,  доцент,  заст.  декана  з  міжнародних зв’язків,  керівник  науково-
дослідницького  центру  «Компаративістських  досліджень  релігії»  філософського  факультету  Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова - випускник програми RSEP (Regional Scholars Exchange Program 
United States of America (State College, 1999) with Research Program “Convergent processes in Religious Life in the
second part of the XX century. Americanization”.
397 Юраш А. неодноразово виїздив в Нідерланди, США, Польщу, Росію, де за грантами брав участь у 
наукових й тренінгових програмах місцевих університетів, фондів, громадських організацій.
398 Престижний грант по фонду Фулбрайта виграв у 2004 р. провідний науковий співробітник В.Єленський 
за проект «Релігійна свобода і національна ідентичність: порівняльне дослідження процесів націєтворення у 
США і в Україні»”, а в 2006 р. аспірант В.Агеєв за проект «Новітні релігійні течії східного походження в США:
їх місце, вплив на суспільство і методологія дослідження».
399 Спільний проект «Філософсько-теологічне дослідження діалогу науки і релігії і його вплив на процеси 
демократизації в Україні» філософського факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
(колективу науково-дослідного центру «Компаративістські дослідження релігії»),  Одеської богословської 
семінарії та фонду “Світсько-церковної злагоди” (  2002), підтриманий Європейським центром теології і 
природознавства (фонд Джона Темплентона (JohnTempletonFoundation)); Двосторонні проекти Донецького 
Центру релігієзнавчих досліджень і духовності з HardingUniversity(США), за яким з 2003 року відбувається обмін 
студентами та викладачами, або з EasternEuropeanMission, завдяки яким поширюється література про релігію в 
Україні. Про діяльність ЦеРІС УАР докладно див. далі.
400 Роком раніше вийшла англомовна брошура А.Колодного «Religion and Church in the democratic Ukraine»
(К., 2000.- 52 с.).
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Чернівецького  національного  університету  ім.  Ю.Федьковича  та  інших  вузів 
України (В.Докаш, І.Чеховський, В.Матвеєв, Я.Позняк).

  Відвідуючи  наукові  і  навчальні  центри  за  кордоном,  українські  вчені 
везуть  свої  наукові  праці,  якими  обмінюються  із  доробком  закордонних 
релігієзнавців. В бібліотеці ЦеРІС УАР знайдеться біля 50 таких видань.

  Окрема  сфера  пропаганди  зарубіжних  досліджень  – це  видрук  праць 
релігієзнавців  української  діаспори,  видрук  зарубіжних  авторів в  українських 
фахових  виданнях,  зокрема  “Релігійна  свобода”,  “Українське  релігієзнавство”, 
колективні  збірники.  Завдяки  щорічнику  “Релігійна  свобода”,  в  якому 
друкуються і зарубіжні учасники щорічної міжнародної наукової конференції з 
проблем  свободи  релігії,  в  Україні  добре  відомі  імена  А.Баркер, К.Дьюрема, 
Д.Девіса,  Г.Моран,  Л.Бузбі,  А.Пчелінцева,  Г.Біддулфа,  Х.Марнінеза  Торрона, 
Б.Біча,  К.Елбакян,  кардинала  Вальтера  Каспера,  Р.Подопрігори,  С.Феррарі, 
Г.Роберса,  Д.Літтла,  Д.Граца та  ін.).  З  цими  науковцями  в  українських  колег 
склалися  не  тільки  професійні,  але  й  дружні  відносини.  Так,  кардинал  Поль 
Пупар прислав для Бібліотеки релігієзнавця двохтомну теологічну енциклопедію 
французькою  мовою.  З  Франції  регулярно  надходить  до  Бібліотеки 
релігієзнавчий  щорічник.  При  можливості  українці  відвідують  інші  країни, 
знайомляться  із  досягненнями  колег  по  фаху  (Польща,  Росія,  США, Біларусь, 
Латвія, Узбекистан та ін.).

  Однією  із  форм  спілкування  є  запрошення  на  викладання  до  України 
зарубіжних  спеціалістів  (професори  Г.Біддулф,  Г.Гжимала-Мощинська, 
М.Нельсон,  А.Баркер  та  ін.)  і  до  зарубіжних  країн  українських  дослідників-
викладачів  (В.Єленський,  А.Юраш,  Л.Конотоп401,  Л.Филипович,  А.Колодний, 
О.Саган, І.Козловський402).

  Найбільш  знаним  за  кордоном  є  Відділення  релігієзнавства  Інституту 
філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України (керівник - проф. А.Колодний). Нині 
Відділення релігієзнавства  – по суті  єдиний академічний науковий підрозділ з 
цього  фаху  в  Україні.  Перед  ним стоїть  завдання проводити  фундаментальні 
наукові  дослідження  релігійних  процесів  і  явищ,  координувати  дослідницьку 
роботу  з  релігієзнавства  в  Україні,  визначати  пріоритети  в  дослідницькій 
тематиці,  організовувати  підготовку  наукових  кадрів,  здійснювати  зв’язок  з 
міжнародним  релігієзнавством,  організовувати  і  проводити  наукові 
конференцій,  симпозіуми,  семінари  тощо.  То  ж  у  незалежній  Україні  триває 
процес  інтенсивного  становлення  релігієзнавства  як  окремої  сфери  наукового

                                                 
       

           
       

        
        
         

     
      

        
         

             
    

  

401 Професор кафедри релігієзнавства Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченка у 1991р. - 
1993 читала цикли лекцій з історії західно-європейської середньовічної філософії в Українському Вільному 
Університеті (Мюнхен, Німеччина), в 1992р. проголосила наукову доповідь з теми «Становлення релігійності 
українців»  (там само);  1997  -  1998 рр.- лекції з проблем релігієзнавства в Українському Католицькому 
Університеті імені Святого Климентія (Лондон, Великобританія); 1998р. - наукова доповідь з теми «Проблема 
становлення ментальних і релігійних структур українського народу»; 2000р. - опанування докторської дисертації 
«Проблема всеєдності В.Соловйова»  в Наймегенському Католицькому університеті (Нідерланди);  2001р.  -
наукова доповідь «Ідея «соборності» О.Хомякова» в Наймегенському Католицькому університеті (Нідерланди);
2006р. - наукова доповідь «Релігійні та моральні аспекти неокультів в Україні (м.Утрехт, Нідерланди) тощо.
402 Так, голова Донецького обласного відділення УАР, керівник Центру релігієзнавчих досліджень та 
міжнародних духовних стосунків ДонДІШІ Козловський І.А. з 2000 року постійно двічі на рік читає лекції у 
США в Хардингському університеті (м. Сьорсі, шт. Арканзас), Пепердайнському університеті (м. Малібу, Лос-
Анжелос, шт. Каліфорнія), Озаркському коледжі (шт. Місурі), Далаському університеті (м. Далас, шт. Техас).
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знання  у  всьому  різноманітті  його  дисциплінарних  утворень.  Але про  це  все 
майже  не  відомо  нашим  зарубіжним  колегам.  Наші  наукові  відрядження  за 
кордон і приїзд до України релігієзнавців із зарубіжжя дають можливість здолати 
цю ізольованість, зробити українське релігієзнавство складовою світової науки з 
фаху.

  На  базі  Відділення  релігієзнавства  НАН  України  утворена  в  1993 році 
Українська  Асоціація  релігієзнавців,  яка  нині об’єднує  більше  ста дослідників 
релігії  в  Україні.  Саме  вчені  з  цих  двох  структур  найактивніше долучені  до 
міжнародного поля релігієзнавчих досліджень. Відділення та УАР має регулярні 
творчі зв’язки десь із тридцятьма зарубіжними науковцями, приймає їх в себе, 
видруковує  їх  праці.  За  останні  роки  зросла  інтенсивність  зарубіжних  поїздок 
співробітників  Відділення  релігієзнавства,  які  біля ста  восьмидесяти  разів 
виїздили в наукові відрядження за кордон в 33 країни світу. Так, тільки в 2006 
році співробітники та аспіранти ВР ІФ НАНУ побували в Білорусі, Польщі, Росії, 
Румунії, Грузії, Туреччині, Італії, Японії, Фінляндії.

  Велику допомогу українським релігієзнавцям в їх присутності в науковому 
світовому полі надавали і надають А.Баркер, К.Дьюрем, Г.Біддулф, І.Боровик, 
Г.Гжимала-Мощинська,  Г.Хофманн,  М.Нельсон,  Л.Бузбі,  Д.Девіс  та  ін.,  які 
представляють  міжнародні  професійні  асоціації,  фахові  факультети  в  різних 
університетах,  наукові  центри  з  дослідження  релігій,  громадські міжрелігійні 
організації  (зокрема,  Товариство  наукового  вивчення  релігій  – SSSR  (США), 
Міжнародне  товариство  дослідників  релігії  Центральної  і  Східної Європи  –
ISORECEA (Угорщина), Міжнародну Академію свободи релігій і віросповідань
(США), Міжнародну Асоціацію історії релігії – IAHR (Нідерланди), Міжнародну 
Асоціацію  за  релігійну  свободу  – IARF  (Великобританія),  Міжнародну 
Асоціацію  релігійної  свободи  – IRLA  (США),  Інститут  релігієзнавства 
Ягеллонського університету (Краків, Польща), Російське товариство дослідників 
релігії,  кафедру  релігієзнавства  Московського  університету,  Центр 
релігієзнавчих досліджень “Етна” (Санкт-Петербург), Раду Парламенту релігій 
світу (Чикаго, США), Центр “INFORM” Лондонської Вищої школи економіки і 
права  (Великобританія),  Центр  державно-церковних  відносин  Байлорського 
університету,  Центр  права  і  релігієзнавства  Брігам-Янгського  університету
(Прово, США) та ін.). В зв’язку із припинення фінансової підтримки дослідників 
із Східної і Центральної Європи з боку SSSR, з 2004 року припинилися контакти 
із  цією  авторитетною  професійною асоціацією.  Натомість  активізувалися 
контакти із IAHR, яка в особі попереднього і нинішнього генеральних секретарів
(А.Гірц і Т.Йєнсен) активно підтримують українських вчених, запрошуючи їх на 
конференції,  пропонуючи  спільні  проекти,  зокрема  участь  в  написанні 
багатотомної “Історії релігій Європи”.

  Бібліотека  Центру  релігійної  інформації  і  свободи  УАР  одержує  різні 
закордонні  журнали,  зокрема  російський “Религиоведение”,  європейський
“Compass”,  американські  “Journal  for  Scientific  Study  of  Religion”,  “Journal  of 
Church and State” та ін. До Бібліотеки надійшли різні україномовні релігієзнавчі 
видруки  від  української  діаспори  Канади,  а  також  чотиритомна  Енциклопедія
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Церкви  Ісуса  Христа  Святих  останніх  днів.  Водночас  українські  релігієзнавці 
надсилаються власні періодичні видання до відповідних редакцій журналів.

  Відділення  релігієзнавства  і  УАР  разом  з  багатьма  міжнародними 
асоціаціями  та  дослідницькими  центрами  щороку  організовує  і  проводить 
міжнародні наукові конференції, присвячені релігійній свободі із запрошенням 
до участі в їх роботі декількох десятків зарубіжних фахівців. Так, в травні 2006 
року відбулася 10-та ювілейна така конференція з теми “Взаємини держави та 
релігійних організацій: правові й політичні аспекти”, в якій взяло участь біля 100 
учасників з різних країн світу.

  За  запрошенням  Відділення  чи  УАР  в  Україну  постійно  приїздять 
зарубіжні науковці. За плідну співпрацю багатьом з них присуджується звання 
Почесного наукового співробітника. Таких у Відділенні вже дванадцять.

Завдяки  підтримці  зарубіжних  асоціацій  і  центрів  виходив  часопис-
щомісячник  “Релігійна  панорама”,  виходить  квартальник  «Українське 
релігієзнавство»  (вже  76  чисел), поповнюється  новинками  літератури  й 
релігійною  періодикою  відкрита  при  УАР  Бібліотека  релігієзнавця.  В  цій 
бібліотеці  є  унікальні  видання, зокрема  журнали  міжнародних  наукових 
товариств, за якими можна познайомитися із станом релігієзнавчих досліджень 
за кордоном.

  Щороку співробітники Відділення релігієзнавства на замовлення редакцій 
видруковують в різних зарубіжних виданнях наукові статті, про що йшла мова 
вище.  Найістотнішим  спільним  творчим  здобутком  українських  і  польських 
релігієзнавців  є  колективні  монографії “Religions,  Churches and  the  scientific 
studies of religion: Poland and Ukrаine / Ed. I.Borowik” (Krakow, Nomos, 2003) та
“Polsko-ukrainskie badania religii / pod redakcja K.Banka (Krakow, 2004). Водночас 
у  наших  виданнях,  зокрема  квартальнику  „Українське релігієзнавство”, 
щорічнику  „Релігійна  свобода”,  львівському  науковому  збірнику-щорічнику
„Історія релігії в Україні” та ін. видрукували свої праці ряд зарубіжних авторів.

  Вийшли  у  світ  підготовлені  до  друку  А.Колодним  вибрані  твори 
американського  філософа  В.Олексюка  „Християнські  основи  української 
філософії”,  австралійського  автора  о.Івана  Шевціва  “Християнська  Україна”, 
канадського  дослідника  о.Степана  Ярмуся  “Досвід  віри  українців”,  греко-
католицького професора з Риму о.Івана Музички “Християнство в житті особи і 
народу” і  з  Німеччини Івана  Ортинського  «Христинянство в  його  виявах  і 
сучасних проблемах» та ін.

  З ініціативи співробітників ВР ІФ НАНУ почалися авторські переклади і 
друки зарубіжних дослідників в українських наукових релігієзнавчих журналах. 
Так,  була  перекладена  і  надрукована  стаття  екс-генсекретаря  МАІР  А.Гірца  і 
Р.Маккатчеона “Роль метода і теорії в МАІР”. Готується стаття П.Бергера про 
секуляризацію  і  десекуляризацію  та  С.Мореу  про  феноменологію  релігії.  Це 
тільки  початок  крупномасштабного  проекту,  який  потрібний  Україні  в  її 
інтелектуальному поступу, зокрема щодо перекладу праць класиків світового й
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вітчизняного  релігієзнавства.  До  речі,  подібні  проекти  давно  й успішно 
реалізовуються в Росії403 і в Польщі404.

  Українські релігієзнавці налаштовані на розгортання наукових зв’язків із 
зарубіжними інституціями, окремими вченими. Плідність зв’язків з Інститутом 
релігієзнавства  Ягеллонського  університету  (Краків)  виявилася  не  лише  у 
виконанні двох наукових тем, у видруці названих колективних монографіях, а й 
у  проведенні  вже  трьох  спільних  конференцій  у  Польщі  та  двох  в Україні, 
взаємообміні науковцями і викладачами. Постійними стали польсько-українські 
конференції  в  Криму,  зустрічі  науковців  в  Києві,  Львові,  Любліні,  Кракові. 
Протягом  декількох  років  виконувалося  польсько-українське  комплексне 
наукове  дослідження  історії  релігії,  історії  релігієзнавства  тощо.  Після  участі 
Л.Филипович  і  О.Проляки  в  Люблінській  конференції  (2006)  з’явилася 
можливість  урізноманітнити  та  поглибити  співпрацю  із  польськими 
богословськими інституціями, зокрема в галузі етноконфесіології (Католицький 
університет  Любліна).  Поступили  пропозиції  щодо  співпраці  від  чеських  і 
словацьких науковців, від македонських колег, росіян і молдаван.

  Відділення  релігієзнавства  та  УАР  разом  із  Українською  асоціацією 
релігійної свободи, Центром релігійної інформації і свободи прагне залучити до 
міжнародного співробітництва молодь. Так, регулярно проводяться Міжнародні 
Молодіжні літні школи релігійної толерантності із запрошенням до участі в їх 
роботі молодих релігієзнавців з різних країн. В 2002 році (Крим) робота школи 
була  присвячена  темі  християнсько-мусульманських  взаємин,  в  2003
(Трускавець) - толерантності  християнського  життя,  в  2004  (Київ)  – взаємодії 
релігійного  і  секулярного  світів.  В  2006  році  ініціатором  організації  чергової 
школи,  на  якій  розглядалися  питання  взаєминам  світського  і  конфесійного 
вивчення  та  викладання  релігії,  стала  Молодіжна  асоціація  релігієзнавців.  В 
роботі ММЛШ брали участь студенти та аспіранти з України, Польщі, Бєларусі, 
США  й  Росії.  Протягом 5 років при  Відділені проходили практику  студенти  з 
американського університету ім. Брігама Янга.

  Ми свідомі того, що нині важливо вводити молодих науковців до світового 
релігієзнавчого життя, сприяти їх участі у міжнародних конференціях, проектах. 
Так, за рекомендацією і організаційно-фінансовою підтримкою Л.Филипович за 
кордон виїжджали молоді вчені Д.Кірюхін, О.Луцишина, О.Горкуша, Я.Позняк, 
Л.Борисенко, Н.Гаврілова, О.Проляка.

  Проблема наукового спілкування є актуальною не лише для молоді, але й 
для відомих дослідників, які прагнуть створити для себе наукове середовище для 
апробації  результатів  своїх  досліджень.  Прикро,  але  українські вчені  погано 
обізнані  із  науковими  уподобаннями  своїх  колег  іншої  інституції.  Таке 
всеукраїнське наукове товариство, як Українська Асоціація релігієзнавців, своїм 
постанням  і  була  покликана  здолати  цей  недолік.  Частково  він  подоланий,  в

                                                 
        

 

403 Росія вкладає величезні кошти в друк гуманітарної літератури, видаючи словники, енциклопедії,
хрестоматії. Так,  одним  із  останніх  є  «Религиоведение.Энциклопедический  словарь»  (М.,  2006),  виданий  як 
академічний проект за редакцією К.Елбакян, О.Краснікова, А.Забіяки.
404 Відоме польське видавництво «NOMOS» (директор проф. Ірена Боровик) постійно друкує переклади 
сучасних релігієзнавців, якими користуються українські дослідники через відсутність своїх власних видань. Див.:
http://www.nomos.pl
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рамках УАР надаються певні можливості для обміну інформацією, для наукового 
спілкування.  Але  багато  дослідників  релігії  в  Україні  знаходяться  поза  цією 
фаховою  інституцією  релігієзнавців,  що  призводить  до  дублювання науково-
дослідницьких  тем,  дріб’язковості у  визначенні  для  дослідження наукової 
тематики, низькому рівні виконання наукових робіт із-за незнання здобутків як 
вітчизняного, так і світового релігієзнавства.

  Традиційний  інтерес  до  релігійної  проблематики  спостерігається в 
істориків,  лінгвістів  та  літературознавців405,  які  в  рамках  своїх  наук  виводять 
Україну на міжнародний рівень. Зростає кількість досліджень про релігію серед 
представників  інших  гуманітарних  наук406:  культурологів,  етнографів, 
політологів, українознавців, сходознавців407 та ін., які, без сумніву, є активними 
в  представленні  України  на міжнародній  арені. Долучаються  до релігієзнавчої 
проблематики  також  працівники  й  інших  академічних  установ  України.  Так, 
науковий співробітник Інституту сходознавства С.Капранов активно працює на 
релігієзнавчій  ниві,  представляє  українську  науку  в  зарубіжжі, виїздив  на 
міжнародний конгрес істориків релігії до Японії.

  До  вивчення  і  викладання  релігії  долучаються  навчальні  заклади. 
Відновлений філософсько-теологічний факультет Чернівецького національного 
університету  прагне  налагодити  відносини  із  Румунією,  Польщею, Канадою, 
його  викладачі  почали  друкуватися  за  кордоном.  Посталі  факультети 
релігієзнавства  в  Донецькому  державному  інституті  штучного  інтелекту  та 
Національному  університеті  “Острозька  академія”  мають  наукові  та  навчальні 
зв’язки  з  американськими  та  польськими  університетами.  Постійні контакти  з 
іноземними  вченими  має  Національний  університет  «Києво-Могилянська 
Академія» через таку форму організації релігієзнавчого навчання і дослідження, 
як  “Кафедра  сучасної  зарубіжної  філософії  та  релігієзнавства”, куди  під  час 
третього  семестру  запрошуються  відомі  вчені  у  сфері  соціології, історії, 
філософії та психології релігії.

Релігію  вивчають  й  досліджують  і  в  релігійних  закладах  та  науково-
дослідницьких установах. При відродженій Богословській Академії у Львові (з 
2002 року - Український Католицький Університет) діє ряд науково-дослідних 
Інститутів, зокрема Історії церкви та Інститут релігії та суспільства, які активно 
долучаються  до  презентації  України  за  кордоном  (Б.Ґудзяк,  М.Маринович, 
О.Турій,  Л.Коваленко  та  ін.).  Перший  Інститут,  що  відомий  у  наукових 
середовищах  (особливо  німецькомовних),  спеціалізуються  на  історії  релігії  у 
радянський період. Інститут релігії та суспільства від часу заснування у 1997 році 
займається аналізом сучасних тенденцій суспільно-релігійних взаємин. За його 
ініціативою і при безпосередній участі здійснюється програма перекладів знаних

                                                 

 

 

 

405 П.Панченко, О.Реєнт, О.Лисенко, М.Брайчевський, М.Чмихов, І.Паславський, Я.Дашкевич, Я.Ісаєвич, 
О.Моця, В.Ричка, О.Крижанівський, С.Плохій, І.Дзюба, О.Мишанич, В.Ульяновський, Ю.Шилов та ін.
406 Д.Степовик,  А.Сафронов,  Ю.Павленко,  ГЛозко,  В.Давидюк,  В.Євтух, П.Кононенко,  Ю.Римаренко, 
В.Іванишин, О.Шуба та багато ін.
407 Інститут сходознавства ім.А.Кримського НАН України традиційно досліджує в рамках історії і філології 
давні пам’ятки духовної , в т.ч. й релігійної, культури народів світу. Завдяки щорічним Науковим читанням ім. 
А.Кримського з’являються нові розвідки і в сфері релігієзнавства. Добре відомими в науці є кораніст і арабіст
В.С.Рибалкін, китаїст В.О.Кіктенко, японіст А.Накорчевський та ін.
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документів  та  напрацювань  у сфері  релігійної  свободи408,  міжцерковних  і 
міжрелігійних  відносин,  а  також  суспільної  активності  християнських  церков. 
На організованій Інститутом щорічній всеукраїнській конференції для студентів 
та  молодих  науковців  доповіді  виголошують  всесвітньо  знані  науковці  та 
інтелектуали, серед яких Хосе Казанова, Шанталь дель Соль, кардинал Джордж.

