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Коротка передмова

Шановні читачі!
Цінуючи Ваш дорогоцінний час, зорієнтовую з найперших сторі-

нок. Якщо Ви шукаєте якихось скандальних викриттів, антицерков-
них чи «сектоборчих» аргументів – ця книжка не для Вас. Якщо Ви
чекаєте на ґрунтовні філософські розмірковування про сутність лю-
дини та способи її життєздійснення чи богословські інтуїції щодо
онтологічної природи гріха – ця книжка знов-таки не справдить
Ваших очікувань. Психологічні й психіатричні аспекти індивідуаль-
ної відхиленої поведінки автором теж висвітлені поверхово, бо то –
царина спеціальних фахових дискусій. Тож не марнуйте свій час,
гортаючи сторінки у пошуках відповідей на означені питання. Зміст
цієї праці, скоріше, соціологічний і релігієзнавчий, а структура –
сформована як висвітлення різних аспектів релігійної девіації як со-
ціально- й культурно-обумовленого явища. 

Отже, якщо Вас цікавлять проблеми застосування девіантологічного
аналізу до релігійних явищ і процесів – тоді ця книжка може Вас заці-
кавити або спонукати до власних висновків і дискусій з автором. Ну,
можете ризикнути (маю на увазі, придбати й переглянути).

І ще одне. Перед Вами – не «виношена» фундаментальна моног-
рафія або ж «монографія під захист». Це, радше, спроба теоретично
опрацювати різні аспекти надзвичайно складної наукової проблеми і,
головне, не дати напрацьованим текстам просто піти у небуття. Три-
валий час вони множилися у файлах, розкидані в папках «робочого
стола», в очікуванні вільного часу, запитаності з боку аспірантів і сту-
дентів, чергової відпустки для упорядкування… Та спливають роки,
але вільного часу так і не прибуває, аспіранти обтяжені іншими про-
блемами, а чергова відпустка знов зникає безслідно, принесена в жер-
тву інакше складеному робочому графіку. Врешті-решт, була здійснена
«побутово-героїчна спроба» упорядкувати й систематизувати ці тексти
для тих, хто цікавиться проблемами соціальних відхилень і соціально-
відхиленої поведінки; спроба, підживлена слабкою надією, що навіть
за малого накладу ця книжка знайде свого читача і стане у нагоді в
його наукових розвідках. 

Отже, читайте, обмірковуйте, критикуйте і обов’язково пишіть
краще!

З повагою, 
Алла Арістова.



«Релігійна девіація» в колі 
девіантологічних понять: пошуки дефініції

Люди будуть сперечатися щодо релігії,
писати про неї книжки, битися і вмирати 

за неї, – але тільки не жити за нею. 
(Ч. К. Колтон)

Люди плохи не потому, что они плохи, 
а потому, что они – люди…

(В. Таранов)

Як часто злочин є лише 
передчуттям моралі майбутнього, 

кроком до того, що має бути!
(Е. Дюркгейм)

Феномен девіації – одна з тих проблем, що притягує до себе увагу
представників різних наукових галузей, і майже всього спектру со-
ціально-гуманітарних наук, як теоретиків, так і практиків. Мало яке
з понять стало таким «універсумом» наукового інтересу, охоплюючи
пошуки філософів, соціологів, психологів, політологів, культуроло-
гів, правознавців, педагогів, кримінологів, психіатрів тощо, і ли-
шаючи простір для нових запитів. 

Зворотним боком полідисциплінарного вжитку стає множинність
інтерпретацій і підходів, тлумачень і визначень на тлі поодиноких
спроб розбудови цілісних девіантологічних концепцій. Понад те,
важко стверджувати, що саме поняття «девіація» є звично і стало
вживаним. Скоріше навпаки, непросто відшукати інше наукове по-
няття, яке б мало таку кількість відповідників чи синонімів: «відхи-
лена поведінка», «збочена поведінка», «анормальна поведінка»,
«асоціальна поведінка», «деструктивна поведінка», «адиктивна по-
ведінка», «дезадаптивна поведінка», «конфліктна поведінка», «важка
поведінка», «групи ризику», «перверсія», «депривація», «ненорма-
тивна поведінка», а також «аморальна», «аномальна», «злочинна»,
«маргінальна», «порушена», etc.

Серед тих небагатьох аспектів, які можна наділити статусом «за-
гальної визнаності», вкажемо:

• сучасне наукове поняття «девіація» етимологічно походить від 
пізньо-латинського «devio», «de viatio» – «відхиляюсь», «відхи-
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лення» і потрактоване ще в античні часи як «відхилення від 
міри», «збочення з правильного шляху» (але хто вперше його 
запроваджує і визначає навряд чи коли буде з’ясоване1);

• у науковому дискурсі термін «девіація» безпосередньо корелю-
ється з поняттям «норма» і тлумачиться як відхилення від офі-
ційно встановлених або фактично поширених у певному суспіль-
стві (групі, спільноті) норм і очікувань (законів і правил, традицій 
і установок); до основних форм девіантності традиційно відно-
сять: правопорушення, злочинність, тероризм, пияцтво та алко-
голізм, наркотизм і наркоманію, проституцію, суїциди, статеві 
збочення, а також інноваційну соціальну творчість;

• феномен девіації інтерпретується переважно як різновид соці-
альної поведінки – специфічної, стійкої, поширеної, масової

(йдеться не про разові, стохастичні, випадкові акти, дії, вчинки, 
а про систематичну пролонговану девіантну поведінку, що по-
роджує цілий спектр девіантних ролей і статусів);

• девіантна поведінка є закономірним наслідком еволюції суспіль-
ства, спільнотного способу життя, що повсякчас генерує і кон-
формні й нонконформні форми поведінки, а відтак неможливо 
викорінити, «ліквідувати», «знищити» соціальні девіації;

• девіація є культурно-релятивним феноменом: кожна епоха і кож-
ний соціокультурний локус продукують власні типи, форми і 
прояви девіації, шо обумовлює їх історичність та відносність;

• стан, рівень і динаміка різних форм девіантної поведінки при-
ступні для емпіричного дослідження.

Що стосується визначень «девіації», «девіантної поведінки» у на-
уковій і навчальній літературі, то вони досить помітно різняться за
смисловими нюансами (хоча навіть самі автори, цитуючи один од-
ного, не завжди відчитують ці розбіжності). Так, девіантна поведінка
може визначатися як така, що порушує загальновстановлені в даному
суспільстві (групі, субкультурі) норми і правила; що не відповідає
офіційно встановленим чи фактично утвердженим нормам і очіку-
ванням; що відступає від існуючої нормативної системи та її скла-
дових; що суперечить прийнятим правовим або моральним нормам,
тобто є сутнісно злочинною і аморальною; що відхиляється від норм,

1 Генезис феномена «девиация» в истории и философии науки [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http:// cheloveknauka.com/genesis-fenomena-deviatsiya-v-is-
torii-i-filosofii-nauki
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чинних у певній групі або прийнятих більшістю суспільства; що є
образливою для більшості і викликає суспільний осуд, санкції і во-
рожість до суб’єктів такої поведінки. Навіть простий перелік визна-
чень унаочнює множинність смислів «девіантного», які експліковані
дослідниками. При цьому, одні науковці вважають девіантними саме
вчинки, дії, інші – навіть уявлення, погляди, наміри; одні зосеред-
жуються на самому факті відхилення, інші – обов’язково пов’язують
його із відповідною реакцією суспільства (групи); одні за «точку від-
ліку» норми обирають соціально-психологічні очікування (експек-
тації) належної поведінки, інші – інституційовані, встановлені,
санкціоновані правила.

Апробовано і чимало теоретико-методологічних підходів до 
феномену девіації – соціально-філософські, соціологічні, культуро-
логічні, кримінологічні, психопатологічні, етико-бізнесові, конфлік-
тологічні, метафізичні, лінгвістичні, епістемологічні, норма-
тивно-вікові тощо, – в координатах яких девіацію розглядають у най-
різноманітніших аспектах: від вияву конфлікту традицій та інновацій
(як виформування новаційних форм поведінки) до втілення онтоло-
гічної природи зла, від аномалій в генетичному наборі хромосом до
кричущої невідповідності корпоративному стилю і корпоративній
культурі. Підсумком численних розвідок стає формування в кінці 
ХХ ст. особливої наукової галузі – девіантології, що системно вивчає
соціальні девіації, хоча науковий статус останньої наразі лишається
дискутивним2. 

Вартує згадки, що проблема соціальних норм і девіацій стала
«своєю» від найперших щаблів становлення соціології. Її дослід-
женню присвятили свій час і праці Г. Тард і Е. Дюркгейм, А. Кетле і
Г. Зіммель,  М. Вебер і П. Сорокін, Т. Парсонс і Е. Фромм, Ч. Кулі і
В. Гоффман, Р. Мертон і Н. Смелзер. Нині в предметному полі деві-
антології активно працюють численні зарубіжні дослідники: 
Д. Доунз, П. Рок, Е. Гуд, А. Коен, С. Палмер, Дж. Хамфрі, П. Гіггінс,
Д. Блек, К. Еріксон, С. Трауб, Ц. Літтл, Х. Понтелл, Т. Капрон, 
Дж. Джеймсон, А. Ліска Д. Рісмен, Л. Строул, С. Мілгрем, К. Бей та
ін., переважна частка девіантологічної літератури писана англій-

2 Див.: Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, наркотизма, 
проституции, самоубийств и других «отклонений» / Яков Гилинский. — СПб. :  Из-
дательство «Юридический центр Пресс», 2004. — С. 3.
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ською мовою. За пробіглий час були висунуті й розвинені десятки
девіантологічних теорій – теорії соціального контролю і «стигмати-
зації», «субкультур» і «дифференційованої асоціації», конститутив-
ної кримінології і «відновленого сорому», і т.д.; з’явився цілий
спектр постмодерністських девіантологічних розвідок: від «критич-
ної» і «феноменологічної» девіантології, до «ліво-радикальної» й
«феміністичної», а також численні інтегративні теорії (М. Ланьє, 
С. Генрі, Р. Ейкерс, Г. Пірсон, Д. Елліот, Ч. Тітл, Дж. Брейтуейт). 

До вітчизняного наукового дискурсу більшою мірою залучені
праці російських дослідників: А. Амбрумової, В. Афанасьєва, С. Бо-
родіна, А. Габіані, Я. Гілінського, О. Долгова, Г. Забрянського, 
О. Змановської, І. Карпец, Ю. Клейберга, Ю. Комлєва, Ц. Короленка,
В. Кудрявцева, В. Лунєєва, І. Маточкіна, Г. Міньковського, І. Михай-
ловської, В. Мухіної, А. Немцова, В. Номоконова, Н. Проскурніної,
І. Пятницької, Н. Сафіулліна, В. Тихоненка, Т. Шипунової, О. Яков-
лєва. Серед українських авторів плідно працюють у проблематиці
девіантології А. Біндяк, О. Бондарчук, В. Бут, І. Веред, М. Відьменко,
В. Городяненко, І. Данченко, О. Демків, О. Злобіна, О. Іваницький,
А. Казьмерчук, Ю. Кушнір, М. Мінц, І. Пиголенко, Н. Савінова, 
О. Сердюк та ін. Утім, поширеним є невтішний висновок, що вітчиз-
няна девіантологія відстає від зарубіжної десь на півстоліття, а її роз-
виток і досі не відрефлексований, що, можливо, стане науковим
завданням для молодих дослідників.

На початок нинішнього століття в межах девіантології вже сфор-
мувалася ціла низка відносно самостійних підгалузей, котрі дослід-
жують різні види і форми девіантної поведінки: девіантологія
неповнолітніх, віктимологія, суїцидальна девіантологія, сімейна кри-
мінологія, пенітенціарна кримінологія, соціологія економічної зло-
чинності, соціологія організованої злочинності, географія злочи-
нності, превентивна девіантологія, військова девіантологія тощо.
Проте, найбільш дискусійними проблемами, навколо яких десяти-
літтями ламають списи як популярні, так і малознані теоретики,
звично лишаються проблеми природи відхиленої поведінки, законо-
мірностей її формування та механізмів відтворення.

На наш погляд, одна серед найсерйозніших лакун у сучасній де-
віантології, принаймні вітчизняній, – обмаль ґрунтовних досліджень
девіантності в релігійному просторі (за винятком хіба що проблеми
релігійно-ідеологічної інспірації тероризму). У неозорому полі чис-
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ленних девіантологічних розвідок лише мізерна частка припадає на
спроби виявити причини, закономірності, форми і наслідки релігійно-
вмотивованої девіантної поведінки, проаналізувати різнобарвний
спектр девіантогенних чинників релігійної природи. Нечисельною є
і когорта вітчизняних дослідників, предметно зацікавлених феноме-
ном релігійної девіації (І. Бальжик, М. Відьменко, Д. Вовк, С. Воло-
буєва, Е. Коваленко, О. Маніліч, М. Мінц, М. Черенков). 

До слова, і в зарубіжній науці домінуючим трендом лишається
адаптація девіантологічної теорії до моделювання процесу радика-
лізації релігії – наприклад, т.зв. «Gap-Analysis Theory of Religious
Deviation» або теорія DRP («Deviation of Religious Рractices»). У та-
кому фокусі релігійно-вмотивований тероризм, релігійний екстре-
мізм, радикальні релігійні ідеології розглядаються як «взірцеві»
форми викривлення, відхилення релігії від «природного» (належ-
ного, соціально очікуваного) способу її функціонування, спотво-
рення її суспільного покликання. Крім того, досліджуються різні
види участі релігійних груп у деструктивних, асоціальних практиках,
що стає причиною гострих конфліктів у мультикультурних суспіль-
ствах (перш за все, участь релігійних організацій в ідеологічних та
інформаційних війнах як ретрансляторів політико-ідеологічного
впливу певних країн; використання зібраних на благодійні пожертву-
вання коштів на антигуманні й антисоціальні цілі; заохочення та на-
дихання на боротьбу з інорелігійними організаціями та вірянами;
зазіхання на правові засади релігійної свободи).

Не претендуючи на концептуалізацію цієї водночас дуже актуальної
і дуже делікатної проблеми, спробуємо хоча б трішки прислужитися
заповненню теоретичної лакуни. Але, насамперед, складаємо глибоку
шану і подяку інтелектуалам вітчизняного релігієзнавства, чий теоре-
тико-методологічний доробок у цій сфері уможливив подальші дослід-
ження – А. Колодному, Л. Филипович, Є. Дулуману, В. Танчеру, Б.
Лобовику, П. Яроцькому, М. Бабію, В. Климову, В. Шевченку, В. Єлен-
ському, Т. Горбаченко, В. Лубському, М. Черенкову, О. Сагану, І. Моз-
говому, О. Предко, О. Сарапіну і багатьом іншим вчителям і колегам,
чиї ідеї, думки, праці є живильним джерелом релігієзнавчої науки. 

Перш за все, спробуємо «домовитися про поняття», попередньо
визначити ті терміни і концепти, що ними будемо оперувати надалі. 

Насправді, знайти в літературі дефініції релігійно-девіантної по-
ведінки – справа геть не з легких; більшість авторів оперують цим
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терміном як «самозрозумілим» або ж відсилають до загально-соціо-
логічного доробку. Серед наявних визначень обмежимося, для при-
кладу, двома: «під девіацією в сфері релігії розуміється будь-яка дія,
чи діяльність, чи наміри її здійснення, що суперечать цінностям, ус-
тановленням і традиціям автентичної спільноти, або релігійним та
моральним цінностям, або релігійним нормам, або стандартам на-
лежної поведінки»3; «девіантність у релігійному контексті є відсту-
пом від релігійних догм, нормативної системи певної релігії чи групи
релігій»4. 

Однак, спроби застосувати ці або схожі дефініції до релігійної
площини практично одразу породжують потребу чіткого розмежу-

вання феноменів загально-девіантної поведінки в релігійно-цер-

ковному середовищі (1) і специфічно-релігійних девіацій (2). Пер-
ші – охоплюють різні прояви традиційно девіантних форм поведінки
(напр., злочинності, алкоголізму, педофілії і т.д.), але у специфічних
обставинах і соціальних групах, у сфері релігійних відносин і релі-
гійної комунікації. Другі – являють собою специфічні форми релі-
гійно-вмотивованої девіантної поведінки, співвіднесені суто з
релігійними (конфесійними) нормами, приписами, взірцями. Якщо
перші сприймаються як девіантні в соціумі загалом, незалежно від
сфери їх вияву, суперечать базовим, домінуючим установкам і цін-
ностям суспільства, то другі, як правило, в світському середовищі
девіантними не вважаються, мають локально-субкультурний харак-
тер (наприклад, шлюбні зв’язки для священика, недодержання посту,
зміна віросповідання). Тож надалі вважаємо за потрібне розрізняти
поняття «девіантна поведінка в релігійній сфері» і «релігійно-деві-
антна поведінка».

Під релігійно-девіантною поведінкою розуміємо відтак дії,
вчинки, способи діяльності релігійних осіб або груп, невідповідні
встановленим чи фактично утвердженим конфесійно-визначеним
нормам, цінностям, традиціям, очікуванням, установкам, що поши-
рені серед певної релігійної групи, інституції, спільноти (або є до-
мінуючими в даному релігійному середовищі). Узявши це

3 Deviation In Matters Of Religion [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://our-
dialogue.com/ deviation-in-matters-of-religion/
4 Еникеева С. З. Влияние религиозного сознания на девиантное поведение [Елек-
тронний ресурс] / С. З. Еникеева. — Режим доступу: https:// cyberleninka.ru/
article/vliyanie-religioznogo-soznaniya-na-deviantnoepovedenie 
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визначення як вихідне для подальших розмірковувань, акцентуємо,
що нас цікавитиме релігійно-девіантна поведінка не як індивідуаль-
ний поведінковий акт, а як соціальний феномен, тобто такі відхи-
лення, що за певних соціальних умов і обставин набули ознак
масового, стійкого, повторюваного явища.5

У цьому зв’язку, доречно послатися на етимологічне походження і
змістовне наповнення поняття «релігія» у давньоримську добу, яке
стало одним із найважливіших підсумків розвитку античної релігійної
свідомості. Цицерон виводив його походження від relegere – збирати,
накопичувати, поновлювати і тлумачив «religio» як «те, що спонукає
людей дбайливо ставитися до богів» (налаштованість на регулярне до-
держання тих дій, що відносяться до боговшанування, повернення до
колишнього порядку їх виконання)6. Лактанцій, натомість, посилався
на термін «ligare» – зв’язувати, вважаючи, що релігія – це «благочес-
тивий зв’язок», яким Бог пов’язав людину із собою та привів до благо-
честя. Відтак, від самого початку в семантиці латинського «religio»
закладені сенси обмеження, перешкоджання недбалому виконанню
культових відправ через ув’язування людини встановленими нормами
благочестя, установками на їх ретельне додержання та слідування ста-
лим традиціям і правилам пращурів (mos maiorum)7. «Римська» кате-
горія релігії розвивалася, отже, як уявлення про благоговійну,
благочестиву й зосереджену опіку про богів, що, зрештою, стало по-
значати специфічну сферу людської діяльності та духовного життя. 

В історичному часі термін «релігія» зазнаватиме чимало тлума-
чень і переосмислень мірою того, як сама релігія розкриватиме свою
соціальну поліморфність, але, попри відмінне розуміння релігії в
різні епохи та незалежно від різних форм і способів існування релі-
гійності, феномен девіації як відмова, «відхилення від», явне чи та-

5 При цьому під «нормальною поведінкою» розуміється, як правило, конформна,
нормативно-схвалена поведінка, характерна для більшості членів даної соціальної
спільноти. Зважаючи на те, що за століття розвитку філософської й релігієзнавчої
думки спроби виведення універсальної дефініції релігії так і не мали загальнови-
знаного успіху, доречно припустити, що й дефініцію релігійної девіації чекатиме
аналогічна доля. 
6 Прешенді Франческо. Римська релігія / Франческо Прешенді // Історія європейської
цивілізації. Рим [за ред. Умберто Еко]. — Харків : «Фоліо», 2015. — С. 470.
7 Забияко А. П. Религия: опыт понимания и типологии [Електронний ресурс] / Анд-
рей Павлович Забияко. — Режим доступу: http://religious-life.ru/2013/ 03/zabiyako-
religiya-opyit-ponimaniya-i-tipologii.
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ємне порушення встановлених взірців боговшанування, релігійної
догматики чи культової практики стане постійною ознакою історії.
Століття за століттям, по всім хронотопам і ареалам поширення ре-
лігій світу, девіації супроводжуватимуть релігійний поступ і затор-
куватимуть кожну з релігійних традицій. І мова не тільки про те, що
жодна з них не уникла численних розколів і внутрішньої сегментації,
розпадаючись на групи, течії і конфесії, частина з яких стає носіями
радикальної ідеології (тим самим синтезуючи в єдине ціле різні за
соціальним змістом девіантності). Процеси девіазації, відхилення
від оригінального віровчення можна відстежувати буквально одразу
по смерті фундатора (месії, пророка), коли потреби упорядкування,
збереження та поширення його ідей на нові спільноти, групи і терени
вимагають нової інтерпретації та ре-інтерпретації залишених у спа-
док повчань. Не дивно, що самий розвиток релігії починається на-
справді з девіації від оригінального меседжу8.

Як і решті соціальних відхилень, релігійним девіаціям прита-

манні такі базові ознаки:
• історична детермінованість;
• відносність, прив’язаність до конкретного соціального контексту;
• масовий характер;
• стійкість у часі;
• відтворюваність;
• різноманітність (причому, за загальним правилом, різноманіт-

ність відхилень перевищує різноманітність норм);
• суперечлива функціональність.
Релігійні девіації як соціальний феномен можна характеризувати

якісно і кількісно: через їх рівень, структуру, типи, динаміку тощо,
спираючись на вироблений методологічний та емпірично-дослідний
апарат девіантології.

Скажімо, рівень (коефіцієнт) релігійної девіантності постане як
кількість зареєстрованих проявів такого відхилення відносно чисель-

8 Одкровення, отримувані засновником, пророком, які він декодує у свій винятковий,
унікальний, невластивий більше нікому спосіб і передає іншим, чимдалі тим більше
втрачають свій первинний зміст, зазнаючи перекладів і тлумачень, записів чи усної
трансляції. Тому й релігійна традиція, зрештою, геть не є незмінним у часі пере-
данням нащадкам, а конструйованою в кожному поколінні системою смислів і по-
вчань, цінностей та ідеалів (у т.ч. образу самого фундатора, який щоразу
трансформується в очах нових поколінь адептів).
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ності відповідної (в даному разі, релігійної) групи. Звісно, рівень релі-
гійної девіантності суттєво відмінний в різних країнах, етно- конфе-
сійних спільнотах, субкультурах і залежатиме від цілої низки чинників
(соціально-економічних, політичних, моральних, етнопсихологічних,
соціокультурних та ін.). Крім того, слід враховувати, що рівень латен-
тних відхилень, назагал, в кілька разів перевищує рівень відкритих і
придатних для реєстрації проявів девіантної поведінки.

Під структурою релігійної девіантності розуміємо відносно
стійкий її розподіл по видах, внутрішню диверсифікацію, характерну
для даного соціального середовища і соціального часу (або іншими
словами, частку різних видів відхилення в загальній кількості актів
відхиленої поведінки). Можна цілком певно виснувати, що струк-
тура девіантності в релігійному середовищі взагалі є інакшою, ніж
в середовищі світському, секулярному. Так, якщо узяти за об’єкт ана-
лізу моделі поведінки православного чи католицького духовенства,
то такий тип девіації як суїцидальна поведінка траплятиметься вкрай
рідко, через негативне ставлення християнства до самовбивць і сен-
собуттєві для віруючого «потойбічні» наслідки суїциду (значно ниж-
чий відсоток самогубств у церковному середовищі підтверджений
статистично). Натомість, значиме місце в структурі девіантності ду-
ховенства, улаштованого за інститутом целібату, як свідчать істо-
ричні довідки і сучасні оприлюднені й доведені факти, посідають
«гріховні» гомостатеві стосунки. Загалом, кожна релігія продукує
власну структуру девіантності, що обумовлене, серед іншого, зміс-
том віровчення, уявленнями про потойбічне і надприродне, вироб-
леною нормативно-ціннісною матрицею. Структура девіантності в
синтоїзмі чи ісламі, юдаїзмі чи індуїзмі буде принципово відрізня-
тися, і ці відмінності лишаються стійкими в історичному часі.

Відповідно, динаміка релігійної девіантності – це показник
зміни рівня і структури відхилень в часі у межах досліджуваного со-
ціорелігійного простору.

Релігійно-девіантогенні чинники – ще одне з базових понять в
оптиці девіантологічної теорії – сукупність чинників соціорелігійної
й психорелігійної природи (релігійні уявлення, норми, цінності, по-
чуття, практики та інститути), що впливають на поширення і відтво-
рення релігійно-девіантної поведінки.

Далі, релігійне середовище конструює специфічні форми девіа-

ції, пов’язуючи їх із «земною» і «позаземною» відповідальністю лю-
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9 Принагідно згадаємо, що створений у 1486 році сумнозвісний «Mallеus
Maleficаrum» («Молот відьом») став, по суті, довідковим посібником щодо девіант-
ної «відьомської» поведінки та способів боротьби з нею.
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дини: для християнства це – віровідступництво, єресь, гріх, кощун-
ство, богоборництво, порушення священних обітниць, розкольниц-
тво, чаклування та чимало інших і, відповідно, специфічні форми

покарання, санкцій за девіантну поведінку9: церковний суд, відлу-
чення, аутодафе, єпітимія, анафема, позбавлення духовного сану,
тимчасова заборона на ведення церковної служби, смертна кара та
ін. Питанням типології релігійно-девіантної поведінки та специфіки
релігійних норм і санкцій будуть присвячені окремі параграфи.

Чи не найпопулярнішим підходом до розуміння суті девіантності й
девіантної поведінки є нині конструктивістський підхід – розуміння
девіантності як деякої «реагуючої конструкції». В його межах акцен-
тується, що оцінка певної діяльності як девіантної, відхиленої, збоченої
– це, значною мірою, соціальний конструкт, результат цілеспрямова-
ного функціонування певних інститутів, що формують громадську
думку, суспільну свідомість, здійснюють соціальний контроль, вста-
новлюють відповідальність за певні види небажаної поведінки. Так
само, власне, як і соціальні норми, що теж встановлюються (констру-
юються) за певних соціальних умов, фіксують особливості й законо-
мірності розвитку соціального організму, але нерідко є продуктом
світоглядно викривленого (ідеологізованого, міфологізованого, полі-
тизованого або конфесійно заангажованого) відображення дійсності.