  Одним із успішних проектів Інституту є створена в 2001 році «Релігійна 
інформаційна  служба  України»  (РІСУ),  яка  стала  провідним  вебпорталом  про 
релігійне  життя  в  Україні.  Сайт  є  п’ятимовним,  тому  найповніше інформує 
іноземного  користувача  про  українські  справи409.Греко-католицька  семінарія  в 
Івано-Франківську  презентується  за  кордоном  владикою  Софроном  Мудрим і 
доктором  о.Святославом  Кияком.  Те  саме  можна  казати  і про  інші конфесійні 
заклади.

  Говорячи  про  всі  ці 25-тирічні  наробки  вітчизняного  релігієзнавства,  ми 
далекі від перебільшення наших успіхів, особливо щодо присутності у світовій 
науці.  Але  навіть  ця,  далеко  неповна  інформація,  здивує  багатьох  колег-
релігієзнавців, які б мали задуматися: як же ми мало знаємо один про одного, про 
наукові  інтереси  і  здобутки,  про  інтелектуальний  пошук  і  багатоманіття 
теоретичних підходів до явища, дослідження якого всіх нас єднає, до релігії. Не 
претендуючи на всеосяжність наведених відомостей про міжнародну діяльність 
українських вчених, багато з яких виявилися недосяжними, розуміючи, що даний 
матеріал лише зовнішньо характеризує вітчизняну науку про релігію і майже не 
аналізує при цьому суті теоретичних чи методологічних новацій, ми переконані, 
що фізична та інформаційна присутність українців серед зарубіжних науковців 
ще  не  говорить  про  відповідний  інтелектуально-концептуальний  вплив 
вітчизняного релігієзнавства на світовий розвиток знань про релігію. На заваді 
стоять  як  об’єктивні,  так  і  суб’єктивні  чинники,  усвідомивши  які  легше  буде 
подолати  недоліки  сучасної  вітчизняної  науки.  Чи  не  найбанальнішою  на 
сьогодні,  але  визначальною,  є  проблема  мови  спілкування  в  науковому 
середовищі, де робочими вважаються англійська і французька мови. Титулована 
й  авторитетна  наука  в  Україні  майже  не  володіє  іноземними  мовами,  а  тому 
приречена на мовчання. Не всі релігієзнавці навіть середнього віку здатні вільно 
спілкуватися  із  своїми  зарубіжними  колегами.  Молоді  науковці  поки  що  не 
усвідомили важливості вербалізації своїх досліджень за кордоном. Не останню 
роль у присутності українських дослідників в міжнародному полі відіграють такі 
прості  речі,  як  наукова  дисципліна  (вчасне  подання  абстрактів, проектів, 
виконання  умов  цих  проектів  і  договорів,  сплата  членських  внесків,  культура 
міжособистісного спілкування тощо). Але ці недоліки швидко долаються, якщо 
є бажання і свідоме ставлення до своєї присутності в науці.

  Потреба  у  більш  інтенсивному  розширенні  контактів  із  зарубіжними 
колегами  очевидна - і  шляхом  налагодження  персональних  зв’язків,  і  шляхом

                                                 
 

   
        

408 До цього часу видано 3 томи серії «Людина. Церква. Держава». Релігійна свобода: богословські аспекти. 
У 4т.Т.1.- Львів: Свічадо – 2000; Релігійна свобода: правничі аспекти. У 4т. Т. 2.- Львів: Свічадо – 2002; Релігійна 
свобода:  місія  та  прозелітизм.  У  4т. Т. 3.- Львів: Свічадо – 2004. У них вміщено переклади з різних видань,
зокрема: Religious Human Rights in Global perspective, ed. by J. van der Vyver and J. Witte (Jr.), Martinus Nijhoff 
Publisher 1996.
409 Див.: www.risu.org.ua
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встановлення творчих відносин українських релігієзнавчих спільнот із різними 
інституціями  закордоння.  Бажано,  щоб  найактивнішими  учасниками цього 
процесу  стали  такі  центри  вивчення релігії,  як  кафедра  релігієзнавства 
Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, кафедра філософії та 
релігієзнавства  Національного  університету  “Києво-Могилянська  Академія”, 
кафедра релігієзнавства і теології Чернівецького національного університету ім. 
Ю.Федьковича,  кафедра  культурології  Національного  педагогічного 
університету  ім.  М.Драгоманова.  Релігія  досліджується  і  в  інших інститутах 
НАН України та відомчих установах. На історії релігії спеціалізується Інститут 
релігієзнавства  при  Львівському  Музеї  історії  релігій.  При  філософському 
факультеті Одеського національного університету діє Центр компаративістських 
досліджень релігії. Розпочали свою роботу Харківський центр досліджень нових 
релігій,  Київський  центр  гуманітарних  та  релігієзнавчих  досліджень.  Активні 
місцеві осередки УАР в Тернополі, Чернівцях, Полтаві, Одесі, Херсоні, Сумах, 
Івано-Франківську, Донецьку, Дніпропетровську, Ужгороді, Запоріжжі та інших 
містах країни.

  З  метою  інтенсифікації  присутності  українського  релігієзнавства у 
світовому  науковому  просторі  доцільним  було  б  здійснити  наступні  заходи:
виступити ініціаторами і організаторами міжвідомчого конгресу релігієзнавців 
Центральної  та  Східної  Європи  в  Києві;  видати  збірник  наукових праць 
провідних  релігієзнавців  Центральної  і  Східної  Європи  з  актуальних  проблем 
релігієзнавства;  укласти  договори творчої  співпраці  з  провідними  центрами 
релігієзнавчих  досліджень;  надати  статус  щорічної  академічної  міжнародної 
наукової  школи  релігієзнавців  школам  релігійної  толерантності; визначити 
Відділення  релігієзнавства  базовим із  відповідними  повноваженнями  для 
щорічного  міжнародного  стажування  спеціалістів-релігієзнавців  із-за  кордону;
сприяти  науковим  стажуванням  українських  вчених  в  провідних  центрах 
міжнародного релігієзнавства; передплатити для ЦНБ та Бібліотеки релігієнавця 
ВР  ІФ  НАНУ  провідні  зарубіжні  релігієзнавчі  періодичні  видання
(Религиоведение,  Numen,  Compass,  Journal  for  SSR  etc.);  видрукувати 
англійською  мовою  книгу,  яка  б  презентувала  українське  релігієзнавство  за 
кордоном тощо.

  Наукові  і  громадські  інституції  продовжуватимуть  інформувати  наукову 
громадськість  про  свої  дослідження,  підтримуючи  вже  існуючі  і  розширюючи 
нові  інституційні  і  персональні  зв’язки  із  колегами  із-за  кордону.  Українське 
релігієзнавство  утверджуватиме  своє  членство  в  міжнародних  наукових 
організаціях участю в конференціях, наукових проектах, обмінах науковцями і 
викладачами,  що  є  необхідною  умовою  для  успішного  розвитку  не  тільки 
української, а й світової науки. Видрукувано в книзі « Академічне релігієзнавство
України». ( К., 2006).

6. ГЕОГРАФІЯ РЕЛІГІЙ ЯК ТЕОРІЯ РЕЛІГІЄГЕНЕЗУ

Географія  релігій - одна  з  релігієзнавчих  наук,  що  покликана  вивчати
природно-територіальну зумовленість і просторову схему процесу виникнення й
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поширення різних релігій, дати сучасну релігійну карту світу і статистичні данні 
поширення різних віросповідань, спрогнозувати перспективи конфесійних змін 
у територіальній конфігурації їх діяльності. В рамках цієї науки досліджується 
роль  природного  фактору  в  появі  і  поширенні  релігій  певної  конфесійної 
визначеності  у  різних  країнах  та  на  різних  континентах,  розкривається 
автохтонність певних релігійних утворень тих чи інших географічних регіонів, 
з’ясовується  в  історичній  ретроспективі  поява  там  інших  релігій і  відповідно 
доля  місцевих  течій,  поширення  світових  релігій,  виявляється  взаємозв’язок 
етнічного і конфесійного в релігійній мобільності певних географічних регіонах, 
проводиться  картографування  релігій.  Відтак,  географія  релігії - це  теорія 
певного аспекту релігієгенезу, що з’ясовує те, як і де виникають ті чи інші релігії, 
як природні фактори впливають на цей процес, з’ясовує, який існує зв’язок між 
географічними умовами та природою, сутністю і формами релігій, які історичні 
зміни відбуваються на релігійній карті світу, яка сучасна карта поширення різних 
релігій і який характер відносин між ними, які перспективи змін територіальних 
конфігурацій поширення релігій в світі, Україні.

  Питання  взаємодії  природи  і  суспільства,  природних  факторів  і  такого 
суспільного  феномену  як  релігія  завжди  цікавили  дослідників,  які  по-різному 
підходили  до  розв’язання  цих  складних  проблем.  Відома  концепція 
географічного  детермінізму  виводить  появу  релігій,  як  і  будь-якого  іншого 
суспільного явища, з особливостей географічного середовища, ставлячи релігію 
в залежність від психіки людини, звичаїв, політичного та економічного устрою, 
що  детерміновані  саме  природними  умовами.  Найяскравіший  представник 
географічного  детермінізму  Е.Реклю  вважав,  що  всі  основні  факти історії 
пояснюються географічними умовами тієї місцевості, де вони відбувалися.

  На зміну географічному детермінізму зт появою марксизму прийшли ідеї 
детермінізму  соціального,  які  поширювали  географічний  нігілізм. Уникаючи 
двох  крайнощів,  треба  визнати,  що  географічне  середовище,  будучи  умовою 
існування  людського  суспільства,  впливає  на  його  розвиток.  Багатоманіття 
географічних умов творить природну основу людської діяльності, в тому числі й 
духовної,  результатом  якої  є  також  і релігія.  Прямо  вивести  залежність  якоїсь 
релігійної системи від клімату і природного ландшафту певного регіону земної 
кулі було б явним вульгаризмом, але якщо вибудувати довгу череду зв’язків між 
релігією та географічними умовами її виникнення та поширення (острівним чи 
континентальним розташуванням країни, гірським чи рівнинним її характером, 
особливостями клімату - суровий чи м’який, родючістю ґрунту, наявністю річок, 
морів,  особливостями  рослинного  та  тваринного  світу,  що  впливає на 
направленість  праці  людей,  а  це  в  свою  чергу  визначає  темпи  історичного 
розвитку народів, розподіл праці і можливості існування спеціальної соціальної 
верстви, яка здатна продукувати, зберігати й вдосконалювати духовні цінності), 
то стає очевидним, як географічне середовище значимо впливає на появу релігій, 
їх розвиток.

  Географічний  фактор  особливо  велику  роль  відігравав  на  ранніх  стадіях 
розвитку  суспільства.  З  часом  ця  тенденція  втрачається,  чим,  власне,  можна
пояснити існування в однакових природних умовах дуже різних країн, і навпаки
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- в різних природних умовах знаходяться однакові за суспільним устроєм країни. 
Як показує історичний досвід, більшість національних і світових релігій виникло 
у відносно стабільних (з точки зору взаємодії природи і соціуму) суспільствах.

  Географічне  середовище  і  релігії  пов’язані  між  собою  через  етнос, 
взаємодію етнічного й конфесійного, виявлення яких - надто складний процес. 
Не просто відповісти на питання: чому серед одного народу поширена ця релігія, 
а  серед  другого - зовсім  інша,  чому  народи  Західної  Європи  прийняли 
католицизм,  а  Східної - православ’я,  чому  протестантизм  масово  поширився 
серед німців, а не серед французів, як впливає та чи інша етнічність на релігію, 
як,  наприклад,  китайці  чи  японці  означили  облік  буддизму,  і  навпаки,  як, 
скажімо, християнство в Африці трансформує африканську етнічність.

  Кожний етнос виступає носієм певних цінностей, своєрідних культурних 
та психологічних ознак, мови, духовності, фізично-расових особливостей тощо. 
Формування цих характеристик у всій їх сукупності, серед яких помітне місце 
займають релігійні погляди, як в історії народу, так і в індивідуальному житті 
кожного  з  його  представників,  проходить  в  певному  середовищі,  адаптивно 
адекватному тому чи іншому етносу.

  Приймаючи  концепцію  Л.М.Гумільова  про  зв’язок  і  закономірність 
розвитку  етносів  та  біосфери,  в  результаті  чого  формується  механізм 
гармонічних взаємин людини з природою, етносу з навколишнім середовищем, 
можна прослідкувати зв’язок між розвитком релігій та географічним й етнічним 
середовищем та виявити збіг закономірностей в схемі появи і розвитку релігій та 
схемі  появи  і  розвитку  етносів.  Ідея  пасіонарності  етносів  рефлексує  на 
пасіонарність  релігій,  оскільки  ці  періоди  в  історії  людства  дивно  збігаються, 
тобто  релігія  якраз  і  ставала  тим  виходом,  в  який  направлялась пасіонарність 
певного етносу.

  Виходячи з ідеї еволюції людства, його культури як розвитку від нижчого 
до вищого, тотожності або подібності історичних шляхів різних народів та їхньої 
культурної  єдності,  наявності  наступності  в  процесі  етногенезу, можна 
стверджувати, що і в релігієгенезі відбувається рух від нижчого до вищого. Різні 
релігії  у  своєму  розвитку  мають  багато  спільного,  що  наводить  на  думку  про 
зв’язок різних релігійних традицій між собою, особливо в рамках якоїсь країни, 
якогось  народу.  В  основі  цього  лежать  особливості  архетипів  мислення  і 
поведінки людей, що виявляють генетичні передумови і природні детермінанти 
в релігіях, в інших формах світобачення. Безперечним вплив релігії на характер 
народу і навпаки - псіхе народу визначає національні форми релігії.

  Географія релігії подає загальну чисельність і розміщення послідовників 
найпоширеніших  релігій  в  сучасному  світі.  Щодо першого,  то  статистичний 
облік  віруючих - одна  з  найскладніших  проблем  як для  дослідників,  так  і  для 
самих  Церков.  Є  Церкви,  які  з  точністю  до  одиниці  можуть  назвати  кількість 
своїх вірних. Це, як правило, протестантські Церкви, в яких існує чітке членство. 
Проте  більшість  Церков і  конфесій лише  приблизно  визначають  своїх 
прибічників за кількістю хрещень, сповідань, присутніх на богослужіннях тощо. 
Деякі Церкви включають до своєї конфесії всіх вірних, в тому числі й дітей, інші
- лише так званих повних членів, прихожан певного віку.
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  Як правило, церковна статистика тенденційна і прагне завищити реальні 
показники.  Статистичний  облік  конфесійної  структури  суспільства існує  в 
небагатьох країнах, оскільки вважається, що, рахуючи вірних, держава порушує 
принцип свободи совісті. Навіть в найтоталітарніших країнах відмінений пункт 
про  віросповідну  належність  їх  мешканців.  Будь-які  статистичні  данні 
страждають  на  неточність  хоч  би  тому,  що  в  поліконфесійному  середовищі 
важко  віднести  вірних  до  якоїсь  певної  конфесії. Як  бути,  скажімо,  з  "просто 
християнами", які фіксуються і як християни, і як православні, і як прихильники 
УАПЦ. В цьому випадку їх рахують тричі. Хрестоматійним є випадок з Японією, 
де  віруючих  (за  переписом)  виявляється  майже  вдвічі  більше,  ніж мешканців 
країни‚ бо ж тут вони одночасно відносять себе як до синтоїзму як національної 
традиції,  так  і  до  якоїсь  конкретної  конфесії  християнського  чи буддійського 
толку.

  Географія  релігії,  в  частині  картографування  релігій,  є  практичною 
наукою, яка сьогодні постає перед неабиякими складнощами, пов’язаними з тим, 
що в силу глобалізації світу, що призводить до масових міграцій, діалогу культур 
і  народів,  змішаних  шлюбів  тощо,  звичні  кордони  релігій  поступово 
розмиваються. Багатоконфесійність як реальність і прицип існування модерного 
суспільства,  що  закріплено  в  понятті  свобода  совісті  і  свобода віросповідань, 
сприяє затребуваності і професіоналізації у картографуванні релігій, загалом у 
географії релігій.

Видрукувано в монографії « Дисциплінарне релігієзнавство». ( К., 2010).

7. ЕТНОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ - НАУКА ПРО ВЗАЄМОДІЮ
РЕЛІГІЙНОГО І НАЦІОНАЛЬНОГО ЧИННИКІВ

  Етнологія релігії – це порівняно молода сфера релігієзнавства, що виникла 
як наслідок міждисциплінарного дослідження етносу і релігії. Саме вона вивчає 
велике багатоманіття аспектів взаємодії і поєднання цих суспільних феноменів, 
хоча, як відомо, релігія й етнос постають об’єктом уваги різних галузей науки -
релігієзнавства, етнології, антропології, етнографії, культурології, історії та ін. 
Кожна з них у своєму контексті аналізує їх сутність, функціональність, історію, 
навіть  якийсь  специфічний  аспект  їх  взаємодії.  Поява  ж  етнології  релігії  як 
окремої сфери релігієзнавчої науки зумовлена необхідністю цілісного підходу до 
вивчення  складної  системи  відносин  “релігія-етнос”  у  всьому  їх  різноманітті 
форм, видів, типів. Синтетичність суспільних феноменів, які виникли внаслідок 
взаємодії етносів і релігій, покликали до життя спочатку комплексні дослідження 
цих  явищ,  а  пізніше - й  синтез  наук,  які їх  вивчали.  Останнє  – це  свідчення 
подальшого  розвитку  людського  пізнання,  необхідний  етап  на  шляху 
поглибленого  розуміння  взаємин  етнічного  та  релігійного.  Ці  суспільні  явища 
впродовж  історії  настільки  тісно  переплелися  між  собою,  що  в  певні  періоди 
суспільного  життя  істотно  впливали  на  тенденції  і  напрямки  всесвітнього 
історичного процесу, визначали характер формування його закономірностей.

Етнологія  релігії  як  відносно  нова  й  окрема  галузь  релігієзнавства,  що
виникла в результаті  міждисциплінарного дослідження етносу і релігії, вивчає
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різні  аспекти  їх  взаємодії.  По-перше,  в  рамках  етнології  релігії  вирішуються 
термінологічно-семантичні  проблеми:  як  визначати  і  який  смисл  вкладати  в 
поняття  етносу  і  релігії,  етнічної  релігії,  національної  релігії,  національної 
Церкви тощо. По-друге, ця наука розглядає онтологічний статус етносу і релігії, 
тобто те, як можливе існування релігії та етносу в їх взаємозв'язку та взаємодії. 
По-третє,  етнологія  релігії  ставить  і  вирішує  питання  того,  чи  є  релігія 
неодмінною, органічною ознакою етносу і чим є (в структурному відношенні)
релігія щодо етносу і етнос щодо релігії. Досліджуючи функціональність релігії 
та  етносу,  етнологія  релігії,  по-четверте,  займається  проблемою  походження  і 
початків  цих  двох  феноменів:  чи  вони  одно-,  а  чи  різночасові.  По-п'яте, 
з'ясовується вплив релігії на формування етносу і навпаки (як етнос формує свою 
релігію  і  які  зміни  вносить  в  чужі,  приймаючи  останні  як  свої). По-шосте, 
етнологія  релігії  визначає  ті  закономірності,  за  якими  розвиваються  етнос  і 
релігія у своїй взаємодії. І останнє, сьоме, етнологія релігії має спрогнозувати 
перспективи взаємозв'язків і взаємовпливів етносу і релігії на майбутнє.

  Як бачимо, предметне поле етнології релігії є дуже широке. Воно, власне, 
включає  весь  сукупний  релігійний  досвід  певних  етнічних  спільнот,  тобто  їх 
релігійні  уявлення  та  релігійну  практику,  зафіксовані  в  історії етносу  та  його 
релігії  пам'ятки  матеріальної  та  духовної  культури,  що  відображають  появу  і 
розвиток, природу і характер етнорелігійного зв'язку. Якщо коротко, то етнологія 
релігії вивчає релігійні аспекти життєдіяльності етносів та етнічні особливості 
релігійного  буття  окремої  особи-носія  певної  етнічності  або  загалом  етнічної 
спільноти.  Відтак  етнологія  релігії  покликана  виявляти  і  вивчати 
взаємозумовлені, складні й суперечливі зв'язки етнічного та релігійного життя. 
Саме тому, з’ясовуючи особливості змістовного наповненя етнології релігії як 
релігієзнавчої дисципліни, ми не зможемо униткнути повторення багато чого з 
того, про що йшла вже мова в параграфах третього розділу цієї книги.

  Сучасний  академічний  інтерес  української  науки  до  етносу  і  релігії 
пов’язаний  з  тим,  що  донедавна  вони  не  були  визначені  як  актуальні  для 
наукового вивчення, оскільки пануюча ідеологія віднесла їх до таких продуктів 
експлуататорського  суспільства,  які  в  майбутньому  мають  бути  подоланими. 
Необхідність комплексних досліджень в цій сфері стала очевидною ще у другій 
половині ХХ ст. Незважаючи на явну ідеологізацію науки в минулому, тогочасна 
школа етнографів та етнологів начолі з Ю.В.Бромлеєм отримала немало цікавих 
результатів, що дає підстави вважати її (зрозуміло, з певними обмовками) одним 
із  джерел  сучасного  “етнологічного  буму”  в  Україні.  Деякі  праці радянських 
етнографів того часу, зокрема В.Алексєєва, Ю.Бромлея, С.Арувтюнова та ін., і 
досі  не  втратили  своєї  актуальності  у  сфері  дослідження  етносу, етногенезу, 
етнічності тощо. Зокрема значимими є праці Л.Гумільова «Из истории Евразии»
(М., 1993), «Этнос и биосфера Земли» (М., 1994) .