Такий підхід вповні застосовний і до розуміння релігійних норм
і приписів: скажімо, за умови суперечливості священних текстів, що
припускають різні інтерпретації, лише те потрактування, що обране
і схвалене церковно-богословськими колами або іншими авторитет-
ними релігійними інституціями, стає домінуючим, «єдино-істин-
ним», формує ту засадову герменевтичну стратегію, яка закладається
в основу «Божих законів», нормативних кодексів, чернечих статутів,
приписів, церковних правил. Одночасно будь-яке інше розуміння Од-
кровення та відповідне йому інакше діяння «автоматично» сприйма-
ється як «зло», «гріх», «єресь» – отже, як девіантне. І кількість таких
нормотворчих «конструктів», що зводяться на тих самих священних
текстах, корелюється з чисельністю течій, конфесій, напрямків, які
народжуються в межах спільної духовно-релігійної традиції.
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10 Разом з тим, ми з великою обережністю ставимося до припустимості вживаного
в літературі словосполучення «девіантна релігія». Кожна з релігієформ являє собою
особливий тип знання, своєрідний світоглядний феномен, специфічне нормоутво-
рення, потужний чинник психологічної мотивації, які не піддаються категоричним
оцінкам «хорошого» чи «поганого», «корисного» чи «шкідливого». Можливо, таке
словосполучення припустиме, як виняток, щодо тих релігійних форм, які пов’язані
з приниженням і каліченням людини, брутальним порушенням її прав і свобод, зну-
щанням з універсальних загальнолюдських цінностей, антигуманістичним спряму-
ванням активності віруючих. Але чи буде таке вчення – релігією?
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Тому, принциповим для розуміння девіантності, у т.ч. й релігій-
ної, є усвідомлення відносного характеру соціальної «норми» та со-
ціального «відхилення». З наукової точки зору, ті чи інші форми
поведінки нормальні або девіантні не онтологічно, не за своєю при-
родою, per se, а лише в певному історично сформованому середовищі,
у певному соціокультурному контексті. Релігійні девіації – не виня-

ток, а один із найвиразніших прикладів такої відносності – немає
жодного релігійно-поведінкового акту, який був би девіантним сам по
собі, чи був би виповнений універсально-девіантним змістом поза со-
ціорелігійним контекстом (шлюб священика є нормою в православ’ї
чи протестантизмі і девіацією в католицизмі, вживання вина – є нор-
мативною складовою одного з найважливіших таїнств у християнстві
і суворо заборонено в ісламі; священна проституція є нормою в антич-
них релігіях, оргіастичних культах і девіацією для релігій монотеїстич-
них; вклоніння богам різних релігій є нормою в буддизмі чи багаїзмі і
девіацією для авраамічних релігій…). Врешті-решт, з точки зору біль-
шості конфесій, будь-яка інша вже є збоченням з істинного шляху до
Бога або навіть шляхом від Нього; а нинішнє нестримне секто- і кон-
фесіє-творення постає як кричуща анормальність10 (позаяк у візії куль-
тури постмодернізму – це нормальний і закономірний тренд часу).

Саме тут натрапляємо на черговий парадокс: те, що в конкрет-
ному релігійному середовищі утверджене як «норма», «нормальна»
(ба навіть взірцева, духовно-виповнена) поведінка, у світському –
нерідко постає як девіація, відхилення, збочення (напр., аскетизм
відлюдників, печерників, йогинів, екстатичні культи, жертвоприне-
сення, священні суїциди і т.п.).

Завважимо і те, що разом із ускладненням конфесійної структури,
урізноманітненням конфесійного ландшафту відбувається і процес
прирощення релігійної девіантності. Адже, чим більшою є фрагмен-
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тарність соціуму, чим більшає розмаїття сформованих «субкультур»
і відповідних нормативних конструктів – тим більшає і кількість від-
хилень. 

Відносність релігійної девіантності обумовлена ще однією соціо-
релігійною тенденцією, характерною для постмодерності – розми-
ванням релігійних норм, зменшенням їх імперативності й суворості
та послабленням системи релігійних санкцій, а відтак і дифузією
кордонів між нормою і девіацією, своєрідним переведенням доне-
давна релігійно-девіантної поведінки у розряд прийнятної і навіть
схвалюваної (напр. толерантність до Іншого, міжрелігійний діалог,
участь представників різних конфесій у спільних культових діях,
практики он-лайн сповіді, програми інтеграції у церковне життя
ЛГБТ-спільнот, etc.).

Отже, коли мовиться про релігійні девіації, треба чітко окреслю-
вати, про яке саме релігійне середовище, яку релігійну традицію і кон-
фесію йдеться, та який історичний відтинок обирається для аналізу. 

Соціологами обґрунтовано, що соціальні девіації, відхилена
поведінка мають за своїм змістом і наслідками амбівалентне зна-

чення – як позитивне, так і негативне, та введене поняття «пози-
тивної девіації». Останнє означує різні прояви інноваційної,
продуктивної соціальної творчості, які слугують механізмом роз-
витку соціальної системи, долаючи застарілі, дисфункціональні
норми і стандарти поведінки. Правда, попри визнання різновиду по-
зитивних девіацій, самий термін рідко вживається соціологами для
означення певних форм соціальної поведінки – аж надто превалюють
негативні конотації  щодо понять «девіація», «девіантна поведінка».
Крім того, девіантність так чи інакше розуміється як руйнівне, дес-
труктивне явище, тому навіть позитивні девіації помічені оцим мар-
кером руйнівності щодо людини або її оточення, спільноти,
суспільства (і в цьому вбачається їх відмінність від таких спорідне-
них явищ, як креативність, нестандартність та ін. способів соці-
ально-безпечної імплементації інновацій).

Безумовно, релігійне середовище народжує особливий попит

на позитивну девіацію, бо вияви фанатичної віри, відчайдушного
самозречення, аскетичної самопосвяти, екстремального духовного
подвигу, релігійно-містичних станів (видінь, осяянь, містичних про-
світлень, екстазу, одержимості) здатні каталізувати масові релігійні
почуття і посилювати вплив релігійних інституцій, особливо у тра-
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диційних суспільствах. І пропозиції на цей попит, як свідчить історія
релігій, були як стихійно, так і цілеспрямовано забезпечені.

Утім, границі між позитивною і негативною девіантністю аж
надто відносні, рухливі і змінні у соціальному часі й просторі. По
суті, зародження нових і успішних релігійних течій постає, з точки
зору девіантології, саме як форма соціальної творчості, позитивна
релігійна девіація. Але поява нових релігій нерідко відбувається в
результаті розколу вже існуючої релігійної системи, через сектоутво-
рення або інституалізацію рухів релігійного (соціально-релігійного)
протесту, тобто процесів, що розцінюються традиційним середови-
щем як деструкція, негативна девіація. Зрештою, історичний поступ
тягне за собою зміну оцінок негативності/позитивності стосовно аб-
солютної більшості релігійних явищ, процесів і форм (як, власне, і
самих критеріїв норми/девіації, позитивності/негативності).

У соціологічному дискурсі девіація, аномальність, відхилення
розглядаються як важлива і необхідна умова функціонування кожної
соціальної системи й підсистеми, а норма й девіація – як співіснуючі
боки однієї цілості. Отже, до функцій релігійної девіації з певністю
можемо віднести:

• демаркаційну – маркування меж морального/аморального, до-
зволеного/ забороненого в даному суспільно-релігійному середо-
вищі; 

• адаптаційну – своєрідне адаптивне реагування індивідів і груп
на встановлені соціальні норми, соціальні явища і процеси;

• функцію соціалізації особистості;
• інновативну (передусім, позитивні девіації) – як джерела соці-

альних інновацій (у т.ч. релігіє-, конфесіє- і групоутворення, ре-
несансних і реформаторських рухів), каталізатора соціальних  
змін;

• нормоутворюючу – оскільки девіація слугує і стимулом для по-
долання віджилих соціально-нормативних конструктів, коригу-
вання і розвитку релігійних (і ширше – суспільних) норм та ін-
ститутів, запровадження нових форм і засобів соціального кон-
тролю;

• сигнальну – є сигналом кризових явищ (у суспільстві, церкві, 
громаді), украй назрілих змін і реформ;

• протестну та функцію «клапана виходу» для системно приду-
шуваних дій, емоцій, почуттів, поривань;
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• ідентифікаційну – як способу самореалізації і самоідентифікації
особистості, її буттєвого саморозкриття, та ін.

Важливо взяти до уваги, що в тому чи іншому вигляді релігійні
девіації задовольняють певні індивідуальні та соціальні потреби, 
які не задовольняються належним чином «офіційними» релігійними 
інститутами. Самий факт константності, відроджуваності девіацій в
історичному поступі свідчить про значуще «функціональне наван-
таження», а їхній системний вплив на релігійне життя, середовище,
інституції, морально-психологічний клімат, авторитет церкви – без-
сумнівний. 

Дослідження релігійно-девіантної поведінки обтяжене тим,
що ця проблема є надзвичайно болючою для релігійних організа-
цій, конфесій, церков, здавна претендуючих бути земним втіленням
вищих моральних взірців та чеснот. Конкретно-соціологічні до-
слідження в релігійному середовищі вкрай рідкі: церква, природ-
ньо, не виявляє зацікавленості чи попиту у девіантологічних
розвідках і не оприлюднює запит на їх проведення, неохоче реагує
на подібні пропозиції, всіляко превентує широкий розголос про ви-
падки девіантної поведінки духовенства. Хоча нинішнє ставлення
до церкви з боку широкого загалу багато в чому обумовлене саме
наочним розходженням між теоретичною еклезіологією, претен-
зіями на духовний і моральний провід нації, вмілою риторикою і
проповіддю високої етики та практичною поведінкою кліриків.
«Відповідальність за свої вчинки, за євангельськість свого способу
життя зросла до ступеня абсолютної, – підкреслює Ю. Чорномо-
рець. – Так сталося, що суспільство втратило терпимість до без-
принципності. Терпимість до розриву між словами і ділами, між
планами і реальністю вже не повернеться. Церквам потрібно або
прийняти ці умови і почати жити в усьому до останнього подиху
як християни, як святі – або ж готуватися до пустоти у храмах»11.

У підсумку, теоретично перспективними і практично значущими,
на наш погляд, є такі напрями девіантологічних досліджень:

– вивчення структури, масштабу, динаміки релігійних девіацій 
у традиційних конфесіях і неорелігійних течіях;
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– генезис та усталення нових форм девіантної поведінки в релі-
гійному середовищі;

– порівняльний аналіз рівня і структури девіантності світського 
та релігійного середовища;

– незалежний моніторинг девіантних форм поведінки духовен-
ства у позакультовій діяльності;

– аналіз таких соціально небезпечних феноменів як релігійний 
фанатизм, релігійна віктимність, релігійно-вмотивований теро-
ризм та ін.;

– дослідження девіантної поведінки як протестної реакції в умо-
вах релігійних та ін. соціальних конфліктів;

– аналіз релігійно-девіантогенних ефектів глобалізаційних про-
цесів;

– дослідження релігійних девіацій у контексті ширших процесів 
девіантної природи, обумовлених протиріччями новітнього 
соціального розвитку;

– оцінка діючих форм релігійного контролю, зокрема релігійних 
санкцій з точки зору їх суспільної адекватності;

– еволюція громадської думки щодо критеріїв норми/відхилення, 
дозволеного/недозволеного в релігійному та світському житті.

І більшість серед цих проблем – широке і майже неоране поле до-
сліджень для зацікавлених фахівців.
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Детермінація релігійно-девіантної поведінки

Ми не знаємо такого суспільства, 
де б у різних формах не спостерігалося 

більш або менш розвинутої злочинності. 
Нема такого народу, чия мораль не

порушувалася б щоденно. Відтак, ми
повинні мовити, що злочин необхідний,

що він не може не бути, що основні 
умови співжиття, такі, якими ми їх 
знаємо, його логічно обумовлюють…

(Е. Дюркгейм)

Кожне суспільство володіє таким типом
злочинності й злочинців, які відповідають
його культурним, моральним, соціальним,

релігійним і економічним умовам.
(Г. Манхейм)

Важливим дослідницьким завданням є виявлення чинників, які
впливають на стан, генезис, масштаб, структуру, динаміку релігійних
девіацій. Звісно, йдеться про цілу низку взаємопов’язаних факторів,
які, корелюючи одне з одним, чинять комплексну девіантогенну дію

на релігійне середовище, тобто обумовлюють, провокують, посилю-
ють чи живлять різні форми відхиленої поведінки.

По суті, вся історія девіантології – це пошук факторів, причин,
обставин, які обумовлюють девіантну поведінку в цілому та її окремі
види. Свого часу Еміль Дюркгейм – автор перших класичних соціо-
логічних розвідок з девіантної (зокрема суїцидальної) поведінки –
для пояснення феномену девіації запропонував концепцію соціаль-
ної аномії (особливого стану нормативно-ціннісної дезінтеграції й
дезорганізації суспільства, своєрідного «нормативного вакууму»), та
теорію збоїв у соціальній адаптації індивідів, позбавлених чіткої й
несуперечливої регуляції поведінки. Дослідник не сумнівався в
об’єктивно-суспільній природі соціальних відхилень, обмислював
функції девіації, зокрема і як «фактору суспільного здоров’я», чин-
ника еволюції моралі і права, витворення нових моральнісних норм.
Згодом, Льюїс Козер виводив детермінацію девіантної поведінки з
універсального впливу соціальних конфліктів, постулюючи конфлік-
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тність як нормальний і закономірний стан суспільства. Роберт Мер-
тон – розглядав її як результат протиріч між культурно обумовле-
ними цілями й устремліннями та вихідною нерівністю умов і засобів
їх досягнення, виділяючи пасивні та активні форми відмови від ви-
конання соціальних норм. Серед інших об’єктивних і  суб’єктивних
факторів соціальних девіацій були обґрунтовані: криза ідентичності,
хибність вироблених на певних стадіях психосексуального розвитку
орієнтирів щодо себе та соціального середовища (Е. Еріксон); ката-
лізація психологічних форм деструктивності (садизм, мазохізм, не-
крофілія та ін.) під впливом соціальних чинників, найперше
класового панування, расової, релігійної та сексуальної дискриміна-
ції (Е. Фромм); розбіжності між учасниками соціальної взаємодії та
нереалізація очікувань (Т. Парсонс); стратифікаційні чинники, не-
відповідність між розподілом суспільних благ і особистими якос-
тями людей (П. Сорокін); конфлікт між нормами і цінностями
домінуючої культури і субкультурами різних соціальних страт і ет-
норелігійних спільнот (Т. Селлін); вплив норм девіантної субкуль-
тури на індивідів і девіантна соціалізація (Р. Клаворд, Л. Овлін);
формування професійних злочинних типів і злочинне подражання
(Г. Тард); таврування особистості як девіантної з боку суспільства
(соціальної групи) та, як наслідок, вимушене додержання девіантних
ролей (Е. Лемерт, Г. Беккер, І. Гоффман); навчання девіації як склад-
ній диференційованій поведінці у процесі взаємодії (інтеракції)
через засвоєння девіантної мотивації і технік її реалізації (Е. Сазер-
ленд); виконання індивідом різних соціальних ролей і функцій, у
тому числі й ролі девіанта (Дж. Мід, М. Дойч); особливе ставлення
особистості або групи до соціальних норм, намагання звільнитися
від них або «нейтралізувати» їх дію через різні способи самовиправ-
дання (Г. Сайкс, Д. Матза) або ж продемонструвати персональне
ставлення до таких норм (Ю. Клейберг), etc.

Пошуки об’єктивних причини девіації як стійкого і масового со-
ціального феномену в кожному разі спонукають девіантологів до
аналізу соціокультурного, політичного, економічного, соціально-пси-
хологічного, релігійного середовища, способу життя спільноти,
групи, громади, характеру функціонування численних, у т.ч. релігій-
них, інститутів. У свою чергу, макро- і мікросоціальні чинники опо-
середковано і складно впливають на поведінку людини, каталізуючи
вияв її психологічних та генетичних особливостей. 
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Отже, пошук детермінант релігійно-девіантної поведінки му-
сить охоплювати щонайменше три взаємопов’язані рівні:12

• по-перше, макросоціальний рівень, тобто складну сукупність со-
ціальних чинників, що характеризують сучасний стан і тенденці
розвитку суспільства, систему соціальних відносин (політичних,
економічних, етноконфесійних, правових, класових, статусних),
структуру і диференціацію соціуму, домінуючі нормативно-ін-
ституційні комплекси, соціально-психологічні і морально-цін-
нісні установки, рівень соціальної напруги і безпеки тощо;

• по-друге, мезосоціальний, субкультурний рівень – адже релігійне
середовище, за великим рахунком, являє собою множину істо-
рично стійких субкультур зі своїми цінностями, нормами, ето-
сом, переконаннями, поведінкою, соціальними ролями, цілями;
субкультур, стандарти яких значно різняться одна від одної і, тим
паче, від світської, секулярної культури. Причому, що важливо,
такі субкультури, більшість їх цінностей і норм, формува- лися
саме як опозиція домінуючим соціальним (світським, іншорелі-
гійним, традиційним) цінностям і нормам; а поведінка їх носіїв
початково ставала правильною саме тому, що вона неправильна,
девіантна, анормальна за нормами ширшої культури;

• по-третє, мікросоціальний та особистісний рівень, де під фокус
аналізу підпадають особливості мікросередовища, первинних,
референтних груп, міжособистісні стосунки, дефекти мораль-
ного розвитку особистості, неадекватна соціалізація, невдала
самореалізація, клінічні чинники, психічні фрустрації та ін. 

Варто врахувати, що  релігійні девіації, їх структура, масштаб,
динаміка, в свою чергу, слугують важливим маркером стану самого
соціального і релігійного середовища. 

Охарактеризувати весь спектр детермінант релігійно-девіантної
поведінки – від зовнішніх умов до психофізіологічних, індивіду-
ально-особистісних механізмів девіації – таке завдання під силу
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12 До прикладу, О. Змановська пропонує включити до переліку детермінуючих чин-
ників девіантної поведінки в соціумі такі, що діють на рівнях – геофізичному (еко-
логічні, кліматичні, акустичні тощо), макросупільному, соціогруповому,
мікросоціальному, індивідуально-особистісному, психо-фізіологічному і спадково-
біологічному. Див.: Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося
поведения): учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: 5-е изд., стер. / Елена
Валерьевна Змановская. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — С. 41.
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лише колективу фахівців з різних галузей знань.13 Тому одразу ви-
значимо межі нашого теоретичного інтересу.

У горизонті соціології релігії найсуттєвішим для теоретичного
аналізу є мезосоціальний, субкультурний рівень. На наш погляд, ре-

лігійне середовище являє собою специфічну цілокупність девіан-

тогенних чинників. Серед них: інтенція кожної конфесії на власну
винятковість, метаістину, єдино-вірний шлях до Бога, і органічно
пов’язана з цим опозиція щодо інших вірувань і практик, секуляр-
ності і світськості; доволі суворі моральні вимоги, система числен-
них обмежень, заборон і табу, специфічні релігійні інститути
формального і неформального контролю; більш-менш чітка ієрархія
та диференціація релігійних статусів, визнаний авторитаризм релі-
гійної влади (особливо в релігіях, де сформований інститут церкви,
закріплено поділ на духовенство і мирян); історично тяглий досвід
міжрелігійних, міжконфесійних конфліктів та ін. 

Живильним джерелом девіацій є і внутрішньо-суперечливий спо-
сіб функціонування релігії в суспільстві: там і тоді, де поряд зі сві-
тоглядним, сенсотвірним, інтегративним, комунікативним впливом
релігії проявляється її дезінтегративний, соціально-дискомунікатив-
ний, конфліктогенний потенціал, закономірно виникають і численні
девіації. До прикладу, низка чинників, які впливають на нарощення
девіантогенного потенціалу російського православ’я (хоча і не в
таких термінах) була обґрунтована, у т.ч. на матеріалах соціологіч-
них досліджень, авторами збірника «Новые церкви, старые верую-
щие – старые церкви, новые верующие. Религия в постсоветской
России» (2007 р.)14.

Отже, спираючись на доробок девіантології, розглянемо деталь-
ніше ті константні чинники, що генерують девіації в релігійному

середовищі.

Почнемо з того, що за будь-якими зовнішніми проявами людської
поведінки науковці так чи інакше віднаходять цільове задоволення
найрізноманітніших потреб: біологічних і вітальних, соціальних і
духовно-світоглядних; потреб константних і тимчасових, універ-
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13 Зрештою, М. та Е. Глюк у «теорії множинних чинників» визначили 200 показни-
ків, що впливають на виникнення девіацій у суспільстві.
14 Новые церкви, старые верующие – старые церкви, новые верующие. Религия в
постсоветской России [Под ред. Киммо Каариайнена, Дмитрия Фурмана]. — М. ;
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сально-людських і персонально-екзистенційних; потреб, які мають
тенденцію до приростання і розширення. Але можливості задово-
лення цих потреб, звісно, нерівні й безпосередньо залежать від роз-
біжностей соціально-економічного, політичного, професійного тощо
статусу індивідів, глибше – типу і характеру структурної нерівності
суспільства. Те протиріччя між потребами людей і реальними мож-
ливостями їх задоволення (точніше, нерівністю таких можливостей),
на яке звертали увагу ще класики марксизму, чиї праці знов уважно
перечитуються і повертаються до наукового дискурсу, не втрачає
свого евристичного значення для сучасної соціології девіації.

Підкреслимо, що визначальним у генезисі девіантності, у т.ч. ре-
лігійної, стає не стільки самий рівень задоволення вітальних, соці-
альних, духовних потреб, але ступінь розриву у можливості їх
задоволення для різних соціальних груп, якісна й кількісна дистанція
між ними.15 Різноманітні протестні реакції, породжені такою нерів-
ністю, здатні набирати форм девіантної поведінки.

Ця загальна соціальна закономірність чітко відстежується і в ре-
лігійному середовищі. Вся історія релігії сповнена прикладами від-
критого чи латентного масового невдоволення пересічних вірян
особливим становищем, способом життя, подвійними стандартами
релігійної (церковної) еліти. Чи не найбільш показовим прикладом,
у цьому зв’язку, є рух Реформації, з його потужним релігійним про-
тестом під гаслами виправлення Римо-Католицької Церкви і скасу-
вання соціально-привілейованого стану духовенства, повернення до
рівності і простоти ранньо-християнських еклезій. Великий церков-
ний розкол і тривалі міжконфесійні війни, новий спосіб прочитання
і здійснення християнства, втілений протестантизмом, по відно-
шенню до тогочасної католицької доктрини і практики може харак-
теризуватися саме як масова релігійна девіація.

Втім, коли йдеться про релігійне середовище, натрапляємо на
цілий комплекс протиріч, так чи інакше пов’язаних із задоволенням
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15 Так, на значення соціально-економічної нерівності дослідники звернули увагу від
перших щаблів розвитку соціологічної науки, а згодом соціології девіантної пове-
дінки, у візії якої суспільство з його структурною нерівністю постало як «співучас-
ник злочину». Десятиліттями потому емпіричні соціологічні дослідження щоразу
підтверджували, що злочинність корелюється не з рівнем матеріальної забезпече-
ності, а з гостротою розбіжностей у рівні забезпеченості між різними соціальними
групами. 
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індивідуальних чи групових потреб, що здатні спонукати віруючого
(вірян) на девіантні форми поведінки. У тому числі: протиріччя між
природними фізіологічними потребами і обмеженими можливос-
тями їх легального задоволення (напр. інститут целібату); протиріччя
між потребою в самореалізації і обмеженням сфер і форм її дозво-
леного вияву; протиріччя між вимогами, цінностями, нормами, по-
ведінковими взірцями загально-суспільної культури і вимогами,
цінностями, нормами релігійної (церковної, конфесійної) субкуль-
тури; невідповідність особистісних якостей (інтелектуального рівня,
фізичних, вольових, емоційних, моральних характеристик) до вимог
тієї соціальної позиції, яку людина посідає в релігійній групі.

Інший потужний девіантогенний чинник – розрив соціальних
зв’язків, виключення індивіда зі складу успішних і запитаних в сус-
пільстві соціально-економічних і соціально-професійних груп. Про-
цес, що названий соціологами «inclusion/exclusion», як чинник
різних форм девіантності став предметом широкої зацікавленості на-
укових кіл (насамперед, об’єктом уваги є девіантна поведінка молоді,
особливо в країнах периферії, запаленої протестними рухами через
бідність, маргінальність, невлаштованість і незатребуваність в сус-
пільстві).16 Але ж релігійне середовище значною мірою інституційо-
ване саме через розрив широких соціальних зв’язків і своєрідну
клаузацію та центрування референтних соціальних зв’язків у релі-
гійній громаді, братстві, чернечій общині, церкві, секті, деномінації.
Часом на вірянина накладаються суворі обмеження щодо налагод-
ження нових або підтримки старих соціальних контактів і зв’язків
(напр. участі у молодіжних клубах, політичних партіях, професійних
колективах, укладання шлюбу та ін.). 

Серед причин девіації варто вказати, далі, на протиріччя суспіль-
ної, церковно-релігійної, сімейно-буденної моралі, котрі наочно від-
бивають співіснування і зіткнення в суспільстві різних моральних
систем. Відповідно, індивідові досить вийти із певної соціальної ролі
і увійти в іншу, аби змінити не тільки одяг, стиль комунікації, але і
спосіб поведінки. Чи не варте уваги те, що девіації в церковному се-
редовищі починаються тоді, коли «ряси скинуті» (а потім знову, після
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16 Див. напр.: Finer С., Nellis M. (Eds.) Crime and Social Exclusion. — Blackwell Pub-
lishers Ltd., 1998; Young J. The Exclusive Society: Social Exclusion, Crime and Differ-
ence in Late Modernity. — SAGE Publications, 1999; Гилинский Я. Криминология:
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їх вбрання, людина нібито стає інакшою за манерою поведінки і
спілкування). Понад те, доречно вести мову про вже сформовану де-
віантну субкультуру всередині релігійних спільнот, інституцій,
структур, особливо церковних еліт. Хай навіть відокремлена від дер-
жави, церква не є відокремленою від соціуму і не захищена каран-
тином від суспільних хвороб, а глибоко інфікована усіма
соціальними вадами – і, перш за все, домінуюча і політично підтри-
мана конфесія. Церковне середовище так само виявляється хворим
на клановість, корпоративність, корупційність, нерівність, зловжи-
вання владою, зрощення з олігархічними колами, деморалізацію, де-
віантні моделі поведінки, які стають «взірцями» для наслідування.
Ще Адольф Кетле, накопичивши величезний статистичний матеріал
і міркуючи про соціальну природу злочинів та закономірності їх від-
творення, вказував на негативний приклад у макро-і мікросоціумі,
як умову, що сприяє формуванню девіацій.17

Наступне. Потужні девіантогенні впливи закладені в самій якості
та способі функціонування релігійного середовища, а саме: його
внутрішній диверсифікації, типі поліконфесійності, формах між-
конфесійних відносин, рівні конфліктності/толерантності, втіленій
моделі державно-релігійних відносин. Скажімо, в Україні, в умовах
дуже насиченого конфесійного ландшафту і непростих міжконфе-
сійних стосунків, рівень толерантності суспільства щодалі падає: за
даними 2017 р., майже дві третини українців (65%) не довіряють но-
сіям іншої релігії і трохи менше (62%) – не довіряють представникам
інших національностей. Ксенофобія стає зримою ознакою соціуму,
що підвищує ризики девіантної поведінки.18

В умовах глобалізації навіть локальне релігійне середовище стає
резонансом геополітичних, макрорелігійних конфліктів і проблем та
пов’язаних з ними практик дискримінації тих чи інших релігійних
меншин, а відтак – і девіантних форм поведінки. Так, згідно з даними
щорічних світових оглядів  Open Doors USA – організації, що від-
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17 Tylor, Edward Burnett. Quetelet on the Science of Man // Popular Science. Monthly.
Volume 1 (May 1872) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://en.wik-
isource.org/wiki/ Popular_Science_Monthly/Volume_1/May_1872/Quetelet_on_the_Sci-
ence_of_Man
18 Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності громадян України: Ін-
формаційно-аналітичні матеріали до Круглого столу 12 квітня 2017 р. —  К. : Центр
Разумкова, 2017. — С. 5.
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стежує переслідування християн по всьому світі, минулий (2016 рік)
став своєрідним рекордом за останні 25 років: 215 мільйонів хрис-
тиян піддавалися жорстоким гонінням за віру в країнах свого про-
живання; практично кожен 12-й християнин живе в таких соціальних
умовах, де християнство є забороненою, нелегальною або дискри-
мінованою релігією; близько 90 тис. християн у різних країнах пла-
нети були вбиті за своє віросповідання; понад 1300 церковних споруд
були атаковані чи пошкоджені. Шокуюча хвиля релігійної нетерпи-
мості котиться світом, живлячи такі форми поведінки щодо іншові-
руючих, котрі суперечать світським і релігійним морально-етичним
і правовим нормам.19

Окремий значимий фактор – це перебування релігійної, етнокон-
фесійної діаспори в інорелігійному оточенні, чиї норми і культурні
взірці є принципово відмінними, а тому й реалізація релігійних по-
треб діаспори в повному обсязі традиційними культовими засобами
неможлива, нелегітимна, а то й небезпечна. 

Чинником девіантної поведінки закономірно стають і радикальні
зміни й трансформації існуючого релігійного середовища, обумов-
лені значимими соціальними перетвореннями і пов’язані зі зміною
конфесійного ландшафту, реформами традиційної моделі державно-
релігійних відносин, процесами секуляризації/релігієзації суспіль-
ства, більш або менш тривалим періодом соціальної аномії20 тощо.
Достатньо переглянути хоча б останнє століття історії України, щоб
виділити цілу низку радикальних зрушень в соціорелігійній сфері,
які тягли за собою і вибухи релігійно-девіантної поведінки: від про-
тесту проти крайнього традиціоналізму, консервативності, форма-
лізму РПЦ, цілковито залежної від Російської самодержавної влади,
або нелегітимних форм опору більшовицькій масовій атеїзації – до
нетрадиційних релігійних форм і практик в умовах релігійної сво-
боди чи конфесійної ре-ідентифікації доби Майдану і пост-Майдану.

Наступний девіантогенний чинник віднаходимо у самих релігій-
них нормах, їх специфічному змістовному, регулятивному, санкціо-
нуючому наповненні. Практично кожна релігія генерує різноманітні
вияви девіантної поведінки саме через те, що в її світоглядній і нор-
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19 Див. детальніше: 2017 World Watch List [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
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20 Див. міркування і висновки Р. Мертона про соціальну аномію та дезорганізацію
суспільства як умови, сприятливі для порушення соціальних норм
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мативно-ціннісній основі закладений вихідний «конфлікт природ-
ного й надприродного» в світі і в людині, буття і над-буття, сакраль-
ного і профанного. Релігійне постає, в тому числі, як відмежування
від буденного і протиставлення йому, як власна система норм і цін-
ностей, протилежна нормам і цінностям нерелігійного (дорелігій-
ного, антирелігійного) світу. З нашої точки зору, девіантогенний
потенціал релігійних норм як регулятивів поведінки потребує 
спеціального аналізу, тож цьому питанню присвятимо окремий па-
раграф.

Ще один важливий чинник девіантної поведінки, роль якого чим-
далі зростає у сучасну добу, – криза релігійної (конфесійної) іден-
тичності. В умовах постмодерного глобалізованого суспільства, з
його множинністю релігійних практик, реальною і віртуальною по-
ліконфесійністю, конструйованими ідентичностями, збереження
стійкої традиційної релігійної ідентичності стає, скоріше, винятком,
аніж правилом. Тож криза старих ідентичностей, витіснення їх
складно-міксованими новими, світоглядні пошуки, сумніви і вільно-
думство нерідко ведуть до ситуацій, що набирають форм релігійної
девіації.

Важливу роль у детермінації релігійно-девіантної поведінки ві-
діграє і демографічний фактор в релігійному середовищі: одне з ба-
зових положень девіантології твердить, що ймовірність девіантної
поведінки, вищий або нижчий ризик девіантних проявів є неоднако-
вими для різних соціально-демографічних груп. Так, уже доведена
більша девіантна активність чоловіків порівняно із жінками, що обу-
мовлене фундаментальними біологічними розбіжностями і принци-
пово різними стратегіями життєдіяльності (охарактеризований цілий
комплекс біологічних, фізіологічних, психічних, поведінкових пере-
думов для більшої амплітуди девіацій у чоловіків як у соціальній
творчості, так і в соціальній патології21). З урахуванням того, що ре-
лігійне середовище найчастіше закріплює принципово відмінні і су-
воро визначені гендерні ролі, де всі або переважна більшість владних
статусів обіймають чоловіки, монополізуючи функції священства,
культового служіння, доступу до сакральних об’єктів і священних
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книг, значення демографічного чинника у каталізації девіантної по-
ведінки тут зростатиме. 

Психологи й соціологи доводять, далі, значення вікових факторів,
зокрема вказують на підвищену девіантну активність підлітків і мо-
лоді. Найвищу активність та радикальність цих вікових груп, їх під-
датність і готовність до девіантних форм поведінки наочно і жахливо
продемонструвало глобальне поширення релігійно-інспірованого те-
роризму. Саме молодь стає головним споживачем, носієм і втілюва-
чем релігійно-екстремістської ідеології, котра виявилася здатною
запропонувати альтернативну ідентичність, нові буттєві сенси, що
нібито живлять особисту свободу й самореалізацію, чітку систему
цінностей, мінімум етичних, моральних, політичних обмежень, від-
чуття себе як Суб’єкта фундаментальних перетворень існуючого сві-
топорядку.

Серед детермінант релігійно-девіантної поведінки значиме місце
посідають комунікативні чинники (які, на жаль, часто лишаються
поза увагою в девіантологічних розвідках). Коли йдеться про особ-
ливості функціонування релігійного середовища, їх роль неможливо
обминути. Адже релігійна комунікація є: (а) «субстанційно первин-
ною» щодо релігійної догматики і норм; (б) безпосереднім втілен-
ням, оприсутненням діалогічної сутності релігії; (в) тотальною
ознакою релігійного комплексу, всі складові якого мають те чи інше
комунікаційне призначення і виконують комунікативні функції, на-
цілені на встановлення та відтворення специфічного різновиду взає-
мозв’язків (передусім, між людиною і надприродним); (г) базовим
формотворчим та інтегративним чинником релігійного середовища.
Кожна чергова комунікативна революція тягла за собою і трансфор-
мацію релігійного світогляду і релігійно-культової практики, нові
форми, способи, технології релігійного комунікування, що відігра-
вали, як не парадоксально, і традиціє-руйнуючу, дезінтегративну, де-
віантогенну функції. Сучасні трансформації, яких зазнає релігійна
комунікація у добу глобалізації та цифрових медіа, так само пород-
жують нові форми релігійної діяльності, нові способи задоволення
релігійних потреб та, власне, і новий феномен медіарелігійності, чи-
мало виявів якого сприймається консервативним релігійним середо-
вищем саме як девіації. 

У підсумку, дослідники релігійного середовища стикаються з тим,
що виділити еталонну групу віруючих, носіїв і дотримувачів усіх
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базових норм, приписів і вимог тієї чи іншої конфесії у постсекуляр-
ному суспільстві стає дедалі складнішою справою. Так, в Україні
cоціологічні дослідження Інституту соціології НАНУ 2007 року вия-
вили, що глибоко віруючі – тобто ті, які регулярно відвідують церкву
(молитовний будинок, мечеть, синагогу), знають молитви, читають
релігійну літературу, дотримуються релігійних приписів становлять
лише 5,7 % від загального числа. Подальші дослідження в рамках
Програми міжнародного соціального дослідження (ISSP) із залучен-
ням науковців України визначили, що в якості «дуже релігійних» оці-
нюють себе не більше 9 % вірян. Тож решта віруючих – це загальний
масив звичайних і пасивних вірян, абсолютна більшість яких (74-
76 %) не вважають за необхідне дотримуватися релігійних норм і
звичної культової практики, дуже рідко відвідують церкву, зрідка
присутні на богослужінні чи при здійсненні релігійних обрядів, не
знають молитов, украй мало обізнані з текстами Святого Письма.22

Для порівняння, в Росії, згідно з даними соціологічних дослід-
жень, частка воцерковлених православних віруючих у 1996-1999 рр.
становила не більше 6-7%, у 2005 – 8,8%, і дотепер, за оцінками екс-
пертів, цей показник так і лишається в межах від 2 до 10%.23 При
цьому, намагаючись виявити хоча б приблизну кількість людей, що
їх можна було б назвати «традиційними віруючими» (тобто воцер-
ковлених і свідомо сповідуючих православ’я), соціологи відбирали
осіб, які задовольняли тільки чотирьом критеріям: вони 1) ідентифі-
кують себе як віруючих; 2) вірять в Бога, із яким можна увійти в осо-
бисті стосунки (а не в надприродну безособову життєву силу); 
3) вважають себе православними; 4) систематично виконують куль-
тові дії (або відвідують церкву не рідше одного разу на місяць або
часто моляться). При цьому, дослідники відверто визнають, що для
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лософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 2009. — С. 95—127.
23 Див.: Фурман Д., Каариайнен К. Религиозность в России на рубеже XX-XXI сто-
летий [Електронний ресурс] / Дмитрий Фурман, Киммо  Каариайнен // Обществен-
ные науки и современность. — № 2. — 2007. — Режим доступу:
http://ecsocman.hse.ru/ data/ 2010/12/01/1214824169/ Furman.pdf; Филатов С., Лункин Р.
Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность
[Електронний ресурс] / Сергей Филатов, Роман Лункин. — Режим доступу:
http://www.manwb.ru/articles/world_today/tolerance/StatReligio_FilLunk/
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виділення «ядра віруючих» вони мусили насправді утриматися від
застосування суворих критеріїв, адже будь-яке ужорсткішання (на-
приклад, поповнення вказаних критеріїв додатковими – регулярним
причастям, або додержанням посту, або прочитаним текстом Нового
завіту, або відсутністю віри в астрологію чи переселення душ) вело
б до цілковитого щезання групи «традиційних віруючих», яка ста-
вала б статистично мізерною, майже невловимою у відсотках вели-
чиною24. За висновком Д. Фурмана та К. Кааріайнена, у майбутньому
важко уявити собі не тільки зростання справжньої «традиційної» ре-
лігійності, а навіть її позірне збереження на сучасному рівні: за «ре-
лігійним відродженням» на «поверхні» масової свідомості криються,
насправді, зворотні процеси – поступово зникає і маргіналізується
невелика група осіб, яких, хоча б із мінімальними підставами, можна
відносити до «справжніх» православних віруючих. У країні, за ви-
сновком дослідників, формується доволі небезпечна ситуація, коли
потенційна готовність підтримувати «традиційні релігії» і проти-
діяти «нетрадиційним» не підкріплена практичною вірою: «суспіль-
ство дедалі більше заявляє про себе як про релігійне, воно готово до
встановлення над собою ідеологічного контролю церкви, але при
цьому людей, яких дійсно можна назвати віруючими, в ньому кри-
хітна меншість, перспективи зростання якої сумнівні. Так, на наш
погляд, виникає хвороблива і потенційно конфліктна ситуація»25.

Ведучи мову про субкультурні детермінанти релігійних девіацій,
не можна оминути увагою і такий аспект. Релігійне середовище є ви-
разним прикладом того, як діє соціальний механізм приписуваної де-
віації – коли навколо тієї чи іншої релігійної групи формується
особлива громадська думка, яка наділяє цю групу девіантними ри-
сами, міфологізує її вчення і діяльність, приписує їй насправді не-
властиві збочення чи злочини, що перетворює таку групу на об’єкт
переслідувань, зневаги або остраху, навіть геноциду. Не тільки істо-
рія, але і сучасність багата на прояви феномену приписуваної девіа-
ції, що дедалі більше стає технологією маніпуляції масовою
свідомістю в інтересах владних політичних чи релігійних кіл. Пока-
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зово, в цьому зв’язку, як характеризує масову релігійну свідомість в
Росії сучасний російський соціолог, публіцист, журналіст Роман Лун-
кін: «По суті, на терені Росії, та й багатьох країн СНД, за винятком
України, сформувалася спільна система понять і символів, котрі ви-
значили уявлення людей про те, що таке релігійність, яким має бути
набір «правильних» релігій, якими принципами слід керуватися у
ставленні до інших конфесій. Головними принципами російської
громадянської релігії… стали верховенство і монолітність традицій-
них релігій, православ’я як державоутворююча сила і джерело па-
тріотизму, православні як єдина сила, релігійні меншини як
неминуче зло, вітчизняна духовність як частина антизахідного й ан-
тидемократичного світогляду».26 Дослідник звертає увагу на те, що
сприйняття іншовіруючих в Росії лишається надзвичайно архаїчним,
а ставлення до нетрадиційних релігій і конфесій перебуває на рівні
основних постулатів радянської політики найжорсткішого періоду
30-50 рр. ХХ ст. Неорелігійні рухи сприймаються у візії деякого не-
минучого зла, а їхня присутність в релігійному просторі – розгляда-
ється з боку «міри їх злочинності, шахрайства їх засновників та
божевілля пересічних віруючих». Представники нетрадиційних ре-
лігій знаходяться у спільному становищі «зрадників» щодо історич-
ної релігії та гнаних віруючих. У суспільстві, яке проголошує
міжрелігійний мир і злагоду одним із досягнень Росії, гранична не-
терпимість до «іновірних» в публічному просторі виявляється вко-
ріненою нормою, а іновірна громада постає як маленька «імперія
зла»27. Держава та її представники періодично нагадують суспільству
про те, яку небезпеку уособлюють «тоталітарні секти» – ще одне з
міфологізований фантомних понять, покликане таврувати «суспільне
зло» нетрадиційних релігій.

Однак, розгляд релігійно-девіантної поведінки суто як результату
зовнішніх соціальних впливів, соціокультурних умов і обставин є
явно недостатнім. Звісно, соціальні чинники визначають характер
соціальних девіацій, їх структуру і рівень поширення в суспільстві
чи соціальній групі, динаміку і напрями еволюції. Але не менш важ-
ливим є розуміння ролі індивідуальних, суб’єктивних чинників, які
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обумовлюють принципово відмінні моделі поведінки різних людей
в аналогічних соціальних обставинах; виявлення причин і механізмів
відхиленої поведінки конкретної особистості. Це – широке поле для
аналізу біологічних, психофізіологічних, суб’єктивно-психологічних
передумов поведінкових девіацій. Лишаючи цю справу фахівцям,
стисло підсумуємо висновки щодо індивідуально-психологічних де-
термінант девіантної поведінки. До їх числа відносять28:

– духовні проблеми і кризи – відсутність чи втрата сенсу життя,
несформовані моральнісні цінності, редуковані вищі почуття
(сумління, чесність, відповідальність), внутрішня порожнеча,
блокування самореалізації;

– деформації в ціннісно-мотиваційній системі особистості – де-
віантні цінності, ситуативно-егоцентрична орієнтація, фрустро-
ваність потреб, внутрішні конфлікти, малопродуктивні
механізми психологічного захисту;

– емоційні проблеми і розлади – тривога, депресія, агресія, нега-
тивні емоції, труднощі розуміння і виявлення емоцій;

– проблеми саморегуляції – порушення здатності висувати цілі та
добиватися їх виконання, неадекватна самооцінка, надмірний
або недостатній самоконтроль, слабка рефлексія, низькі адап-
тивні можливості, фрустраційні і деструктивні психічні стани;

– когнітивні викривлення – дисфункціональні думки, стереотипи
мислення, обмежені знання, міфи, забобони, неадекватні уста-
новки;

– негативний життєвий досвід – негативні звички і навички, 
ригідні поведінкові стереотипи, психічні травми, досвід насиль-
ства;

– генетичну схильність, вроджені комплекси;
– цілеспрямовано застосовувані до людини методи і технології

психологічного маніпулювання, придушення особистості (фор-
мування аутичної, суїцидальної, фанатичної поведінки).

У випадку відхиленої поведінки наявні, як правило, кілька з пе-
релічених психологічних проблем. Загалом, клінічні та експеримен-
тальні дані не підтверджують існування лінійної залежності між
девіантними діями і деяким конкретним чинником, механізмом. Від-
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хилення – аж надто складна форма соціальної поведінки для простих
каузальних патернів.

Таким чином, немає і не може бути якоїсь єдиної, універсальної
причини релігійно-девіантної поведінки. Як і всі соціально-поведін-
кові феномени, остання обумовлена цілим комплексом чинників,
сполученням психологічних, біологічних, ментальних, соціальних
впливів, являє собою надзвичайно складне і суперечливо функціо-
нуюче у своїй складності ціле. З іншого боку, самі прояви релігійної
девіантності настільки різноякісні, що і не можуть бути обумовлені
універсальною причиною.
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Девіантогенний потенціал релігійних норм

Хто всього Закона виконує, 
а згрішить в одному, 

той винним у всьому стає
(Як. 2:10)

А сини його 
не йшли його дорогою,

і вхилялись до зиску, 
і брали підкупа,
і ламали Закона

(1 Сам. 8:3)

Уявіть собі спільноту святих,
взірцевий монастир зразкових індивідуумів.

Злочини у власному сенсі слова тут невідомі;
утім, провини, що видаються неістотними мирянину, 

викличуть тут той же скандал, 
що й звичні злочини у звичних умовах

(Е. Дюркгейм)

Суспільство являє собою надзвичайно складну архітектоніку різ-
номанітних нормативних субкультур, від релігійних і правових – до
наукових і кримінальних. Численні соціальні норми фіксують істо-
рично сформований у даному суспільстві спектр обов’язкової, до-
зволеної, належної та бажаної поведінки індивідів і груп. Зрештою,
з питань сутності, змісту, генезису і ролі соціальних норм нагромад-
жена чимала купа наукової, навчальної й публіцистичної літератури,
певну частку якої зацікавлений читач легко може опанувати. Нас ці-
кавитиме конкретніше питання: якщо характер норм впливає на рі-
вень і форми девіації (а цей вплив девіантологами доведений), то в
який спосіб феномен релігійної девіації пов’язаний зі специфікою
релігійно-церковних норм?

Виходимо з того, що релігійні норми як різновид соціальних

норм – це вироблені в межах тієї чи іншої релігії кодекси правил,
приписів, установлень, які регламентують поведінку вірянина в різ-
них сферах суспільного і приватного життя, визначають належне,
дозволене, можливе і неприпустиме в його поведінці. Щодо окремих
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релігійних систем – наприклад, ісламу – таке визначення видається
слабко-евристичним уже з тих причин, що «нормативний космос»
ісламу упорядковує не просто «поведінку вірянина», але його жит-
тєдіяльність, спосіб життя в цілому. Та для секулярного західного
простору із достатньо чітким відмежуванням світського і релігій-
ного, воно вповні спрацьовує.

В кожному разі, релігійно-нормативна система, історично витво-
рена певною релігійною течією, конфесією, деномінацією, окрім тра-
диційних для світських нормативних систем регулюючої,
упорядковуючої, орієнтуючої, санкціонуючої, інтегруючої та інших
функцій, завжди несе у собі ще й додаткове функціональне наванта-
ження. Будучи органічною частиною світоглядного впливу релігії,
вона опосередковано виконує світоглядну, сенсотвірну, ідентифіка-
ційну, традиціє-транслюючу, демаркаційну функції. Понад те, вона
упорядковує, норматизує і регулює життя релігійної спільноти саме
на засадах відмінності, вирізнення її зі світського (або інорелігій-
ного) оточення; маніфестує себе не просто як альтернативну до світ-
ських норм систему, але як метанормативну систему, втілення
понадприродної, Божественної волі і приписів загальнолюдської зна-
чущості, первинний і тотальний спосіб організації людського буття.
З точки зору релігії, девіантним постає увесь світський, секулярний,
не-релігійний світ – світ, який живе за законами і нормами, встанов-
леними людьми, а не Богом; світ, де людина не знає справжніх
зобов’язань (які можливі лише перед Творцем), як і справжніх пока-
рань (бо найтяжчі – кари у вічності); світ, де всі відносини – відносні,
всі умови – умовні, всі зміни – мінливі, а всі ціннісні орієнтири – орі-
єнтовні.

Звісно, що в межах різних релігійних комплексів базові уявлення
про норми і девіації будуть суттєво відрізнятися: норма у розумінні
синтоїста, мусульманина чи даоса і норма у розумінні християнина
передбачають різний набір уявлень, установок, моделей поведінки.
Так, практика психофізичних вправ (цигун), що невіддільна від дао-
сизму, або вироблені й унормовані способи каліграфії в ісламі, або
ж правила вибору жінки для статевих відносин, закріплені у синто-
їстській традиції – для християнина цілковито позбавлені норматив-
ного сенсу, бо виходять поза його уявлення про «норму» і
«нормальне». Такі відмінності, безумовно, породжені й закріплені
розбіжними соціальними, культурними, історичними, ментальними,
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етнопсихологічними факторами. Але те, що поєднує вкрай відмінні
релігійно-нормативні комплекси – це сакралізація й абсолютизація
уявлень про норму і демонізація відхилення від неї: все, що визнане
правильним і належним, виповнюється змістом абсолютного добра,
вищої істинності й непорушності, а все, оголошене неправильним і
злочинним, відповідно, змістом абсолютного і підступного зла. Кор-
дони норм і взірців, чеснот і моралі, належного і праведного окрес-
лені дуже жорстко, вони важко піддаються змінам і новаціям;
поведінка, що виходить за встановлені і освячені межі, автоматично
потрапляє в царину гріха, неправедності, негативної карми, злосут-
ності, абощо. Гнучкість, динамізм і компроміс – поняття, які майже
незастосовні до характеристики релігійних нормативних систем, су-
перечать самій сутності релігійної норми як співвіднесеної з надпри-
родним, вічним абсолютним і досконалим джерелом (але – не
практиці її застосування!).

Саме такі специфічні властивості релігійних норм містять знач-
ний девіантогенний потенціал, причому в обох полюсах девіації –
позитивному й негативному, здатні спонукати вірян на увесь спектр
девіантної поведінки – від жорстокого злочину, саморуйнування до
духовного подвигу. Нагадаємо, що під релігійною девіацією як со-
ціальним явищем розуміємо відхилення не від будь-яких норм, а
тільки від норм базових, найважливіших, невиконання яких містить
серйозні загрози для віруючого або стабільності релігійної системи,
а також відхилення, які характеризуються «масовістю, стійкістю і
поширеністю за схожих соціальних умов» (А. Коен).

На ту обставину, що інституалізовані очікування, соціальні ко-
декси і норми здатні сприяти відхиленій поведінці окремих індиві-
дів, замість того, аби цілком унебезпечувати від неї, звертали увагу
ще соціологи функціонального напрямку – Е. Дюркгейм, А. Коен, Р.
Мертон. Зокрема Роберт Мертон прагнув показати, у який спосіб
деякі соціальні структури і норми чинять тиск на індивідів, просто
штовхаючи їх у бік не-підкорення загальноприйнятним правилам;
тим він означив, за його словами, «доктрину соціально породжува-
ного гріха».29 Цитуючи Джеймса С. Планта, він влучно характеризує
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29 Мертон Р. К. Социальная структура и аномия / Роберт Кинг Мертон // Социология
преступности (Современные буржуазные теории) [Пер. с франц. Е. А. Самарской]. —
М. : Прогресс, 1966. — С. 299. Або режим доступу до електронного ресурсу:
https://scepsis.net/library/id_632.html
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порушення деяких соціальних кодексів як «нормальну реакцію нор-
мальних людей на ненормальні умови».

За приклад оберемо універсально- і конфесійно-визначені норми
християнства, яке з бігом історії виробило цілі комплекси спеціаль-
них субнормативних систем: для пересічних віруючих-мирян, для
духовенства, (як окремого прошарку зі специфічним статусом), для
чернецтва тощо; притому не випускаємо з уваги, що в традиційно
християнських країнах зберігається співіснування і певне протисто-
яння світської і релігійної нормативних систем.30

Отже, виділимо серед загального числа ті найсуттєвіші ознаки

релігійних норм, які, на наш погляд, відіграють значиму роль у де-

термінації девіантної поведінки:
å претензія на однозначно-домінуючий характер стосовно вимог

будь-яких інших норм (світських, звичаєвих, групових, сімей-
них). Релігійні норми, чиє походження виводиться з надприрод-
ного джерела, постають як повеління, приписи, настанови (у
Біблії вони іменуються «заповідями», «веліннями», «уставами»,
«законами Божими»), що мають характер сакрально-авторитар-
них імперативів, які необхідно виконувати навіть всупереч ви-
могам будь-яких інших норм (аж до прямого нехтування
останніми та зречення родинних і суспільних зв’язків). Пере-
важна більшість релігій, у т.ч. релігії авраамічної традиції, ім-
пліцитно містять вимоги сліпої дисципліни, неухильного
дотримання встановлених приписів31, що перетворює їх на
взірці історично «найрепресивніших» нормативних систем;

å стремління до тотальності – релігійні норми регулюють не
тільки релігійні відносини, релігійно-культову діяльність, спо-
соби задоволення релігійних потреб, що знаходяться поза ком-
петенцією інших соціальних норм і інститутів, але претендують
унормувати всі без винятку сфери життя віруючої людини, у т.ч.
сімейні стосунки, міжособисті відносини, приватно-побутове
життя, а також світогляд, ціннісні орієнтації, ставлення до со-
ціальних подій, громадську активність тощо;
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30 Природньо, що нормативні системи позацерковно-організованих релігій, наприк-
лад ісламу чи буддизму, що існують в інакшому цивілізаційному і соціокультурному
контексті, вартують окремої розмови.
31 Див.: Маніліч О. В. Місце релігійних норм у правовій системі держави / О. В. Ма-
ніліч // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 597. Правознавство. —
Чернівці : ЧНУ, 2011. — С. 36—37.
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å переважно заборонний, обмежувальний та зобов’язальний ха-
рактер базових норм, який історично ставав наслідком форму-
вання релігійних течій як форм духовного протесту проти
існуючої системи суспільних відносин та її ідеологічного й нор-
мативного забезпечення; поряд із надзвичайно високими вимо-
гами до особи, релігійно-нормативні системи містять дуже
незначну частку дозвільних норм, різко звужуючи обсяг осо-
бистої свободи, можливого і допустимого у поведінці людини
(релігійною максимою є ідея обов’язку і служіння людини, а не
ідея її прав і свобод);

å спрямованість на обмеження (часто надмірне) фізичних, тілес-
них, природніх потреб, систематичне утримання від їх задово-
лення або і пряму заборону на те (аж до табуювання)32;
суворість, особливо явна у порівнянні зі світськими нормами;

å ексклюзивний, «корпоративно-адресний» і водночас демарка-
ційний характер: релігійні норми, поширюючись тільки на
представників даної релігійної/конфесійної традиції (об’єд-
нання, громади), є важливою складовою релігійної ідентичності
і, разом з тим, увиразнюють і закріплюють демаркацію вірян
від послідовників інших віровчень і конфесій; адресовані саме
цій релігійній спільноті як «обраній» і забезпечені силою «кор-
поративного примусу» 33;

å передбачають специфічні засоби контролю і санкції у разі пору-
шення чи невиконання, причому санкції «подвійні»: оскільки
порушення релігійних норм є (а) гріховним і (б) злочинним, то
й покарання за нього передбачене, по-перше, як відплата
«вища», потойбічна, з боку надприродної сили, і, по-друге, як
кара «земна», поцейбічна, але «заповідана» Богом і «делего-
вана» його земним представникам;

å абсурдність помітної частини норм у фокусі повсякденності,
здорового глузду, життєвого досвіду й перебігу буденного
життя. Якщо більшість соціальних норм (найперше норми пра-
вові, політичні, етичні), що врегульовують життєдіяльність ве-

38

32 Наприклад, від їжі в тривалий піст, від уживання низки продуктів, від шлюбу з
особою іншого віросповідання, від статевих стосунків та ін.
33 Див. детальніше: Вовк Д. Про природу релігійного права в аспекті співвідношення
права і релігії / Дмитро Вовк // Вісник Академії правових наук України. № 2 (53). —
Х. : Право, 2008. — С. 74.
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ликих і малих соціальних груп, закріплюють найбільш раціо-
нальний спосіб застосування накопиченого досвіду колектив-
ного співжиття і задоволення соціальних потреб, то багатьом
релігійним нормам раціональність не властива. Крім того, час-
тина норм, вкорінених у надто давніх звичаях і традиціях, про-
сто втратили свою «колишню раціональність» через архаїчність
і неадекватність щодо сучасних суспільних реалій.