  Вперше  про  етнологію  релігії  як  етнографічну  субдисципліну  було 
заявлено  ще  у  80-х  роках  минулого  століття,  коли  дослідники  прагнули 
окреслити предметне поле цієї галузі знань. Остання визначалася як наука про 
релігії народів світу, ранні форми релігії, релігійне життя етносів. Розуміючи те,
наскільки  релігія  і  етнос  взаємопов’язані  та  взаємозумовлені,  відзначаючи
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спорідненість об’єктів пізнання етнології релігії та історії релігії, вчені все ж таки 
прагнули розвести їх, вважаючи, що для етнології релігії основним є опертя на 
етнографічні, а не історико-релігійні джерела. Така явно однобічна етнографічна 
спрямованість позначилася і на тогочасному визначенні змісту етнології релігії 
як науки. Навряд чи можна погодитися з таким свідомим обмеженням її лише 
релігіями первісних суспільств, тобто проблемою походження релігії, релігіями 
сучасних  примітивних  племен,  за  якими  можна  реконструювати  появу 
релігійних  вірувань  та  культів,  виділити  найархаїчніші  релігійні  комплекси. 
Незважаючи  на  окремі  спроби  подолати  етнографізм  етнології  релігії  шляхом 
розширення  сфери  її  досліджень  за  рахунок  нових  тем,  їй  фактично  було 
відмовлено в науковій самодостатності.

  Хоча  ідея  про  виокремлення  етнології  релігії  у  відносно  самостійну  і 
цілісну  науку  не  знайшла  належного  розвитку,  дослідження  етнорелігійних 
процесів  відбувалося  в  рамках  етнографії,  історії,  соціології, філософії, 
наукового атеїзму. Одними з перших, хто почав їх розвивати ще в радянські часи, 
були російські, литовські та українські вчені Я.Мінкявічюс, О.Іпатов, І.Болотін, 
В.Зоц,  М.Кирюшко,  І.Мигович,  О.Шуба  та  інші.  Спираючись  на  марксизм  як 
загальну  теорію,  вони  звернули  увагу  на  теоретичні  проблеми  взаємозв’язку  і 
взаємовпливу національного та релігійного, як правило, безвідносно до певної 
конфесії  або  конкретної  нації.  Їхні  праці  стали  своєрідним  підсумком 
осмислення  етнічних  і  релігійних  проблем  в  радянській  літературі. 
Запропонувавши  допустимі  визначення  деяких  етнорелігійних  явищ, 
дослідивши окремі закономірності взаємозв’язку між релігією та нацією, автори, 
як правило, обмежувалися демонстрацією конкретного матеріалу нерадянських 
реалій, які було прийнято критикувати і засуджувати. «Українське питання», як 
і  татарське,  естонське,  кавказьке  чи  будь-яке  інше,  було  винесено  за  скобки 
теоретико-практичних  досліджень.  Про  реальні  проблеми  Церков  чи 
антинародну політику держави у сфері суспільно-релігійних відносин, зокрема 
дискримінаційні заходи проти українських автокефальних православних, греко-
католиків  та  протестантів,  не  говорилося.  Проте  радянські  вчені все  ж 
актуалізували  такі  проблеми  власне  етнології  релігії,  як  зв’язок  походження 
релігії та етносу, вплетеність релігії в соціальну, а відтак і в етнічну структуру 
суспільства, залежність різних форм релігії не тільки від класовості суспільства, 
а  й  від  конкретного  етнічного  середовища,  наявність  рис  етнічного  характеру 
навіть  у  світових  релігіях,  функції  релігії  щодо  етносів.  Явне домінування 
теоретичного компоненту в осмисленні етнорелігійних проблем може свідчити 
про  необізнаність  науковців,  їхню  ідеологічну  заангажованість  або  про 
прагнення  заховатися  від  реальних  проблем,  які  час  від  часу  ставили  перед 
суспільством  І.Дзюба,  М.Руденко,  В.Чорновіл,  Л.Костенко,  І.Калинець, 
М.Маринович, В.Стус та багато інших.

  Деякі  дослідники  все  ж  звернули  увагу  на  суперечливість  процесу 
взаємодії національного і релігійного. З одного боку, в умовах багатоетнічності 
і багатоконфесійності для стабільності суспільства пріоритетним є збереження 
віротерпимості,  формування  толерантності  в  міжнаціональних  і  міжрелігійних
відносинах, а з іншого – зростання національної самосвідомості кожного народу,
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загальне  піднесення  рівня  релігійності  суспільства,  збільшення кількості 
релігійних організацій, призводить до спричиненого релігійною роз’єднаністю 
людей  загострення  національних  відносин.  Такі  висновки  сьогодні 
сприймаються пророчими щодо розгортання духовно-релігійного відродження і 
національно-визвольних  подій  в  СРСР  наприкінці  80-х  – початку  90-х  рр. 
минулого століття.

  Новий  етап  в  дослідженні  етнічних  і  релігійних  проблем,  у  становленні 
етнології  релігії  розпочався  після  1991  року,  позначеного  небувалою 
зацікавленістю  етнічними  і  релігійними  явищами  в  Україні.  Саме життя 
актуалізувало  необхідність  інтенсифікувати  етнорелігійні  дослідження. 
Відчутну  допомогу  в  цьому  надали  праці  українських  науковців  із діаспори, 
зокрема  О.Бочковського,  Г.Ващенка,  Н.Григоріїва,  О.Кульчицького, 
В.Липинського, І.Лисяка-Рудницького, І.Мірчука, Л.Ребета, В.Старосольського, 
М.Шлемкевича, В.Яніва, Ст. Ярмуся та ін. Потужний вплив мали праці відомих 
релігійних  авторитетів  українського  народу,  зокрема  митрополита Андрея 
Шептицького  (особливо  його  книжечка  «Як  будувати  рідну  хату»,  1989)  та 
митрополита Іларіона (Огієнка) ( праця «Українська Церква», 1993).

  На  перших  порах  вітчизняні  вчені  зіткнулися  з  масою  проблем,  які  не 
розв’язані  до  цього  часу.  На  відміну  від  закордонної  науки,  яка поступово 
перейшла від емпіричних досліджень до теоретичних узагальнень, а пізніше – і 
до формулювання методологічних проблем, українська наука одночасно почала 
збирати  факти,  описувати  і  переосмислювати  явища,  визначатися  ідейно  та 
методологічно.

  За  останні  роки  в  етнологічних  і  релігієзнавчих  дослідженнях  відбулися 
якісні  зміни.  Особливо  успішними  є  етнополітологічні  пошуки.  Менш 
дослідженими, але не менш актуальними, є окремі аспекти загальної етнології та 
філософії  етносу,  зокрема  етномовні,  етнопсихологічні.  На  дослідження 
етнорелігійних  проблем  природно вийшли  й  релігієзнавці  України
(В.Єленський,  С.Здіорук,  М.Кашуба,  М.Кирюшко,  А.Колодний, Г.Надтока, 
О.Недавня, М.Рибачук, О.Саган, Н.Стоколос, О.Шуба, О.Уткін, П.Яроцький та 
ін.).

  Чи не найпершими в дослідженні етнорелігійних проблем стали невеличкі 
книжечки  галицьких  колег  В.Іванишина  і  М.Мариновича,  в  яких  було 
актуалізовано історію і сучасний стан релігійного життя в Україні, значимість 
християнського  дискурсу  для  формування  українського  народу,  становлення  і 
функціонування  національних  Церков,  зокрема  Греко-Католицької  Церкви,  їх 
роль у збереженні українства, а також запропоновано конкретні шляхи виходу з 
духовної  кризи  і  протистояння  православних  і  греко-католиків (Іванишин  В. 
Українська  Церква  і  національне  відродження.  – Дрогобич,  1990.  – С.88-93;
Маринович  Мирослав.  Україна  на  полях  Святого  Письма.  – Дрогобич,1991.-
С.63-69). Ці розвідки, які вперше так чітко сформулювали прагнення свідомих 
українців-християн до встановлення в Україні справедливості в християнському 
розумінні, до навернення українців на виконання своєї історичної і євангельської 
місії миротворення, до побудови національної держави і плекання національної
ідеї  на  основі  християнських,  а  відтак  і  загальнолюдських вартостей,  на  довгі
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роки стали тими відправними і мотивуючими до вивчення етнорелігійних питань 
матеріалами,  які  опосередковано  вплинули  на  зливу  історичної,  соціально-
політичної,  релігієзнавчої  аналітики,  що  з’явилася  в  середині  90-х  років 
минулого століття.

  Релігія  та  етнос - явища,  які,  незважаючи  на  відмінність  своєї  природи, 
тісно  пов'язані  між собою  онтологічно,  історично,  функціонально.  Цей  зв'язок 
настільки  глибокий  і  тривалий,  що  постає  питання  про  релігію  як одну  із 
етнічних  ознак  народу.  Але,  розглядаючи  взаємозв’язок  і  взаємозалежність 
релігії і етносу, слід усвідомлювати, що ці явища відмінні. Релігія, як ніякі інші 
суспільні  феномени,  що  виступають  суто  природними  вимірами  людської 
дійсності,  відображає  трансцендентні  сфери  буття  людини.  Вона є 
ірраціональним  вираженням  вищого  щодо  людини  буття.  Етнос  же - не 
надприродне  явище,  а  результат  взаємодії  різних  складових  у  процесі 
природного творення певної спільноти людей, які пов’язані різними нитками в 
соціально-економічній, культурній, географічній та інших сферах. Якщо релігія 
покликана  наблизити,  пов’язати  людину  з  Богом,  то  в  рамках  етносу  людина 
пов’язується з подібними до себе людьми свого племені, народності, нації. Як 
бачимо, онтологічні основи буття людини в релігії та етносі - відмінні. Вони не 
можуть заміщувати один одного і навіть не є рівнопокладеними. Етнос і релігія 
різноплощинні:  етнос  – природна,  соціальна,  культурна,  навіть  економічна 
одиниця, релігія за своєю суттю є трансцендентним явищем.

  Під  час  етногенезу,  на  відміну  від  націогенезу,  релігія  постає одним  із 
найважливіших  компонентів  цього  процесу.  Вважається,  що  всі  релігії  є 
етногенетичними,  бо  їх  поява  і  розвиток  відбувався  в  рамках  певного 
соціального,  в  т.ч.  етнічного,  організму,  який  витворював  і свою  релігію,  їй 
притаманний  культ,  специфічну  форму  колективного  чи  індивідуального 
усвідомлення і переживання  трансцендентного,  форму  вшанування  та 
поклоніння  йому.  В  первісних  суспільствах  релігія  стала  єдиною зримою 
формою  виявлення  етнічного.  Саме  в  релігії  фіксуються  конкретні культурні 
досягнення  етнічної  спільноти,  а  відтак  і  рівень  її  розвитку.  В первісну  епоху 
існували  тісні  зв'язки  між  релігією  та  етносом,  між  плем'яними культами  та 
плем’ям, серед якого вони були поширені. Тому є всі підстави говорити про збіг 
в той час релігійного та етнічного, про їх тотожність. Релігія виступає засобом 
вираження плем'яної (протоетнічної) належності.

  Релігійні уявлення у кожного народу своєрідні, відмінні від інших, тісно 
пов’язані з їх етнічною картиною світу. Це тому, що релігія фіксує в понятті Бог 
результати пізнання світу, самої людини, весь (на перших порах) духовний (і не 
тільки) досвід етносу. Відтак релігія дає не тільки універсальні, а й перш за все 
етнічні форми осмислення людиною глибинних основ буття. Кожному народові 
характерне  своєрідне  сприйняття  трансцендентного,  через  призму якого  етнос 
організовує та відтворює світ.

  Зростаючи  разом  з  етносом,  його  релігія  сприяє  формуванню  народу, 
інтегрує  його  завдяки  спільній ідеології,  єдиному  віровченню,  відправі  культу 
тощо. Така  релігія зберігає народ, його традиції, транслюючи їх з покоління в
покоління.  Як  наслідок  взаємодії  релігійного  та  етнічного,  формується
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етнорелігійність, яка відрізняє не тільки релігію від релігії, а насамперед народ 
від народу. Тому належність індивіда до певної релігії виступає як його етнічна 
належність.

  З розвитком людства як етноспільноти зафіксований на початковому етапі 
збіг етнічного та релігійного поступово втрачається. В етнорелігієгенезі різних 
народів етнічне, порівнюючи з релігійним, довгий час є визначальним чинником. 
Але  з  часом  релігійне  в  людській історії  починає  домінувати,  порівнюючи  з 
етнічним,  що  стає  вторинним  і  дещо  несуттєвим.  І  лише  у  нові,  а особливо  в 
новітні  часи  етнічне  бере  реванш:  відзначається  сплеск  національних  рухів.  В 
утворених  секулярних  суспільствах  етнічне  у  взаєминах  із  релігійним  набуває 
домінантного значення.

  Якщо для етносу релігія, безумовно, є характерною ознакою, оскільки, як 
правило,  кордони  етнічного  і  релігійного  збігаються,  то  для  нації  наявність 
релігії  як ознаки  не  є  обов’язковою.  Це  стосується  особливо  сучасних  націй, 
скажімо, американської, де релігія (якась конкретна) не виступає національним 
критерієм.  Навіть  українців,  які  більш  етнічно  й  релігійно  гомогенні,  ніж 
американці, не можна ототожнити з якоюсь однією релігією. На сьогодні жодний 
народ в світі не зберіг своєї релігійної однорідності. Людство перетворилось на 
багатоетнічну та полірелігійну спільноту.

  Таким чином, онтологічний та історичний зв’язок між релігією та етносом, 
в  результаті  якого  буття  будь-якої  релігії  можливе  і  реальне  лише  в  рамках 
певного  етносу,  де  вона  виникає,  функціонує,  трансформується,  дає  підстави 
вважати релігію певним етнічним індикатором народу. В такому разі в структурі 
етносу релігія не є домінуючою, а лише доповнюючою складовою. Як правило, 
тут  мова  може  йти  не  про  релігію  взагалі,  а  про  конкретні  її  конфесійні 
визначеності.

  Етнос  щодо  релігії  виступає  необхідним  ґрунтом  (основою)  для  її 
виникнення: він  є  тим  полем  реального  буття  релігії,  де  вона  розгортає  свої 
трансцендентні  смисли.  Релігія  щодо  етносу  постає  суперечливим, 
поліваріантним  за  своїм  характером  духовним  важелем  впливу,  який  виконує 
різні функції.

  Відзначимо  те,  що  етнорелігійні процеси  у  світі  протікають  за  певними 
закономірностями, які притаманні всім релігіям і всім етносам. Це, насамперед, 
зумовленість  того  чи  іншого  типу  релігій  та  етнічних  утворень  кліматом  та 
географічним  середовищем,  в  якому  проживають  людські  спільноти. Від 
зовнішніх обставин залежить не тільки загальний фізичний вигляд представників 
етносу, а й характер їх ментальності, стиль і спосіб мислення, а зрештою - і типи 
релігій,  зокрема  активні  чи  споглядальні,  пристосовницькі,  світовтікальні  чи 
світоопанувальні. Зрозуміло, що поява тих чи інших релігій спричинена стадією 
розвитку і рівня свідомості людини, її пізнавальними можливостями, глибиною 
осягнення  нею  світу  земного  і  світу  трансцендентного,  що,  природно, 
закладається національною культурою та традицією. Етнорелігієгенез залежить 
від  ступеня  соціально-економічної  зрілості  суспільства,  який  визначає 
швидкість, інтенсивність, напрямок, перспективи його поступу. 
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  В  процесі  етнорелігієгенезу  можна  виділити  дію  одночасно  двох 
тенденцій.  Одна  з  них  направлена  на  етнізацію  (обетнічення  або 
онаціональнення)  людського  суспільства  та  релігій,  які  в  ньому з’являються, 
друга – на універсалізацію етнічного й релігійного життя людей, тобто деякою 
мірою на денаціоналізацію всіх сфер, в т.ч. і релігійної, людської діяльності. Як 
свідчать  історичні  факти,  етнорелігієгенез  протікає  у  відповідності  до  закону 
протидії,  коли  інтенсивність  і  результативність  етнорелігійного розвитку 
пропорційні ступеню протидії йому. Чим сильніша протидія, тим вищий рівень 
розвитку,  загострення етнорелігійних  змін,  а  чим  вищий  цей  рівень,  тим 
сильніша протидія йому.

  Особливістю сучасних етнорелігійних процесів можна вважати те, що вони 
вже  не  відбуваються  в  рамках  окремого  народу,  незалежно  від  інших 
етнорелігієгенезів.  Останні  тісно  пов’язані  між  собою,  тобто  протікають  і  в 
горизонтальному, й у вертикальному вимірі. Це означає, що на етнорелігієгенез 
якогось народу безпосередньо впливають подібні процеси інших народів. Відтак 
етнічний  і  релігійний  розвиток  якоїсь  спільноти  все  менше  залежить  від 
внутрішніх,  іманентних  даній  етнічній  одиниці  причин.  Він  дійсно  стає 
елементом загального, вселюдського етнорелігієгенезу, підпорядковується його 
законам,  тенденціям,  часовим  вимірам.  Сьогодні  умовою  здорового 
етнорелігійного розвитку є збереження і розквіт всіх етносів, а не асиміляція чи 
поглинення  великими  націями  малих.  Цілісність  і  цінність  людства - в  його 
етнічному і релігійному багатстві.

  Характерною  рисою  сучасності  є  різноманітність  не  тільки  народів  та 
релігій,  а  й  багатоваріантність  самого  етнорелігієгенезу.  Всупереч  колись 
пануючій  думці  про  уніфікацію  всіх  суспільних  процесів,  в  тому числі  й 
етнорелігійних,  все  більш  популярною  стає  думка  про  неповторність 
історичного  й  екзистенційного  досвіду  кожного  народу,  який  не  можна 
схематизувати,  бо  збідниться  багатство  і  унікальність  шляхів  реалізації 
глибинного потенціалу різних національних культур.

  І  останнє,  етнорелігієгенез  має  незворотний  характер.  Ті  зміни, які 
відбулися в етнічному і релігійному обліку світу, окремих народів, не можливо 
повернути. Тому будувати майбутнє людство як цілісність етнічних спільностей, 
не враховуючи при цьому їхню історію чи відроджуючи колись існуючі народи 
та  їх  релігії  – нездійсненна  мрія,  політична  утопія.Протягом  людської  історії 
функції і роль релігії щодо етносів неодноразово змінювалися із-за складності 
етнічних  процесів,  які  характеризуються  не  лише  виникненням  і  розвитком 
етносів, а й їх занепадом та знищенням. Так, скажімо, компенсаторна функція 
релігії, яка щодо суспільства загалом постає як зняття у трансцендентному вимірі 
життєво  важливих  суперечностей  і  проблем  людського  буття,  на рівні  етносу 
виявляє  себе  як  зняття  тих  проблем,  які  набули  етнічних  форм,  і заміщення 
реальних  проблем  суто  етнічного  існування.  Компенсаційна  функція  релігії 
щодо  конкретного  народу  виявляється  в  тому,  що  вона,  виводячи  реальні 
цінності даного етносу із світу земного в світ небесний (сакралізація тутешнього 
життя)  фактично  заміщує  їх  у  специфічній  формі,  відображає  історичні  і
повсякденні умови його життя за допомогою релігійно-міфологічних символів,
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малює перспективи народу, дає надію нездійсненним сподівання пригніченого 
народу, чим, власне, виповнює реально неіснуючу рівність народу. Урівнюючи 
людей в рамках однієї етнічної спільноти, релігія в такий спосіб знімає гостроту 
соціальних конфліктів в суспільстві.

  Якщо конкретизувати щодо етносу загальну світоглядну функцію релігії, 
яка  задає  граничні  критерії  людського  життя,  то  релігія  формує не  лише 
універсальні  світоглядні  установки  і,  як  правило,  в  етнічних  формах,  але  й 
етнічно означену уяву про світ. В рамках етнічної релігії, де етнічна та релігійна 
картини  світу  збігаються,  ця  функція  позитивна  в  частині  збереження 
універсальних  знакових  комплексів,  який  виокремлюються  через  єдиний 
лексичний  фон,  що  наявний  в  свідомості  людини  тієї  спільноти,  до  якої  вона 
належить.  З  появою  в  етнічному середовищі  чужої  для  нього  релігії  виникає 
конфлікт  між  етнічною  і  новорелігійною  картинами  світу.  Є  підстави 
стверджувати, що етнічна картина світу взаємодіє з релігійною, в результаті чого 
змінюються  старі  і  утворюються  нові  синтетичні  константи  етнічного 
світогляду.

  Виконуючи свою комунікативну функцію, релігія на загальнолюдському 
рівні постає як засіб зв’язку віруючих з Богом в рамках якогось віросповідання, 
конфесії,  Церкви.  Ця  ж  функція  щодо  етносу  є  домінантою  у  стосунках 
одновірців,  яка  ґрунтується  на  етнічній  єдності,  сприяючи  зближенню  і 
контактам єдиновірців.