Ретельне, прискіпливе додержання усіх встановлених релігійних
норм, конструює отой «ідеальний» тип релігійної особистості, що
насправді далекий від дійсності, дезадаптивний і несумісний з ре-
альним життям, позбавлений свободи волевиявлення і дійсної само-
реалізації. Можливо, саме з феноменом релігійної девіації найбільше
корелює висновок Еріха Фромма про «патологію нормальності»
(коли людина прагне бути нормальною, ретельно дотримуючись усіх
встановлених релігійних норм, випускаючи з уваги, що самі ці норми
є патологічними, бо перешкоджають самореалізації і вільному роз-
витку особистості, несуть загрозу критичному мисленню та емоцій-
ній незалежності).

У чому ж полягають основні девіантогенні ефекти релігійних

норм, які, здавалося б, «забезпечені» краще, ніж норми світські, по-
заяк оборонені подвійною силою корпоративного примусу і надпри-
родної відплати? 

По-перше, ми натрапляємо на своєрідний «нормативний пара-
докс»: цілковите і ретельне додержання релігійних норм, саме через
їх релігійну ексклюзивність і антиномійність щодо інших норматив-
них систем, з необхідністю спричиняє поведінку, котра постає деві-
антною як у візіях світського суспільства, так і з точки зору
іншорелігійних спільнот34. 

По-друге, категорично-заборонний, зобов’язальний і обмежуваль-
ний зміст релігійних норм (особливо виразний у порівнянні з ін-
шими, часто значно толерантнішими й гуманнішими, припустимими
і дозвільними моделями поведінки в суспільстві) та суворість вста-
новлених санкцій часто породжують у відповідь природній протест,
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34 Причому протиріччя між релігійними та світськими нормами в умовах секулярних
держав більшістю громадян вирішується на користь останніх. Законодавець  не
може змінити окремі релігійні норми, бо не є суб’єктом релігійної нормотворчості,
але накладає відповідні санкції за встановлення і додержання норм, які суперечать
державному законодавству.
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латентне чи відкрите стремління до ширшого задоволення своїх ба-
жань, до самореалізації і користання тими благами і можливостями,
які надає суспільство. До слова, західний соціолог Крістіан Бей, ін-
терпретуючи теорію аномії, звертав увагу на бажаність певної міри
аномії в соціальних спільнотах і структурах, бо надмірна суворість,
закостеніння і догматизм норм, що обмежують індивідуальну сво-
боду, буде постійно провокувати їх порушення.35

Конфлікт між індивідуальними інтересами, прагненням до осо-
бистої свободи й самовиявлення та репресивно-обмежувальним ха-
рактером норм чимдалі посилюється із поступом суспільства та
забезпеченням усе більшого «пакету» людських прав, можливостей
вибору життєвих траєкторій, індивідуалізації та автономізації
життя. 

По-третє, неподоланне протиріччя між священними, боговста-
новленими, авторитетними нормами і реальною практикою релігій-
них громад, спільнот, інституцій, історичний досвід яких «знає і
виправдання рабства, і погодження з суспільною нерівністю, і запе-
речення свободи совісті, і освячення релігійних війн»36, а повсякден-
ний – часто конформно адаптований до ринкових соціальних умов
та інфікований більшістю соціальних хвороб. Релігійні норми, що
покликані бути еталоном релігійних відносин, нерідко лишаються
сферою ейдосів, існуючою окремо від щоденності.

По-четверте, через співвіднесеність релігійних норм із позача-
совим, надприродним, сакрально-заповіданим змістом будь-які
спроби їх змінити, осучаснити, наблизити до реальних повсякденних
практик і потреб вірян вимушено потрапляють до горну девіації. На-
віть адаптивно-важливі зміни у нормативному комплексі релігії, за-
провадження нових взірців, приписів, правил, полегшення
«ритуально-культових регламентів» (особливо в межах такого то-
тального соціально-релігійного інституту як церква), спершу сприй-
маються широким загалом як девіація, згодом – як певна
контркультура, пізніше – як субкультура, і лише в процесі укорінення
нові культурні стандарти набувають статусу релігійної норми (саме
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35 Див.: Кох И. А. Социальная аномия и социальное управление / И. А. Кох [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу:  http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/21781/1/uiro-
2006-42-07.pdf
36 Вовк Д. Співвідношення права і релігії у християнській правовій традиції: етап
постсекуляризації / Дмитро Вовк // Вісник Академії правових наук України: зб. наук.
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такий шлях напевно чекає уже назрілі й артикульовані зміни статусу
жінок у Церкві).

Самий процес адаптації релігійно-нормативних систем до нових
суспільних реалій, глобального соціокультурного та інформаційного
простору, у т.ч. рецепція новітніх міжнародно-правових і геополі-
тичних імперативів, вимушене нормо-опрацювання нових соціаль-
них явищ та осучаснення своєї позиції заради збереження авторитету
і впливу в суспільстві, має серед наслідків своєрідну «дуалізацію»
девіантної поведінки:

– з одного боку, девіацією стає додержання ортодоксальних норм,
уже не відповідних нововведеним змінам, що закріплені суб’єк-
тами релігійної нормотворчості;

– з іншого боку, девіацією, з точки зору релігійної традиції, стає
і додержання нововведених норм.

Як наслідок, за умов зіткнення священного авторитету століттями
існуючих норм і сакрального авторитету церкви як суб’єкта нормо-
творчості, зміни у нормативному комплексі релігійної системи міс-
тять значно вищі загрози для кризи і розколів усередині релігійної
спільноти, ніж процес нормотворення у спільнотах світських.

По-п’яте, релігійні норми, послідовно обмежуючи сферу дозво-
леного в житті вірянина, створюють дефіцит прийнятних способів
задоволення нормальних людських потреб (наприклад, у комфорті,
у тривалості сну, у статевих стосунках, в їжі, і т.д.). Саме незадово-
леність важливих потреб, або ж неповнота чи неадекватність їх за-
доволення, є дуже сильною девіантною мотивацією для людини, що
спонукає її до анормативної активності.

По-шосте, значні девіантогенні наслідки має співіснування двох
опозиційних один одному рівнів актуалізації релігії в суспільстві –
релігії офіційно-визнаної та релігії «популярної», народної, яка
значно відхиляється від віросповідних (і нормативних) еталонів. Роз-
мірковуючи про співвідношення цих рівнів, О. Сарапін означує офі-
ційну релігію як систему віросповідних, ціннісних, нормативних,
культових положень, утверджених домінуючою в конфесійному полі
інституцією, і таку, що є функціонально ідентичною нормативній па-
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радигмі пануючої конфесії37. Офіційна релігія позиціонує себе як взі-
рець для народної і ревний борець з її язичницьким корінням; її пред-
ставники прагнуть у будь-який спосіб напоумити носіїв популярної
релігії, зруйнувати стійкий мікс поверхових вірувань і маргінальної
релігійної практики, архаїчних звичаїв і забобон. Тож для більшості
з них «популярна релігія вважається потенційною девіантністю»38, а
її вплив на вірян – джерелом відхилень від нормативних вимог (най-
перше у таких формах і проявах релігійного життя, які знаходяться
поза впливом і контролем з боку офіційно-церковних інституцій).

По-сьоме, візьмемо до уваги, що в європейському ареалі релігійні
норми, виконавши історичну роль джерел права, втратили своє про-
відне значення. Нинішнє співіснування і переплетення різних нор-
мативних систем у постсекулярному суспільстві веде до
релятивізації, лібералізації, своєрідної дифузії релігійних норм в ін-
дивідуальній та груповій свідомості, а відтак і до зміни ставлення
до них з боку членів самої релігійної спільноти – колишні імпера-
тиви перетворюються радше на данину традиції, застарілі звичаї, де-
зактуалізований доробок минувшини. Якщо класичні соціологічні
теорії розглядали релігію як чинник, що історично стримував ано-
мію, то нині Р. Мертон не поспішав би із такими висновками. Не-
дарма процеси втрати релігією в нинішньому столітті функцій
соціального контролю та феномен релігійної аномії, як передумови
і каталізатора девіантної поведінки, стають предметом спеціального
аналізу. Так, О. Плєтньов серед причин посилення релігійної аномії
називає не тільки вкрай суворі вимоги, які християнська релігія ви-
суває перед вірянами, внаслідок чого ті відчувають себе нездатними
відповідати християнській моделі взірцевої поведінки, але й
поліконфесійність і міжрелігійний діалог, мирне співіснування і
взаємодію конфесій, нашарування релігійних комплексів і переорі-
єнтацію релігійних інститутів на ринкові цілі й цінності – тобто
чинники, що тягнуть за собою ерозію ціннісних і нормативних
основ різних релігій.39
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Девіантогенні ефекти пов’язані не тільки з тим, що в умовах по-
стмодерної релігійності значна частина релігійних норм втрачає
свою імперативність чи невпинно розмивається (хай і не так швидко
й помітно, як норми нерелігійні), врешті-решт, вільний духовний
пошук особистості, створення/бріколаж власної релігійної системи,
перехід із однієї конфесії в іншу, конструювання нової ідентичності –
все це може розглядатися у фокусі співвідношення релігійної норми
і девіації.

Окреме питання, яке, втім, потребує спеціальної уваги психоло-
гів – це механізм впливу релігійних норм на особистість, спосіб та
інтенсивність інтеріорізації таких норм у внутрішній світ віруючої
людини, перетворення їх на внутрішні імперативи та обмеження. Ха-
рактер переведення соціальних норм у внутрішнє «Я», глибина їх
проникнення у свідомість зумовлені структурою конкретної особис-
тості та усім її попереднім досвідом. У підсумку, релігія, яка на нор-
мативно-інституційованому рівні зберігає достатню цілісність,
стійкість, константність, на індивідуальному рівні – постає як фено-
мен варіативний, мінливий, похідний від багатьох суб’єктивних рис
особистості; такий, що є не константою, а змінною індивідуального
духовного життя. Релігія як індивідуальна даність існує ситуативно:
вона актуалізується у певному контексті і на деякий час стає домі-
нантою, після чого знову «відсувається на периферію духовного
життя, присутня там як неявне тло»40. Людина у своїй повсякден-
ності, залежно від ситуації, керується то практичними знаннями, то
цінностями «здорового глузду», то корпоративними правилами, то
соціальними очікуваннями, і лише у певних випадках – релігійними
нормами. Відтак поза актуальною присутністю релігійної свідомості,
в побутових, комунікативних, професійних та численних інших си-
туаціях, особа здатна вчиняти і вчиняє дії, які у співвіднесенні з її
релігійною ідентичністю постають як девіантні (елементарні при-
клади – праця у релігійні свята, порушення детально регламентова-
них правил посту, нерегулярне відвідування храму, не жертвування
десятини абощо).

Відповідно до загальних психологічних уявлень, норми є присут-
німи в індивідуальній свідомості у формі соціально-психологічних
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установок (attitude), тобто готовності суб’єкта сприймати або діяти
відповідним чином, налаштованості до певного виду соціальної по-
ведінки. Відтак на особистісному рівні утворюється унікальна
суб’єктивна ієрархія соціальних установок, відповідно до психоло-
гічної значущості об’єктів для конкретної людини. Хтось на верхівці
цієї ієрархії матиме спасіння душі, інший – кар’єру в Церкві, третій
– належність до референтної групи, четвертий – забезпечення влас-
ного виживання або ж фізичного і матеріального благополуччя.

Релігійні норми, отже, формують установки особистості, які, в
свою чергу, обумовлюють її конформну чи девіантну поведінку. Від-
так вибір девіантної моделі поведінки можна розглядати:

• як незнання певних правил, приписів, статутів, регламентів,
інших норм, або

• як другорядність, неавторитетність, не-цінність тих чи інших
норм для вірянина в його власній ціннісній ієрархії, байдуже
ставлення до інститутів релігійного контролю, або

• як певний суб’єктивний ризик, на який індивід наважується, на-
віть знаючи про можливі санкції для себе і свого оточення.

В кожному разі, вибір адаптивної чи девіантної моделі поведінки
визначений цілим комплексом особистісних властивостей (від типу
темпераменту, особливостей самоідентифікації – до проблем у за-
своєнні нових соціальних ролей чи способах  індивідуальної презен-
тації). І, понад те, такий вибір пов’язаний із вічними філософськими
питаннями щодо духовності, свободи і відповідальності як специ-
фічних сутнісних сил людини. Духовне буття людини, на думку 
В. Франкла, передбачає її осмислене існування у формі вільного са-
мовизначення в світі цінностей і витворення власного ціннісного
космосу – цінностей творчості й самореалізації, цінностей пережи-
вання і ставлення, власної позиції щодо життя, смерті, долі, страж-
дання, провини, за що вона несе відповідальність перед власним
сумлінням і Богом41. Тож проблеми девіантної поведінки у метафі-
зичному й антропологічному вимірах безпосередньо пов’язані з про-
блемами бездуховності, дефіциту чи кризи духовності.
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У підсумку, існуючі реалії постмодерного світу обумовили важко-
зупинний (і чи-взагалі-зупинний?) процес, який позначився на
всьому функціонуванні релігійного комплексу: девіантогенний
вплив релігійних норм посилюється, а їх колишній стабілізуючий
потенціал (що був одним із базових чинників збереження і самовід-
творення традиційних суспільств) швидко спадає. Нормотворча і
нормоконтролююча сила релігії у світських західних суспільствах
радикально обмежена, позбавлена тотальності і всезагального сус-
пільного авторитету. В умовах поліконфесійності і плюралізації ре-
лігій віднайдення кожною релігією (конфесією) власної ніші в
соціумі перетворює її на чергову нормативну субкультуру – віднос-
ної цінності, більшої або меншої впливовості, конкуруючу за вірян;
а пересічного індивіда вимушує жити у перенасиченому взірцями
релігійного світоставлення інформаційному просторі та на свій роз-
суд добирати для себе цінності і авторитети. Релігійні інститути на-
бувають інакших функціональних властивостей, а в релігійній
царині приростають процеси аномії – послаблення дієвості приписів
і норм; розмивання ціннісних матриць; релятивізації релігійних пе-
реконань; посилення умовності санкцій; втрати соціального кон-
тролю за індивідом з боку релігійних об’єднань; поширення серед
загалу віруючих феномену «внутрішньо-конфесійної єресі»42 (на-
приклад, псевдоправослав’я у сенсі власних уявлень про надпри-
родне та своєрідних інтерпретацій насправді малознаного більшістю
релігійного віровчення).Як наслідок, змінюється сама соціальна при-
рода релігійної нормотворчості, коли, за влучним висловом В. Тита-
ренко, «не релігія диктує людині, якою вона має бути, а навпаки –
людина релігії»43, зростають масштаби релігійно-девіантної пове-
дінки та надзвичайно урізноманітнюються її форми.

З іншого боку, становлення постсекулярного суспільства відзна-
чене посиленням ролі релігії як нормативного регулятора, особливо
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у річищі повернення до традиційних цінностей християно-європей-
ської цивілізації, процесів фундаменталізації східного християнства,
політизації релігії, «зустрічного руху» (аж до зрощення) державних
і церковних структур. Наразі більш явлений деструктивний, руйнів-
ний потенціал постсекулярності, але хтозна, яких форм (і норм) вона
набиратиме з часом, і чи виявить здатність до формування нових ре-
лігійних і правових інститутів на засадах гуманістичних та етичних
імперативів.

Які серед цих трендів стануть визначальними – покажуть при-
йдешні часи.
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Форми релігійної девіації

Його голови творять суд за хабара,
і священники його навчають за плату,

і пророки його за срібло ворожать,
хоч на Господа вони опираються, 

кажучи: «Хіба не Господь серед нас? 
Зло не прийде на нас!»

(Михей 3:11)

Численні спроби науковців систематизувати й типологізувати де-
віантні прояви не призвели до створення якоїсь універсальної, стан-
дартно-вживаної класифікації. Та, звісна річ, і не могли призвести до
такого результату. Надто різним є бачення цього феномену в оптиці
права, соціології, психології, психіатрії тощо, щоб запровадити рівно-
значимі для всіх критерії  (хіба що найзагальніші, метанаукові – «за
масштабом», «за суб’єктом», «за тривалістю», «за наслідками» і т.п.). 

Визнані дослідники минулого століття, вироблюючи основи де-
віантології, зазвичай описували окремі види девіації, найчастіше зло-
чинність, самогубство, алкоголізм, наркотизм, проституцію, але
майже не зверталися до проблеми узагальненої типології й класифі-
кації девіантних явищ. Від кінця ХХ ст., натомість, такі типологіза-
ційні спроби стають предметом активних пошуків і дискусій як у
зарубіжній, так і у вітчизняній науці. Спробуємо узагальнити під-
сумки цієї теоретичної роботи.

Чи не найбільшої популярності набуває розподіл відхиленої по-
ведінки на злочинну (кримінальну), делінквентну (докримінальну)
та аморальну. Притому найгостріші дискусії точаться по сьогодні на-
вколо делінквентної поведінки: чи тягне вона за собою серйозні юри-
дичні наслідки, карну відповідальність, чи потрапляє до категорії
дрібних антисуспільних вчинків. Щоразу виникають певні труднощі
при розмежуванні делінквентних і аморальних вчинків, криміноген-
них і асоціальних, асоціальних і антисоціальних, що роками при-
множує кількість нових термінів, словоконструктів і визначень у
девіантологічній літературі.

Інший підхід – типологізація відхиленої поведінки за мірою її сус-
пільної та особистої небезпеки, а саме: соціально-схвалювана, со-
ціально-нейтральна, просоціальна, асоціальна, антисоціальна
(кількість виділених типів зазвичай варіюється від трьох до п’яти),
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або ж за шкалою «соціально-деструктивна поведінка – аутодеструк-
тивна поведінка». 

Однією з домінуючих тенденцій в російськомовному та зарубіж-
ному девіантологічному дискурсах є виділення соціальних девіацій
за типом порушеної норми, що дозволяє характеризувати і фокусно
досліджувати специфічні девіантні явища – злочинність, пияцтво,
проституцію, наркотизм, самогубства та чимало інших.

Зустрічаються і майже безнадійні спроби чіткої типологізації де-
віантної поведінки за цільовою спрямованістю – корисливої орієн-
тації, агресивної орієнтації, соціально-пасивної, релігійно-вмотиво-
ваної та ін.

Завважимо, що у подібних матрицях рідко відводиться місце для
позитивних девіацій, нестандартних інноваційних способів пове-
дінки, які у свій спосіб відхиляються від сталих, усереднених, за-
гальноприйнятих норм. Тож примітною є версія Ю. Клейберга, який
виділив три основні групи поведінкових девіацій: позитивні (соці-
альна творчість), негативні і соціально-нейтральні44, а також, що ці-
каво, описав статусні, рольові, діяльнісні і ціннісні моделі девіацій
та характеризував малодосліджені види девіантної поведінки (зок-
рема, вандалізм, «чорний гумор», бродяжництво та ін.).

Присутні в науковій літературі й нетрадиційні способи побудови
типологій девіантної поведінки, наприклад, у фокусі взаємодії інди-
віда і реальності: боротьба з реальністю, протидія (хворобливе про-
тистояння) реальності, ігнорування реальності, втеча від реальності.

Окрему групу в типології форм девіантної поведінки вже склали
клінічні, патопсихологічні підходи, які через свою специфічну тер-
мінологію та науковий ізоляціонізм мало запитані в суспільство-
знавстві. 

Зрештою, активізувалися спроби розробити інтердисциплінарні
типології, здатні чітко диференціювати типи, види й різновиди деві-
антної поведінки, враховуючи одночасно кілька вже апробованих
критеріїв. Можливо, найбільш системним проектом стала «Матриця
соціальних девіацій», що її запропонувала Н. В. Майсак45.
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Утім, в межах даного дослідження ми свідомо обмежуємося до-
робком у царині соціологічних і соціально-психологічних класифі-
кацій відхилень, адже саме соціологи вперше висунули проблему
девіації як соціального феномену. І далі окреслимо, яке місце зазви-

чай відводиться релігійним девіаціям у межах існуючих класифі-
каційних схем.

Так, визнана російська дослідниця в галузі прикладної конфлік-
тології та девіантології проф. О. Змановська пропонує інтегральну
класифікацію, де виділяє три основні групи відхиленої поведінки:
антисоціальну (активно-деструктивну), асоціальну (пасивно-дес-
труктивну) та аутодеструктивну. Антисоціальна (активно-деструк-
тивна) поведінка розуміється як така, що суперечить правовим
нормам, загрожує соціальному порядку чи благополуччю оточуючих,
і включає будь-які дії чи бездіяльність, заборонені законодавством.
Асоціальна (пасивно-деструктивна) поведінка тлумачиться як ухи-
ляння від виконання моральнісних норм, що містить безпосередню
загрозу міжособистим стосункам. Нарешті, аутодеструктивну (само-
руйнівну і самонищівну) поведінку авторка визначає як таку, що від-
хиляється від медичних і психологічних норм, а відтак загрожує
цілісності й розвитку самої особистості. При цьому, визначені такі
основні форми саморуйнівної поведінки: суїцидальна поведінка, хар-
чова залежність, хімічна залежність (зловживання психоактивними
речовинами), фанатична поведінка (наприклад, утягнутість у дес-
труктивно-релігійний культ)46, аутична поведінка, віктимна пове-
дінка, діяльність із виразним ризиком для життя (екстремальні види
спорту та ін.). У підсумку, релігійно-вмотивовані девіації, бачення
яких у авторки досить специфічне, віднесені до категорії активно ау-
тодеструктивної, самонищівної поведінки.

Крім того, загострені релігійні почуття розцінені вченою (і це, до
слова, поширена практика у соціально-психологічній, професійно-
психологічній, психіатричній літературі) як різновид надмірно-за-

лежної або адиктивної поведінки47, котра докорінно руйнує саму
структуру потреб людини. У такому фокусі залежна (адиктивна) по-
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46 Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений: 5-е изд., стер. / Елена Валерьевна Зманов-
ская. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — С. 33—34.
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ведінка як вид девіантної поведінки особистості, поділяється на ше-
регу підвидів, умовно виділених за об’єктом адикції. До найпоши-
рених об’єктів віднесені: (1) психоактивні речовини, (2) алкоголь,
(3) їжа, (4) ігри, (5) секс, (6) релігія і релігійні культи. Відповідно,
виділені й форми залежної поведінки: хімічна залежність (паління,
токсикоманія, алкогольна залежність, наркозалежність, залежність
від ліків); порушення харчової поведінки; гемблінг (ігрова залеж-
ність, у т.ч. комп’ютерна); сексуальні адикції (зоофілія, фетишизм,
трансвестизм, пігмаліонізм, ексгібіціонізм, вуайеризм, некрофілія,
садомазохізм); релігійна деструктивна поведінка (релігійний фана-
тизм, сектантство)48.

Підкреслимо, що адиктивна поведінка розглядається як дисфун-
кціональна, пов’язана з порушеннями у життєво важливих функціях
та в системі значущих відносин особистості, у функціонуванні всієї
складної багаторівневої системи «соціум – особистість – організм».
Відтак, чи не єдине місце, яке віднайшлося для релігійних девіацій,
зведених до фанатичної віри та «деструктивних культів», – у класі
суспільно небезпечних, надмірно-адиктивних феноменів.

Дещо інакший погляд на класифікацію типів девіантної пове-
дінки пропонують Ц. Короленко і Т. Донських.49 Автори поділяють
всі поведінкові девіації на дві великі групи: нестандартну поведінку
і деструктивну поведінку. Нестандартна – може набувати форм но-
вого мислення, нових ідей та дій, що виходять поза межі звичних
стереотипів поведінки, інноваційної соціальної активності, а, отже,
стимулює прогресивний розвиток. У свою чергу, деструктивна по-
ведінка, залежно від її цілей, може виглядати як зовнішньо-деструк-
тивна – спрямована на порушення чинних соціальних норм, законів
і прав інших людей (її підвиди – адиктивна й антисоціальна) або
внутрішньо-деструктивна – спрямована на дезінтеграцію, саморуй-
нування особистості. 

У цій схемі внутрішньо-деструктивна поведінка включає: суїци-
дальну (підвищений ризик самовбивства), конформну (позбавлена
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48 Змановская Е. В. Цитована праця. — С. 118. (курсив мій).
49 Див.: Короленко Ц. П., Донских Т. А. Семь путей к катастрофе: Деструктивное
поведение в современном мире / Ц. П. Короленко, Т. А. Донских. — Новосибирск,
1990. — 224 с. Підкреслимо, що Ц. Короленко є визнаним фахівцем в галузі транс-
культуральної психіатрії (відносно нової галузі психіатрії, що вивчає психічні роз-
лади в контексті різних культур і етнічних спільнот).

Алла Арістова. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси



індивідуальності поведінка, орієнтована винятково на зовнішні ав-
торитети), нарцисичну (почуття власної грандіозності), фанатичну
(сліпе слідування певній ідеї) та аутичну (відстороненість від людей
та середовища, зануреність у світ власних фантазій) поведінку. Всі
перелічені форми, на думку вчених, відповідають таким критеріям
девіантності як погіршення якості життя, зниження критичності
щодо своєї поведінки, когнітивні спотворення, зниження само-
оцінки, емоційні порушення.

Не можна обійти увагою і надзвичайно популярний у російській со-
ціології підхід, за яким у розряд девіантних явищ, поряд із такими со-
ціальними девіаціями як злочинність, пияцтво, наркотизм, суїцид,
аморальна поведінка, проституція, корупція, тероризм, расизм, геноцид,
etc., потрапляють і деструктивні культи.50 З огляду на безперечний ав-
торитет Я. Гілінського, О. Змановської та інших відомих російських со-
ціологів, класиків девіантології, такі підходи є широко й звично
цитованими, некритично мігрують з однієї наукової праці в іншу. 

Крім того, сумнозвісні кліше – «деструктивні культи», «тоталі-
тарні секти» – досі надзвичайно популярні у науковій літературі та
навчальних посібниках (попри те, що термін «деструктивний культ»
став нині чи не синонімом «релігієзнавчої безграмотності», не має
ані змістовно-наукового, ні правового змісту і слугує найперше по-
літичним і пропагандистським цілям). Це потенційно дозволяє тав-
рувати як «соціальні девіації» широке коло найрізноманітніших
релігійних віровчень і організацій, особливо неорелігійних, віднести
до них практично будь-яку нетрадиційну релігійну течію, релігійно-
філософське вчення, релігійну або культурно-просвітницьку уста-
нову, ба навіть громадську організацію51. Щоправда, наслідки такої
теоретичної позиції геть не лишаються суто теоретичними, а пере-
ростають у технології та проблеми релігієзнавчої (чесніше, квазіре-
лігієзнавчої) експертизи52, свідомо чи несвідомо слугують знаряддям
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стигматування та неправового переслідування небажаних політичному
та церковному істеблішменту конфесій та громадських організацій. 

А молоді науковці стають жертвами своєрідної квазінаукової па-
радигми, в межах якої під релігійними девіаціями розуміються перш
за все і понад усе неорелігійні течії53.

Скажімо, спроби Н. Майсак вийти поза межі однобічних класи-
фікацій і розробити універсальну міждисциплінарну матрицю соці-
альних девіацій тільки увиразнили пануючі в російській науці
тренди щодо оцінки девіацій в релігійній сфері. Про релігійно-деві-
антну поведінку згадано кілька разів:

– серед різновидів «аутодеструктивної – адиктивної – просоці-
альної (адаптованої до норм певної соціальної групи)» пове-
дінки виділена приналежність до молодіжних субкультур, у т.ч.
«сатаністи»;

– серед різновидів «аутодеструктивних – адиктивних – соціально-
нейтральних (тобто суспільно-безпечних)» девіацій виділені
різні форми фанатизму: музичний, релігійний, спортивний та
ін. (одночасно і «сатаністи» і «фанатики» віднесені авторкою
до категорії аутодеструктивних – суїцидальних – соціально-не-
йтральних девіацій);

– серед різновидів «аутодеструктивних – суїцидальних – соці-
ально-схалюваних» девіацій названі ритуальні самовбивства в
східних цивілізаціях;

– серед різновидів «аутодеструктивних – суїцидальних – асоці-
альних» девіацій згадані віктимна та фанатична поведінка;

– відповідно, до «аутодеструктивних – суїцидальних – антисоціаль-
них» девіацій віднесені дії шахідів, суїцид як терористичний акт;

– серед різновидів «зовнішньодеструктивних – протиправних –
антисоціальних девіацій» вказані вандалізм та «втягнення у дес-
труктивні секти, (культи)»;

– нарешті, серед «зовнішньодеструктивних – комунікативних –
соціально-нейтральних» девіацій вказана «належність до мар-
гінальних субкультур», у т.ч. релігійних.54

52

53 Коваленко Е. А. Нові релігійні течії як девіація [Електронний ресурс] / Е. А. Кова-
ленко. — Режим доступу:  http://periodicals.karazin.ua/thcphs/ article/viewFile/2193/1937
54 Майсак Н. В. Матрица социальных девиаций: классификация типов и видов де-
виантного поведения / Надежда Васильевна Майсак // Современные проблемы
науки и образования. — 2010. — № 4. — С. 83—85.

Алла Арістова. Феномен релігійної девіації: теоретичні нариси



На наш погляд, вирізняються на загальному тлі спроби визначити
різні типи релігійної девіації, вжиті Г. В. Апіняном. Виокремлюючи
серед різних форм соціальних девіацій «сакральну», автор розглядає
її на колективному та індивідуальному рівнях. До першого, з його
точки зору, потрапляють «культово-обрядові дії», традиційні свята,
карнавали, до другого – такі індивідуальні носії девіантності як
шаман, юродивий, святий55. Поряд із тим, автор міркує про «ізоте-
рично орієнтовані світогляди» та їх «поведінкові еквіваленти» як
особливий різновид девіації та маргінальної поведінки, що нині «ви-
ходить на поверхню» та легалізується серед пріоритетних форм жит-
тєдіяльності»56. Крім того, у співвіднесенні з реаліями російського
суспільства, виділені «м’які» і відносно безпечні для соціуму форми
девіації – чаклуни, відьми, шамани, а також «жорсткі» й соціально
небезпечні – сатаністські секти або практика вуду57.

Знаходимо і поодинокі спроби польських соціологів проаналізу-
вати католицькі вірування та релігійні практики католиків через при-
зму «конформізму – девіації». Відповідно до базової класифікації 
Р. Мертона, який пов’язав поняття конформізму й девіації з діяль-
ністю, скерованою до певних цілей (цінностей) та способами їх до-
сягнення, форми релігійної девіації розташовуються у заданій
соціологом матриці: «інновації», «ритуалізм», «ретреатизм», «зако-
лот»58. Відтак релігійні інновації розглядаються як прийняття като-
лицьких цінностей, але пошук інакших способів їх реалізації,
ігнорування існуючих стандартів. Визнаючи безумовну важливість
релігії, вірянин геть не збирається дотримувати усіх її норм, радше
селективно обирає серед них найбільш прийнятні для себе. До «ре-
лігійних інноваторів» зрештою зараховуються особи, котрі іденти-

53

55 Апинян Г. В.  О понятих «девиация», «девиантность», «девиантное поведение»
[Електронний ресурс] / Г. В. Апинян // Известия Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена. — Режим доступу: https://cyber-
leninka.ru/article/v/o-ponyatiyah-deviatsiya-deviantnost-deviantnoe-povedenie
56 Апинян Г. В.  Девиантное поведение как культурно-исторический феномен (вве-
дение в проблему) [Електронний ресурс] / Г. В. Апинян // Известия Российского го-
сударственного педагогического университета им. А. И. Герцена. — Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/deviantnoe-povedenie-kak-kulturno-istoricheskiy-
fenomen-vvedenie-v-problemu (орфографія автора статті)
57 Там само.
58 Religijni dewianci i konformiści [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://socjoszpieg.blox.pl/ 2007/01/Religijni-dewianci-i-konformisci.html
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фікують себе як «непрактикуючі віруючі». Другий тип – релігійний
ритуалізм – обрядовірство, суворе дотримання всіх норм, принципів,
правил, але цілковите ігнорування цінностей, що їх ці принципи і
правила мали б забезпечувати. Такі віряни щодня відвідують церкву
(костел), відбувають усі меси й урочисті релігійні заходи, ретельно
додержують усі пости, практики сповіді і причастя, молитви і по-
жертви, але за їхнім прагненням виконувати всі нормативні вимоги
зникає власне духовний зміст віри. Третій тип – релігійний ретре-
тизм – описаний як ігнорування релігійних цінностей і невиконання
норм, відхід від релігійного світогляду в бік індиферентизму або ате-
їзму. Така особа не тільки обирає спосіб існування поза Церквою,
але й не вбачає цінності в дотриманні релігійних традицій, укоріне-
них в суспільстві (напр. вінчанні або охрещенні дітей). Нарешті, до
останнього типу релігійної девіації, якому властиве не лише відмова
від традиційних цінностей і норм, але і прагнення замінити їх но-
вими, зараховані «представники всіляких сект та нових рухів»59. У
такий спосіб католицьке суспільство аналізується як конгломерат різ-
них типів релігійно-конформної і релігійно-девіантної поведінки
(напр. в Польщі до конформістів віднесено 60% католиків).

Зрозуміло, що класифікація та систематизація усього багатома-
ніття типів, видів і форм девіацій – справа надзвичайної складності.
Понад те, вона навряд чи може претендувати на якусь сталість, адже
і нормативна і відхилена поведінка швидко набувають нових форм і
виявів, змінюються й еволюціонують, відбиваючи зміни в самому
суспільстві, відносність і рухливість кордонів між нормами і відхи-
леннями, суперечливі наслідки соціальної творчості й активності.
До того ж, в реальному житті різні форми відхиленої поведінки мо-
жуть сполучатися, перетікати одна в одну, а кожен випадок девіації
є індивідуально неповторним.

Менше з тим, розуміючи усю складність цього завдання і диску-
сійність кожного його кроку, спробуємо виділити і упорядкувати

форми і типи релігійно-девіантної поведінки (у разі, якщо запро-
поновані автором підходи стануть об’єктом аргументованої критики,
сподіваємося, що вони прислужаться хоча б тим, що стануть стиму-
лом для конструктивних розвідок у цій сфері).

Перший підхід, ґрунтований на апробованих соціологами мето-
диках, має на меті диференціювати ставлення суспільства до різних
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форм релігійної діяльності, оцінку їх за шкалою соціального схва-
лення/несхвалення. Ще раз уточнимо: йдеться про ті форми, які дане
суспільство вважає девіантними, хоча в межах релігійної субкуль-
тури вони можуть поставати як нормальні, очікувані й бажані (і на-
впаки); крім того, враховуються і позитивні й негативні девіації. При
цьому, за точку відліку обираємо сучасне західне суспільство, нині
поліконфесійне і толерантне, демократичне і секулярне, але цінності
та ідентичність якого формувалися століттями на ґрунті юдео-хрис-
тиянської релігійної традиції. Зрозуміло, що для суспільств східно-
цивілізаційного ареалу спектр релігійних девіацій виглядатиме
принципово інакше.60

Отже, за соціальною оцінкою форм релігійної поведінки можна
виділити:
åсоціально схвалені – різні форми інновацій і творчості, позитив-

ної релігійної анормності, що схвалені і запрошені в соціумі,
але вкрай упереджено і критично сприймаються як девіантні з
боку домінуючої релігійної традиції. Наприклад: новітні форми
релігійного мистецтва, виразно нестандартної (не вписаної у
традиційні канони) художньої, музичної, літературної, архітек-
турної тощо творчості; організаційно-інституційна активність,
створення нових, нестандартно діючих релігійно-політичних
партій, релігійних рухів чи неформальних організацій; креа-
тивні форми місіонерської та прозелітичної діяльності; іннова-
ційна екуменічна діяльність, нові форми діалогу, між-
конфесійної співпраці і співдіяльності61; а також нові напрями,
способи і форми релігійної активності, обумовлені черговою
технологічною революцією (віртуальне спілкування з паствою
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60 Так, суїциди в різних суспільствах і в різні історичні часи набували різної релі-
гійної, моральної і правової оцінки: від безумовної релігійної заборони (у християн)
чи суворої правової відповідальності (карна відповідальність за замах на самовбив-
ство) до ритуальних, соціально схвалюваних і навіть обов’язкових самовбивств
(саті, сеппуку), цілковитого релігійного виправдання як одного зі способів сход-
ження на вищий рівень святості у наступному життя (індуїзм, буддизм). Див. по-
рівняльний аналіз ставлення до суїциду в різних релігійних традиціях в кн.:
Чхартишвили Г. Писатель и самоубийство / Григорий Чхартишвили. — М. : Изда-
тель ЗАХАРОВ, 2006. — С. 50—95.
61 Під таким кутом зору унікальний екуменічний і жертовно-громадянський досвід
Майдану постав як вияв позитивно-девіантної поведінки священнослужителів і ре-
лігійних інституцій.
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та віртуалізація релігійно-культових відправ, створення Інтер-
нет-церков, кібер-культів, нетрадиційних релігійних медіа, і т.п.);
åсоціально нейтральні – широкий спектр явищ, що стали звич-

ними і поширеними в суспільстві, не містять у собі суспільної
небезпеки, хоча кожне з них є проблемним і хворобливим для
церковно-релігійних структур. Наприклад: невоцерковленість
мирян; довільність у виконанні релігійно-культових норм і при-
писів (несистематичне відвідування храму, недодержання посту,
практики сповіді, причастя, пожертвувань і т.п.); незнання
основ віровчення і змісту релігійних символів та обрядів; де-
віації релігійної комунікації; непевна релігійна (конфесійна)
ідентичність; зміна віросповідання або відхід від нього; нере-
лігійність, атеїстичний світогляд, відмова від релігійного вихо-
вання дітей; нестандартні форми місіонерської активності;
розкол існуючих та поява нових релігійних конфесій і течій;
неорелігійні субкультури і т.п.;
åсоціально несхвалені – асоціальні, що помітно відхиляються від

моральних, звичаєвих, групових норм, але не сягають рівня сус-
пільних загроз (оцінка таких явищ як девіантних з боку світ-
ського і релігійного середовищ часто співпадає). Наприклад:
карикатури і пасквілі з релігійної тематики; ізоляційно-сектант-
ський тип організації релігійних громад, ескапізм; суворий ас-
кетизм; пристрасна особиста релігійна віра; комерціалізація
«релігійних послуг»; фобії на релігійному ґрунті (ісламофобія,
християнофобія, юдеофобія); консерватизм, відвертий негати-
візм Церкви до прийнятих суспільних і правових інновацій
(прав сексуальних меншин, форм шлюбного і позашлюбного
життя, розлучень, ЕКО, трансплантації органів, евтаназії та ін.);
гендерна нерівність в церкві; маргінальні неорелігійні субкуль-
тури (часто – сатаністські або специфічні синкретичні культи);
латентні міжконфесійні конфлікти; аморальна поведінка духо-
венства; аутодеструктивна поведінка, священні суїциди і т.п.;
åсоціально небезпечні (антисоціальні) – такі, що відхиляються

від правових норм, містять загрози для суспільної стабільності
і безпеки, є сферою співпадання загальносуспільних і релігій-
них девіацій: релігійно-вмотивований екстремізм і тероризм;
гострі форми міжконфесійних і міжрелігійних конфліктів; ан-
типравові форми діяльності релігійних організацій (загроза здо-
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ров’ю і життю віруючих, порушення їх прав і свобод, пропа-
ганда ксенофобних ідей, нетерпимості, злочини проти особис-
тості і групи та ін.); релігійний вандалізм; адиктивна і віктимна
поведінка священнослужителів, релігійних лідерів і вірян; сек-
суальні девіації, особливо в середовищі священнослужителів
тощо.

Повторимося, якби перелічені форми розглядалися з позицій тієї
чи іншої конфесії та вузько-конфесійних критеріїв схвалення/несхва-
лення, то шкала «схвалення – осуду» була б істотно переглянута.

Другий підхід дозволяє типологізувати релігійно-девіантну по-
ведінку за типом порушеної норми (в координатах структурного
аналізу релігії). А саме:

а) порушення (відхилення від) інституційних норм – норм цер-
ковних статутів, внутрішньо-церковних приписів і правил, ста-
тутів чернечого життя, норм церковного права62; 

б) відхід від доктринальних засад релігійного віровчення, запе-
речення чи довільна зміна релігійних догм, інакша інтерпрета-
ція священних текстів – єресь, богоборство, розкольництво,
віровідступництво, зневіра і т.п. (Завважимо, що цей пункт
можна розглядати і як самостійний критерій для типології ре-
лігійних девіацій, що бере до уваги характер і спосіб відхилень
від релігійної доктрини: від інакшого витлумачення чи сумніву
в її істинності (єресь) до збереження елементів язичницьких ві-
рувань чи синтезу з чужорідними релігійними традиціями)63;
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62 Наприклад, серед запропонованих моделей соціального конструювання девіації в
тотальних інститутах (а церква відноситься саме до цього типу) була й така, що вра-
ховувала ознаки діяльнісного, ціннісно-орієнтаційного та емотивно-мотиваційного
характеру. На цій підставі були виділені такі типи девіантної поведінки: «ухилянці»,
«позитивісти», «квазіпозитивісти», «потенційні ухилянці». Див. : Мкртумова И. В.
Девиации в современных социальных институтах: особенности социального кон-
струирования:  дис. … доктора социологич. наук: 22.00.04 [Електронний ресурс] /
Мкртумова Ирина Владимировна.  — М., 2010. — Режим доступу: http://www.dis-
sercat.com/content/ deviatsii-v-sovremennykh-sotsialnykh-institutakh-osobennosti-sot-
sialnogo konstruirovaniya.
63 Доречно відіслати читача до міркувань М. Черенкова про те, як саме змінюються
межі «єретичного» й «ортодоксального» (у політично-правовому і філософсько-ре-
лігійному аспектах) на прикладі християнства: Черенков М. Права людини, «орто-
доксія» і «єресь». Філософсько-релігійний конфлікт інтерпретацій [Електронний
ресурс] / Михайло Черенков. — Режим доступу: https://risu.org.ua/ua/index/studios/
studies_of_ religions/63522/
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в) відхилення від нормативного спектру релігійних почуттів, що
їх вірянин має відчувати і маніфестувати у ставленні до Бога,
одновірців, іновірців; специфічні релігійно-містичні стани
(одержимість, маячня, видіння, екстаз);

г) порушення (відхилення від), недодержання культових дій і
практик (напр.: нерегулярне відвідування храму, недотримання
посту, незнання молитов, ігнорування сповіді та ін. або ж за-
стосування езотеричних, шаманських, чаклунських практик);

ґ) порушення релігійно-моральних заповідей, норм і табу;
д) порушення норм і етикетів спілкування між віруючими і свя-

щениками, комунікативних правил та обмежень;
е) порушення (відхилення від) встановлених суспільних норм і

обмежень щодо діяльності релігійних організацій, їх прав чи
делегованих повноважень.

Останній пункт, до слова, набуває дедалі більшої актуальності в
сучасній Російській Федерації, в умовах наступу держави на права
віруючих громадян, особливо після схвалення т.зв. «закону Ярової».
Закон, який значно обтяжив реалізацію громадянами свого консти-
туційного права в сфері поширення віровчення, місіонерської діяль-
ності, перетворив більшість віруючих громадян на потенційних
правопорушників-девіантів64.

Третій підхід дозволяє характеризувати цілі сегменти релігійно-
девіантної діяльності, виділяючи їх за суб’єктом, а саме:

– девіантна поведінка окремих віруючих;
– девіантна поведінка релігійних громад, об’єднань, спільнот (як

неформальних соціальних груп);
– девіантна поведінка священнослужителів, кліру;
– девіантна діяльність релігійних інституцій та структур (напр.

цинічна комерціалізація релігійних послуг, ведення нелегітим-
ної бізнесової діяльності, корупція, закріплення девіантних суб-
культурних взірців у релігійних організаціях – монастирях,
духовних навчальних закладах, місіях, конфлікти за владу цер-
ковних еліт та ін.);
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64 Див.: Пчелинцев А. В. Загребина И. В. Миссионерская деятельность: как не стать
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– девіантні дії релігійно-вмотивованих маргінальних угруповань
та організацій (напр. радикально, екстремістськи налаштованих
груп або налаштованих на ескапізм, інші антисоціальні способи
діяльності. Як підкреслював свого часу американський соціолог
Говард Беккер, чим більшою мірою та чи інша окремішня група
піддається репресіям та остракізму з боку домінуючої спільноти
і нормативної культури, тим чіткіше вона буде оформлюватися
як девіантна і тим виразнішою ставатимуть норми і цінності її
девіантної субкультури).

Можливо, до цього переліку суб’єктів девіантної діяльності варто
було б додати релігійні засоби масової інформації. В епоху медіа ЗМІ
стають потужним агентом девіації, створюючи простір міжконфе-
сійної інформаційної та ідеологічної війни, ксенофобії і релігійної
нетерпимості; постачають, поширюють і рекламують взірці антисо-
ціальної релігійної поведінки.

Нарешті, цілком можливим і навіть евристично корисним є кон-
фесійно-центричний підхід, який дозволяє скласти специфічну мат-
рицю типових девіацій для окремо узятої конфесії. При цьому для
потреб релігієзнавчого аналізу можна застосовувати деякі загальні
схеми. Наприклад, досліджуючи негативно-девіантну поведінку пра-
вославних вірян, можна означити її прояви:

� як спрямовані проти Бога (наприклад, маловірство, сумніви в
істинності Святого Письма та Передання, мала ревність у піз-
нанні християнської істини, єресь та марновірство, ремству-
вання на Бога, недовіра до Бога чи зневіра у Ньому,
віровідступництво, відсутність страху Божого та благоговіння
перед Ним тощо);65

� як спрямовані проти Церкви (обрядовірство, нерозумна ревність
служіння чи, навпаки, нерегулярна участь у спільному богос-
лужінні, невоцерковленість, відмова від матеріальних пожертв,
непослух, образа священнослужителя, святотатство, вандалізм
та ін.);
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65 За великим рахунком, всі провини і гріхи християнина вважаються гріхами проти
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� як спрямовані проти одновірців (осуд, зневага, байдужість 
небратерське, без-любовне ставлення, заздрість, гнів, дратівли-
вість, роздратування, марнославство, честолюбство, немило-
сердя, etc.);

� як спрямовані проти себе (тілесні надмірності, спокуси, ледар-
ство, небажання самопізнання чи боротьби з вадами, затаю-
вання вчинків і думок, самозадоволення, егоїзм, «духовний
блуд» та ін.).66

Відповідно, до позитивно-девіантних проявів можна віднести
святість (визнані Церквою приклади найвищих чеснот християнської
побожності, особливого благочестя і праведності), харизматизм (у
сенсі особливого дару до пророцтва, зцілення, явлення інших чуд
або надлюдських можливостей), аскетизм (особливий спосіб життя
у вірі, шлях фізичних та духовних подвигів), юродство (хвороблива
істеричність, особливий тип божевілля або його симуляції з метою
викриття мирських пороків, безкарне втілення стихійного протесту
і непокори), мучеництво (прийняття страждань або загибель за ре-
лігійні переконання) тощо.

Соціологами доведено, що корпоративні структури авторитарно-
ієрархічного типу (якою є церква), амобільні й відносно закриті со-
ціальні групи (а в такий спосіб існують і окремі релігійні спільноти)
є живильним ґрунтом для індивідуальних та групових девіацій, на-
віть формування стійких девіантних субкультур. Разом із відтворен-
ням індивідуальної і групової релігійності, відтворюються індивіду-
альні й групові девіації, або виникають їх нові форми.

Зрештою, принципово неможливо перелічити всі форми девіан-
тності саме через їх відносний (релятивний), конкретно-історичний,
тимчасовий та соціально-конструйований (конвенційний) характер.
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Девіантна поведінка 
і система релігійних санкцій

В ім’я Господа спалювати, вбивати, 
піддавати анафемі – усе в ім’я Господа!

(Г. К. Ліхтенберг)

…для розп’яття Ісуса Христа, засудженого 
саме за порушення норм релігійного права…,

іудейська спільнота в особі Синедріону 
потребувала затвердження і найголовніше

– виконання смертного вироку органами 
публічної влади того часу, які уособлював

римський префект Іудеї Понтій Пілат
(Д. Вовк)

Проклятий, хто не дотримає слів
цього Закону, щоб виконувати їх!

А весь народ скаже: амінь!
(Повторення Закону 27:26)

Церква являє собою тип «тотального» соціального інституту із
чіткою регламентацію статусів, обов’язків, взаємодій і стилів пове-
дінки, приписаними соціальними ролями, сакральним авторитетом
норм і санкцій. У замкнених межах церковно-ієрархічних кіл до-
вільно обрана поведінка і спосіб діяльності – немислимі, вільний ро-
льовий репертуар – неможливий, самостійна життєва траєкторія –
лише ілюзія, а недодержання поведінкових взірців і усталених  норм –
вважається гріховним і тягне за собою значущі наслідки й санкції.
Здавалося б, чітка унормованість і упорядкованість внутрішньо-цер-
ковного життя, закріплена сакральним авторитетом, майже не лишає
місця для девіантних моделей поведінки. Утім, саме наявність чис-
ленних і різноманітних девіацій вимусила Церкву вироблювати, ус-
кладнювати і транслювати через століття спеціальні інститути
контролю за поведінкою кліру і мирян. 

З наукової точки зору, взаємозв’язок між типом соціального ін-
ституту та рівнем девіації, котрий він породжує, вважається доведе-
ним, а саме: в умовах, коли обмежується задоволення базових
потреб, індивід саме у тотальних соціальних інститутах буде частіше
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орієнтуватися на девіацію, ніж на дотримання норм67. За таких об-
ставин профілактика девіацій в межах соціального інституту ефек-
тивна лише через гуманізацію взаємодій, тобто не стільки заходами
з перегляду й осучаснення чинних норм, запровадження наймодер-
ніших технологій контролю, але шляхом соціокультурної протидії
девіаціям: через трансляцію і відтворення високих моральнісних
цінностей, перешкоджання перетворенню девіантних моделей пове-
дінки на субкультурні взірці, формування сенсо-життєвого простору
і аксіосфери особистості, плекання не лише дисципліни, правосві-
домості, відповідальності, але й духовності.

На безпосередній зв’язок рівня і характеру девіацій із надмірними
соціальним контролем, коли суспільство (спільнота, група) застосо-
вують насамперед негативні санкції у відповідь на анормальну по-
ведінку, звертали увагу Г. Беккер, Д. Блек, К. Еріксон, Е. Гуд, 
Е. Леммерт та ін. Такий підхід особливо популярний в межах соці-
ального конструктивізму, де девіантність практично позбавляється
онтологічної природи і розуміється не як об’єктивний феномен, а як
деякий штучний соціальний конструкт, наслідок співвіднесення
вчинку із правилами застосування санкцій до порушника.

Утім, коли йдеться про релігійні девіації і реакцію на них, подібні
конструктивістські підходи категорично відкидаються теологами.
Тут скоріше будуть задіяні не соціологічні, а філософські виміри де-
віації, опрацьовані в двох основних парадигмах: онтологічній (в
межах якої девіація осмислена як стійкий феномен соціального
буття, детермінований і закорінений у певних соціокультурних умо-
вах, як спосіб пошуку і співвіднесення минущих і загальнозначущих
цінностей із трансцендентним, Абсолютним Буттям) та антрополо-

гічній (як вияв людської природи, або спроба виходу людини поза
межі стандартних норм, взірців і моделей поведінки в реалізації осо-
бистої свободи, або як моральнісний вибір, спосіб вирішення дилеми
добра і зла, etc.).

Християнське вчення і релігійна філософія, що зростала на його
ґрунті у складних інтелектуальних синтезах, на століття визначили
цілий напрямок думки щодо проблеми девіації в релігії (хоч і не опе-
рували цим поняттям): практично вся історія індивідуальних і соці-
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альних девіацій постала наслідком «першого відхилення першої 
людини».

Направду, стосунки християнських богословів з поняттям «девіа-
ція», на відміну від багатьох інших соціологічних концептів, геть не-
прості. Адже традиційно, ще від святоотечеської спадщини,
поведінка людини сприймалася в оптиці дихотомічних понять: пра-
ведність vs гріх, істинність vs єресь, а стрижнем відповідного тео-
ретичного дискурсу ставали теологічно-філософські розмисли щодо
свободи волі68. 

Поняття «відхилення від норми», «девіації», за великим рахун-
ком, було і лишається чужим для богословської науки, особливо ор-
тодоксальної. «В релігії, богословській науці немає такого поняття
як девіантна поведінка, – повчає православний богослов. – Якщо роз-
глядати явища одного порядку, то зв’язці соціологічних термінів
норма-девіація відповідатиме зв’язка богословських термінів добро-
чесність-гріх. Звідси поведінка буває благочестивою або гріхов-
ною»69. Понад те, у наявних теоретичних складнощах і дискусіях
навколо пояснення феномену девіації деколи вбачається «наукове
безсилля соціології» (що тлумачиться як наслідок «відмови науки
від релігійного світогляду»), марні претензії небогословського
знання розібратися у моральнісних проблемах, підміна штучними
теоретичними конструктами найзмістовніших богословських понять
(і найперше, поняття «гріха»)70.