  Релігії характерна ще одна роль щодо етносу – інтегративна, завдяки чому 
забезпечується зв’язок, злагода, згуртованість одновірців. В рамках етнорелігій 
зв’язок етносу за віросповідною ознакою ґрунтується на кровному родстві. Із-за 
пріоритетності  етнічного  в  етнічних  релігіях  останні  краще  інтегрують  етнос, 
ніж  світові  релігії,  для  яких  релігійні,  а  не  етнічні  цінності є  домінантними. 
Етнічні  релігії  прагнуть  до  національної  єдності  і  солідарності,  в  той  час  як 
світові  релігії  переслідують  іншу  мету  – єдність  релігійну,  солідарність  всіх 
народів,  але  за  віросповідним  принципом.  Похідними  від  інтегративної  є 
етноформуюча,  етноідентифікаційна,  етноконсолідаційна,  етнозберігаюча  та 
інші функції релігії. В період зародження і утвердження етносу релігія виступає 
як інтегратор останнього, а на етапі життєдіяльності нації, особливо при загрозі 
для її існування, релігія щодо етносів виконує зберігаючу роль. Згадаємо роль 
зороастризму  в  збереженні  гебрів  та  парсів  чи роль  греко-католицизму  в 
самозбереженні українського народу.

  Релігія тоді є позитивною силою щодо етносу, коли повністю або частково 
вплетена в етнічну структуру народу, коли збігаються конфесійні та географічні 
кордони  етнічної  спільноти,  якщо  релігія  і Церква  включені  до  національної 
культури,  коли  відбувається  в  масовій  свідомості  ототожнення  конфесійної  та 
етнічної належності через призму самоусвідомлення й самовідчуття за моделлю
“українець-православний”,  “узбек-мусульманин”,  “швед-лютеранин”,
“бірманець-буддист” тощо. Тільки в цьому разі можна говорити про виконання 
нею  інтегративної  функції.  Але  на  сьогодні  таких  монолітних,  релігійно 
гомогенних націй майже не лишилося. Абсолютизувати роль релігії щодо етносу
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виключно в інтегруючих детермінантах не  слід, бо на стадії становлення нації 
або самозбереження вона може бути різною.

  Будучи  спрямованою  на  зміцнення  однорідності  якогось  етносу,  релігія 
виконує  внутрішньоетнічну  (або  інетнічну)  функцію,  тобто  цементує  ядро 
народу,  нівелює  відмінності  або  розбіжності  між  наявними  всередині  нього 
субетнічними  або  етногеографічними  групами.  Виконуючи  цю  функцію,  роль 
релігії  зростає,  оскільки  повноцінна  трансляція  етнічного  досвіду  і  традицій 
неможлива без залучення релігійних каналів. А це тому, що в релігії, особливо 
національній,  закладена  модель  етнічної  цілісності.  В  процесі  консолідації 
етносу  релігія  утверджує  її  всіма  своїми  складовими.  Так,  культ задовольняє 
етнос  в  його  зміцненні  через  виконання  культових  дій  з  хрещення дітей, 
весільних та поховальних церемоній тощо. Саме культ регламентує національну 
поведінку,  зберігає  її  етнічні  стереотипи.  Індивідуальна  подія, багаторазово 
повторюючись  серед  етносу,  забезпечує  структурний  ритм  етнічного  поля, 
маніфестує спільність історичної долі.

  Розглядаючи  роль  релігії  в  етногенезі  з  точки  зору  лише  її 
функціональності,  ми  свідомо  відмовляємося  від  визнання релігії активним і 
cуперечливим фактором соціальних  і  духовних  змін,  зокрема чинником 
етноісторії,  етногенезу,  етнорозвитку  людства.  Традиційно  релігія  подається 
винятково як похідне від породжуючого її соціального середовища, а відтак як 
пасивний наслідок, а не причина локальних або глобальних суспільних, в т.ч. й 
етнічних,  змін.  Надаючи  релігії  лише  консервативну,  зберігаючу, тобто 
охоронну,  функцію,  ми  сприймаємо  її  лише  як  надбудову  над  соціальними 
відносинами з дуже пасивною роллю в етнопроцесах. Якщо ж розглядати релігію 
як складову соціального процесу, тоді вона постає фактором соціальних змін, а 
не лише основою стабільності суспільства. Великі релігійні рухи мали значення 
для диференціації основних типів суспільства, для створення окремих етносів, 
окремих цивілізацій. Ідеї, які були закладені в цих релігіях, здатні були істотно 
зрушити  традиційні  суспільства,  змінити  світові  парадигми  і  смисли  людської 
життєдіяльності,  але  за  умови  певної  відповідності  тієї  чи  іншої  релігії 
смислопокладеній діяльності етносу.

  Функціоналістська модель релігії однобічно підкреслює позитивний вплив 
релігії  на  етнос  і  недооцінює  той  факт,  що  він  не  завжди  був  поступальним, 
інтегративним.  Часто  релігія  мала  дестабілізаційний  й  асоціальний  вплив. 
Більше того, одна й та ж релігія може слугувати цілям національної консолідації
(католицизм  в  Польщі)  чи  сприяти  асиміляції  впливів  з  боку  інших  націй
(католицизм  в  Чехії),  а  також  може  викликати  етнічні  конфлікти, а  відтак  й 
дезінтегрувати  суспільство.  Проте  роль  релігії  не  зводиться  лише  до 
функціональної чи дисфункціональної. Випадки, коли релігія виступає як фактор 
дезінтеграції,  конфлікту,  руйнування,  не  говорить  про  її  негативну  природу. 
Конфлікт на одному рівні може сприяти інтеграції на іншому.

  Якщо  оцінити  роль  релігії  як  сумарний  результат  і  наслідок  впливу  на 
етнорозвиток  людства,  то  вона  є  важливою,  а  в  деякі  періоди  історії  –
визначальною, проявляючись в діалектиці своїх амбівалентних значень. Наукове
з'ясування ролі релігії передбачає комплексність: з одного боку, релігія виступає
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інтегративним фактором, який підтримує стабільність етнічної системи і загалом 
суспільства;  з  іншого - релігія  є  джерелом  перемін  в  соціальній  сфері,  які 
одночасно викликають зміни і в самій релігії.

Видрукувано в працях «Академічне релігієзнавство». За ред. А.Колодного
( К., 2000) та «Дисциплінарне релігієзнавство» ( К., 2010).

8. ДУХОВНА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ
ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

За двадцять п’ять років багато що змінилося в державно-церковних відносинах
(ДЦВ).  Переважна  більшість  спірних,  а  інколи  й конфліктних  проблем  між 
державою і Церквами розв’язано. Але освіта все ще залишається тим полем, з 
якого не збирається йти держава і на яке претендує Церква.

  Що  заважає  двом  суб’єктам  цих  відносин  спільно  вирішити  проблеми 
розвитку  релігійної  освіти?  Взагалі  обговорити  освітянські  справи?  Почути 
потреби  держави  в  цій  галузі,  її  громадян - як  віруючих,  так  і  невіруючих?
Організувати широкі громадські, а не тільки вузькі парламентські слухання?

Причин багато - і об’єктивних, і суб’єктивних, і фінансових, і соціально-
економічних, і навіть психологічних. Коли починаєш розкручувати цей клубок 
проблем,  то  виходиш  на  такий  фактор,  як  відсутність  бажання  і  недостатня 
вмотивованість  тих,  від  кого  залежить  змінити  ситуацію,  особливо  з  боку 
держави,  її  представників,  як  на  всеукраїнському,  так  і  регіональному  рівні. 
Бракує  творчого  і  відкритого підходу  до  проблеми,  яку  не розв’язати  старими 
методами.

  В масовій свідомості, панують негативні стереотипи щодо альтернативної 
освіти,  щодо  змісту  і  форм  релігійного  виховання,  щодо  їх  доцільності.  В 
корумпованому українському  суспільстві  в  будь-якій  суспільно  значимій 
ініціативі схильні бачити чиюсь вигоду, а не благо для громади. Тому безпечніше 
заборонити,  ніж  дозволити  впровадити  щось  нове,  незнайоме,  неперевірене, 
підозріле.

Як тут впроваджувати релігійну освіту, якщо все проти неї?
Перш за все бракує широких знань про історичний досвід інших країн в цій

галузі,  вражає  необізнаність  у  власному  історичному  минулому,  коли  Церква, 
будучи  духовною  силою,  акумулятором  і  транслятором  моральних  знань, 
ставала надійним партнером державі, а при відсутності останньої – була єдиним 
просвітителем і вихователем народу.

  Україна  взагалі  слабо інтегрована до  сучасних педагогічних  методик,  на 
основі яких розробляються авторські програми і проекти в освіті, а тим більше в 
сфері навчання релігії або про релігії, які б зацікавили суспільство бути релігійно 
обізнаним.  Не  ідеалізуючи  знання  європейців  щодо  християнства  чи  ісламу, 
буддизму чи іудаїзму, припускаємо, що в країнах Європи про це знають більше, 
ніж  в  нашій  державі.  Свідченням  цього  є  Толедські  угоди  з  навчання  релігії  і 
переконань в державних школах Європи (2007)410.
                                                 

  
   

 
 

410 Докл.: Амбросевич-Якобс Й. Рекомендації ОБСЄ у сфері вивчення релігії (Толедські принципи) // Релігійна 
свобода. Наук. Щорічник. – К., 2008. – №13. Релігія в постмодерном3у суспільстві: соціально-політичні, правові
та конфесійні аспекти. – С.186-192.
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  Треба усвідомити, що релігія реально присутня в житті суспільства. Вона 
нарешті повернула, а десь і наново виборола собі той статус, який вкладається в 
статистичні дані кількості релігійних громад і самосвідчень українців стосовно 
їхньої релігійності. Сьогодні 71% українців заявляє про свою віросповідність411.
Наявність самої релігії передбачає і необхідність релігійної освіти. Соціальним 
тлом  освіти  виступають  віруючі  люди  різних  конфесій,  які  навчають  і  які 
навчаються,  в результаті  чого обмінюються  знаннями, інформацією,  досвідом. 
Чи  є  в  Україні  ця  соціальна  база?  І  чи  достатня  вона  для  наявності  релігійної 
освіти?

  Які ще аргументи потрібні українській державі, щоб збагнути свій прямий 
обов’язок – сприяти створенню умов для розвитку релігійної освіти, через яку 
громадяни України реалізовують своє право на свободу совісті і віросповідань?
Як переконати народних депутатів Верховної Ради України прийняти відповідні 
закони, які б надали право і можливість засновувати навчальні заклади Церквою, 
підтримувати їх, оскільки там вчаться українські діти, такі самі, як і в світських 
закладах, про яких держава має дбати як про представників молодого покоління, 
незалежно  від  їх  світоглядних  орієнтацій  та  конфесійної  належності,  реально 
продемонструвати, що для держави немає рідних і рідніших громадян, церков, 
навчальних закладів тощо.

  Державі громадяни мають постійно нагадувати, що влада утримується на 
податки  всіх  працюючих  громадян - і  православних,  і  католиків,  і  греко-
католиків,  і  протестантів  та  навіть  кришнаїтів  і  мусульман.  За це  держава 
повинна  гарантувати  всім  свободи  і  права,  які  існують  і  в  сфері освіти, 
забезпечувати громадян умовами, за яких ці права і свободи реалізовуватимуться 
якнайкраще. Чому б державі не підтримати релігійні навчальні закладах друком 
підручників,  покриттям  витрат  на  викладання  загальноосвітніх  дисциплін
(історія України, українська ті іноземна мова тощо), не створити пільгові умови 
для  оренди  приміщень, для  придбання  землі з  метою  побудови  шкіл?  Чи 
студенти і викладачі семінарій і академій, біблійних інститутів і шкіл релігійного 
лідерства не такі ж самі громадяни України?

  Релігійна освіта є вкрай важливою для самої релігії, релігійних організацій, 
через яку власне і відбувається відтворення релігійності. Людина народжується 
з  передчуттям  релігії,  із  здатністю  вірити,  але  конкретних  релігійних  форм  ця 
віра набирає завдяки освіті і вихованню, спочатку сімейним, а потім шкільним, 
вузівським.  Загалом  церкви  України,  за  поодиноким  винятком,  сформулювали 
свою  потребу  в  релігійній  освіті,  але  не  всі  здатні  ці  потреби реалізовувати  в 
повній мірі через брак досвіду, грошей, людських ресурсів.

  Релігійна  освіта  має  зайняти  відповідне  місце  в  житті  кожної  віруючої 
людини,  перетворитися  на  безперервну  освіту,  але  не  всі  конфесії  здатні 
надавати  таку  можливість  віруючому  – вчитися  все  життя.  Є  конфесії,  де  цей 
процес  добре  організований,  з  якого  не  випадає  жоден  вірянин,  будучи 
охоплений  різними  ступенями  релігійної  освіти  від  дитинства  і  до  старості,
                                                 

 

   
 

411 Рівень і характер релігійності українського суспільства // Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. 
Інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу на тему: «Державно-конфесійні відносини в Україні, їх
особливості і тенденції розвитку», 8 лютого 2011. – – К.: Центр Разумкова, 2011. – С.31-53.
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змінюючи при цьому статус з учня на вчителя і навпаки.
  Дивно,  що  держава,  маючи  таку  солідну  соціальну  базу  для  розвитку 

релігійної  освіти,  ліберальне  законодавство  щодо  свободи  совісті  і  прав 
віруючих  людей,  діяльності  релігійних  організацій,  бажання  як  церков,  так  і 
самих  віруючих,  ніяк  не  збереться  і  не  створить  умови  для  розвитку  системи 
релігійної  освіти.  В  своїх  управлінських  структурах  держава  навіть  не  має 
спеціального  органу,  який  би  займався  цією  справою.  Формула  «школа 
відокремлена  від  церкви»  фактично  використовується  державою,  щоб 
виправдати свою бездіяльність в сфері релігійної освіти. Вона байдужа до цього 
сегменту  життя,  за  яким  стоїть,  за  постійними  нагадуваннями  Президента, 
урядовців, нардепів, духовність і моральність народу. Ратуючи за духовність і 
моральність,  держава  не  ратує  за  підготовку  тих,  хто  буде  формувати  цю 
духовність і моральність. А звідки та моральність і духовність візьметься, якщо 
зараз не подбати про її підтримку?

  Хіба  держава  не  зацікавлена  мати  освічених  та  інтелектуальних 
священиків,  пасторів,  чиї  дипломи  визнаються  за  кордоном,  але  не  у  власній 
державі?  Навчаючись  в  семінарії  чи  академії,  здобувши  бакалаврський  чи 
магістерський ступінь з теології і прослухавши при цьому безліч гуманітарних 
дисциплін,  опанувавши  трьома  класичними  і  декількома  іноземними мовами, 
чому  її  випускник  не  може  викладати  в  школі,  продовжувати  навчання  в 
аспірантурі  чи  докторантурі,  працювати  на  державних  підприємствах  чи  в 
культурних закладах?

  Заявляючи про відокремлення держави і релігійної освіти, держава розуміє 
його не як право на певну автономію, а як повне ігнорування, відлучення від себе
– ви не мої. А чиї? Йдеться про вивчення релігії якого народу? Хіба наші церкви
– це  церкви  не  українських  громадян?  Англійське  слово  «сепарація»,  яке 
використовується  у  західному  законодавстві  щодо  взаємин  церкви і  освіти, 
означає не стільки відокремлення, скільки поділ, розмежування повноважень та 
обов’язків.  Але  наша  свідомість  – пострадянська  і  посткомуністична  – звикла 
чути тільки відокремлення, в кращому разі нейтральне, а в гіршому – вороже.

Знайомлячись із досвідом європейських держав в сфері релігійної освіти412,
навіть в найсекулярніших країнах, бачиш, що релігійна освіта – не чуже явище, 
що  і  зафіксовано  в  Конституціях  європейських  країн,  в  спеціальних  законах 
держави,  де  визнаються  не  тільки  історичні  заслуги  релігійних  навчальних 
закладів,  але  й  з  пошаною  ставляться  до  нині  діючих  (напр.,  католицькі 
університети  Франції  і  досі  є  її  інтелектуальними  центрами).  Взаємини  між 
державою  і  релігійними  закладами  там  чітко  прописані.  Якщо  є  спеціальне 
законодавство, яке регулює релігійну освіту, то існує і спеціальний державний 
орган,  покликаний  управляти  і  контролювати  цю  сферу.  Для  підтримки  цієї 
конфесійно  орієнтованої  освіти  створені  міжнародні  структури,  наприклад 
Асоціація католицьких університетів чи Євро-Азійська акредитаційна асоціація 
для протестантських навчальних закладів, які покликані координувати навчання
                                                 

 
 

  
 

412 Див.: Робберс Г. Государство и религии  в европейском союзе. Под редакцией М.А. Воскресенского,  А.А. 
Красикова, Р. Н. Лункина, Р.А. Подопригоры, Л.С. Симкина и И.А. Шалобиной. – М.: Институт Европы РАН, ТЦ
Юнеско, 2009. – 719 с.
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в таких закладах, відповідати за його високі стандарти.
  На відміну від Європи, в Україні відсутнє спеціальне законодавство, яке б 

регулювало  сферу  релігійної  освіти.  Освітні  процеси  відбуваються  на  основі 
«Закону  про  освіту»  1991  р.,  де  у  ст.ст.  6,  8,  9  про  релігійну освіту  йдеться  у 
заборонному контексті (освіта незалежна від релігійних організацій, навчально-
виховний  процес  у  закладах  освіти  є  вільним  від  втручання  релігійних 
організацій,  залучення  учнів,  студентів  до  участі  у  релігійних заходах  під  час 
навчально-виховного  процесу  не  допускається,  заклади  освіти  в  Україні 
незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), 
мають  світський  характер,  крім  закладів  освіти,  заснованих  релігійними 
організаціями413). Релігійна освіта підпадає під дію Закону «Про свободу совісті 
та  релігійні  організації»  (1991).  Наявність  двох  законів,  в  одному  з  яких 
заборонена  релігійна  освіта,  а  в  іншому  – не  заборонена,  але  обмежена  лише 
духовними  навчальними  закладами  (Стаття  11.  Духовні  навчальні  заклади. 
«Релігійні  управління  і  центри  відповідно  до  своїх  зареєстрованих  статутів
(положень) мають право створювати духовні навчальні заклади для підготовки 
священнослужителів  і  служителів  інших  необхідних  їм  релігійних 
спеціальностей»414),  їх  суперечність,  не  дозвільний,  а  й  досі  заборонний 
характер,  не  сприяє  розвиткові  релігійної  освіти.  Така  освіта  і досі  не 
сертифікована,  не  ліцензійована,  тобто  потрібні  для  ведення  навчального 
процесу  юридичні  документи  відсутні.  Релігійна  освіта  поза  духовними 
навчальними  закладами  – нелегальна,  протизаконна.  А  все  тому,  що у  своїй 
діяльності держава спирається на документи майже 100-річної давнини, коли у 
відповідному Декреті було проголошено про відокремлення Церкви від держави 
і школи від Церкви.

  Релігійна освіта вважається державою справою Церков, які самі планують, 
організовують і забезпечують процес. При цьому суспільство, а скоріше держава 
не усвідомлює, що удосконалення системи освіти в Україні вимагає узгодження 
чинних  законодавчих  актів,  які  регулюють  відносини  в  цій  сфері, визнання 
можливості  співіснування  в  Україні  альтернативних  форм  навчання,  що  б 
відповідало  принципам  свободи  віросповідання  та  свободи  вибору освіти, 
активного  сприяння  з  боку  держави  появі  і  розвиткові  різноманітних 
освітянських моделей. Однією із перспективних форм альтернативних освітніх 
закладів  є  загальноосвітні  школи,  засновані  релігійними  та  громадськими 
організаціями.

  За  інформацією  Міністерства  освіти,  сьогодні  в  Україні  є  близько  двох 
сотень середніх приватних, а фактично альтернативних навчальних закладів. Це 
близько одного відсотка від загальної кількості середніх шкіл в Україні. В Європі 
ж  ця  цифра  становить  10—13  відсотків415.  Правда,  кількість  приватних  та 
спеціалізованих шкіл постійно зростає, оскільки суспільний запит на таку освіту 
є, а от відповідних дозвільних документів немає. 
                                                 

 
  

 
  

   

413 Закон України «Про загальну середню освіту». Витяги // Правові основи свободи совісті, релігій та релігійних 
організацій. Міжнародні та українські правові документи. – К., 2002. –С.104.
414 Закон України  «Про свободу совісті  та релігійні організації» // Правові основи свободи совісті, релігій та 
релігійних організацій. Міжнародні та українські правові документи. –С.75.
415 Україна молода. – 2007. – 16 березня.
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  Існуюча  колізія  між  окремими  положеннями  законів  в  частині,  що 
стосується  права  батьків  вільно  обирати  освіту  для  своїх  дітей та  права 
релігійних  і  громадських  організацій  на  створення  загальноосвітніх  шкіл,  має 
бути подолана.

  Не  держава,  а  батьки  мають  обирати,  а  відповідні  інституції,  зокрема 
церква  і  громадські  організації,  створювати  систему  релігійного навчання  й 
виховання.  Такий  підхід  вписується  в  конституційно-правовий  простір 
української держави, відповідає міжнародним стандартам у цій сфері, зокрема 
Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на підставі 
релігії  або  переконань,  проголошеної  резолюцією  36/55  Генеральної  Асамблеї 
від  25  листопада  1981  року416,  і  забезпечить  повноцінну  реалізацію  права 
громадян  на  свободу  віросповідання  та  свободу  вибору  освіти  із врахуванням 
прав дитини та її інтересів.

  Про необхідність зняття цієї проблеми постійно наголошується417. Ніби всі 
розуміють,  що  потрібно  вирішити  питання,  але  все  залишається  на рівні 
радянських часів. Неодноразово на законодавчому рівні вносилися поправки до 
існуючих  законів.  Зокрема,  у  Верховній  Раді  України  п’ятого  скликання  було 
зареєстровано  законопроект  №  2020  (серпень  2006  року,  автор  – народний 
депутат  В.Стретович),  який  пропонував  включити  релігійні  організації  до 
переліку суб’єктів, що можуть засновувати світські навчальні заклади. Релігійні 
організації зрівнювались у правах з громадськими організаціями та приватними 
особами, а тому, на думку авторів, проекти не потребували особливих механізмів 
участі релігійних організацій у процесі наданні світської освіти.