Утім, негативізм щодо поняття «девіація» в колах богословів та
релігійних мислителів не є абсолютним; зустрічаємо поодинокі
спроби його християно-центричного опрацювання. Але повторимо:
для православного, католицького чи протестантського богослова, на-
віть якщо він і буде час від часу послуговуватися науковим поняттям
«девіація», погляд на неї як на деяку «реагуючу конструкцію» – не-
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68 Ще Августин означує розбіжність між «нездатністю згрішити» і «здатністю не грі-
шити» (першою володів Ісус, другою, ґрунтованою на свободі волі, – Адам, проте
нею не скористався), міркує про право вибору людини щодо скоєння гріха чи утри-
мання від нього і наслідки такого вибору. Тим же питанням переймається і Ансельм
Кентерберійський: людина, наділена свободою волі, є «рабою гріха» не завжди, а
тільки тоді, коли вона не має «правильної волі».
69 Иером. Тихон (Иршенко). Причины девиантного поведения человека в свете пра-
вославного учения о смысле и цели жизни / Тихон (Иршенко), иеромонах; [изд. 
2-е, испр. и доп.]. — Владивосток, 2009. — С. 76.
70 Там само. — С. 85—86.
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мислимий, саме через переконаність в онтологічній природі гріха.
Девіація відтак тлумачиться як відхилення людини від повноти своєї
людськості, і найглибше – як ухилення від образа Божого71. Якщо
норма постає в граничному сенсі як святість, узгодження людиною
свого життя з Божим замислом про нього, то девіація – як перешкода
для саморозкриття людського буття, ухилення від самореалізації та
виконання свого призначення, «викривлення» у собі образа Божого.
Зрада свого життєвого покликання, зрада закликові Творця, зверне-
ного персонально до кожного серця, а затим і зрада самого себе,
схиблення із власного шляху, втрата сенсу життя і розпад людської
природи – постулюються як нутро будь-якої девіації, її онтологічна
природа, незалежно від зовнішніх проявів, видів і форм. І найглиб-
шим рівнем онтологічної девіації оголошений гріх як зіпсутість пер-
винної, Богоданої людської природи.72

Традиційним для богословського дискурсу є також посилання на
дар свободи (як «вищий дар Богоподібності») – свободи прийняти
чи заперечити не тільки власне буття і покликання, а й свободи по-
годитися чи відмовитися жити за Божими законами, понад те, сво-
боди прийняти чи відкинути самого Бога. Зловживання цією
свободою, зрештою, призвело до вибору «досвіду» зла, небуття і
смерті, до насильства над Богоданими законами, «інфікувало» гріхом
людську природу73, склавши витоки і сенс усякої людської девіан-
тності.

Натомість, саме науковий, а не богословський, інструментарій ро-
бить поняття девіантності дуже зручним і евристично насиченим для
опису й розуміння різноманітних соціальних процесів і феноменів,
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71 Анисин А. Грех как онтологическая девиация / Андрей Анисин [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу:  http://www.pravoslavie.ru/178.html
72 Там само. 
Відмітимо натомість, що Католицька Церква, по суті, відійшла від традиційної бо-
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трансцендентну цінність». Інноваційного тлумачення набуває концепт «гідності
людської особи» в документах Римо-Католицької Церкви та виступах Папи Фран-
циска. Такі новації викликали розбіжні реакції в православному світі. Див.: Яроць-
кий П. Л. «Святий і Великий Собор» Православної Церкви / Петро Лаврентійович
Яроцький // Українське релігієзнавство. Вип. 79. — К., 2016. — С. 19.
73 «…як через одного чоловіка ввійшов до світу гріх, а гріхом смерть, так пришла й
смерть у всіх людей через те, що всі згрішили» (До римлян 5:12); «Хто чистого ви-
вести може з нечистого? Ані один!» (Йов 14:4).
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і християнства включно. Саме виникнення християнства в давньо-
юдейському соціумі відбувалося на девіантних засадах, як відхи-
лення від ортодоксального юдаїзму та виформування матриці нових
цінностей та віроповчань, нетрадиційних культових та організацій-
них форм. Та це лише один бік справи. Християнство початково міс-
тило цілий спектр девіантних патернів: і своїм категоричним
неприйняттям політичних і громадянських цінностей Риму, і став-
ленням до язичників, яке поклало край толерантності полірелігійної
античності, і, не меншою мірою, внутрішніми ранньоцерковними
конфліктами між численними християнськими течіями і напрямами.
«Девіантна поведінка перших християн стосовно язичників, – вказує
М. Мінц, – була вражаючим контрастом язичницькому плюралізму,
який толерував багатьох Богів та їх сповідників, іноді навіть вклю-
чаючи іноетнічних Богів до свого пантеону. Християнські ж громади
Римської імперії нерідко ворогували між собою, …оспорюючи пра-
вильність тих чи інших догматів, які на той час ще були на стадії ви-
роблення, формування та впорядкування»74.

По суті, суспільна девіантність християнства, як колишньої юдей-
ської секти та релігійно-політичної опозиції Римській владі, завер-
шується разом із його легітимацією Міланським едиктом 313 р.
Чимдалі християнство утверджувалося як офіційна релігія, тим
швидше і радикальніше відбувалася соціальна переадресація деві-
антності на традиційні, язичницькі, багатобожні релігії.75 Тепер вже
останні таврувалися як збочення зі шляху єдино істинної віри, а їхні
носії ставали або об’єктом навернення або – в разі неуспішності –
об’єктом переслідувань. Це, у свою чергу, давало поштовх до роз-
робки християнською Церквою спеціальної системи санкцій проти
«зовнішніх» і «внутрішніх» збоченців – системи, яка нарешті отри-
мала засоби і ресурси для примусу та маніфестації своєї дієвості й
невідворотності.
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Релігійна нетерпимість доби Середньовіччя, хрестові походи і по-
ширення релігійного фанатизму, виплеск масової істерії «полювання
на відьом» і єретичні рухи, прагнення християнської Церкви до мо-
нопольної політичної та духовної влади і поява цілих девіантно-орі-
єнтованих груп – все зіграло свою роль у формуванні специфічного
й детально-регламентованого комплексу релігійних санкцій. Але
доба найбільшого релігійного впливу християнства стає водночас
епохою масових девіацій християн, часто спровокованих вадами
самої Церкви та її кліру, сліпотою релігійних догм і нетолерантністю
релігійних відносин.

В межах християнства складається власна парадигма провини

людини: 
1) як провини перед Богом, образи і кривди Бога, і лише потім –

перед людьми і суспільством; 
2) як провини, передзаданої у часі людських поколінь – «презумп-

ція гріха» приписувала кожній людині майже від народження статус
грішника, відступника, порушника заповіданих Богом норм та ви-
мушену відповідальність за те, покладену на весь людський рід;

3) як провини, що проявляється повсякчас і повсюдно: гріхом ого-
лошується будь-який вільний і невільний, свідомий і несвідомий від-
ступ від Божих заповідей у справах, намірах і думках. Різниця між
легким та важким гріхом відшукується у наслідках вчинку, в розмі-
рах зла, заподіяного Богу, людині чи суспільству;

4) як «хвороби душі», від якої існують і особливі «духовні ліки» –
спокутування, сповідь, щиросердне розкаяння у злочинах.

Тут доречно згадати про висунуту свого часу та варіативно інтер-
претовану західними соціологами (Ф. Танненбаумом, Е. Лемертом,
Г. Беккером, К. Еріксоном та ін.) теорію «драматизації зла». Пояс-
нюючи соціальні девіації, вони, і насамперед Танненбаум, звертали
увагу на те, що надмірна драматизація скоєного вчинку, стигматиза-
ція його як Зла, тягне за собою девіантну самоідентифікацію осо-
бистості76, спонукує її до власної самооцінки як злочинця,
Зло-чинителя, носія поганого і лихого, правопорушника і грішника.
У такий спосіб відбувається процес творення порушника, зініційо-
ваний його тавруванням, сегрегацією, у поєднанні з гіпертрофією
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усвідомлення проступку і самоусвідомленням. Первинна драмати-
зація вчинку як зла породжує і посилює девіантність, наступна від-
хилена поведінка людини постає як відповідь на стигматизацію та
сприяє подальшому формуванню девіантної особистості. Під таким
кутом зору, саме християнство, з його ідеєю первородного гріха, за-
коріненості гріха у самій людській природі, постало як потужна со-
ціальна технологія негативної стигматизації віруючих, формування
у мільйонів людей і в десятках поколінь ідентичності грішника і по-
рушника Божих законів, а відтак заклало інтенції до масової девіації,
ніби «вибухівку уповільненої дії» під власну споруду.

Поряд зі специфічною (навіть для авраамічної традиції77) концеп-
цією гріха, в межах християнства формується і особливий інститут

відпусти гріхів. В його основі закладена віра в те, що відпусту гріхів
для людини заслужив хресною смертю Спаситель, тож немає гріха,
що його Бог не вибачив би тут, на землі, якщо людина щиро шкодує
про скоєне і щиро сповідається. Так, за католицьким Символом Віри
відпущений гріх прощається раз і назавжди; відпусту смертних грі-
хів людина отримує через хрещення і покуту, а легких – через добрі
справи, якими є молитва, піст, милостиня, участь у Службі Божій,
приймання Святого Причастя, вибачення образ і зневаг, і т.п.78

Концепт відпущення гріхів, теологічно опрацьований і адапто-
ваний до поточних потреб, як відомо, був використаний свого часу
Західною Церквою як дієвий ресурс збагачення і фінансування за-
думаних проектів. Зведене на комерційну основу відпущення гріхів
утілилося в сумнозвісну практику торгівлі індульгенціями, за що
Католицька Церква сплатила високу ціну, ставши на шлях, що вів
до розколу і втрати морального авторитету. Поряд із тим, обіцяна і
«забезпечена» відпуста стала чинником, що спонукав до відтво-
рення девіантної поведінки і нищення почуття морального
обов’язку у масах вірян, зручним способом дочасно ухилитися від
відповідальності за скоєне. Дотепер масові, так звані «сезонні спо-
віді» перед святами, супроводжуються довжелезними чергами в ко-
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стелах до сповідальниць та витомленими обличчями священиків-
сповідників.

Боротьба Церкви з людськими гріхами, особливо в часи її вищої
соціальної потуги (Середньовіччя, Відродження, Нового часу), стає
безжальною, ведеться такими методами і засобами, які назавжди за-
плямували історію християнства. Кількатомна праця Карла Г. Деш-
нера «Кримінальна історія християнства» розгортає панораму сотень
фактів і документів, які засвідчують злочини церкви і церковників у
безнадійній і тому ще навіснішій борні за удавану «чистоту» хри-
стиянської віри і заповідану «моральність» християн. «Вся історія
християнства, – пише автор, – була у своїх примітних рисах історією
війни, самісінько-одної війни назовні і всередині, наступальної
війни, громадянської війни, придушенням власних підданих і вірую-
чих»79.

У середньовічному суспільстві, із його домінуючим християнським
світоглядом, поняття норми і відхилення, чесноти і злочину просто не
могли бути визначені поза рамками теологічного контексту – протис-
тавлення природного і надприродного, поцейбічного і потойбічного,
гріховного і святого, смертного і вічного, Божественного і дияволь-
ського. Серед множинності гріховних вчинків осібне місце посіли
так звані «сім смертних гріхів»; гординя, жадібність, заздрість, гнів,
хіть, обжерливість, лінь. Але, безумовно, у тій оптиці найбільшим
злочином ставала єресь, а запеклими злочинцями – єретики. Най-
жорсткіші церковні санкції очікували не іншовірних (адже тих, хто
не знає догмати віри або вірує інакше, належить навернути), а тих
християн, хто вже засумнівався в релігійних догмах, тим більше на-
важився сперечатися з ними. 

На інквізитора покладалося завдання не тільки розшукати єре-
тика, здійснити суд і винести вирок, але значно масштабніша і сак-
ральніша задача – відвоювати і врятувати людську душу, за всяку
ціну, навіть через звірячі тортури і загибель тіла. Утім, якщо єретики,
що відступили від догм і норм пануючої релігії, підпадають під су-
часне розуміння девіантності, то відьми і чаклуни потребують для
означення іншої онтологічної категорії – в очах Церкви вони поста-
ють як персоніфікація і носії абсолютного зла, а тому і причина усієї
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сукупності людських нещасть і лих, епідемій і смертей. Відтак «по-
лювання на відьом» – особлива і страшна сторінка в історії серед-
ньовічної Європи – хоч і втілює дію механізмів соціального
таврування та зараження певними моделями поведінки, характерних
для феномену девіації, але цілком не вкладається у концепт «бо-
ротьби з відхиленнями» (скоріше, в ідею «священної війни» з «дия-
вольським злом»).

З часом, релігійні санкції, упорядковані й зафіксовані у церков-
ному праві християнських конфесій, набувають низки специфічних

рис (тут і далі вестимо мову про негативні релігійні санкції, тобто
розгалужену систему покарань за порушення релігійних норм). 
А саме:

� постають як попередня, земна відплата за гріхи, скоєні віряни-
ном, у передочікуванні вищого суду Господнього; для церков-
ного судді судова влада – не просто повноваження і суто
професійна діяльність, а спосіб відображення єдиної Божествен-
ної влади80;

� головною метою оголошується не покарання за гріховні діяння
чи охорона вірян від них (хоча і така мета переслідується), а «зці-
лення хворобливих станів душі грішників»; релігійні санкції
тлумачаться як своєрідні «духовні ліки», «вправи у благочесті»,
засоби допомогти людині в її боротьбі з гріхом; 

� найсуворіші церковні покарання маніфестуються як позбавлення
грішника милості Церкви та її благ;

� поширюються тільки на свідомих носіїв даної релігійної тради-
ції, демаркуючи в соціумі певну конфесійну субкультуру 
(і сфера їх реального застосування з часом звужується, відпо-
відно до звуження церковно-правового поля, сфери церковного
правозастосування);

� з бігом історії вимушено адаптуються до світського права – з
його імперативами фундаментальних прав і свобод людини, обо-
роною людського життя, здоров’я, гідності, – а тому помітно ево-
люціонують в бік пом’якшення, від карального – до
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80 Бальжик І. А. Духовні, правові та організаційні основи церковного суду / Ірена
Анатоліївна Бальжик // Актуальні проблеми держави і права. — Одеса : Національ-
ний університет «Одеська юридична академія», 2008. — Вип. 43/44. — С. 247—
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морально-виправного, духовно-виховного характеру, відмови від
насильства і суворих покарань;

� у разі відокремлення церкви від держави, позбавлені примусової
сили та обов’язковості (колись обширні повноваження церков-
них судів сучасним європейським правом скасовані, а примусова
сила лишається фактично за церковним судом, який розглядає
справи, пов’язані з внутрішньо-церковною діяльністю на під-
ставі норм канонічного права81); маси пересічних вірян, які не-
хтують релігійними правилами і приписами, так само байдуже
ставляться і до санкціонуючої складової релігійних норм;

� разом із помітним послабленням функцій церкви як інституту
соціального контролю, негативні релігійні санкції набувають
щодалі не реального, а ритуального, умовного значення (пере-
дусім для мирян).

Щодо останнього – на оці один із вагомих чинників відтворення
девіантної поведінки, формування і стійкості девіантних субкультур
у церкві, який полягає в характері санкцій (зокрема, категорич-
ності/некатегоричності, обов’язковості/ умовності) та способі дії ме-
ханізму їх застосування/незастосування. Досліджуючи цю проб-
лему, соціологи добігли кількох значущих висновків:

– по-перше, особа, вдаючись до девіантних дій (і розуміючи їх де-
віантність) за умов відносної довільності, некатегоричності, не-
обов’язковості санкцій, схильна виправдовувати власну поведінку,
звільнятися від усвідомлення злочинного характеру своїх дій;

– по-друге, механізмом самовиправдання стає сукупне запере-
чення відповідальності, заперечення шкоди від своїх дій, поси-
лання на спровокованість такої поведінки, звинувачення
оточуючих як латентних правопорушників, посилання на вищі
резони вчинку та ін. («теорія нейтралізації» Г. Сайкса, 
Д. Матзи82);
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81 Так, сьогодні діяльність судів у РПЦ, а, відповідно, і в УПЦ, яка перебуває у ка-
нонічній єдності з Московським патріархатом, регулюється двома основними до-
кументами: «Уставом Русской Православной Церкви» (2000 г., с испр. и доп.
2013-2016 гг.; гл. ІХ) і «Положением про церковный суд Русской Православной
Церкви (Московского патриархата)» (2008 г.)
82 Sуkes G. M., Mаtza D. Techniques of Neutralization: A Theory of Delinquency / 
G. M. Sуkes,  D.  Mаtza // American Sociological Review. — Vol. 22, No 6. — Р. 664-
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– по-третє, в умовах, коли особа не отримує належної оцінки де-
віантним діям, бо люди навколо неї чинять у той же спосіб, і не
підпадає під вплив санкцій, – її ціннісні і нормативна шкали
аберуються і зрештою такі дії сприймаються за нормальні, ти-
пові (за принципом «всі-так-чинять»);

– по-четверте, тривала неадекватна реакція ближнього середо-
вища та суспільства обумовлює подальше коригування системи
цінностей, аж до вилучення усе вагоміших з них та дистанцію-
вання від прищепленої  з дитинства моралі.

Чинні релігійні санкції в межах більшості християнських конфе-
сій поділяються на дві категорії: загальні й спеціальні. Перші засто-
совуються до всіх членів Церкви (і мирян, і кліру), другі – щодо
духовенства і посадових служителів.

У ранній Церкві загальними покараннями буди анафема, цілко-
вите чи часткове відлучення від Церкви, публічне каяття винного у
злочині проти правил Церкви. Звісно, система санкцій в межах кож-
ної з християнських течій набуває виразної специфіки. Зокрема, у
східно-ортодоксальній традиції від ранніх часів розвинулася доволі
складна санкціонована практика публічного каяття, що включала
спокуту «плачем», «послушництвом», «припаданням», «стоянням»
тощо, позбавлення причастя на тривалий, навіть багатолітній, тер-
мін; причому перехід з одного розряду до іншого регулювався за-
лежно від тяжкості скоєного злочину та щирості (на розсуд
священиків) каяття в ньому. В Римо-Католицькій Церкві у часи Се-
редньовіччя розвивається своєрідна система загальних покарань,
умовно поділених на виправні (велике і мале відлучення, заборона
богослужіння у певній місцевості чи для певних осіб, тілесні пока-
рання, та ін.) й каральні (публічне каяття в різних формах, грошові
стягнення, ув’язнення). У протестантських Церквах завжди визна-
валася необхідність церковної дисципліни, але століттями не ство-
рювалися ні загальна теорія, ані упорядкована система релігійних
санкцій, і досі наявна велика варіативність і різноманітність накла-
дуваних санкцій, часто на розсуд пасторів. 

Назагал у церковній практиці віднесені до найпоширених такі
види церковних покарань стосовно віруючих83:
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1. Відлучення від Церкви – вважається найвищою карою для ві-
рянина, внаслідок чого порушник або частково і тимчасово, або ціл-
ковито і пожиттєво (анафема, церковне прокляття від імені Бога)
відлучається від церковної спільноти, «позбавляється тих прав і благ,
якими володіє сама Церква», найперше надії на вічне спасіння. Як
суто релігійна кара, накладається вищою церковною інстанцією (Со-
бором, Синодом і т.д.). До числа тих злочинів, що тягнуть за собою
цілковите розірвання відносин між Церквою і порушником, нале-
жать віровідступництво, єресь, перебування в розколі, відовство, бо-
гохульство, осквернення храмів і святинь і т.п.

2. Позбавлення християнського поховання – застосовувалося до
тих, хто свідомо й цілеспрямовано позбавив себе життя (за окремими
винятками, напр., коли самогубство скоєне з патріотичних мотивів,
або жінкою перед загрозою зґвалтування).

3. Ув’язнення в монастирі – у новітній період застосовується для
покарання священнослужителів (а в минулому часто застосовува-
лося і до мирян84), які припустилися серйозних порушень церковних
приписів чи відступили від прийнятих канонів, виявили релігійну
чи політичну опозиційність, вдалися до аморальних вчинків. В до-
слідженнях з історії церковного права наявні чисельні повідомлення
про застосування цього виду покарання до священиків за випадки
пияцтва, дебошу, азартних ігор тощо85.

4. Церковне покаяння (єпітимія) – найпоширеніший вид покарань
для мирян, духовно-виправна міра, спрямована на виправлення лю-
дини. Полягає у накладанні на вірянина на певний термін (від де-
кількох днів – до кількох місяців, років і навіть пожиттєво) певних
релігійних обов’язків щодо виконання тих чи інших релігійно-куль-
тових дій, «вправ благочестя» (відвідування храму, дотримання
посту, читання молитви, биття поклонів, роздавання милостині, від-
лучення від причастя) під пильним контролем місцевого священика.
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84 Практика утримання порушників у монастирях сягає ще часів зародження хри-
стиянської церкви і триває весь період її панування в Європі. Ще на початку XX
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і світським судом, і до монастирів масово направляли: неповнолітніх, осіб винних
у вчиненні крадіжок, підпалів, звинувачених у "блудному житті", тощо.
85 Див.: Суворов Н. С. О церковных наказаниях: опыт исследования по церковному
праву / Н. С. Суворов : [Репринт. изд.] — СПб.: Тип. и Хромолитогр. А. Траншеля,
1876; Есипов В. В. Грех и преступление, святотатство и кража / В. В. Есипов. —
СПб. : Тип. А. Ф. Маркса, 1894.
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(До прикладу, аналіз справ, котрі надходили на розгляд українських
духовних консисторій засвідчив, що найбільш поширеними злочи-
нами, за які єпархіальний суд піддавав єпітимії були: вбивства, по-
зашлюбні зв’язки і розпуста, спроби вчинення суїциду, жорстоке
поводження з жінками. За ці види злочинів найчастіше призначали
так звану монастирську єпітимію, тобто особа мусила прибути на
покаяння до місцевого монастиря, який обирало для неї єпархіальне
керівництво. Такий вид покарання застосовувався і до осіб, що вчи-
нили менш значні правопорушення: пияцтво, бійки, недотримання
церковних обрядів, підпали тощо86. Щоправда, статистичні дані свід-
чать про невпинне зростання мирян у монастирях – на середину 
ХІХ ст. монастирську єпітимію відбувало понад 700 світських осіб –
аж до того, що Священний Синод вимушений був наказати єпархі-
альним судам переглянути справи засуджених і призначити їм легші
покарання, а направлення в монастир застосовувати лише в крайніх
випадках). Залежно від обставин, єпітимія може бути достроково
припинена або ж, навпаки, подовжена.

Назагал порядок накладання релігійних санкцій, попри спроби
його унормувати з боку церковного керівництва, історично містив
чималий елемент довільності, суб’єктивності, вибірковості, залежав
від соціального статусу засуджуваних. Крім того, до здійснення релі-
гійних покарань нерідко долучалися і ресурси світських установ (ма-
гістрату, поліції); понад те, тривалий історичний час в різних країнах
Європи офіційно діяла подвійна підсудність – духовна і світська – де
каральні функції виконували спеціальні світські установи, а церковні
покарання визначалися як додаткові, виховуюче-виправні.

У свою чергу, спеціальні церковні покарання були встановлені
правилами Вселенської Церкви, а на їх формування вплинули, до
слова, ще римські закони відносно сенаторів та декуріонів (як носіїв
особливо привілейованого статусу). Встановлені покарання були
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пов’язані із позбавленням духовних осіб тих особливих прав, що їм
належали як клірикам, у тому числі: зверження з сану, тобто позбав-
лення посади, священства і належності до кліру та низведення до
розряду мирян; позбавлення посади зі збереженням деяких прав і
належності до кліру; низведення з вищої щаблі ієрархії на нижчу;
тимчасове усування від посади чи від священнослужіння та ін. Втім,
історія свідчить про застосування найрізноманітніших видів санкцій:
скажімо, в Російській імперії до кінця XVIII ст. щодо духовних осіб
довільно і без законодавчих обмежень, з волі ієрарха, застосовува-
лися і грошові стягнення, і тілесні покарання, і позбавлення волі, і
примус до принизливої чи безглуздої праці, і навернення у податні
стани та навіть солдати. Більш-менш чітке упорядкування засобів
виправлення, яким могли піддаватися духовні особи згідно з рішен-
нями єпархіального суду, вперше відбулося лише 1841 року, завдяки
укладенню Статуту духовних консисторій. До числа спеціальних по-
карань для духовних осіб нині належать: зауваження-нагадування
про обов’язки, зауваження-догана, переведення священнослужителя
з однієї посади на іншу, тимчасова заборона на несення церковної
служби, заборона на виконання обов’язків священнослужителя та ін.

Церковне право зараз порядкує доволі специфічними засобами
примусу, не може застосовувати фізичний, матеріальний, фінансовий
примус, подібно до системи світського права. Мирянин, котрий до-
бровільно вирішує питання про своє членство в Церкві (реальне чи
номінальне), на тих же засадах вирішує, чи підкорятися йому цер-
ковним санкціям, відбувати чи нехтувати накладеним покаранням.
Зрештою, дієвість релігійних санкцій як морально-виправних заходів
і «духовних ліків», особливо у теперішній час, – тема для окремого
дослідження. Але принципова відмінність світської і церковної «пе-
нітенціарності» впадає в очі: якщо держава, караючи і виправляючи
правопорушника, перш за все, прагне усунути небезпеку для сус-
пільства, жертвує інтересами особистості заради інтересів громади,
то Церква маніфестує свої цілі як зцілення чи спасіння душі поруш-
ника (грішника), де особистість ніколи не втрачає своєї цінності
перед Богом; якщо держава прагне упередити й перешкодити зло-
чину, то Церква – виправити самого порушника, повернути  виправ-
леного й покутного грішника в своє лоно. 

Науковці деколи вказують на істотну розбіжність системи і видів
покарання у католицькій і православних традиціях, передусім на те,
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що в практиці Православних Церков покарання були м’якішими і гу-
маннішими.87 Однак, періодичне послаблення релігійних санкцій в
різні історичні періоди не дає підстав для однозначного висновку
про більшу гуманність і людяність православного канонічного права:
складається враження, що таке послаблення було обумовлене не
стільки гуманністю, скільки поточною необхідністю, і здійснюва-
лося у періоди помітного падіння авторитету Церкви, а також вра-
хуванням того, що надмірна суворість покарань тільки відвертає та
морально віддаляє людей від неї. Церква, по суті, опановувала той
самий досвід, який колись накопичила імперська влада: суворішання
покарань не веде до виправлення чи зменшення злочинів, але щодалі
вимагає усе більшого жорсткішання норм для збереження існуючого
ладу, що загрожує втратою його легітимності.

Завважимо, що до справи перешкоджання девіантній поведінці
та профілактики її проявів залучені різні соціальні інститути. Через
складний характер поведінкових порушень, їх попередження і подо-
лання вимагає добре зорганізованої системи соціальних впливів, у
т.ч. правових санкцій, медичного втручання, педагогічного впливу,
соціальної підтримки, психологічної допомоги. Виникає питання, чи
в змозі церква забезпечити таку комплексну превенцію відхилень?
Тривалий час церковні методи боротьби з девіаціями були радикаль-
ними і суворими – людина просто виводилася поза межі релігійної
спільноти або присуджувалася до публічної ганьби. Про якусь «со-
ціальну підтримку» просто не йшлося, а «психологічна допомога»
видавалася надто сумнівною. Хоча саме того і шукала людина за цер-
ковною огорожею. 

З іншого боку, саме у царині духовного зцілення і душевної під-
тримки, формування насиченого сенсо-життєвого простору і стійкої
шкали моральних цінностей, соціальної допомоги і громадянського
служіння оприсутнюють своє гуманістичне призначення релігія і
церква в сучасному суспільстві. Та чи відповідає формальна система
релігійних санкцій цій гуманістичній місії? Напевне, той процес мо-
дернізації християнства, який усе помітніше заторкує різні христи-
янські конфесії та їх корпоративно улаштовані системи церковного
права, потягне за собою і реформу церковних покарань.
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Релігійний фанатизм: природа і форми вияву

Людина не може бути фанатиком, 
коли вона поставлена перед Богом, 

вона стає фанатиком лише тоді, коли 
вона поставлена перед іншими людьми.