  В свою чергу, Міністерство освіти і науки України, на жаль, не сприяло 
ухваленню  зазначених  законодавчих  змін,  посилаючись  на  норму  Конституції 
України про відокремлення церкви від школи, а також на необхідність внесення 
комплексних змін до всієї системи законів про освіту. Зважаючи на таку позицію 
та через несприятливу політичну ситуацію у Парламенті законопроект № 2020 
був відхилений. Проте незабаром у Верховній Раді було зареєстровано проект № 
3160 (лютий 2007 року, автори – народні депутати Стретович, Боднар, Малишев, 
Марущенко), який за змістом дещо відрізнявся від свого попередника тим, що 
пропонував зміни та доповнення до усього комплексу освітніх законів. Але він 
так  і  не  був  розглянутий  депутатами,  його  навіть  не  було  внесено  до  порядку 
денного третьої сесії Верховної Ради п’ятого скликання418.

  Неготовність  або  небажання  українського  суспільства  розв’язати вузол 
суперечностей  між  реальністю  і  законом,  який  легітимізує  цю  реальність, 
гальмує розвиток релігійної освіти. Бо така освіта в Україні є. Існують середні та 
вищі школи, які фактично засновані релігійними організаціями, чи як приватні,

                                                 
 

 
  

  
 

 

416 Див.: Правові основи свободи совісті, релігій  та релігійних організацій. Міжнародні та  українські  правові 
документи. –С.16-20.
417 Див., напр., матеріали науково-практичних конференцій, круглих столів, зокрема: «Мораль. Релігія. Освіта».
Зб. наук. статей і матеріалів». – К., 2005.
418 Див. докл.: Васін М. Огляд законодавчої роботи Верховної Ради України VI скликання під час 
четвертої  сесії:  державно-конфесійний  аспект //  Електронний  ресурс:
http://irs.in.ua/index.php?option=com_content&
view=article&id=367%3A1&catid=37%3Aart&Itemid=64&lang=uk
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чи  як  від  дочірніх  структур  релігійних  організацій,  але  які  самотужки  мають 
протистояти  розгалуженому  бюрократичному  апарату  державної  влади,  що 
прагне  закрити  їх,  припинити  діяльність,  перетворити  на  звичайні  заклади, 
віднайти  протизаконні  важелі  впливу.  Держава  не  зацікавлена  надати  церкві 
автономію в освітянському процесі, тому використовує свою владу як політико-
правовий  інструмент  контролю  над  церквою. В  силу  того,  що  за  українським 
законодавство релігійні громади не мають право створювати приватні школи і 
видавати свідоцтва чи дипломи державного зразка, релігія в українських школах 
не  викладається.  В  навчальні плани  державних  шкіл  конфесійно  орієнтовані 
предмети не включені.

  Натомість факультативно впроваджуються курси християнської етики, за 
вибором батьків, поруч із звичайною – світською – етикою. Найпоширенішими 
регіонами викладання християнської етики є західні області України, де в рамках 
довготривалого експерименту вже 15 років викладається християнська етика. В 
школах  Києва  читаються  курси  «Дорогою  добра»,  в  школах  Криму  почали 
викладати «Основи православної культури» і «Основи ісламської культури». Всі 
названі  предмети  не  є  обов’язковими,  нормативними,  тільки  за  вибором  і 
письмовою згодою батьків.

  Викладання будь-якого предмету, а тим більше світоглядно орієнтованого, 
яким  є  християнська  етика,  обов’язково  забарвлено  особистістю  вчителя,  в 
даному  разі  – його  конфесійною  приналежністю,  маніфестація  якої  не 
дозволяється. Викладачі християнської етики мають спеціальний сертифікат про 
закінчення  курсів  перепідготовки,  але  успіх  цього  предмету  залежить  від 
переконаності самого вчителя, рівня його релігійності.

  Держава не фінансує релігійну освіту. І дуже рада з того, бо не вистачає 
коштів для утримання понад 30 тис. загальноосвітніх шкіл. Вперше за скільки 
років за ініціативою створеної відповідно до Наказу МОН № 941 від 20.10.2008 
року  громадської  ради  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України  з питань 
співпраці  з  Церквами  та  релігійними  організаціями  МОН  звернулося  до 
Міністерства фінансів України та парламентського Комітету з питань бюджету 
під час розгляду проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік» 
стосовно можливості  бюджетного фінансування друку підручників з предмету 
«Основи  християнської  етики»  для  122  тис.  дітей  державних  та  комунальних 
навчальних  закладів419.  Питання  вирішується.  Завдяки  цій  громадській  раді 
поставлено на обговорення галузевий стандарт з теології та умови присвоєння 
грифу МОН підручникам з богословських дисциплін.

  За релігійну освіту, яка провадиться в Україні, відповідальність несе тільки 
Церква.  Держава,  не  фінансуючи  останню,  не  цікавиться  справами таких 
закладів.  Виходячи  з  норми  закону  про  відокремлення  школи  від  Церкви, 
держава демонструє байдужість до цього сегменту освіти. А це немала кількість 
закладів: на початок 2010 року в Україні нараховувалося 12633 недільні школи420

(серед яких майже 40% – протестантські, 13% – католицькі, 46% – православні).

                                                 
    

  

419 Інформація Інституту релігійної свободи // http://www.irs.in.ua/index.php?option= 
com_content&view=article&id=459%3A1&catid=34%3Aua&Itemid=61&lang=uk
420 Релігійні організації в Україні (станом на 1.01.2010) // http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2010
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До системи релігійної освіти України на цей рік входять також 196 навчальних 
заклади, в яких навчається 9012 студентів денної і 8537 студентів заочної форми 
навчання421. Серед цих закладів православні складають 22,5%, католики 12%, а 
протестанти 64%. Є над чим задуматися, і не тільки релігійним організаціям чи 
батькам, а перш за все – державі, яка добровільно втратила вплив на цей сегмент 
соціуму,  на  молодь,  на  її  свідомість.  Можливо,  прийшла  пора  замість 
демонстративного  ігнорування  релігійної  освіти  з  боку  держави  проявити 
державну зацікавленість тим, що і як викладають в релігійних школах? Хто там 
вчителює і кого навчає? Як живеться цьому духовно-академічному середовищу?
Що  його  турбує?  І  не  для  того,  щоб  поставити  під  контроль  ще  одну  сферу 
суспільного  життя,  монополізувавши  її  до  нав’язливої  одноманітності  і 
однаковості, а для того, щоб зрозуміти: не люди для влади, а влада для людей, 
яка покликана захищати свободи і права тих, хто сповідує або не сповідує якусь 
релігію,  індивідуально  чи  спільно,  публічно  чи  приватно  виражає свої 
переконання у відправленні культів, виконанні релігійних та ритуальних обрядів 
і вчень422.

Важко  відроджувалася  релігійна  освіта  в  Україні.  Десь  вона  постала  на
сильній, але втраченій традиції, десь будувалась з нуля, на свої або спонсорські 
гроші. Існування релігійних закладів сьогодні – це заслуга не держави, а Церкви, 
патріотів  освітянської  справи,  всього  громадянського  суспільства.  Подальше 
функціонування  релігійних  закладів  залежить  від  ступеня  демократичності 
суспільства,  стану  свободи,  зокрема  релігійної,  в  ньому,  рівня усвідомлення 
владою міри своєї відповідальності за духовний розвиток країни та її громадян, 
від переконання віруючих людей в необхідності освіти і самоосвіти, і не тільки 
духовної.

Видрукувано в монографії «Релігія в контексті духовного життя»
(К.,2012) 
  
 
 
 
          

    
 

 

9. ЕКСПЕРТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЄЗНАВЦІВ:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА НАБУТИЙ ДОСВАІД

  Українське  релігієзнавство  свою  експертну  роботу,  спрямовану  на 
теоретичну  оцінку  наявних  релігійних  феноменів,  їх  функціонування  та 
перспективи розвитку, розглядає як частину практичного релігієзнавства - нової 
галузі  релігієзнавства,  яка  виокремилася  порівняно  недавно  і  серед 
дисциплінарних утворень займає в ньому особливе місце. Визначаючи об’єктом 
практичного  релігієзнавства  саме функціонуючу  релігію,  його  фундатор 
А.М.Колодний зазначав: «В сучасних умовах розвитку людського суспільства в 
його  цивілізаційних  вимірах,  різноманітності  й  специфічності  (передовсім  у

                                                 
  
 

 

421 Там само.
422 Див.:  Міжнародні  правові  документи  //  Правові  основи  свободи  совісті,  релігій  та  релігійних  організацій.
Міжнародні та українські правові документи. –С.10-65.

537



 
 

 

    

 

 

 

  

   

 

площині  сучасного  всеохоплюючого  впливу  глобалізації)  важливою у  своїй 
теоретичній  і  практичній  значущості  постає  проблема  місця,  ролі та  функцій 
релігії  в  означених  процесах.  Вона  сьогодні  надзвичайно  тематизувалася, 
зокрема  в  релігієзнавчому  дискурсі,  в  соціологічному  й  практичному  вимірах 
останнього. Йдеться про сутнісне осмислення, характеристику сучасних виявів 
функціональності  релігії  в  контексті  взаємодії  із  суспільством, з  його  різними 
сферами та людиною. Тобто в цьому аспекті увага концентрується на практичних 
координатах  означеної  взаємодії,  на  соціально-функціональних  параметрах 
буття релігійного комплексу (в їх конфесійному прочитанні), на рівнях, ступені 
й  наслідках  впливу  релігії  на  суспільство,  на  складові  його  архітектоніки,  а 
головне - на  особистість,  її  поведінку,  її  духовну  та  життєво-смислову 
самореалізацію» [Практичне релігієзнавство. Колективна монографія. За ред. А.Колодного 
і Л.Филипович. – К., 2012. – С.9.].

  Розгортаючи теоретико-методологічні засади практичного релігієзнавства, 
а заодно й експертизування, ми виходимо з того, що релігія є одним з важливих 
елементів  суспільного  життя,  який  міцно  вплетений  в  тканину  соціальних 
відносин,  буття  соціуму.  Таким  чином,  в  означеному  аспекті релігія постає як 
важлива  ланка  життєвих,  соціокультурних  зв’язків,  функціонування  якої  дає 
можливість зрозуміти її зміст, структуру, виникнення та розвиток, її суспільне і 
особистісне призначення. Релігія виявляє себе в цьому контексті як «соціальний 
факт» (Е.Дюркгейм), як «соціальний феномен» (К.Маркс). А це означає, що вона, 
функціонуючи в суспільстві, виконує цілий комплекс функцій, спрямованих на 
задоволення  специфічних  і  цілком  реальних  потреб.  Відтак,  релігія  є 
об’єктивним чинником,  що  здійснює  значний  у  функціональному  відношенні 
вплив на різні сфери суспільства, його інститути, на мотиваційну сферу віруючої 
людини, її поведінку, інтереси та ціннісні орієнтації.

  Дослідження  проблем  функціонального  вияву  релігії,  матриці 
оприсутнення останньої в бутті суспільства, віруючої особистості та релігійних 
спільнот  є  надзвичайно  актуальним  як  у  теоретичній,  так,  особливо,  і  в 
практичній  площині.  Функціональність  у  різних  іпостасях  її  вияву  є 
визначальним  об’єктом  осмислення,  аналізу такої  важливої  сфери 
релігієзнавства,  як  практичне  релігієзнавство [Див.  більш  детально  про  практичне 
релігієзнавство: Колодний А.М. Україна в її релігійних виявах. Монографія. – Львів, 2005. –
С. 310-312; Колодний А.М. Практичне релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху 
// Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. – К., 2009. – С. 212-214]. Саме в 
емпіричному вимірі вона виявляє себе не як щось зовнішнє, привнесене кимось 
або  чимось,  а  як  внутрішньо  іманентна  здатність  релігії  задовольняти  певні
(нерідко  специфічні)  потреби  людини,  соціуму  та  окремих  сфер  останнього. 
Звісно, йдеться про життєво важливі практичні потреби.

  Релігієзнавча експлікація феномену функціональності релігії в практичній 
площині її вияву, а також наслідків її впливу на людину, на окремі сфери соціуму 
є  фактично  експертизою,  яку  здійснюють  фахівці  щодо  тієї  чи  іншої  течії  та 
форми релігії, її присутності в релігійному полі, відносин з іншими релігіями і 
державою, суспільством. Дослідники не тільки проводять такі експлікації, але й 
узагальнюють  свій  досвід  як  експертів [Загребина  И.  Этические  аспекты
государственной религиеведческой экспертизы // Религия и право. – 2010. - №3; Качурова С.В.
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Етичні проблеми релігієзнавчої експертизи і нові релігійні течії // Українське релігієзнавство.
– 2000. – № 14. – С. 78-89; Майданевич Л.О. Релігієзнавча експертиза: сутність і її особливості 
//  Українське  релігієзнавство.  – 2011.  - №59.  – С.155-163;  Основы  религиоведческой 
экспертизы. Сб.науч. ст. – М., 2002; Пчелинцев А. В. Образование и мировоззрение эксперта 
как факторы государственной религиоведческой экспертизы // Право и образование. - 2011. -
№  2. - С.  102-110;  Титаренко  В.В.  Методологічні  особливості  релігієзнавчої  експертизи  як 
механізму  регулювання  відносин  у  суспільстві//Релігія  та  соціум.  Міжнародний  часопис.  –
Чернівці,  2013.  – С.78-85;  Титаренко  В.  Сущностные  и  методологические  проблемы 
религиеведческой  экспертизы  в  практическом  религиеведении  //  NOMOS.  – 2013.  - №79
[Електр.ресурс].  – Режим  доступу:  http://nomos-kwartalnikreligioznawczy.  blogspot.  com/;
Томаева Т.В. Методологические принципы религиеведческой экспертизы // Религия, политика 
и права человека. Материалы конф. — М., 2002; Хаварівський У.Б. Державна релігієзнавча 
експертиза в Україні: досвід та перспективи // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник -
2012  рік.  – Львів,  2012. - Кн.  2.  – С.  432-444;  Элбакян  Е.С.  Научность  религиеведческой 
экспертизы: возможность и необходимость // Новые вызовы свободе совести в современной 
России. Материалы межд. науч.-практ. конференции. Москва, Центральный Дом журналиста, 
26 июня 2012 г. – Москва, 2012 та ін.].

  Концептуалізуючи  їх  підходи,  можна  стверджувати,  що  практичне 
релігієзнавство,  осмислюючи  функціональність  релігії  як  об’єкт свого 
предметного поля, основний акцент робить саме на соціальному та людському 
аспектах її вияву, а в цьому контексті на місці й ролі релігії в бутті суспільства й 
віруючої  особистості,  розкриваючи  при  цьому  сутнісні  аспекти  даного 
релігійного  феномена,  його  соціальну  природу.  Таким  чином,  практичне 
релігієзнавство розглядає релігію як функціонуючу реальність, яка потенційно й 
фактично  (в  практичному  вияві)  постає  як  функціональна  система [Практичне 
релігієзнавство. – С. 11].

  В  понятійному  аспекті  «функціональність  релігії»  можна  розглядати  як 
певну  якісну  визначеність,  що  характеризує  іманентні  цьому  суспільному 
феномену  здатність  і  можливості  (внутрішні  й  інституційні)  задовольняти 
специфічні духовні, життєві потреби людини, релігійних спільнот й соціуму, що 
на практиці реалізуються через сукупність конкретних функцій.

  Із  змісту  цього  поняття  А.Колодний логічно  висновує,  що  релігієзнавча 
рефлексія  функціональності  релігії  постає  виявом  та  осмисленням тісної 
співвідносності  її  внутрішньої  суті  зі  специфічними  потребами  й інтересами 
суспільного  суб’єкта,  а  також  функціональної  ролі  релігійного  комплексу  в  їх 
задоволенні в практичній іпостасі [Там само]. Іншими словами, функціональний 
зміст релігії розкривається через усвідомлення того, що вона дає людям, які їхні 
життєві запити та потреби вона задовольняє. Відтак йдеться про її суспільне та 
екзистенціальне  функціональне  призначення,  про  її  роль  у  суспільстві  як  про 
певний узагальнений результат практичного вияву потенційних функціональних 
можливостей релігії.

  Важливою  методологічною  засадою  для  нашого  дослідження  є  те,  що 
духовні,  в  даному  разі  релігійні,  потреби  відносяться  до  континууму  вищих 
потреб  людини.  Ці  потреби  не  мають  певних,  конкретизованих  у  соціальному 
просторі меж і невичерпні у своїй глибині та інтенсивності переживань. Духовні 
потреби  вимагають  точно  такого  ж  задоволення,  як  і  матеріальні, зокрема 
егоцентричні  й  вітально-органічні.  Цілком  логічно  буде  сказати,  що  люди  не
можуть існувати без актуалізації і задоволення саме своїх потреб духу.
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  Релігія як соціальний феномен за своєю функціональною сутністю реагує 
на різні потреби людини. Однак лише вона задовольняє ті її духовні потреби, які 
не  може  задовольнити  будь-який  інший  суспільний  феномен.  Така 
функціональна здатність релігії зумовлена необхідністю ліквідувати насамперед 
брак  знань  про  те,  що  ми  називаємо  «вічними  питаннями  життя».  Релігія 
допомагає  віруючій  людині  осягнути  внутрішню  сутність  цього  світу  в 
трансцендентних координатах виміру, своє місце в ньому, збагнути сенс свого 
буття. Вона дає відповідь на її трагічні питання і водночас постає «нормативно-
змістовою квінтесенцією досвіду» подолання страждань, життєвих негараздів, а 
також  сприяє  усвідомленню  смислу  й  значення  земного  життя  віруючою 
особистістю  в  перспективі  «останньої  реальності» [Див.:  Гараджа  В.И. 
Религиоведение. – М., 1995. – С. 172].

  Релігія,  як  наголошує  А.Колодний,  займає  свою  визначальну  нішу 
переважно  в  духовній  сфері  людського  буття.  Хоча  релігія  претендує  (а  в 
історичному аспекті реалізує) на свою детермінантну присутність у політичній, 
державній  та  світоглядній,  культурній  і  освітній  сферах  суспільного  життя. 
Зауважимо,  що  релігія  постає  як  особливий  вид  світогляду  і  світовідчуття,  як 
своєрідна й  специфічна  система  поглядів  на  світ  в  цілому  і  на  місце  в  ньому 
людини,  а  також  як  певна  сукупність  ідеалів  і  переконань,  як  ідеологія,  що 
обумовлює  поведінку  й  спосіб  життя  віруючої  людини,  впливає  на буття 
соціуму.  Вона,  на  слушну  думку  російського  релігієзнавця  Л.М.  Мітрохіна, 
постає  «. .особливим  життєвим  досвідом  за  своїми  цінностями,  уявленнями 
сповіданнями  та  настановами,  який  знаходить  своє  вираження  в  цілісному 
світовідчутті, в «науці життя», яка проникає в усе повсякденне буття людини. .»
[Митрохин Л.Н. Религия и культура (философские очерки). – М., 2000. – С. 5, 7], а також 
соціуму, в його різні сфери, детермінуючи особливий тип соціальної діяльності, 
спосіб життя, відносини між людьми.

  Українське  релігієзнавство пропонує  розглядати  релігію  як 
«еволюціонуючу універсалію», а при аналізі причин вибору людиною, групою 
людей  чи  значною  спільнотою  тієї  чи  іншої  релігії  брати  до  уваги,  що  саме 
специфічна  функціональна  її  здатність  в  конфесійному  вимірі  постає  нерідко 
головним  мотивом  цього  вибору,  який  треба  поважати,  оскільки  прийняття 
певного  віросповідання  або  його  неприйняття,  відмова  від  нього – сугубо 
особисте  право  людини,  справа  її  усвідомленого  вибору,  право  її особистої 
совісті.

  Релігія  може  виявляти  свою  функціональність  лише  в  соціальному 
просторі.  Іншими  словами,  особливості  вияву  релігії  як  суспільно-
функціонуючого феномена, його функціональні можливості можна зрозуміти в 
контексті організованого системного цілого, яким і є суспільство. Це є особливо 
важливим,  принциповим  положенням.  Релігія,  яка  є  складовою  соціуму, 
активною  ланкою  його  розвитку  та  функціонування,  виконує  специфічні 
соціально і екзистенційно значимі функції, здійснює свій вплив на соціум як ціле, 
а також на його структурні елементи. Цей вплив за своїми наслідками може бути 
позитивним або негативним. 

540



 
 

 
 

   

 

 

 

 

  Узагальнюючи, А.Колодний приходить до висновку, що функціональність 
релігії в її філософсько-соціологічному та релігієзнавчому прочитанні постає як 
об’єктивно-суб’єктивна  характеристика  її  суспільної  корисності  чи 
некорисності.  В  такому  контексті  йдеться  про  амбівалентну  сутність 
функціональності  в  її  практичному  (реалізаційному)  вияві.  В  одному  і  тому  ж 
суспільстві, як слушно зауважує Р. Мертон, релігійні традиції, вчинки, почуття 
можуть  бути  функціональними  для  одних  груп  і  дисфункціональними – для 
інших [Американская социологическая мысль. – М., 1994. – С. 397].

  Функціональна роль релігії в суспільному житті фіксується в результатах, 
соціальному,  особистісному  ефекті  її  функціонального  впливу.  Аналіз 
багатовікової  практики  функціонування  релігійного  комплексу  свідчить,  що 
соціальний  ефект  її  впливу  і  на  суспільство  в  цілому,  і  на  його структурні 
елементи  носить  неоднозначний  характер  й  істотно  залежить  від  історичного, 
соціального й цивілізаційного контексту.

  Всі ці теоретико-методологічні настанови, які цілісно зібрані редакцією в 
першому  параграфі  першого,  тобто  визначального,  розділу  «Функціонуюча 
релігія в її цінності і практичній значимості» колективної монографії «Практичне 
релігієзнавство», має стати базисом для підготовки, написання та використання 
релігієзнавчої експертизи.

  Звертаючись  до  досвіду  українських  релігієзнавців  в  сфері 
експертизування, треба визнати, що вся їх дослідницька робота може вважатися 
експертизою  в  широкому  сенсі  слова.  Особливо  це  стосується  новітніх 
релігійних  процесів  і  явищ,  з  якими  Україна  не  була  знайома  аж до  своєї 
незалежності. Тут і феномен виходу з підпілля УГКЦ та УАПЦ, тут і релігійно-
національне відродження українців та інших народів, що населяли Україну, тут 
і  виникнення  УПЦ  КП  та  УПЦ  МП,  їх  взаємини,  тут  і  новий  формат 
міжконфесійних  відносин,  і  оприсутнення  Церкви  в  посттоталітарному 
суспільстві, і пошук нових смислів і форм в державно-церковних відносинах, і 
відповідь  церков  на  виклики  глобалізованого  постмодерного  світу,  і  багато 
іншого. Це все нові теми, які з’явилися в наукому полі дослідження релігії та її 
функціонування після 1991 року. Вони вимагали фундаментального підходу, що 
й  демонструвало  Відділення релігієзнавства  як  єдина  академічна релігієзнавча 
інституція  в  Україні  всі  ці роки.  В  останніх  числах  квартальника  «Українське 
релігієзнавство»  вже  з’явилася  спеціальна  рубрика,  до  якої  включаються  всі 
новітні  науково-експертні  матеріали,  підготовлені  співробітниками  Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ.

  Відомо,  що  і  в  радянські  часи  експертне  оцінювання  релігійних  джерел, 
теорії (віровчення) і практики (обрядів, свят тощо) релігійних громад і церков 
проводилася  постійно.  Як  правило, таку  аналітичну  роботу  здійснювали 
державні чиновники і робітники ідеологічного фронту (насамперед компартійні 
секретарі  по  ідеології)  із  залученням  до  неї  науковців  або  ж  самих  носіїв 
релігійності.  Проте  практика  радянської  влади  не  була  її  ноухау.  В  архівах 
збереглися  блискучі  доповідні  записки  часів  царської  Росії  про релігійну 
ситуацію в країні, які складалися як звіти до Синоду.  
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Нині в структурі центральної виконавчої влади України в сфері державно-
церковних відносин існує відділ аналітичної роботи і релігієзнавчої експертизи, 
завданням якого є проводити релігієзнавчу експертизу, піддаючи аналізу статути 
релігійних  організацій,  давати  дозволи  на  ввіз  релігійної  літератури  чи  приїзд 
проповідників  і  місіонерів,  відповідати  на  запити  інших  органів влади  з 
різноманітних питань релігійного життя. Як правило, колишній Держкомрелігій 
в цій своїй роботі постійно спирався на висновки, які йому надавало Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Важко 
підрахувати, скільки написано і передано в різні інстанції таких документів за 
час існування Відділення. Тільки за останні 5 років його співробітниками було 
написано  понад 50 експертиз,  аналітичних  записок,  практичних  рекомендацій. 
Серед  них:  Експертний  матеріал  для  Мінкультури  «Наукові  основи 
удосконалення державно-церковних та толерантизації міжконфесійних відносин 
в  Україні»;  Експертний  матеріал  для  Мінкультури  і  Верховної  Ради  України 
«Збереження  сакральних  пам’яток  історії  та  культури  і  відповідальність  за  це 
церковних структур»; Експертний матеріал для Кабміну, Мінюсту, Мінкультури, 
Адміністрації  Президента  України,  ВРУ  «Внутріінституційні  процеси  в 
мусульманській  уммі  України  і  шляхи  їх  толерантизації»;  Релігієзнавча 
експертиза  Статуту  і  друків  т.зв.  Української  Правовірної  Греко-Католицької 
Церкви  (запит  Мінкультури);  Експертна  записка  для  Кабміну  Криму 
«Конфесійна природа кримських караїмів і проблема відносин їх з іудейською 
спільнотою»;  Експертні  записки  на  замовлення  Національної  комісії  з  питань 
захисту суспільної моралі з аналізом мусульманських друків про Халіфат, змісту 
бігбордів про Патріарха Кирила та ін.; Експертна оцінка віровчення і діяльності 
нових релігійних течій Фалуньгун, Школи Здоров’я і Радості, Схорон еж словен
– для  Мінкультури  і  судових  інстанцій;  Експертний  матеріал  для  Мінюсту 
«Загроза національним інтересам в релігійній сфері». Відділення давало наукову 
оцінку  проекту  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Закону  України  «Про 
свободу  світоглядів  і  релігійні організації»  (надіслано  до  ВРУ, Міністерства 
культури,  Мінюсту).  Підготовлена  Науково-експертна  записка  «Діяльність  в 
Україні  організацій  релігійно-екстремістської  спрямованості  і  функціонування 
нових  релігійних  течій»  (на  запит  РНБО);  Науково-експертна  записка  «Стан 
релігійної мережі України і проблеми міжконфесійних відносин», яка розіслана 
в  різні  центральні  державні  органи.  Відділення  написало  Лист-пропозицію  в 
Міністерство  освіти  і  науки  «Інформація  про  співробітництво  Відділення 
релігієзнавства  з  освітянською  сферою  і  побажання  щодо  його  розширення». 
Крім  того,  підготовлено  Інформативний  матеріал  для  преси  «Двадцятиріччя 
свободи совісті в Україні» і багато іншого [Див.: Звіт про роботу ВР ІФ НАНУ за 2009-
2013  рр.  /  Архів  ВР  ІФ  НАНУ.  Рік  2013].  Деякі  релігієзнавчі  науково-експертні 
матеріали опубліковані в ювілейному та інших номерах часопису «Українське 
релігієзнавство»  [Українській  Асоціації  релігієзнавців  двадцять  років.  Збірник  праць  та 
інформативок. За редакцією проф. А.Колодного// Українське релігієзнавство. - №65. - К., 2013.
– С.120-149].  Як  бачимо,  експертній  оцінці  піддаються  сфера  державно-
конфесійних  і  міжконфесійних  відносин,  сфера  законотворчості  з релігійних 
питань,  а  також  обрядові,  освітньо-просвітницькі,  благодійницькі  вияви
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діяльності  конфесій,  а  заодно  і  факти  ворожнечі,  вандалізму,  які  допускають 
деякі  конфесії  щодо  інших.  Зрозуміло,  що  експертні  матеріали  можуть  бути 
відкриті, для широкого загалу, але є й для службового користування.

  ВР ІФ НАН України, крім конкретних запитів, які надходили від органів 
влади, релігійних організацій,  громадських  установ,  часто  з  власної ініціативи 
готувало  інформаційні  матеріали  з  різних  тем  і  направляло  їх  у зацікавлені  (з 
нашої  точки  зору)  інституції.  Але  надання  експертних  оцінок  в  основному 
відбувається  на  замовлення  конкретних  установ.  Як  правило,  від експертизи 
очікують  аналіз  віровчення  якоїсь  конфесії,  її  обрядові  вияви, спосіб  життя  її 
послідовників, форми діяльності їх спільнот, походження назв останніх, історія 
побудови храму та їх конфесійна належність. Часто цікавляться, формулюючи 
це в конкретні запитання, про можливі і реальні небезпеки тієї чи іншої релігії, 
про  наявність  чогось  антисуспільного  в  її  вченні  і  діяльності, про  прояви 
ксенофобії або екстремізму в релігійній літературі. Державні органи перевіряють 
релігійні  ЗМІ  на  нетолерантність щодо  інших  конфесій,  надсилають  для 
експертизи ауді- і відеозаписи передач, богослужінь тощо. Релігійні організації 
навпаки – просять дати експертний висновок щодо відсутності в них елементів 
релігійної  ненависті,  наполягають  на  толерантності  змісту своїх  видань. 
Результати  експертизи  використовуються  не  тільки  при  реєстрації статутів 
релігійних організацій, але і в судових засіданнях, у вирішенні міжконфесійних 
чи  міжцерковних  непорозумінь.  Так,  експертам  приходилося  розбиратися  з 
назвами різних мусульманських центрів і правом одного з них використовувати 
абревіатуру вже зареєстрованої громади (ДУМУ і ДУМУ УММА), відповідати 
на заявлені права Правовірної греко-католицької церкви щодо історичної назви 
УГКЦ тощо.

  Часто  звертаються  релігійні  організації,  окремі  громадяни  з  проханням 
дати  фахову  оцінку  порушенням  з  боку  влади  або  інших  церков  існуючого 
законодавства в сфері свободи совісті, коли безпідставно порушується Закон і 
права віруючих. Так, Товариство свідомості Крішни оскаржує незаконну відмову 
у наданні візи зарубіжним громадянам, які збираються приїхати в Україну для 
місіонерства, навчання вірних в їх духовних навчальних закладах.

  Формулюючи  мету  експертизування,  заявники  часто  вдаються  в 
неприпустиме нав’язування відповіді експертів. Так, замість «розкрити сутність 
віровчення  і  обрядової  діяльності»  просять  «дослідити  негативні впливи 
релігійної  організації  на  свідомість  і  поведінку  людей».  Цим  порушується 
об’єктивність  і  незалежність  експертизи,  оскільки  вказується  заздалегідь 
очікуваний для них результат. В такому разі експертизу проводити марно, навіть 
безглуздо.

  Не всі заявники розуміють, що експертна діяльність – це величезний обсяг 
наукової роботи, затратної за часом, за інтелектуальними зусиллями, фактично 
неоплачуваної.  Чомусь  вважається,  що  державна  установа  зобов’язана 
відповідати  на  всі  листи  і  давати  експертизу  на  всі  запити,  які надходять  від 
органів влади, а ті не завжди враховують, що написати належну експертизу – це 
складне  завдання,  і  не  кожний  науковець  може  з  ним  справитися. Тут  замало
загальної ерудиції, спеціальних знань з конкретної теми, аналітичного способу
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мислення,  володіння  даром  комунікування  і  навичками  текстуального 
оформлення своїх і чужих вражень і думок. Не кожний здатен виконати вимоги, 
які стоять перед експертизою: бути об’єктивною, конфесійно незаангажованою, 
неупередженою,  толерантною,  неумоглядною.  Треба  проявити  рівність  у 
ставленні  до  зареєстрованих  віросповідань,  відповідати  за  достовірність 
документальної основи, враховувати всю сукупність фактів. Експерт має бачити 
і  аналізувати  не  тільки  написане  в  джерелах  і  видруках  релігійних  спільнот, 
переданих для аналізу за визначеним завданням, але й практичну діяльність тієї 
чи іншої конфесійної організації.

  Розмірковуючи над покликанням релігієзнавця, А.Колодний якось писав:
«Бути  практичним  релігієзнавцем  значно  тяжче,  ніж  теоретиком  релігії. 
Релігієзнавець-практик має справу з реальною, часто неочікуваною ситуацією, із 
сформованою століттями міжконфесійною упередженістю і водночас незнаними 
релігійними  новотворами,  із  прагненнями  окремих  спільнот  лише  себе 
розглядати як релігію (до того ж, єдиноістинну), а інші віросповідання – як єресь, 
а  відтак  своє  покликання  вбачає  у  боротьбі  з  ними.  Релігієзнавець-практик 
постійно  зустрічається  із  фактами  необґрунтованої  заангажованості  з  боку 
державних чиновників різного рівня (від президента країни до голови сільради)
на  певні  (а  то  й  лише  одну)  церкви  чи  релігійні  течії  і  водночас  всіляким 
негативом  (часто  антизаконним)  владних  структур  до  деяких  конфесій, 
адмініструванням,  бюрократизуванням  щодо  їх  інституцій».  Разом з  тим,  він 
вважав,  що  «практичне  релігієзнавство  визначає  своє  дослідницьке  поле  не  за 
рахунок негативного ставлення до релігієзнавства теоретичного. Для останнього 
релігія  постає  в  її  статиці,  узагальненому,  часто  абстрагованому,  знятому  від 
конкретики  й  змінності  вигляді.  Але  не  рахуватися  з  тим,  що  релігії  взагалі 
немає, що релігійні феномени знаходяться в постійній змінності, різноманітній 
навіть одноконфесійних явищ інституційній функціональності не можна, якщо 
прагнеш до істинного пізнання»[Практичне релігієзнавство. - С.5].

  Колись  Відділення  релігієзнавства,  де  були  зібрані  найсильніші в 
теоретичному  плані  релігієзнавці  країни,  було  монополістом  в  проведенні 
наукових  експертиз.  Нині  ж,  у  зв’язку  із  інтенсифікацією  релігійного  життя  в 
Україні,  виникненням  інших  релігієзнавчих  центрів,  підростанням наукової 
зміни  та  спеціалізацією  релігійних  явищ  постала  необхідність  делегувати 
функції  експертологів  іншим  структурам.  Відділення  відстоює  позицію 
фаховості експерта і науковості експертизи. Якщо у Відділенні немає спеціаліста 
з буддизму, то воно не зможе, а тому й не береться оцінювати якісь процеси в 
буддизмі.  Якщо  у  Відділенні  ніхто  не  займається  іудаїзмом  чи  ісламом,  то  не 
треба очікувати від нього, як того хочуть деякі державні інституції, зокрема СБУ, 
відповідної експертизи іудейських чи мусульманських праць чи подій. До того 
ж, Відділення не є правознавчою інституцією.

  Саме  тому  надзвичайно  актуальним  є  створення  довідника,  де  б  були 
зібрані  відомості  про  здатні  до  експертизування  організації  з  релігієзнавчою 
спеціалізацією їх співробітників. Окремі відомості вже зібрані в деяких виданнях
[1Справочник религиоведа. – К., 2010; Українська Асоціація релігійної свободи. – К., 2011;
Академічне  релігієзнавство  України.  ХХ.  Буклет.  – К.,  2011;  Українське  релігієзнавство.
Ювілейний  випуск.  До  20-річчя  Відділення  релігієзнавства  Інституту  філософії  імені
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Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2011 та ін.], але вони постають як  інформаційно-
пропагандистські  довідники  інституцій  та  їх  співробітників,  а  не  напрямків  їх 
діяльності.  Є  сенс  їх  зробити  тематичними,  наприклад:  із  загальних  питань 
релігії  – експерт  А.Колодний,  з  католицизму  – експерт  П.Яроцький,  з  нових 
релігій – експерт Л.Филипович, з православ’я – експерти О.Саган і С.Здіорук, з 
ісламу  – експерт  М.Кирюшко  чи  А.Булатов,  з  харизаматизму  – експерт 
В.Титаренко, з питань свободи буття релігійних спільнот  – експерти М.Бабій і 
В.Климов та ін. Такі довідники мають бути в усіх органах влади, центральної і 
місцевої,  які  зможуть  адресно  звернутися до певної інституції  чи  конкретного 
експерта з проханням проведення експертизи. Тоді і якість такого експертного 
документу буде відповідна.

  Не випадково одним із завдань проекту «Експертні співтовариства України 
та  Білорусі  в  системі  соціального  менеджменту:  теоретико-методологічний  й 
інституціональний  аспекти»,  який  з  української  сторони  виконується  за 
фінансової  підтримки  Державного  агентства  з  питань  науки,  інновацій  та 
інформатизації  України  (Державного  фонду  фундаментальних  досліджень),  є 
укладання  такого  довідника,  в  т.ч.  і  в  сфері  експертизи  різноманітних  проявів 
релігійного життя. Він, сподіваються виконавці проекту, сприятиме консолідації 
зусиль  експертів,  експертних  установ,  створенню  міждисциплінарної  сітки 
експертів,  підвищенню  якості  їх  роботи,  результатом  чого  має  бути 
запропонована  модель  партнерства  експертних  співтовариств,  громадських 
інституцій  та  органів  управління,  що  дозволить  сформулювати  програму 
спільної  діяльності  експертів,  держави  і  громадських  інститутів.  Мета  одна  –
вдосконалити принципи і механізми соціального менеджменту в різних сферах 
суспільного життя України, в даному разі  – релігійно-суспільній та державно-
конфесійній.

  Видрукувано в №17-18 щорічника «Релігійна свобода: свобода буття 
релігії в сучасному соціумі» ( К., 2012-2013).
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ПІСЛЯСЛОВО АВТОРА ЛЮДМИЛИ ФИЛИПОВИЧ
Мої  наукові  інтереси  завжди  були  детерміновані  реальним  життям. На

початку  90-х  років  м.  ст.,  звідки  можна  вести  відлік  моєї  науково-пошукової 
діяльності, надактуальними були проблеми релігійного і національного життя, 
його  відродження.  Навколо  цих  питань  тоді  оберталися  майже  всі дискусії 
гуманітаріїв. Постання у 1991 році незалежної держави збіглося із необхідністю 
духовного самовизначення України. Зрозуміло, що мої дослідження відбувалися 
в межах надто актуальної на тоді теми «Релігія і Україна». Власне перша, тоді 
ще депонована монографія у співавторстві з А.Колодним, так і називалася423.

  Враховуючи  брак  об’єктивної  джерельно-аналітичної  бази,  з  якої  можна 
було  б  почерпнути  правду  про  історію  українського  народу  та  його  релігії, 
найкраще, що тоді можна було зробити, це звернутися до літератури, яка була 
заборонена в радянські часи як релігійно-націоналістична і знаходилася в режимі 
обмеженого доступу. Завдяки відділу рукописів і стародруків, «спецхранам» та 
авторським  колекціям  ЦНБ  ім.  Вернадського,  бібліотеці  КНУ  ім.Шевченка, 
історичній та публічній (пізніше - Парламентській) бібліотекам, Львівській ім. 
В.Стефаника,  книжковим  збіркам  різних  монастирів,  прихрамовим  архівам, 
приватним  бібліотекам  багатьох  відомих  вчених  вдалося  познайомитися  і 
опрацювати величезний скарб – писемні пам’ятки різних епох, створені нашими 
пращурами.  Перед  моїми  очима  прошла  плеяда  велетнів  українського  духу  і 
думки. Не наважуся навіть перерахувати всі ті імена, які я відкривала для себе і 
для свого оточення, витягуючи їх із небуття. Хтось мене вразив своєю величчю і 
позаісторичністю,  масштабністю  і  європейськістю,  а  хтось  розчарував 
невідповідністю  епосі.  Когось  я  сприйняла  безоглядно,  в  когось навіть 
закохалась.  З  кимось  активно  діалогізувала,  з  кимось  принципово не 
погоджувалася…  Але  всі  ці  люди  вчили  мене  мислити,  писати,  висловлювати 
свої  думки,  сумніватися,  шукати  нові  аргументи.  Вони  сформували 
відповідальне ставлення до життя, до слова, яке тобою сказане чи написане. А 
головне – внутрішню впевненість в історичності, самодостатності українського 
народу  та  його  духовної  культури,  у  багатющому  досвіді  її  осмислення  і 
саморефлексії. В ситуації пошуку власної ідентичності, як індивідуальної, так і 
спільнотної, як державної, так і релігійної, як мовної, так і культурної, завдяки 
всім цим трударям на духовно-культурній ниві стало зрозуміло, якою має бути 
моя власна тожсамість.

  Найбільш плідний період в моєму пізнанні і усвідомленні зв’язку релігії і 
нації в історії України, зокрема крізь призму світоглядних конструкцій видатних 
мислителів, в складанні неповторного релігійного образу України та українців, 
глибинне  розуміння  їх  призначення  і  свого  місця  в  цьому  процесі припав  на 
період  перебування  у  докторантурі  в  Інституті  філософії  імені  Г.С.Сковороди 
НАН України. Ці щасливі 3 роки подарували мені море відкриттів, здивування, 
захоплення  від  Іларіона  Київського  до  Сергія  Кримського,  такий от  собі 
континіум смислів, форм, переживань, очікувань, надій і віри. 
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  Мої  перші  свідомі  статті  про  національну  церкву,  про  національне  і 
релігійне відродження, про роль релігії в ідентифікаційних процесах з’явилися в 
середині 90-х років м. ст.424. Фактаж, який вдалося за ці роки зібрати, вимагав 
більш  глибоко  теоретизування  і  чіткого  методологічного  визначення,  що  і 
вилилося в мою докторську дисертацію425, де, крім аналізу вітчизняної традиції 
осмислення  взаємозв’язку  релігії  і  нації,  були  поставлені  і  частково  вирішені 
різні теоретико-методологічні  питання.  Виникла  необхідність  конституювання 
такої  галузі  українського релігієзнавства,  як  етнологія  релігії426,  про  що 
неодноразово  заявлялося  мною в  наступних  статтях  і  виступах  на 
конференціях427.

  Поступово  інтерес  до  вітчизняної історії  та  ролі  релігійного  фактору  у 
формуванні  українського  народу  вийшов  за  його  огорожу,  поширився  на  інші 
народи,  які  межували  з  українціями.  Виникло  бажання  дослідження подібних 
процесів у інших європейських і неєвропейських народів428.

  Кожний етап власного наукового життя був позначений якоюсь важливою 
подією  (книга,  зустріч,  конференція  тощо),  яка  мотивувала  освоєння  нових 
дослідницьких  полів.  Якось  природно,  але  як  продовження  попередньої  теми, 
виникла  потреба  дослідження діалогу  народів  та діалогу  релігій.  Вперше  вона 
актуалізувалася під час конференції в Києві і закріпилася в Ужгороді429.

  Визнаю  тут  те,  що  надзвичайно  ініціюють  роботу  мізків  наукові 
конференції - українські,  а  особливо  міжнародні,  які  настільки  незвично 
формулювали  теми,  що  вимушували  вписувати  себе,  свій  науковий  пошук в 
міжнародний  науковий  простір.  Зрозуміло,  що  частіше  всього  презентувалися 
вже відпрацьовані теми, але доволі часто в процесі підготовки до конференції 
з’являлися  нові  напрямки  дослідження.  Допомагало  мені  в  цьому  знання 
англійської мови.