(М. Бердяєв)

Історія людства – це також 
історія його фанатизму 

і радикальних вірувань усіх відтінків, 
які свого часу наробили стільки нещастя, 
скільки всі негідники і поганці купно узяті

(П. Концен)

Фанатизм – це збочене дитя релігії
(Вольтер)

Фанатизм (найімовірніше, від лат. fanum — жертовник, свя-
щенне місце, святилище) визначається у друкованих та електронних
джерелах з рідкісною суголосністю: як «нестямна відданість певним
віруванням чи поглядам і гранична нетерпимість до іншомислення»,
«непохитна і безальтернативна відданість індивіда певним переко-
нанням, втілена в його діях і вчинках», «несамовита, доведена до
граничної міри відданість певним віруванням чи опініям, нетерпи-
мість до будь-яких інших поглядів», «сліпе, беззастережне сліду-
вання переконанням, особливо в релігійній, національній і полі-
тичній царині»; «цілковита захопленість певною ідеєю, світоглядом,
релігією, пристрасна і сліпа відданість справі чи ідеології», «випов-
нений ненависті і готовий до насильства догматизм»… Цей перелік
відкритий для продовження, втім, навіть наведених висловів достат-
ньо, щоб виділити ті загальні ознаки, які зазвичай пов’язують із фа-
натизмом як соціально-психологічним феноменом:

• цілковита поглинутість, одержимість тією чи іншою ідеєю,
ціллю, світоглядом, які стають надзначущими, гіперцінними
для індивіда, виконують сенсотвірну і сенсожиттєву функції;

• непохитна певність в істинності цих ідей, власній правоті, від-
сутність сумнівів і неприйняття жодних альтернатив, отже, гра-
ничний догматизм, некритичність і нерефлексивність мислення,
його «сліпота»;
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• надмірна емоційність, напружене переживання своїх переко-
нань, пристрасність, афективність, натхненність, несамовитість,
знавіснілість (одержимість) і нетерпимість до інших поглядів
та цінностей;

• практичний вияв такої ідейної відданості, підпорядкування влас-
ного способу життя, діяльності, спілкування втіленню і поши-
ренню цих надзначущих істин, перетворення свого життя на
служіння; надмірна суворість і вимогливість щодо себе та інших;

• схильність до екстремальних дій, жертовності (у т.ч. самопожер-
тви), подвигу, деспотизму щодо себе та інших, тобто докла-
данню надзусиль; готовність ревно долати будь-які перепони і
суспільні норми заради досягнення вищої цілі;

• формування власної ціннісної матриці, де віра у виняткову  ви-
щість та істинність певних ідей поєднана із переконанням у
власній вищості (як носія і оборонця цих ідей), винятковості
себе і однодумців щодо інших, і, одночасно, з меншовартістю
усіх інших моральних і соціальних імперативів в ціннісній іє-
рархії, аж до байдужості і зневаги і до них.

Фанатизм, отже, постає як сполучення специфічного ідейного,
емоційного та практично-дієвого компонентів (триєдність шале-
ності почуттів, догматизму думки і деспотизму дії) при домінуючій
ролі емоційного.

Разом з тим, шереги епітетів, явна емоційна насиченість існуючих
дефініцій фанатизму є опосередкованим свідченням слабкої раціона-
лізації й розробленості цього поняття, наслідком чого стає його до-
вільне  і неадекватне вживання (коли ним таврують мало не будь-яку
неординарну релігійність, релігійну обдарованість, світоглядну стій-
кість, особисту харизму, вияв яскравої індивідуальності вірянина).

Підкреслимо, що історично й етимологічно поняття «фанатич-
ний» закріплюється саме в релігійному дискурсі. Латинське поход-
ження терміну мало в кого викликає сумніви: римські автори деколи
вживали слово «fanatici» для позначення жерців, які практикували
екстатичні культи – Кібели, Беллони, Великої Матері та інших бо-
жеств східного походження.88 Менше з тим, один із найвідоміших
дослідників античних релігій, французький історик Огюст Буше-
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Леклерк (1842-1923) витоки латинізованого терміну шукає в грець-
кій мові (що є цілком логічним, бо більшість подібних культів похо-
дять з Малої Азії, де була поширена грека, а не латина), а саме від
«phainetikos» – являючий, «phainomai» – являтися, пояснюючи, що
в таких культах боги ніби маніфестують, являють себе через екстаз
своїх служителів, жерців. Тоді, етимологічно, це поняття стає ближ-
чим до змісту епіфанії, богоявлення.

Сформоване в пізньому античному світі уявлення про релігійний
фанатизм як вияв ревного, екстатичного, віктимного служіння своїм
богам, стосувалося різних релігійних систем: християни вбачали у
язичниках, котрі зберігали вірність давнім релігійним традиціям, за-
пеклих фанатиків, рівним чином, як і самі ранні християни, з їх го-
товністю до мучеництва, тортур і жертовності в ім’я Христа, ставали
фанатиками в очах язичників і римської влади. Вся наступна історія
європейської ойкумени, позначена цивілізаційним і релігійними роз-
колами, міжрелігійними війнами, політичними і етнічними конфлік-
тами (де релігійний чинник завжди відігравав вагому роль) –
сповнена взірцями індивідуального і групового релігійного фана-
тизму та взаємних звинувачень в ньому конфліктуючих сторін. Тавро
релігійного фанатизму на адресу іншовірців стає невід’ємною скла-
довою ідеологічних кампаній, як для домінуючих Церков, так і для
«релігійної опозиції».89 Свята Інквізиція вистежувала і засуджувала
фанатиків-єретиків, здобуваючи тим часом собі славу однієї з най-
більш ревно-фанатичних католицьких інституцій. Хрестові війни то-
чилися під прапором борні із «фанатиками-магометанами» та із
«фанатиками-єретиками», «відпалими від Церкви», втілюючи релі-
гійну нетерпимість і фанатизм «воїнів Христа». Кожна репресивна
кампанія проти етнічних та релігійних меншин незмінно супровод-
жувалася виплесками знавіснілого фанатизму і гонителів і гнаних.  

Перші теоретичні розвідки, як і цілеспрямовану спробу ввести
термін «фанатизм» у богословський і публічний дискурс, пов’язують
з іменем Новочасного французького проповідника і богослова Жака-
Беніня Боссюе (1627-1704). Обстоюючи католицизм як офіційну
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ідеологію монархічної Франції, Боссюе у своїх працях затаврував
«фанатиками» протестантів, винуватячи їх у містиці «виправдання
вірою», ірраціональній певності в тому, що сама релігійна віра, усі
надії, очікування, мрії походять від Бога, замість слідування звичній
практиці дотримання церковних приписів і правил90. 

Фактично відтоді поняття «фанатизм» стає носієм своєрідної
змістовної бінарності, вбираючи як уявлення про надмірну афекта-
цію вірянина, так і небезпеку відкидання, порушення ним узвичає-
них норм, готовність до анормальної в очах суспільства (групи,
громади) поведінки. Вже від другої половини XVIII ст. ця бінарність
стає зримою у розбіжних інтерпретаціях фанатизму. Якщо одні ав-
тори (П. Бейль, М. Делейр) слідом за Ж.-Б. Боссюе пов’язували фа-
натизм передусім з особливим «релігійним почуттям», напруженими
релігійними переживаннями віруючого, містико-ірраціональною сві-
домістю, неунормованою жодною богословською системою чи цер-
ковною структурою, то французькі просвітники (перш за все,
Вольтер) критерієм фанатичності називають застосування сили, го-
товності карати і вбивати, судити і виносити смертні вироки усім ін-
шомислячим, заради захисту тієї догмато-ідеї, оборонцем якої
вважає себе вірянин. Скаженість, злість, несамовитість, лють тлума-
чилися ними як необхідне психологічне тло матеріалізованої жор-
стокості діянь, коли саме релігійне безумство живиться і
розпалюється вбивствами (ця оцінка, до слова, перегукується ети-
мологічно з грецьким «thanaticos» – смерто-носний). При цьому фа-
натик ніби намагається заступити Бога, який, з його погляду,
зволікає, і починає діяти замість Нього або стає Його знаряддям. 

Власне оцей аспект застосування насильства – як найважливіший
маркер фанатичності – і стає предметом дебатів. Згідно з доміную-
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чою візією,  агресивність, дефенсивність, образ ворога і установка
на зіткнення с ним, усвідомлення свого покликання як урятування
світу – виділяють фанатизм в особливу категорію психологічних і
соціальних феноменів. «Механізм» такої конфліктної інтенції фана-
тизованої свідомості насправді є окремою і цікавою теоретичною
проблемою. Зокрема, ідеї про те, що в основі міжособистих і між-
групових конфліктів закладена деформація чи деструкція (аж до
спотворення, патологізації) ціннісної системи, однією з граничних
форм якої є фанатизм (побутовий, сімейний, релігійний, політичний,
расовий тощо) висловлювали А. Асмолов, Г. Залєвський, Т. Адорно,
Т. Аухтер, А. Буллок, В. де Боор, Н. Елліас, П. Гейне, Е. Гоффер, 
Б. Гоффман, П. Концен, Е. Федерн, etc. Сукупна трансформація цін-
нісної та мотиваційної сфери, спрощення і дихотомізація світосприй-
няття, догматизація світогляду ведуть до того, що цінності,
переконання, мотиви, потреби, цілі набувають такої «аномальної од-
нобічності» і «смертельної послідовності», коли зіткнення з оточен-
ням стає ніби наперед програмованим91.

Це і перетворює фанатизм на девіантогенний феномен: фанатич-
ність оприсутнює себе саме через грубе порушення (відкидання) до-
мінуючих соціальних норм, пануючої моралі, етики спілкування і
взаємодії, через явлену агресивну зневагу до поширених цінностей
і взірців. Навіть якщо сам об’єкт фанатичного поклоніння вважа-
ється «нормальним» і ціннісним для суспільства, ступінь одержи-
мості ним видається соціальному оточенню надмірною,
«ненормальною», а способи служіння йому – неприйнятними.

Релігійний фанатизм посідає серед множини проявів фанатизму
осібне місце: і за своєю емоційною насиченістю, і за здатністю
трансформувати свідомість і спосіб життя вірних, і за рівнем су-
спільної небезпеки. Звісно, фанатизм зовсім не обов’язково буде ре-
лігійним за змістом, але напевне жодна інша сфера життя не сприяє
так потужно його формуванню і виявленню, як релігія.

Як зазначалося, релігійний фанатизм є історично першою фор-
мою фанатизму, він зримо виступає на авансцену історії в епохи за-
непаду живої віри і кризи релігійних світоглядів та ідентичностей,
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у біфуркаційні часи соціальної аномії й різкої зміни духовних орієн-
тирів, коли більшість вірних слабко уявляють, у що вони вірять і в
що повинні вірити, нарешті, в епохи, коли швидко починає перева-
жати нове (саме тому сплески релігійного фанатизму супроводжу-
ють новаційні прориви доби Відродження, Нового часу, стрімкий
поступ глобалізації). Такі спалахи фанатизму, породжуючи масові
девіації, стають надзвичайно руйнівними для соціуму, незалежно від
змісту тих ідей і переконань, що спонукають маси до активності.

Здебільшого релігійний фанатизм розглядається за ідейним зміс-
том як продукт найбільш консервативних релігійних течій, найек-
стремальніша форма релігійного фундаменталізму, а за формою
існування – як пов’язаний переважно із сектантським типом органі-
зацій. Зауважимо, що цей підхід наперед обмежує різнозмістовість
й різноформність цього явища (яке може містити не лише ортодок-
сальні, а й новосконструйовані національні, расові, політичні, нео-
міфологічні, гендерні максими, концентровану пам’ять міжкон-
фесійних і міжрелігійних конфліктів, групові та особисті мотивації,
ставати наслідком штучного підживлення та інструментального за-
стосування тощо). Хоча, поза сумнівом, міцний зв’язок фанатизму й
релігійної ортодоксальності є ознакою більшості проявів релігійно-
фанатичної поведінки в історії й сьогоденні. 

В цьому контексті не можна обійти увагою постать Миколи Бер-
дяєва. Філософ, розмірковуючи про співвідношення і взаємозв’язок
фанатизму і ортодоксії та специфіку цих феноменів у ХХ столітті,
дав глибоку й дотепер актуальну характеристику релігійного фана-
тизму.92 Серед його найістотніших рис мислитель виділяв такі:

– гранична, «страшенна» ортодоксальність, радикальне звуження
світобачення, заперечення і відкидання багатоманіття і множинності
світу, а за тим – нещадне і вороже ставлення до всього, за винятком
предмету віри;

– дихотомічний поділ світу і людства на два ворожих табори. Фана-
тизм не припускає мирного співіснування різних ідей і світоглядів –
крім нього, існує тільки ворог; усі «не такі» світогляди уніфікуються,
сполучаються в єдиний образ ворога, і таке грубе спрощення «по-
легшує боротьбу». Фанатик не сперечається, не дискутує, не дово-
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дить свою істинність, не думає про боротьбу ідей, а лише про війну
з носіями цих ідей: «Комуністи, фашисти, фанатики ортодоксального
Православ’я, Католицтва чи Протестантизму ані з якими ідеями не
б'ються, вони відкидають супротивника у протилежний табір, на
який наставляють кулемети» 93;

– підозрілість і помисливість: фантик схильний вбачати навколо
зраду, підступність, порушення вірності, всюди розкриває змови
проти надціннісної ідеї, предмету своєї віри; він – ніби людина, одер-
жима манією переслідування, повсякчас відчуває себе оточеною во-
рогами;

– нетерпимість і глибоке невір’я в людину, в образ Божий у лю-
дині, зрештою, в силу істини, бо остання повсякчас потребує захисту
і оборони. Як наслідок, борючись із оточенням, фанатик сам стає го-
нителем і переслідувачем, його самозахистом стає насильство, лють,
нещадність, незмиренність. Він припиняє вірити у Божу силу, в силу
істини і покладається лише на власне насильство і жорстокість94. У
цьому сенсі мислитель оцінює фанатичну віру направду як слабкість
віри, безвір’я, або ж «віру негативну»;

– відчуття страху від постійних загроз і небезпек; природа на-
сильства і злодіянь фанатика, на думку М Бердяєва, – це насильство
«від страху»: диявол видається йому страшним і сильним, він вірує
в нього чи не більше, ніж у Бога. «Нетерпимий фанатик здійснює на-
сильство, відлучає, ув’язнює і страчує, та він, по суті, слабкий, а не
сильний, він пригнічений страхом… Маніакальна ідея, навіяна стра-
хом, і є найбільшою небезпекою»95;

– глибинний зв’язок із ідеєю порятунку або загибелі; це – месіа-
нізм, проектований у вічність (спасіння і охорона безсмертних душ
від спокус і диявольських підступів, вічної загибелі);

– перетворення людей на засіб і знаряддя «слави Божої» чи реа-
лізації певної ідеї: незалежно від того, якими ідеями він надихається –
церковної ортодоксії, державності, націоналізму, революції, соціа-
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лізму – фанатизм несумісний з ідеєю самоцінності людини і гума-
нізмом. Фанатизм не бачить людської особистості, зневажає кон-
кретний, живий людський світ і, отже, завжди означає соціальний
примус;

– гартування волі заради здатності як самому терпіти муки і
страждання, так і завдавати іншим мук і страждань – фанатизм, отже,
завжди пов’язаний з феноменом мучеництва і садизму (спрямова-
ного на себе чи на інших);

– відсутність духовної свободи, а разом з нею, і справжнього ду-
ховного життя, творче безсилля, без-мислення;

– егоцентризм, ототожнення своєї Ідеї, Істини із собою: «Віра фа-
натика, його безмежна і безкорислива відданість ідеї анітрохи не до-
помагає йому подолати егоцентризм. Аскеза фанатика (а фанатики
часто бувають аскетами) анітрохи не перемагає поглинутості собою,
аніскільки не звертає його до реальностей»96. Він не здатен сприй-
няти і зрозуміти ідеї інші, ніж його власна; егоцентризм позбавляє
його здатності розуміти, чути, сприймати інших – ототожнена із
собою ідея центрує й концентрує його на самому собі.

До цього переліку можна додати: притаманну релігійному фана-
тизму відсутність сумнівів і критичного мислення; непохитну, не-
рефлексивну впевненість у своїй правоті; ідею необхідності і
святості жертви/самопожертви в ім’я релігійних принципів і уста-
новку на її принесення; гранично високу міру самовідданості своїй
справі, поза чим усе інше видається несуттєвим і другорядним; спе-
цифічне, змішане із стражданням, задоволення від виконання свого
призначення.

М. Бердяєв, оцінюючи сучасність, усвідомлює і певною мірою
провіщує процеси, що визначатимуть прикметні риси сьогодення:
відродження ортодоксії як регулятора колективної свідомості, реак-
цію проти свободолюбства і людяності, виформування масової пси-
хології нетерпимості і фанатизму, перетворення людини на жертву
масових психозів, придушення і витіснення багатьох істотних люд-
ських рис, спрощення, примітивізацію емоційного та інтелектуаль-
ного життя людини та, головне, перетворення процесу розпалювання
релігійного (національного, політичного) фанатизму на технологію
досягнення певних, передусім владних, цілей. 
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Сучасний пафос нетерпимості аж надто відрізняється від серед-
ньовічного, висновує Бердяєв, коли дійсно панувала глибока віра.
Пересічна людина сучасності – глибокої віри не має, її нетерпимість
викликана переважно умовами соціальної напруженості, війни і жа-
данням порядку; «пафос фанатичної нетерпимості у наш час є ре-
зультатом не пристрасної віри і переконаності, а штучного
розпалення, часто стилізація і є породженням колективних навію-
вань і демагогій». Маса, за висновком філософа, позбавлена жодних
твердих і обмислених переконань і вірувань, а тому вона «…стилі-
зується під фанатизм внаслідок навіяння і подражання, а часто й ін-
тересу»; сучасники геть не фанатичні, але вони «хочуть здаватися
фанатиками, імітують фанатизм, вимовляють слова фанатиків, роб-
лять насильницькі жести фанатиків. Та надто часто це лише прикри-
ває внутрішню порожнечу»97. Соціальний характер будь-якого
фанатизму для мислителя є безсумнівним.

Якщо звернутися до християнської традиції, впаде в очі, що ранні
богослови, «отці церкви» не оперували терміном «фанатизм» щодо
християн через його початкову семантичну співвіднесеність із язич-
ництвом. Натомість у патристиці часто вживається вислів «неро-
зумна ревність», (Феофан Затворник, преп. Нікодим, Ісаак Сирін) та
міркування про «шкоду нерозумної ревності», яка прикривається ли-
чиною «ревності Божественної». Серед причин нерозумної ревності
називали гордість, зухвальство, зарозуміння і навіть демонські лес-
тощі й підступи. Святі отці пишуть про руйнівні наслідки подібних
відхилень від християнської віри, наполягаючи, що «ревність прав-
дива», котра від Бога, є мирною, лагідною і співстраждальною, на-
томість «лютість ретива» – не від Бога, а розпалена навмисне і
неприродно дияволом.

Фанатизм оцінюється негативно, скажімо, в оптиці східного хрис-
тиянства, як «докорінно чужий, протиприродний нормальній пра-
вославній духовності»98. Звісно, термін «нормальна православна
духовність» викликає окремі запитання, але традиційно вживані ар-
гументи щодо несумісності православної віри і фанатизму можна
звести до декількох базових тез:
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– православ’я – це релігія «духовної тверезості», а не сліпої одер-
жимості;

–  християнство несумісне із насильством; утвердження істин Хрис-
тових неможливе і неприйнятне шляхом насильства, натомість
«істини фанатизму» утверджуються тільки в такий спосіб;

–  границя між готовністю вірянина до самопожертви і фанатизмом
пролягає там, де вирішується питання, чи готова людина сама
вмерти за свою віру, чи вона готова вбивати за це інших;

–  на відміну від православ’я, фанатизм є байдужим до духовного
вдосконалення людини. Велика духовна робота православного
вірянина, спрямована всередину себе, до сердечної глибини, бо-
ротьби з гнівом, ненавистю, жадобою, хтивістю, іншими при-
страстями, – чужа для фанатика. Там, де «втрачається
правильний вектор духовного боріння», і починається боротьба
не з духами злоби, не з власними пристрастями, а з людьми –
там і можливе виникнення релігійного фанатизму; 99

–  православ’я зводиться на розрізненні неправди, зла, гріха (яким
не може бути виправдання) від самого грішника чи заблукалої
людини, котра завжди лишається для Бога безкінечно цінною,
попри всі свої гріхи. Якщо релігійний фанатизм закликає боро-
тися зі злом і гріхом шляхом знищення грішників, то християн-
ство, натомість, вчить ненавидіти гріх, але любити грішника і
допомогти тому подолати гріховні пристрасті.

Православні богослови в жодному разі не заперечують прояви ре-
лігійного фанатизму у християнстві (та і як можна заперечити це під
тиском безжальних фактів історії), але пояснюють їх виникнення
умовами «спотворення духовного життя», що стає наслідком відпа-
дання від «повноти Церкви», єресей і розколів. У цьому контексті
всі конфесії і рухи, що утворилися внаслідок розколів і релігійних
конфліктів, протестів проти пануючої церковної структури, церковних
нововведень і реформ, тлумачаться як явище геть не характерне для
Православ’я і далеке від справжньої православної духовності (і, що
цікаво, переслідування таких єресей – не добровільною і охочою спра-
вою Церкви, а її вимушеним обов’язком під тиском державної влади).

Можна віднайти чимало прикладів різно-конфесійних оцінок фа-
натизму з боку авторитетних релігійних діячів. Але стрижень дис-
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кусії полягає ось у чому: представники богословських і білябогос-
ловських кіл, як і значна частина світських науковців, розмірковуючи
про фанатизм, підкреслюють – він виникає на тлі релігії, але не через
саму релігію; в самій релігії підстав для фанатизму немає – проблема в
людині-фанатику, яка неправильно розуміє зміст релігійних істин,
не в те вірує, не так чинить. 

Але світова історія породжує аж надто серйозні сумніви у таких
висновках. Мало того, що релігійний фанатизм стає історично пер-
шою відомою формою фанатизму, він є універсальним виявом для
всіх релігій, кожна з яких продукує власне розмаїття його форм; ви-
никає у всі часи, в усіх цивілізаційних світах і культурних умовах.
А головне, будь-який інший фанатизм (національний, політичний,
ідеологічний) саме і стає фанатизмом, коли деяка ідея та завдання її
втілення сакралізуються, набувають абсолютної, надприродної ви-
щості й цінності (тобто перетворюються на об’єкти релігійного по-
клоніння), а мотиваційним стрижнем поведінки людини стає віра в
їх абсолютну, понадчасову істинність.

Так чи інакше, природа релігійного фанатизму непояснима без
феномену релігійної віри і здатності релігії виконувати у специфіч-
ний спосіб світоглядні, сенсотвірні, ціннісні функції. У такому разі,
фанатик – це не просто наслідок неправильних установок суб’єкта,
невірного тлумачення і сприйняття віроповчальних істин, негатив-
ного впливу соціальних чинників та навіювань мікросередовища, ін-
дивідуальних психологічних особливостей, але завжди – носій
релігійної (квазірелігійної, ірраціональної, містичної) віри, з її по-
тенціалом догматизації життєвої парадигми, а фанатизм – деяка «ек-
стремальна форма релігійності»100. Чи не тому Вольтер,
усвідомлюючи фанатизм як закономірний побічний продукт релігій-
ної свідомості у зламні епохи, називає його «збоченим дитям релі-
гії». Про фанатизм як потенційну можливість для релігійної
свідомості міркували І. Кант, Дж. Локк, Ф. Ніцше, К. Ясперс, 
А. Камю, Х. Ортега-і-Гассет, Р. Рорті, А. Макінтайр тощо.

Але повернемося до питання про ідейну, змістовну і практичну
різноплановість релігійного фанатизму. 

Черговий сплеск впливовості радикально-релігійних ідеологій, а
найбільше – перетворення інституційованого терористичного на-
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сильства під релігійними гаслами на глобальну небезпеку, призвели
до фактичного збідніння наукового дискурсу: феномен фанатизму
окреслений здебільшого войовничим фундаменталізмом, а більшість
дискусій точиться навколо його форм, виявів, тенденцій та шляхів
унебезпечення. Насправді, це – брутальне спрощення реальності: на-
приклад, серед сучасних радикальних християнських організацій, в
лавах яких підживлюється релігійний фанатизм, знаходимо носіїв
цілого спектру ідеологій – від т.зв. «ультраправих фундаменталістів»
(одне з улюблених інформаційних кліше) до «антифундаменталістів»
і «постмодерних неохристиян». Скажімо, «Ірландська республікан-
ська армія», «Асоціація оборони Ольстера», «Церква арійської хрис-
тиянської нації», «Господня армія спротиву», «Східна блискавка або
Церква Євангельського королівства», «Національний визвольний
фронт Трипури», «Русская Православная Армия», «Меч і Рука Гос-
пода», «Стурбовані християни» та ін. – носії надто відмінних релі-
гійних ідеологій. А те, що ЗМІ не згадують про ці організації з таким
щоденним усердям, як про ІДІЛ, не означає, що їх не існує.

Друга «за популярністю» проблема – фанатизм так званих «тота-
літарних сект», «деструктивних культів» та алярмістські пересто-
роги щодо небезпек і наслідків його сучасного поширення. Взагалі
«сектознавство» – це тема для окремої розмови, яка чекатиме слуш-
ної нагоди, але релігійний фанатизм, дійсно, історично і функціо-
нально пов’язаний із феноменом сектантства. Секта, будучи
специфічним групо-утворенням, із відповідним комплексом соці-
ально-психологічних, ідейно-світоглядних, організаційних, функціо-
нальних ознак, а найперше потужними груповими ефектами101,
сприяє формуванню і підживленню релігійного фанатизму. Назагал
акцентуємо, що домінує уявлення про фанатизм як феномен групової
й масової психології102, а затим і «терористи», і «сектанти», як носії
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101 Групові ефекти – це особливі механізми функціонування групи, які забезпечують
інтеграцію індивідуальних дій у спільну групову діяльність, обумовлюють групові
процеси і групові стани. Серед них фанатизуючий вплив в умовах закритої релігій-
ної групи здійснюють: ефект «Ми і Вони», груповий фаворитизм, груповий тиск,
міжгрупова дискримінація, ефект наслідування, ефект групомислення, ефект деін-
дивідуалізації та ін.
102 Ольшанский Д. Психология терроризма [Електронний ресурс] / Дмитрий Вади-
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фанатичної свідомості й асоціальної поведінки, одностайно зарахо-
вуються дослідниками до когорти девіантів.

Між тим, майже випадає з уваги зв’язок з девіантною поведінкою
інакших проявів фанатичної релігійності, які воліють описувати зов-
сім в інших термінах. Йдеться про феномен індивідуальних «духов-
них» і «аскетичних» подвигів. Адже історія релігії багата на
приклади особистого служіння релігійним ідеям, цілковитої при-
святи свого буття Богові – служіння, яке виходило поза межі звичних
і поширених норм і правил, було неприступним для абсолютної біль-
шості пересічних вірян, бо передбачало  граничний, виснажливий
аскетизм: стовпники, печерники, пустельники, анахорети, дервіші,
клятвообітники і т.п. 