  Особливо  завдячую  щорічним  конференціям  в  США  Міжнародного 
товариства  наукового  вивчення  релігії,  куди  я  вперше  попала  завдяки 
материнським старанням професора Айлін Баркер у 1996 і на які їздила до 2003 
року,  поки  не  призупинило  це  товариство  фінансову  підтримку  вченим  з 
пострадянських країн. Участь у цих конференціях виявилася чудовою школою 
                                                 

 

 
 

   
 

  
  

   
 

 

 
 

 

424 Національна церква - шлях до духовної єдності українців // Релігія в духовному житті українського народу. -
К.:  Наукова  думка,  1994. - С.113-120;  Релігія  в  контексті  духовного  відродження  України  //  Українське 
релігієзнавство. -№2. - К., 1996. - С.4-14 (співавт. -А.Колодний); Роль християнства в національній ідентифікації 
українського народу // Християнство і духовність. - К., 1998. - С.170-174 та ін.
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проблем співвідношення релігії та етносу // Дис. … докт. філос. наук за спец. 09.00.11 – релігієзнавство. – К.,
ІФ НАНУ, 2000.
426 Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція осмислення. - К., , 2000. - 333 с.
427 Етнологія релігії // Академічне релігієзнавство. – К., 2000.- С.79-83; Етнологія релігії: конституювання нової 
релігієзнавчої  науки  //  Наукові  записки.  – Том  18.  – Філософія  та  релігієзнавство.  – К.,  2000. - С.616-631;
Етнологія релігії: новий етап становлення // Вісник Академії наук. – 2000. - №7. - С.36-41 тощо.
428 Роль християнства в современных процесах культурной идентификации европейских народов // Сакральные 
феномены: вчера и сегодня. Тезисы докладов и сообщений XI Международной конференции по религиоведению
(Краков-Закопане 30.11-5.12.2009) / Гл. ред. Алексеенко Н.А., Ksiazek A. – Krakow, 2009. - С.27-29.
429 Соціальна значимість міжрелігійного діалогу: світовий та український контекст // Актуальні питання соціально 
значущої  діяльності  церков  і  релігійних  організацій  в  Україні. – К.,  2002;  Міжрелігійний  діалог  як  один  із 
пріоритетів  державно-церковної  політики:  світовий  та  український  контекст  //  Регіональні  студії.  Спецвипуск.
Науковий збірник. Держава і Церква: уроки минулого і проблеми сьогодення. – Ужгород, 2003. - С.18-22.
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наукового  і  міжособистісного  спілкування,  прикладом  світового  рівня 
організації форумів міжнародного значення, орієнтацією на місці в популярних 
і актуальних темах наукового дослідження, в налагодженні прямих контактів із 
відомим вченими. За три-чотири дні роботи на міжнародному форумі набирав 
таку багатющу інформацію, яку й за рік важко було переварити. Завдяки цьому 
товариству  наша  Українська  Асоціація  Релігієзнавців  стала  отримувати 
науковий журнал SSSR, де друкувалися світочі зарубіжного релігієзнавства. А 
знайомство  із  зарубіжною  науковою  продукцією  розкрило  кухню  зарубіжної 
науки, досвід якої нам ще потрібно і персонально, й інституційно опановувати, 
Але тепер ми маємо взірець, оскільки й досі Journal of Scientific Study of Religion
вважається одним з найкращих в науковому світі.

  Чудовий досвід я здобула у спілкуванні із польськими колегами, зокрема 
під  час  виконання  з  ними  спільних  дослідницьких  проектів.  Вперше  за  межі 
України  на  наукову  конференцію  я  виїхала  в  Краків  в  грудні  1994 р.  на 
запрошення  професора  Ягелонського  університету  Ірени  Боровик.  Від 
переживань і усвідомлення важливості події я навіть втратила голос і не змогла 
виголосити  першу  свою  доповідь  англійською  мовою.  На  допомогу  мені 
прийшла  Айлін  Баркер,  яка  замість  мене  прочитала  ту  маячню,  яку я  вважала 
досконалою пробою пера. Що цікаво, така ж історія приключилася з однію моєю 
аспіранткою,  яка  так  само  втратила  голос  на  першій  своїй  міжнародній 
конференнції. Але ж я вже знала, що треба робити в такій ситуації.

  Завдяки  ініціативам  професора  Генріха  Гоффманна  українські 
релігієзнавці доволі часто їздять до Польщі, до Кракова чи Закопане, де професор 
організовує чудові професійні дискусії дослідників релігії Східної Європи.

  Одним  із  перших,  яке  спочатку  видалось  мені  одноразовим  завданням 
керівництва  Відділення  релігієзнавства,  було написання  експертної  оцінки 
статуту організації послідовників Шрі Чін Моя. Воно мене настільки привабило, 
що одним із провідних аспектів моєї наукової роботи стало дослідження нових 
релігій. Не знаю, чи десь в архівах Держкомрелігій збереглося те моє Заключення 
щодо особливостей релігійності означеної організації, яке було оприлюднене ще 
на  друкарській  машинці,  тобто  до  ери  комп’ютерів,  але  яскраві  враження  про 
перше відвідування «сектантів» у мене збереглися і досі. Після вдалого першого 
експертного  «хрещення»  посипалися  інші  документи,  зокрема  статути 
неохристиянських  організацій,  які  вирішили,  що  я  єдиний  об’єктивний 
науковець та їхній захисник. Думаю, що ніхто з моїх колег не бажав займатися 
цією  «дрібнотою», оскільки  постали  більш  важливі  проблеми  (розкол  в 
православ’ї,  поява  УПЦ  КП,  проблема  єдиної  Помісної  церкви,  активізація 
греко-католиків,  повернення  католиків,  відродження  протестантів,  ісламський 
фактор тощо), тому все нове, екзотичне, нетрадиційне і незрозуміле віддавали 
для  експертиз  мені.  При  цьому  посилалися  на  мій  досвід  викладання  курсу  в 
НаУКМА «Нехристиянські релігії», з якого з часом виокремився спецкурс «Нові 
релігії в Україні і світі», що й досі ще живий-здоровий в НаУКМА і користується 
популярністю серед студентства. А це без малого вже понад 20-ий рік (з травня 
1994  року).  Тоді  в  цьому  контексті  виконувалося  з  моєю  участю декілька
наукових  тем,  зокрема «Сучасна  релігійна  ситуація  в  Україні:  стан,  тенденції,
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прогнози» (керівник - П.І.Косуха, Інститут філософії НАНУ) та «Нетрадиційні 
вірування  як  прояв  світоглядних  пошуків  молоді»  (керівник - В.І.Полтавець, 
НаУКМА), які вимагали особливої уваги з боку дослідників до нових релігій. В 
1994  році  з’явилася  моя перша  довідкова  брошурка  «Нетрадиційні релігійні 
вірування в сучасній Україні» як методичні рекомендації з програмою названого 
курсу  для  студентів  КМА.  1994  рік  взагалі  для  мене виявився  врожайним:
вдалося виступити на конференціях і надрукувати декілька статей, присвячених 
новим релігійним течіям (НРТ)430.

  1994 рік став своєрідним трампліном у вивченні НРТ не тільки мною, але 
й  моїми  колегами.  Етапними  можна  вважати  розділи  для  підручників,  що 
писалися  не  тільки  нашим  авторським  колективом,  а  й  іншими  науковими 
спільнотами.  Але  наш  підручник  з  історії  релігії  (К.,  1999)  був відмічений 
нагородою  Книжкового  ярмарку  у  Львові  в  1999  р.,  а  «Академічне 
релігієзнавство» (К., 2000) вважається класикою.

  З  ініціативи  моєї  аспірантки  Надії  Дудар  була  підготовлена  до  друку 
спільна книжечка «Нові релігійні течії в Україні: огляд, документи, переклади»
(К.: Наукова думка, 2000. – 132 с.). Інтенсивна праця завершилася накопиченням 
великого  масиву  даних,  який  став  затребуваним  навіть  за  кордоном.  Було 
опубліковано  декілька  матеріалів  англійською  мовою431.  Про  дослідження 
українськими  вченими  нових  релігій  є  стаття432,  де  детально  описується  як 
починалося  вивчення  НРТ  в  Україні,  які  проблеми  постали  перед  вченими,  як 
вони їх розв’язали, які загрози існують – уявні і реальні – в зв’язку із новітніми 
рухами  тощо.  Стаття  не  втратила  актуальність  досі,  тільки  потребує  деякого 
доопрацювання,  оскільки  писалася  10  років  тому  і була  присвячена  15-річчю 
академічного релігієзнавства. Сьогодні ми святкуємо вже його 25-ліття. За цей 
час вийшло у світ немало нових матеріалів, присвячених НРТ433. Одні з останніх
                                                 

   

 
 

 
  

  

          
   

  
 

 

  
 

  

 

 

430 Неорелігійність як прояв світогоядних шукань сучасної молоді // Молодь і проблеми конфлікту. – Чернівці, 
1994; Нетлінна «віра батьків» // Віче.  – 1994. - №8; Сутність нетрадиційної релігійності в сучасній Україні // 
Философия. Религия. Культура. – Севастополь, 1994; Новітні релігійні течії і культи // Сучасна релігійна ситуація 
в Україні: стан, тенденції, прогнози. – К., 1994; Особливості функціонування неорелігій в сучасній Україні // 
Історія  релігій  в  Україні.  – Львів,  1994;  Сучасна  людина:  проблема  вибору  релігії  //  Україна.  Людина. 
Суспільство. Природа. Матеріали щорічної наукової конференції в КМА (січень 1995). – К., 1995.
431 Understanding Nontraditional Religiosity in Ukraine // East-West Church & Ministry Report.-Volume 10, Number 1 
* Winter 2002. - Р.6-7; General and specific characteristics of NRM in the post-Soviet countries // Nationalities and Pluralism 
from Old to New Worlds. - Warsaw, 2004; Неорелігії України // Polsko-ukrainskie badania religii (pod redakcja K.Banka). –
Krakow, 2004. - С.91-103; Controversial interaction of New religions and Traditional Churches in contemporary Ukraine // 
XIX World Congress of the IAHR. The book of Abstracts. – Tokyo, 2005. - C.57; New Religious Movements in Ukraine: Real 
and Fictitious Threats // Pantheon. Journal for study of religions. Vol.5, No.7. - Pardubice, 2010. - Р.45-52.
432 Филипович Л.О. Нові релігійні течії в дослідженнях українських вчених // Академічне релігієзнавство України.
- Українське релігієзнавство. – К., 2006. - №40. – С.187-205.
433 Прогнози неорелігійних процесів в Україні // Україна релігійна. Кн.2. Прогнози релігійних процесів в Україні.
– К.,  2008. - №48.  С.228-238;  Нові  релігійні  течії  України  в  структурі  державно-церковних  відносин:  стан  і 
перспективи // Вісник Держкомнацрелігій. – 2008. - №3. - С.85-104; Неорелигии в Украине: от  пророчеств к 
прогнозам // Будущее религии: из настоящего в грядущее. Сб. статей по итогам круглого стола. – Н.Новгород:
НГПУ, 2008. - С.262-271; Нові релігійні течії в Україні: загрози уявні і реальні // Релігійна свобода: державно-
церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. Наук.щорічник №14. – К., 2009.
– С.145-151; Нові релігійні течії в українському соціумі: зміна стратегій // Релігія в контексті соціокультурних 
трансформацій  України.  Колект.  монографія. – К.,  2009. -С.45-57;  Природа  неорелигий  и  причины  их 
конфессионального  многообразия  //  Вопросы  религии  и  религиоведения.  Вып.VI:  Антология  отечественного 
религиоведения: Религиоведение Украины [Текст]: сборник. Часть 2: Религиоведение Украины конца ХХ-начала 
ХХІ в. / сост. и общ. ред. Колодного А.Н., Филипович Л.А., Климова В.В., Шмидта В.В. - М.: ИД "МедиаПром",
2010. – С.243-255; Неорелігійний процес України як відображення світових закономірностей розвитку релігії //
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– це  розділи  до  8-го  тому  нашої  10-томної  «Історії  релігії  в  Україні»434.
Продовжуються проекти, які вимагають описати і проаналізувати і цей сегмент 
релігійного  життя  України.  Запрошують  на  конференції,  тематика яких 
пов’язана із новими тенденціями в розвитку релігій. Хоча признаюся, що загалом 
мій власний дослідницький інтерес щодо НРТ почасти вже задоволений.

  Не  думаю,  що  все  вже  вивчено  і  все  написано  стосовно  нових  релігій. 
Будуть  з’являтися  нові-старі  тексти  і  за  моїм  авторством,  оскільки  виникає 
потреба  щось  повторити,  актуалізувати,  нагадати,  як  це  сталося і  з  проектом 
газети «Дело» у 2010 році. Нєкій Владіслав Павлов почав нести ахінею про НРТ, 
ніби нині на дворі 1905 рік. Допускаю, що деякі наші висновки стовідсотково 
застаріли, проте від чогось все ж прийдеться відмовитися, оскільки змінюються 
самі  реальності,  змінюються  самі  неорелігійні  рухи.  А  існуючі  текстуальні  і 
концептуальні  повтори все  ж  неминучі,бо  ж  самі релігійні  феномени 
консервативні у своєму бутті. Визню той факт, що багато що вдалося за ці роки 
зробити українським науковцям в дослідженні нових релігій. Тепер можна від 
загальних  проблем  причин  виникнення,  специфіки,  загальних  тенденцій 
переходити  до  вивчення  окремих  напрямів,  порівнювати  віруючих  різних 
генерацій, в різних історичних умовах, в різних країнах їх буття.

  Близькими  до  НРТ  виявилися  так  звані  релігійні  меншини,  на  які ми 
вийшли, вивчаючи нові релігії. Виникли певні труднощі з розведенням спільнот 
нових релігій і малих етнонаціональних груп, які здавна побутували на території 
України.  Тепер  вони  в  нашій  свідомості  існують  як  самостійний  об’єкт 
дослідження.  Навіть  тему  дисертації  аспірантці  Відділення  Мар’яні  Татарчук 
дали  «Конфесійні  меншини  як  тип  релігійної  організції  і суб’єкт  правових 
відносин». Релігійним меншинам віддали 7-й том нашого десятитомника «Історії 
релігії  в  Україні»  В  книзі  подаються  окремими  розділами  меншини 
християнського  коріння,  іудейські  і  мусульманські  спільноти  та ін. В  наших 
планах  видання циклу  брошур  «Релігії  України»,  значна  частина  яких  буде

435присвячена саме меншинам .
  Знання про багатоманітність релігійного життя, про існування і діяльність 

найрізноманітніших  релігійних  течій  формувало  питання  про  умови їх 
співіснування  з  релігійною  більшістю,  що,  природно,  привело  до проблем 
релігійної свободи і міжрелігійного діалогу. Я розумію, що теоретична розробка, 
а  головне  практика  забезпечення  свободи  світоглядів  і  віросповідань  – це  є 
великий  і окремий  напрямок  досліджень,  який  прямо  і  не  пов’язаний  із 
класичним  релігієзнавством,  що  виникало  в  середині  ХІХ  століття.  Але  наука 
має  давати  відповіді  на  потреби  часу.  І  ось  такою  потребою  стала  проблема

                                                 

  
   

    
  

 
 

   
  

  

Релігія-Світ-Україна. Кол.моногр. в 3-х книгах. За наук.ред. А.Колодного і Л.Филипович. Кн. ІІ. Міжкофесійні 
відносини поліконфесійної України // – К., 2011. - С.226-240.
434 Вступ.  Феномен  неорелігій. Нові  релігії  України.  – Т.8  //  Історія  релігій  в  Україні:  у  10-ти  т.  За  ред. проф.
А.Колодного. – К.,  2010.  – С.7-25;  Обряди  в  неорелігіях  (в  спіавт.)  //  Там  само.  – С.  96-125;  Проблема  вибору 
нетрадиційної віри // Там само. – С.132-143; Тенденції неорелігійного процесу в Україні // Там само. – С.204-215; Нові 
релігійні течії в дослідженнях українських вчених // Там само. – С.813-828.

435 Нові релігії України // Історія релігій в Україні. В 10-ти томах. За ред. проф. А.Колодного. Том 8. – К., 2010. –
828 с.; Релігійні меншини України // Історія релігії в Україні. В 10-ти томах. За ред. проф.А.Колодного. Том 7.–
К., 2011. – 600с.
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визначення цих умов, правого обгрунтування, свободи. Ця тема розроблялася і 
раніше,  але  в  радянський  час  вона  працювала  на  захист  свободи  атеїстичного 
світогляду  і  притлумлення  впливу  релігії  на  свідомість  людей.  Зараз  постало 
нове  завдання:  урівняти  онтологічно  світогляди  віруючих  і  невіруючих, 
пояснити їх справжню природу релігії і її конфесійних виявів, показати правову 
і державну гаратованість існування як релігійних більшин, так і меншин. Треба 
визнати,  що  я  тут  не  зіграла  першу  скрипку.  Але  частку  в  загальний  голос 
релігієзнавців з дослідження цих проблем вклала. Тут колосальну роль зіграли 
міжнародні  конференції  «Релігійна  свобода»,  перша  з  яких  відбулася  у  нас  в 
Києві у 1994 році. З того часу Відділення провело вже біля 20 конференцій з теми 
і видало 18 збірок з тією ж назвою. Визнаю, що то є окрема й значима сторінка в 
історії  нашого Відділення  релігієзнавства  і  всього  життя  релігійних  громад 
України.  Щорічні  травневі  збори  стали  вже  традицією.  Можна,  звичайно, 
порахувати,  скільки  виголошено  і  надруковано  доповідей,  які  питання 
піднімалися, скільки і які зарубіжні гості приїздили в Україну. Але цей проект 
вийшов  за  межі  однієї  країни  чи  однієї  конфесій.  Він  насправді став 
міжнародним і міжрелігійним.

  Окремий цікавий досвід нашої роботи – участь у написанні підручників. 
На  свій  так  і  не  зібралась,  хоча  читала  й  нині  читаю  нормативні курси  (окрім 
спецкурсів)  з  релігієзнавства  багато  років  і  в  різних  вузівських  студентських 
аудиторіях. Неодноразово складала тематичні плани книги, але в якийсь момент 
створення авторського підручника із загального релігієзнавства здавалося мені 
нецікавим,  а  скоріше - непотрібним.  Підручників  багато, всі  вони  тиематично 
подібні один до одного. Але є в моєму науково-викладацькому житті був проект, 
якому  судилося  стати  епохальним.  Маю  на  увазі  працю  над  монографічним 
підручником,  який  став  вже  легендою  української  науки  про  релігію,  а  саме 
«Академічне релігієзнавство» видання 2000 року і перевидання 2007-го. Всі, хто 
був залучений до його написання, генератором ідеї і натхненником її реалізації 
постав  професор  А.Колодний,  пишаються  цим  спільним  і  значимим  дітищем. 
Виданий у 2000 році, цей підручник, який і не дуже й подібний на підручник (має 
понад 800 сторінок), хоч в структурі двадцяти текстів дотримані всі підручникові 
формальності,  став  своєрідним  науковим  маніфестом  українського 
релігієзнавства.  Він  є  своєрідним  водорозділом  в  історії  релігієзнавства  в 
Україні:  все,  що  до  нього  писалося,  це  була  нібито  передісторія,  а  з  нього 
починається  нова  ера  українського  релігієзнавства,  яку  можна  назвати  ерою 
наукового самоусвідомлення української науки про релігію. Незважаючи на свій 
великий обсяг і ціну, підручник скоро перетворився на бібліографіну рідкість і 
виникла потреба його перевидати, що ми і зробили, але в електронній версії у 
формі  СД,  яка  також  стала  першою  спробою  оцифровити  підручниковий 
матеріал.  Тепер  інтернетом  масово  «гуляють»  окремі  параграфи  з цього 
підручника, правда без наявного дійсного авторства, дехто безсоромно текстово 
включає у свої посібники і подає його розділи вже за своїм
авторством, але моя душа спокійна: інформація достойна  – якщо вже й маємо 
плагіатити, то подається якісний текст. 
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  Цей  підручник  заявив  про  релігієзнавство  як  філософську  дисципліну,  а 
релігієзнавці  постали  як  вдумливі  і  професійно  освічені  філософи. 
Запропонована структура підручника істотно вирізняється від традиційної: там 
мало  конкретної  історії  релігій,  яка  в  традиційних  підручниках є  скоріше 
переказом різних релігійних міфів і повтором підручників з наукового атеїзму, 
нім  викладом  достовірних  історичних  фактів.  Зате  в  «Академічному 
релігієзнавстві»  є  розділи,  яких  ніколи  не  було  досі  в  наявних вже  у  видруці 
підручниках. Там знайшли собі місце й історіософія релігії, і етнологія релігії, і 
епістемологія релігії і раніше несхоплених багатьох інших тем.

  Цей  підручник  і  досі  часто  спасає  ситуацію,  є  реальним  помічником  у 
форсмажорних  обставинах,  наприклад,  при  написанні  якоїсь  статті чи 
експреслекції,  яка  звалюється  у  найневідповідніший  час.  Всякий раз  я  із 
вдячністю  згадую  долю,  яка  подарувала  мені  мождивість  участі  в складанні, 
написанні, виданні і розповсюдженні «Академічного релігієзнавства», де немало 
моїх розділів.

  Практичною  потребою  стислого  викладу  історії  релігії  в  Україні 
викликаний ще один наш відділенівський проект – це видання вже згадуваного 
підручника  «Історія  релігій  в  Україні»,  який  за  редакцією  А.Колодного  і 
П.Яроцького побачив  світ  у  1999  році. Надто  значимою  нашою  працею  ,де я 
також  є  автором  розділів,  постала  монографія-посібник «Дисциплінарне 
релігієзнавства»  (2010).  В  праці чітко  визначені  критерії  структурування 
релігієзнавства,  а  відтак  своєрідно  сформовано  обриси навчального  плану 
релігієзнавчої спеціалізації.

  Нашим  значимим  здобутком  написаним  і  за  моєю  активною  участю  в 
підготовці  статей-довідок  був  видрукуваний  ще  в  1996  році  за  редакцією 
А.Колодного  і  Б.Лобовика  «Релігієзнавчий  словник».  На  його  основі  тепер 
готується  велика  «Українська  релігієзнавча  енциклопедія».  Своєрідним 
довідниковим матеріалом постають також книги «Релігійні меншини України» і 
«Нові релігії України» - 7-й і 8-й томи з десятитомної «Історії релігії в Україні». 
В них стимсло, але змістовно об’ємно описано 102 конфесії, які мають своє бутя 
в Україні. Я тут вже не говорю про згаданий десятитомник – фундаменнтальне 
видання, яке чи знайдеш в якійсь іншій країні і до написання якого мені також 
пощасливило прилучитися.

  З  появою  в  1991  році  в  структурі  Академії  наук  нашого  Відділення 
почалося  формування  й  інституалізація  до  того  незнаної  в  Україні  сфери 
гуманітарного знання - релігієзнавства. Гордим має бути той, хто прилучився до 
цього складного і водночас плідного процесу. Це засвідчує видрук Відділенням 
за його 25 років десь біля 500 праць монографічної, збірникової, підручникової і 
часописної  форми,  не  прахуючи  тисячі  десь  видрукуваних  окремих статей  з 
фаху.  Це  також  десь  дві  сотні  науково-експертних  матеріалів,  стільки  ж 
організованих  і  проведених  наукових  конференцій.  Особливим  нашим 
здобутком  є  вихід  українського  релігієзнавства  у  світовий  науковий  простір  з 
фаху, наше входження в різні міжнародні асоціації, зокрема діяльність на нашій 
базі  Координаційної  Ради  з  релігієзнавствап  країн  Східної  і  Центрапльної
Європи, в якій мені приходиться бути координатором.
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  Завершення написання історії українського релігієзнавства у двох книгах 
є важливим нашим завданням. Знаю, що цей курс є обов’язковим у спеціалізаціях 
вузів. Цьому допоможе також двохтомне видання в Москві разом із «РАГСом» в 
проекті  «Антология  религиоведения» двох  книг  циклу  «Религиоведение 
Украины» - перша «Феномен советского религиоведения: украинский контекст» 
та «Религиоведение Украины конца ХХ- начала ХХІ века». У виданні другий том
– це статті,  які  створюють повноту  уявлення  про  стан  нашого  сучасного 
релігієзнавства.  Але  й  1-й  том з  його  40  авторами - це  відповідь  для  тих,  які 
переконані, що тільки з них починається релігієзавство в Україні. Окремі аспекти 
його розвитку знаходимо в працях дослідників релігії минулих років. Саме вони 
починали  осмислювати  релігійний  феномен,  хай  і  в  контексті  марксистської 
парадигми, але із самостійним мисленним його осягненням.

  Зрештою мій  викладацький  апетит  реалізовувався  більше  в  складанні 
нових спецкурсів, багато з яких переросли в окремі статті, розділи колективних 
монографій  і  підручників,  в  різні  книги.  Він  зреалізовувався  також  в  темах 
дисертаційних досліджень, науковим керівником мені прийшлося поставати. В 
моїх аспірантах і докторантах я знаходила своє наукове вивищення.

  То  ж  складні  процеси  свого  релігієзнавчого  зростання  мені  прийшлося 
пройти. І в цьому я ніскільки не шкодую. 
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ВІТАЛЬНА АДРЕСА З НАГОДИ
річниці Людмили ФИЛИПОВИЧ
(або розмова двох занепокоєних чоловіків та чарівної пані).

Пані: Так от, як ради нашої голова,
Сказати щиро мушу:
Трястиму всіх, немов би вітер грушу…
На кого любо задивляйтесь,
А профпридатних вимірів
З упертістю стоїчною тримайтесь.

  Я наперед перепрошую, що через низку обтяжливих обставин, змушена бути 
дуже прозаїчною. Хоча це зовсім не означає, що почуваюсь обділеною 
святочними почуттями або не маю пієтету до ювілянтки, вельмишановної 
Людмили Олександрівни Филипович. Швидше навпаки, приєднуючись до вже 
виголошених віншувань, з втіхою для себе, як жінка, можу констатувати, що 
літ у її паспорті заявлених, не можу дати. Якщо, звичайно, твердження таке,
професорка готова поділяти.

- Я б теж про це хотів сказати!
= А скільки ти професорці літ можеш дати?!
- Заледве 40, швидше 35.
= Тоді нам є про що порозважати!

А що до цього можеш ти додати?!

- Що в віці цім принадностей загати:
Творити хочеться,
Орати, сіяти, в’язати.
Життя пори такої назагал маїться,
В жазі кохання можна розтопиться,
Коли ти початкуючий навчитель,
Величних задумів невтомлений ревнитель.

= Мені ж в якісь миттєвості вдає,
Що серця ритм у такт єдиний б’є
Її і їх, отих завзятих, молодих,
Які на шлях виходять власний
Важкий, цікавий і прекрасний.

= Вона для них немов Платон,
В службових справах сущий камертон.

- Еге ж, Платон! У греків звична проща:
«Платон – мій друг, а істина – дорожча».
Не дай Господь вподобать плутанину,
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Доцільність у якій дорожча за людину…
Нести у світ любов і правду – важче.
Платон мій друг, а Филипович – краще!!!

= А ще вона знімає тягарі –
В’язниці творчої зухвалі корчмарі:
Коли потрібно – заряджає,
Гряде проблема – бід немає,
Там, знай, поспішно реагує,
А ті залежності з доцільністю негує.
Інакше кажучи, вона й для молоді -
То вхід парадний до науки,
І хто того ще не спізнав,
Заледве б Филипович ціну справжню склав.

- І цим ти думаєш, що вичерпав предмет розмови?!
Скажу тобі без жодної намови…
Це вчений справді завеликого формату
І роль її я уподібнив би догмату…

= Є в цім досвідченні, як по мені,
Щонайважніша теми рація,
Його б надалі розвивать,
Якби не ще одна нарація…
Гляди ж, не ремствує, працює
Поважні напрямки курує,
Вражає щирістю чуттів…
Чого б від жінки ти іще хотів?!

- У цій питальності є сенс
Глибинно науковий.
І скласти гарну відповідь,
Скажу відверто, не готовий!

=Життя людське – суцільна веремія
У кожного своя іпохондрія:
Але в двовимірі, вона ж тішить й навчає,
Чи ж навпаки –печалить і гнітить…

-У цьому сенсі нам обидва б смисла важили,
Якби, скажімо, про жінку довелося говорити.

= Тільки прошу, коли вже так кортить порозважити, 
Про особливий жанр й специфіку моменту нам
В науці ж, знаєте, наявні вимоги до написання,
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Чому ж зневажить їх, коли предмет склада сказання, 
Про жінку – сю привабу повсякчасну,
Причину подвигів, натхнень, жагу незгасну,
Про те, що радує й звеселяє,
Без чого щастя у житті немає.

- Чимало дат в житті, що тішать й надихають,
Немало в ньому й тих, які печалять і гнітять.
У цьому сенсі дійсно нам обидва б смисли важили, 
Коли б про жінку довелося розважать.

= А то ж і ні! Роки пливуть в безкрає,
А дама серця то зрина, то знову безвісти зникає,
То селиться в твоїй душі, голубить, пригортає,
То тільки й погляд у твій бік заледве чи звертає.

- Вона мені також плиткий прогноз погоди -
Спідручніш жінці взагалі картати з недогоди:
То хмарами встеляє небокрай,
То мов мотузками спеленює дорогу в рай.

= Нема чого додати до цих слів:
Прекрасна приповідь: «Палає хата, гори й хлів!». 
Роки б мені ту пам'ять відібрали,
Чуттів полон в в’язницю Духа заховали.

- Проте, коли бува на справу цю дивлюсь простіше, 
Тоді й життя всміхається миліше…

Ось так, пани поважні, мудрослови,
Неквапно про жінок вели невтішнії розмови,
А чи гаразд не чули про плітки?! –
Шепнула я, що чули всі кутки
(Залиште ви наїдки і чарки!)
Одну я чула (тільки це негласно):
В Угорщині хтось з Филипович мився в лазні –
На радість Буді й заздрість Пешту…
А хто помиє колежанок решту?

- А це цікаво, по мені!. .

= До речі, ти, прошу, зажди,
Врахуй, що йдеться про ту жінку, яку ти
Публічно можеш тричі цілувати
І з певних рацій маєш всі підстави поважати. .
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Так от, не знаю, правда, то чи ні?!
Недавно Филипович мала світлі дні
Точніше кажучи, справляла ювілей
В зв’язку і з чим згадав я «пропілей»,
Те грецьке слово, що вживають в множині
І значить вхід до міста в свята й будні дні.

= На лад високий думи навертає,
Та дата, що десятками квітчає,
Її труди, діла, натхнення,
Життєві порухи, мотиви, дерзновення.

- Я б навіть так сказав,
Що милозвучне «пропілеї»
Нагадує мені принади орхідеї
І в аналогії переддвірка скульптурного ансамблю 
Схиляюсь радше бачити
Не стільки картку міста візитову,
А біографії прелюдію готову.

= В твою розмову клин я мушу вбити,
Щоб речі деякі на світло дня пролити,
Бо я б тій пані літ отих не дав,
І років з двадцять зразу б відібрав.
Залишив сорок – тридцять п’ять,
Коли творити хочеться
Орати, сіяти, в’язать.
Коли життя всуціль маїться,
В жазі інтимній можна розтопиться,
Коли ти початкуючий навчитель,
Величних задумів невтомлений ревнитель.

Пробачте їм ці пафосні інтенції,
Бо в них снага і творчих крил потенції)
Та оприлюднити це важко (Бог їм поміч!)
«Філео» прагнуть мовити, виходить «Філе… пович».

- Я б теж про пані так, як ти сказав,
Якби Колодний поруч не стояв.
І до розмов про інтенції додав,
Що вхід парадний лише за образ слушний взяв.
Бо хочеш вір-не-вір,
В якісь миттєвості мені вдає, скажу ще,
Що серця ритм у такт єдиний б’є
Її і їх, отих завзятих, молодих,
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Які на шлях виходять власний
Важкий, цікавий і прекрасний.

= Коли потрібно – дійсно їх заряджає,
Гряде проблема в них – бід немає…

Ця жінка, повторюсь, справді завеликого формату
І роль її вподібнив я б догмат

Ой ле-ле! Чи то вже постмодерн не обумовив зміну?!
Коли так ревно дискутують про феміну!!!
Мовчи, Еразм! Відпочивай, Аврелій!
За справу взялися Віталій і Валерій!

= Чи панацея злу знання й просвіта,
Чи є попуста Богом вжита
Для тих й тому, кому Господь вказав
Нести хрести – знаряддя подвигу й прослав,
Чи щирий патріарх у канонічнім передвзятті,
Чому сміливі покручі у «русскомірному» завзятті… –
То тільки дещиця отих питань,
Вага яких складає сенс й злобу її дослідницьких завдань.

= Усе їй, дійсно, схоже до снаги.
Дружина, мати, бабця, …
Турботи, догляд, пироги…
Та, опріч іншого, вона формує й формулює,
Розраджує, пильнує й генерує
І на питальне: «Хто єси?!»
Могла б відмовити: «Ану збагни?!»
Чи ж з легким шармом скромно прошептала:
«Я лиш заручниця релігіопортала!
За мене вже філософи зрекли
Руссо й Паскаль, Боецій й Стагірит,
Сократ й Гермес, Спіноза, Епікур…
Ба ніц числа отим,
Котрі не раз списи любомудрів ламали
І робом тим дорогу людству прокладали…».

Давайте, стишимось, бо хто його там зна,
Чого б сягнула гадка пані провісна,
Коли б на Істину лише воліла уповати
І в спосіб той посутнє осягати.

= В цій теофанії незвідана мета,
Прозріння Духа, доброта,
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Безкрайнє море Небуття,
Господня втіха й напуття …
Краса, натхнення, споглядання, доброчин,
Який прекрасний склався би зачин?!
Первоначало, Ум та Світова Душа,
Чом не прелюдія вітального вірша?!
То все розходиться хвилево хвилями
І ніби вітер дме південними поривами…

- І що наснив від пані ти іще почути?!

= А те, чого несила відвернути.
Можливо б в мить оту вона сповідно прорекла:
«Христос й Мухамед, Будда й Вішну»,
То неба вісники, премудрості вінки,
Яких шанує людство залюбки…
Вони мені, то знак провісного завбачення
У них смиренно прошу я
Всякчас духовного побачення.

=Чи ж в дусі праведнім смиренно ізрекла:
«Скромні труди мої, то лиш кайданів прути,
А їх вага, не більше, ніж піщинка в водах океану… 
Я ж вийшла з тим на битий шлях,
Щоб зваб уникнути егоїстичного самообману…

- Таке почув би я і враз зомлів,
Чи ж, щонайменше, занімів.
Вчуваю тут екзукетив,
Мазохер явно справив згубний вплив.

Вже скільки років цього пана знаю,
А закид цей уперше з вуст його чуваю,
Ото невдатна донька помпадура,
Наївно вірила, що він завзятий учень Епікура.

= Я певен, грім гримів, літа минали,
Були проблеми, гніт, завали,
Життя поточного розливи,
Чиїхось хтивостей напливи…
З тим кожний з нас не раз стикався
На перепруги служби наражався…

- Даруй, здається, ти від теми ухилився
І на проблеми власні наразився:
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Бракує смислам повноти,
Це ніби ти, але й не зовсім ти.

= Та, бач, оказія, стряслася,
Хвороба ця з правіку повелася
Чималий шмат поеми безвісти пропав,
В якій, як гоже, все я звіршував…

Де Моцарт, звісно, там Сальєрі,
Розрадить нічим, мовим: «Соррі»,
Коли, хто вкрав – розкайся й поверни,
Якщо ж то жарт, негайно підклади…
А втім, експромт, то теж потужна сила,
Яка завжди з талантами дружила…

= На те розради я не маю.
Відмовлю спішно тільки так:
«Колеги наші добре знають,
Про що належить мовити і як,
То ж легко можуть раду дати
Всьому тому, чому виною стали супостати».

- Ти не збагнув мого воління –
Прошу розважності й належного терпіння:
На винахідливість твою наразі уповаю, 
Заздравний зміст вітань почути щиро я жадаю.

Він гне його сумління до колін,
Неволить вільний лет і творчий гін.
Та все дарма…

Віншую я професора з чудової нагоди, 
Вчуваючи резон премудрої природи,
А з тим бажаю щиро, звірливо і гречно,

Щоб були в пані дні сяйні
- І ночі довгі, зоряні.

Щоб їй завжди в добрі велося…
- Лихе ж туманом розійшлося.

Добра і благ, щедрот й достатку…
- Всього і вся Вам без остатку.

Літ благих, многих, радісних,
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- Світанків теплих, осяйних…

Того Вам ступеню життєвого завзяття,
- Що легко здужає нехай які передвзяття.

Краси весни, осоння літа,
- Багатства осені і спокою зими.

Родинних радощів,
- І зносних пустощів онук.

І певна річ, кохання чоловіка
- Повсякчас, нині і до віка.

За трем благий, симфонію душі,
- Здоров’я й щастя, Ваше та рідні.

За ті чесноти, що воліли б мати,
- І прощу тих гріхів, які хотілося б здолати.

За те, щоб кинувши роботу (й не одну!),
Хоч раз всю ніч віддати чарам сну.

За той жертовний віри крам,
- Що всяк відлунює:
«Воздам», «Воздам», «Воздам».

За Ваш христоцентричний крен,
- Щоб становив життя рефрен.

За очі сяючі, за молодість й красу,
- Й забави: «Кави, пане!», за відлунь їх: «Несу!»

За щирі любов, надію та віру
=Щоб не втратили в Бога завітну довіру.

За щастя пам’яті, за ліки забуття,
- За те кохання, що смакує до життя.
Ми п’єм за Вас – таку розніжену лілею,
= Що прикраша життя вкраїнському Персею.

Ну, а Персеєві, хоча й сивіють скроні,
Дай Боже сил, щоб знести голову Горгоні. 
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- У цій рефлексії і я також чудуюсь
Апофатичним теосом милуюсь,
Де важить теофанії зачаєна мета,
Прозріння Духа, доброта,
Безмежність вічного Ніщо,
Господні незвідь і пощо…?
Краса натхнення, чудо споглядання,
Первоначала Ум, Зачину віще вподобання?! –
Усе ширяє Духа хвилями,
Немов би вітер дме південними поривами…

= А що наснив би ти іще почути?!

- … чого несила нам збагнути.
Можливо б тихо-тихо прошептала:
«Скромні труди мої, то кайдани горливого забрала,
А їх вага, не більше, ніж піщинка в водах океану…
Я ж вийшла з тим на битий шлях,
Щоб зваб уникнути егоїстичного самообману…

= Втім, перепрошую, ми тут від теми знову відступаєм
І в спосіб той пріоритетні смисли оминаєм.
Ба і про підсумки належало б уже подбати,
То ж слів банальних закликаю уникати.

- Тоді кажу: «Літа минали,
Були проблеми, гніт, завали,
Життя поточного розливи,
Чиїхось хтивостей напливи…
Всього було…з тим кожний з нас не раз стикався
Від перепруг службових настраждався…».

= Пробач, ти, схоже, не збагнув мого воління –
Прошу розважності й належного терпіння:
На винахідливість твою нарешті уповаю,
Заздравний зміст вітань почути щиро я жадаю.

Так от, як ради голова,
Сказати щиро мушу:
Трястиму всіх, немов би вітер грушу…
На кого любо задивляйтесь,
А профпридатних вимірів з упертістю стоїчною тримайтесь. 
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Пробачте їм сей пафосу надрив,
У ньому криється взаємності мотив.
Та оприлюднити це важко (Бог їм поміч!)
«Філео» прагнуть мовити, виходить «Філе… пович».

- Я те ж скажу, підхід такий вельми похвальний,
Засновок прагнення направду епохальний.
А диспутантам личать пафосні інтенції
У них снага і творчих крил потенції.
Виразно проглядаються й завдання –
Метою обумовлені заприсягання.

Проблемне поле дискурсу сягає апогею,
А оповідники вподібнені Енею:
Полон дискусії обох зайняв,
Якби то міру й такт хтось з них не перебрав.

- І сказаним ти думаєш, що вичерпав предмет розмови?!
Скажу тобі без жодної намови…
Ця жінка справді завеликого формату
І роль її вподібнив я б догмату…

Ова! Чи то вже постмодерн не обумовив зміну?!
Коли сутяжно дискутують про феміну!!! –
Мовчи, Еразм! Відпочивай, Аврелій!
За справу взялися Віталій і Валерій!

= Чи панацея злу знання й просвіта,
Чи є попуста Богом вжита
Для тих й тому, кому Господь вказав
Нести хрести – знаряддя подвигу й прослав,
Чи щирий патріарх у канонічному завзятті,
Чому сміливі покручі у передсвятті… –
То тільки дещиця отих питань,
Вага яких складає сенс й злобу її дослідницьких завдань. 
Того, чим ювілянтка вміло розправляє,
Чого підтекст, претекст і, певна річ, контекст прекрасно знає.

- У цій рефлексії і я уже чудуюсь
Апофатичним теосом милуюсь,
Де важить теофанії зачаєна мета,
Прозріння Духа, доброта,
Безмежність вічного Ніщо,
Господні незвідь і пощо?
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Краса натхнення, чудо споглядання,
Первоначала Ум, Зачину віще вподобання?! –
Усе ширяє Духа хвилями
Немов би вітер дме південними поривами…

= А може б тихо-тихо прошептала:
«Скромні труди мої, то кайдани горливого єства,
А їх вага, не більше, ніж піщинка в водах океану…
Я ж вийшла з тим на битий шлях,
Щоб зваб уникнути егоїстичного самообману…

Втім, перепрошую, ми тут від теми знову відступаєм 
І в спосіб той пріоритетні смисли оминаєм.
Ба і про підсумки належало б подбати,
То ж слів банальних закликаю уникати.

=Так, грім гримів, літа минали,
Були проблеми, гніт, завали,
Життя поточного розливи,
Чиїхось хтивостей напливи…
З тим кожний з нас не раз стикався
Від перепруг службових настраждався…

- Даруй, а що то ти в довільності впадаєш,
Себе на критику публічну наражаєш:
Бракує смислам повноти,
Ти зовсім знітився, прошу тебе, скажи. .

= Та, бач, оказія, стряслася,
Хвороба ця з правіку повелася
Чималий шмат поеми безвісти пропав,
В якій, як гоже, все я звіршував…

Де Моцарт, звісно, там Сальєрі,
Розрадить нічим, мовим: «Соррі»,
Коли, хто вкрав – розкайся й поверни,
Якщо ж то жарт, негайно підклади…
А втім, експромт, то теж потужна сила,
Яка завжди з талантами дружила…

= На те розради я не маю.
Відмовлю скрушно тільки так:
«Колеги наші добре знають,
Про що належить мовити і як,
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І легко можуть раду дати,
Чому виною стали супостати».

- Ти не збагнув мого єдиного воління –
Прошу розважності й належного терпіння:
На винахідливість твою нарешті уповаю,
Заздравний зміст вітань почути щиро я жадаю.

Він гне його сумління до колін,
Неволить вільний лет і творчий гін.
Та все дарма…

Так от, як ради голова,
Сказати щиро мушу:
Трястиму всіх, немов би вітер грушу…
На кого любо задивляйтесь,
А профпридатних вимірів з упертістю стоїчною тримайтесь.

В ролях Віталій Шевченко (-), Валерій Климов (=) та Алла Арістова (пані).
Авторство вітання за Віталієм Шевченком. 
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