В цьому разі, думається, маємо справу з носіями особливої форми
релігійного фанатизму, коли особисті зусилля заради над-ідеї спря-
мовані не назовні, не на інших людей, соціальне оточення (назвемо
це екстравертний фанатизм), а на самого себе (інтровертний фа-

натизм); не на перетворення світу в ім’я загибелі грішників і спа-
сіння вірних, а на самоізоляцію від світу, ескапізм і спасіння власної
душі, самоперетворення. Тут щоденна, невидима, але непримиренна
борня в ім’я над-ідеї відбувається всередині розуму, духу і душі, а
ворогом стають життєві, тілесні, земні бажання, пристрасті,
«грішна» плоть і «грішні» думки. І битва ця потребує постійного на-
пруження, безнастанного чування над собою, молитов і постів, са-
моти й самозаглиблення, мучеництва і самопожертви, радикального
зречення світу заради цілості внутрішнього «Я» і містичного єд-
нання з Богом. До слова, один із авторитетних фахівців-психіатрів
К. Шнайдер, міркуючи про розбіжні типи фанатиків, виділяв «екс-
пансивних» і «матових» (matte): перші – яскраві борневі особистості,
котрі відчайдушно захищають особисту чи суспільну справу, фунда-
тори, вожді і мученики; другі – тихі, скритні, дистанційовані від ре-
альності (до них віднесені пересічні сектанти, диваки, «діти
природи»).103

Однак, повторимо, взірці усамітненого релігійного аскетизму не-
часто характеризуються як «фанатичні» і «девіантні», але зазвичай
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як спосіб задоволення вищих духовних запитів, щоденний невиди-
мий подвиг (в християнстві – як «біле мучеництво», що прийшло на
зміну «мучеництва кров’ю»104, інакший спосіб свідчення про
Христа), розвиток релігійного благочестя у формі аскетичного руху,
скарбниця духовного, транс-персонального досвіду, пошук відпові-
дей на екзистенційні питання…

Слабко опрацьованою теоретично лишається і проблема класи-
фікації різних проявів фанатизму та соціальних типів його носіїв. Іс-
нуючі способи типології релігійних фанатиків насправді поодинокі
і досить проблематичні. Певною мірою труднощі щодо критеріїв від-
несення/невіднесення до фанатизму тих чи інших явищ індивідуаль-
ної, групової, масової свідомості і поведінки та типологізації
останніх закорінені у розбіжних поглядах на природу фанатизму, що
їх філософська думка транслює понад два з половиною століття.
Серйозного обмислення і продуктивного пошуку це питання потре-
бує і через надто розбіжне бачення проблеми релігієзнавцями, со-
ціологами і психіатрами.105

Серед наявних у літературі класифікацій форм релігійного фа-

натизму можна зустріти наступні.
Одна з найпоширеніших і найчастіше цитованих – була запропо-

нована свого часу розробниками навчально-методичних посібників
для системи духовної православної освіти106 (семінарій і академій
РПЦ), але швидко вийшла поза межі внутрішньо-церковного вжитку
і увійшла в численні російськомовні довідники, словники і підруч-
ники. Посилаючись на конфліктогенний характер фанатизму, який
веде до зіткнень у царині як внутрішньо-релігійних, так і міжрелі-
гійних відносин, автори виділяють:
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1) обрядовірство – відданість аж до марновірства зовнішній
формі богослужіння, ритуалам, традиціям, звичаям, що іноді
характеризується як «пастка фанатичних забобонів»107; 

2) пуританство – перетворена на самоціль надмірна суворість
норовів і правил у повсякденному житті; 

3) прозелітизм – охарактеризований як навернення до іншої ре-
лігії «нав’язливими, вкрадливими, лукавими способами»;

4) релігійна експансія – устремління до світового панування 
певної релігії «із застосуванням підступних і насильницьких 
засобів»108.

Дивує некритичність ставлення авторів навчальних і наукових
текстів до наведеної класифікації, хоча її обмежений, ненауковий і
про-конфесійний характер, здавалося б, впадає в очі. Відсутність
чітких критеріїв робить усю схему штучним витвором із апологе-
тичним контекстом. Так, прозелітизм як прагнення навернути яко-
мога більше прихильників, був і лишається закономірним і
необхідним способом історичного розвитку і поширення світових
релігій, механізмом їх буття і ретрансляції. Його засудження з боку
конкуруючих за соціальну базу конфесій, особливо тих, хто програє
в такій конкуренції за вірних, є зрозумілим, але кожна з них так чи
інакше орієнтована на прозелітизм (інша річ, що така орієнтованість
може бути замаскована за концептами «нової євангелізації», «місій-
ної активності», «канонічної території»). Звісно, прозелітизм має
різні форми і засоби, але оцінювати його в цілому як форму релі-
гійного фанатизму є хибним теоретично й методологічно. Між тим,
месіанство як особливий релігійний феномен, що його варто роз-
глядати саме через призму фанатизації харизматичного лідера та
його оточення, навіть не згадане. В «одному пакеті» пропонується
етичний вибір особистості (пуританство) і геополітичний процес
(експансія).
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107 До слова, прикладом фанатичного обрядовірства постає у православній літературі
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Інший поширений підхід в російськомовних джерелах – поділ ре-
лігійних фанатиків на «пасивно-споглядальних» і «активно-екстре-
містських». Розуміючи ту принципову відмінність у проявах
релігійного фанатизму, яку автори намагаються зафіксувати, важко,
втім, погодитися з адекватністю запропонованих термінів (при-
наймні, екстремізм аж ніяк не є смисловою альтернативою спогля-
дальності).

Наявні цікаві (хоч і дискусійні) спроби філософського обмис-
лення релігійного фанатизму як ілюзорної компенсації нестачі сут-
тєвих компонентів цілісного світоставлення. Так, І. Бєляєв, рішуче
відмовляючись редукувати релігійний фанатизм до конкретної пси-
хологічної ситуації, намагається віднайти його корені значно глибше –
характеризує його як онтологічний прояв втраченої чи не-здобутої
цілісності, особливу форму культивування й актуалізації особистого
досвіду. На його думку, і самий фанатизм, і пов’язані з ним феномени
оприсутнюються тоді, коли душевно-духовна складова властивого
індивіду комплексу здібностей чи потреб є недостатньою, а компен-
сація цієї недостатності – малодієва чи неможлива. Не будучи в змозі
задовольнити домінуючі потреби, фанатик, за його словами, «кидає
в горно» процесу досягнення ілюзорної задоволеності усі свої під-
датні актуалізації сутнісні сили. Цілковито присвятивши себе досяг-
ненню деякої локальної мети, він перетворюється на «одномірну
істоту», фактично ототожнену з тією сферою людського існування,
в межах якої розгортаються його сутнісні сили.109

У цьому контексті І. Бєляєв виділяє такі різновиди фанатизму:
Ö справжній фанатизм у його різних формах. Такий тип фанатика

– індивід, глибоко переконаний, що служить абсолютно істин-
ній над-ідеї і відчуває потребу цілковито присвятити себе бо-
ротьбі за свої переконання;

Ö парафанатизм – «паразитична, корислива імітація фанатизму»,
яка існує і розвивається поряд зі справжнім фанатизмом, і для
пересічного спостерігача важко віддиференційована, але прин-
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ципово інакша за своєю природою і витоками. Такий тип фана-
тика – індивіди, знайомі з деякою ідеєю, яка пропагується і об-
стоюється відомими у суспільстві людьми, чиє життя береться
за взірець. Парафанатики служать не самій ідей, а копіюють її
провідників-взірців, відчувають потребу бути схожим на них,
повторювати усі їх слова і вчинки;

Ö квазіфанатизм – так само пов’язана із фанатизмом, але ігрова
й безкорислива його імітація. Цей тип фанатика – індивід,
знайомий з деякою ідеєю й активно «працюючий» на її поши-
рення, але з метою задоволення потреб, які не мають до неї пря-
мого стосунку. Якщо «парафанатик звискує зі своїх дій, схожих
із діями фанатика, якусь суб’єктивно якомога значнішу вигоду,
то квазіфанатик цілком задовольняється враженням, яке він
справив на оточуючих»110. 

Автор вказує і на наявність пограничних варіантів у реальному
житті, коли у світоставленні індивіда «справжній» фанатизм сполу-
чається з пара- чи квазіфанатизмом.

У річищі таких міркувань дослідник розрізняє і описує два види
релігійного фанатизму: аскетизм і месіанство. Активність фана-

тика-аскета спрямована переважно на специфічну – самоізолюючу –
адаптацію до конкретно-життєвих умов, що веде, зрештою, до по-
збавлення залежності від них. Його існування усамітнене і самодос-
татнє, сповнене добровільним і надзвичайним самообмеженням,
послідовним придушенням природно-органічних і соціально-осо-
бистісних потреб, зреченістю від повсякденності. Аскет – носій «па-
сивно-спиритоцентричного світоставлення»; організує своє буття у
відповідності до своїх уявлень про Чесноти, віддаючи час і сили дис-
ципліні волі й помислів заради досягнення праведності, здійснення
надзвичайних подвигів, набуття справжнього блаженства чи просвіт-
лення, містичного єднання з Надприродним, абощо. Фанатику-ас-
кету властиве практично нездоланне тяжіння до такого варіанту
самоздійснення через відкидання «хибного теперішнього» заради
прориву в «істинне майбутнє».
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Погоджуючись з автором, підкреслимо, що саме у граничності 
(й пограничності) такого способу буття закладені підвалини його 
девіантності. Притому життя аскета поза і понад нормами може
сприйматися соціальним оточенням, у т.ч. одновірцями, і як пози-
тивно-девіантне і як негативно-девіантне (залежно від історичного і
культурного контексту). Скажімо, раннє християнське чернецтво по-
стало значною мірою як девіантний феномен перших етапів церков-
ної історії, адже по своїй суті було протестним мирянським рухом у
відповідь на інституалізацію та одержавлення Церкви у Костянти-
нівську добу. Воно втілило не просто розчарування «у злі цього
віку», але і негаційну реакцію на саму Церкву, що виповнювалася
духом догматизму, авторитаризму, клерикалізму, в якій формальна
зовнішня організація витісняла живу віру і подвижництво. Притому,
це був подвійний протест (мовчазний, пасивний, може й несвідомий,
але зримий і виразний) – по-перше, проти привладної інституції, чиє
забезпечене буття разюче різнилося від цінностей, простоти і випро-
бувань «віку мучеників», по-друге, протест індивідуалістів з їх осо-
бистими релігійними пошуками проти церковного колективізму й
групо-мислення. Лише згодом перетворення монастирів на важливу
частину церковної інфраструктури (а в західному християнстві –
провідну) і головний форпост християнізації язичницьких терен змі-
нило і позицію чернецтва на шкалі «норма – девіація».111 Відтоді у
зону девіації потрапили лише граничні прояви християнського чер-
нечого аскетизму (печерники, стовпники, самітники), які викликали
полярні реакції соціального оточення (у т.ч. і в самій Церкві).

Назагал, якщо реалізація специфічної інтенційності світогляду
аскета доходить до свідомого пригнічення свого організму, аж до по-
вної втрати життєздатності і припинення земного існування, бук-
вального умертвіння плоті (або інших дій, що суперечать чинним
правовим і етичним нормам), маємо всі підстави віднести це до де-
віантної релігійної поведінки.

Другий із виділених типів фанатиків – фанатик-месія, (за визна-
ченням Бєляєва, носій «активно-спиритоцентричного світостав-
лення»), який приписує собі покликання урятувати світ і залучити
людей до вищого блага попри будь-які обставини. Надиханий «пер-
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сональним Одкровенням», унікальним  релігійним досвідом і спо-
нуканий винятково «добрими намірами» він намагається нав’язати
людям свою волю, думки, уявлення, вважаючи, що цим він відкриває
їм шлях до абсолютної істини, а саме це, і тільки це, постає як ціль,
цінність і смисл його життя. 

Але завважимо, жоден месія не може діяти сам-один, якщо він не
оточений людьми, котрі знаходяться під його впливом і готові від-
дано слідувати за ним і виконувати його волю. Відтак власна роль
для нього самого – виняткова і доленосна, але для соціуму – виразно
девіантна: чим активнішими стають його спроби змінити світ, при-
вести людство до щастя чи спасіння, тим сильніше вони порушують
встановлені соціальні норми, що тягне за собою дистанціювання і
відторгнення. Такий фанатизм здатен відігравати роль історичного
рушія, навіть соціально-продуктивної сили (хоча сплата за такий со-
ціальний поступ стає надзвичайно високою). Месіанізм, який суп-
роводжував і надихав могутні національно-релігійні рухи,
антицерковні й антиколоніальні повстання ставав потужним мобілі-
заційним чинником та екзистенційною установкою. Водночас, той
самий месіанізм, особливо в річищі авраамічних релігій, будучи
ідейною основою релігійних розколів і конфліктів, ніс винятковий
віктимний потенціал, втілюючи обопільно і загально-соціальні і спе-
цифічно-релігійні девіації. 

На нашу думку, до цих двох типів релігійного фанатизму – аске-
тизму і месіанства – варто додати, принаймні, ще два – морталізм112

і сервілізм, а поряд із постатями фанатика-аскета і фанатика-месії
розглядати, відповідно,  фанатика-смертника і фанатика-сервуса.

До фанатиків-смертників традиційно віднесемо вірян, які в ім’я
релігійних переконань готові до вбивства інших, нищення чужих
святинь, здійснення насильницьких терористичних актів, жертвуючи
власним життям. Для них способом служіння над-Ідеї, Богу є без-
жальне насильство щодо ворога (а ворожим постає мало не весь світ,
окрім частини одновірців) ціною власної мученицької смерті. 

Сучасний дискурс безпосередньо пов’язує релігійний морталізм
і релігійно-вмотивований тероризм, розглядає фанатичну (чи на-
вмисне фанатизовану) віру як одну з найважливіших спонук діяль-
ності терористів-смертників. Підкреслимо, що йдеться саме про
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релігійно-вмотивований тероризм, яким би брутальним спотворен-
ням релігійних віровчень він ідейно не поставав. Варто оговорити,
що релігійно-вмотивований тероризм сформувався у сучасному світі
як транснаціональний мережевий інститут системного насильства,
що технологічно використовує релігію для виправдання та мотивації
терористичних актів, здійснюваних окремими індивідами чи гру-
пами.113 Однак, самі виконавці подібних терористичних актів – люди,
віруючі з дитинства або навернуті до віри особи, чиї релігійні пере-
конання (хай навіть цілеспрямовано формовані і розпалювані) є най-
вагомішою складовою їхньої установки на морталізм. 

Колишні уявлення про те, що терористи-смертники – обов’язково
патологічні особистості, характерними рисами яких є нарцисична
агресія, страх, депресія, почуття вини, манія тощо, а за своїм соці-
альним статусом – вихідці з найбідніших верств суспільства, 
сьогодні безнадійно застаріли. Соціологічний аналіз т.зв. «ісламіст-
ських» угруповань, зокрема носіїв войовничого тлумачення ідеї «єв-
роджихаду» засвідчив ускладнення їх внутрішньої структури: окрім
невдоволених іммігрантів першого покоління, іммігрантів другого-
третього поколінь, які не ідентифікують себе ані з країною свого ет-
нічного коріння, ані з країною народження і проживання, колишніх
в’язнів і дрібних злочинців, вони включають також чимало освічених
людей, чиї очікування значно перевищують їх реальні можливості,
та високоосвічених професіоналів різного фаху, які працюють у сфе-
рах медицини, освіти, науки, архітектури, інженерної діяльності
тощо.114 Значна кількість терористів (що довів аналіз 430 біографій
смертників «Аль-Каїди») походять із матеріально забезпечених
родин середнього класу, отримали вищу освіту в західних універси-
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тетах, є дипломованими спеціалістами у статусних сферах зайня-
тості, розмовляють трьома-шістьма мовами, обізнані в сучасних
комп’ютерних і медіа-технологіях і є кращими представниками своїх
общин. Значно більшою мірою членів терористичних груп поєднує
особиста релігійність, відсутність стійких соціальних зв’язків, не-
піддатність до зовнішнього світоглядного впливу, а також майже ціл-
ковита ізоляція від зовнішніх соціальних контактів безпосередньо
перед здійсненням теракту. Арабська газета «Аль-Шарк Аль-Авсат»
оприлюднила інтерв’ю з представниками угруповання «ХАМАС»
щодо технології відбирання кандидатів у терористи-смертники. В
ньому йшлося: «Існують чотири критерії, за якими ми визначаємо,
хто нам підходить. По-перше, релігійність, по-друге, ми перевіряємо,
чи виконує шахід волю своїх батьків, і чи не вплине його смерть не-
гативно на становище його сім’ї. Щоб він не був батьком сімейства
або єдиним сином. В такому разі – він не підходить. По-третє, він
повинен розуміти усю важливість своєї місії. І, по-четверте, його
смерть повинна запалити вогонь джихаду в серцях інших людей, і
викликати в них бажання пожертвувати своїм життям»115.

Для фанатика-смертника насильство набуває значущості сакраль-
ного акту, способу здійснення Божої волі і водночас значення осо-
бистого священного обов’язку, через який Божа воля реалізує себе.
Тому руйнівність і віктимність теракту із засобу досягнення тієї чи
іншої мети перетворюється на одну з головних цілей. Терористична
атака, сприйнята як складова Священної війни, видається зверненою
у майбутнє і безкінечно тяглою, аж доки «Бог буде остаточно задо-
волений». Релігійні терористи маніфестують себе як бійців «священ-
ного фронту», спасителів і рятівників. У цьому зв’язку,
нерозбірливість щодо жертв, серед яких можуть виявитися і одно-
вірці, прямо пов’язана з уявленнями про винність кожного, хто не є
активним учасником цієї священної битви і не входить до лав бійців.
Відмітною рисою фанатика-смертника є культивована войовнича не-
терпимість щодо інших вірувань. Дихотомічне сприйняття світу
через його поділ на вірних і невірних, обраних і проклятих, Божес-
твенне і сатанічне, праведне і грішне надає його особистій війні ек-
стериторіальності й тотальності – ворогом є кожен, хто живе і
служить Богові у «неправильний» спосіб. 
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115 Цитата за: Террористки-смертницы: кто они? [Електронний ресурс, назва з титулу
екрану]. — Режим доступу: http://echo.msk.ru/programs/beseda/22786/
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Гранична девіантність цього типу фанатизму обумовлена тим, що
фанатики-смертники не відчувають себе обмеженими жодними мо-
ральними, правовими, політичними чи військовими нормами – для
них норми цього «грішного звіту» просто не є значущими; вони готові
до будь-яких форм насильства і летальності щодо інших і щодо себе,
визнаючи відповідальність лише перед Богом. Звідси – притаманна
для релігійного тероризму готовність до смерті, мучеництва і самопо-
жертви як «найкоротшого і певного шляху до раю», очікування вина-
городи за свої зусилля і самопожертву у майбутньому житті. 

Множення фанатиків-смертників у новому поколінні характери-
зує, серед іншого, потенціал релігійно-екстремістської ідеології про-
понувати молоді (природно найрадикальнішій демографічній групі)
альтернативну ідентичність, чітку систему цінностей та буттєві
сенси – долучення до еліти «борців зі віру», найкраще потойбіччя,
примару вищої особистої свободи й самореалізації, мінімум етичних,
моральних, політичних обмежень, відчуття себе як Суб’єкта фунда-
ментальних перетворень існуючого світопорядку.

Нарешті, четвертий тип – фанатик-сервус (від лат. servus – «слу-
житель», «послідовник») – людина, безмірно віддана харизматич-
ному вождю, готова сліпо виконувати його накази, примхи і
побажання, що стала ревним оборонником і рабом його харизми.
Сенс її життя, уся життєва парадигма перетворюється на служіння
духовному лідеру. Загибель вождя стає спонукою до власної заги-
белі, аби прослідувати за ним і до потойбічного світу. Місце над-ідеї
ніби посідає людина, наділена в уяві фанатика надприродними якос-
тями, його спосіб життя – відданий у цілковиту залежність від волі,
бажань, призначень релігійного лідера, а буття – заповнене лише
тоді, коли його ведуть і скеровують. 

Здебільшого такий тип залежності формується як групова залеж-
ність, де вступають в силу соціально-психологічні механізми групо-
мислення і групо-дії. Це – крайня ступінь занурення в релігійну
діяльність, цілковите розчинення в середовищі однодумців, гранична
де-індивідуалізація. Свідомість фанатика визначається груповими
цінностями; чим більше він втрачає власну індивідуальність, тим
сильніше потребує ідентифікації з лідером і групою (за аналогією до
терміну «людина-маса» Ортеги-і-Гасета, фанатик-сервус – це «лю-
дина-група»). Безальтернативна відданість лідеру чи ідеї, яку той вті-
лює, визначає не тільки ціннісне ставлення до світу, але практично
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всі форми активності, незалежно від того, чи є така активність мо-
ральнісною чи аморальною.

Саме такий тип фанатизму є зручним для інструментального ви-
користання як технологія завоювання бо утримання влади. І певна
частина неорелігій (особливо на ранніх етапах свого поширення – у
50-80-ті роки ХХ ст.) активно тим скористалася, подавши яскраві
приклади сполучення ізоляційно-сектантських організаційних форм
із практикою формування  адикції (нав’язливої поведінкової та пси-
хологічної залежності) та фанатизації віри неофітів.

Таким чином, релігійний фанатизм – у всьому спектрі своїх вия-
вів – може бути розташований на граничних полюсах девіантної
шкали, сприйматися виявом і позитивної і негативної девіації.

Сучасний фанатизм набуває чимдалі нових форм, причому релі-
гійний складник дедалі важче відрізнити від нерелігійного. У зв’язку
з цим, цікавими є спроби західних дослідників здійснити типологі-
зацію фанатизму без його прямого співвіднесення з тією чи іншою
системою релігійних поглядів: зокрема, виділення витокового (ори-
гінального) та індукованого фанатизму (кожен з яких може набувати
ідейного, формального і формалістичного вигляду); фанатизму кон-
структивного і деструктивного; м’якого і суворого; фанатизму, ґрун-
тованого на внутрішніх релігійних мотивах, націленого на втілення
релігійного ідеалу, базованого на латентних мотивах особистого чи
політичного зиску та ін.

Загалом, ознакою сучасності стає те, що феномен індивідуального
релігійного фанатизму, який генерується здебільшого через психо-
логічні механізми гіпертрофування особистого релігійного досвіду,
чимдалі поступається фанатизму масовому, агресивно-екстравер-
тному, який підживлюється через жорстке розмежування з іншові-
руючими, войовниче неприйняття їх цінностей, відкидання чужих
«хибних» і «підступних» учень, плюндрування чужих святинь, жив-
лення ненависті до інакшого розуміння Бога та служіння Богові в
інший спосіб. 
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Релігійні почуття і девіантна мотивація: 
між нормою і патологією

Релігія не перешкоджає 
ні розпусті, ані злочину;
вона іноді навіть сприяє 

і тому й іншому
(Корре)

У сенсі суто кількісного 
розуміння норми

серйозні порушники спокою 
є такими ж аномальними, 
як і великі поети чи святі.

(К. Шнайдер)

Історія психічних захворювань – 
це особливий різновид 

історії суспільства і культури
(К. Ясперс)

Релігійні почуття в усьому багатстві й суперечливості їх виявів,
як відомо,  є об’єктом не тільки богословської, філософської, а й спе-
ціально-наукової зацікавленості. Якщо обговорювати девіантогенні
впливи релігійних почуттів на поведінку людини, важливо взяти до
уваги доробок психології релігії, ба навіть більшою мірою – психі-
атричної науки. 

Впадає в око, що сама історія європейської психіатрії невід-
дільна від історії релігії: століттями душевнохворі знаходили собі
притулок у монастирях або ж зумисне направлялися туди на ліку-
вання; найчастіше до них ставилися як до «Божих людей» чи не-
вільних жертв темних сил і диявольських підступів (значно рідше
оточення сприймало їх як злочинців чи носіїв зла116). Щоправда,
відносини між релігією і психіатричною наукою в різні історичні
часи і в різних персональних візіях складалися суперечливо – від
цілковитого заперечення душевно- й духовно-оздоровлюючих

116 Хоча в книгах Біблії причини душевних хвороб, залежно від обставин, пояснені
по-різному, у тому числі, і як кара Божа, напр.: «Ударить тебе Господь божевіллям,
і сліпотою, і туподумством» (Пов. Зак. 28:28).
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ефектів одна одної до поміркованого визнання обопільної важли-
вості й корисності.117

Здавалося б, «зустріч психіатрії й релігієзнавства» була невідво-
ротною від часу інституціювання обох наукових галузей: всі автори-
тетні психіатри так чи інакше зверталися до релігійних чинників і
релігійного компоненту психічних патологій і збоченої поведінки.
Утім, аж дотепер цей специфічний комплекс проблем, що потребує
застосування психіатричних методів до аналізу релігійних почуттів
і девіацій, релігійно-містичних станів і переживань, не отримав са-
мостійного дослідницького статусу (за винятком роботи спеціальної
секції «психіатрії та релігії» в межах Всесвітньої психіатричної асо-
ціації (WPA)). Поодинокі спроби заснування окремої галузі (щось
на зразок «релігійної психопатології»118), що були вжиті майже сто-
ліття тому, так і лишаються спробами через невизначеність предмету
і складність висунутих завдань. Спеціально запроваджувані терміни
рідко набувають широкого вжитку, «релігійний анамнез» ретельно
не добирається, «релігійні симптомокомплекси» системно не вивча-
ються, практика лікування пацієнтів не відрізняється від традицій-
ної, а спеціалізована психотерапія в межах офіційної медицини, за
визнанням фахівців, не ведеться взагалі. 

Як зазначав К. Ясперс, історія психічних захворювань – це спе-
цифічний зріз історії суспільства і культури, що відбиває домінуючі
ідейні та світоглядні уявлення, феномени масової психології і свідо-
мості. І сучасна епоха не є винятком. Психопатологічні феномени
релігійного змісту почастішали в умовах глобального релігійного
піднесення, релігійно-інформаційного перевантаження комунікатив-
ного простору, появи нетрадиційних форм релігійності і нових спо-
собів впливу на психіку вірян, модерного розквіту окультних наук і
магічних практик, застосування технологій екстремізації релігійної
свідомості і розпалення релігійної нетерпимості. 

117 Див.: James K., Boehnlein M. Psychiatry and Religion. The Convergence of Mind and
Spirit / К. James, М. Boehnlein. — Washington, DC London: Amer. Psychiatric Press,
2000. — 196 р.
118  На поч. ХХ ст. її завдання вбачалося в описі релігійних переживань, що виникають
при аномальних психічних станах. Див.: Шнайдер К. К введению в религиозную
психопатологию / Курт Шнайдер  (1927 г.; перевод Г. М. Костикова) // Независимый
психиатрический журнал. — 1999. — №№1 — 3 [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: www.ncpz.ru/siteconst/userfiles/file/ kurt_shnider.doc. 
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Попит на психіатричні дослідження в цій сфері очікувано загос-
трив теоретичні дискусії й методологічні труднощі. Окремою про-
блемою, з релігієзнавчої точки зору, є спроби наповнення
психіатричної науки своєрідними «понятійними кентаврами», ново-
видуманими і сумнівними термінами, які не фіксують, а спотворю-
ють зміст того чи іншого релігійного феномену або процесу. Чого
вартує, наприклад, термін «релігійно-магічний дрейф»119, що ним ав-
торитетні фахівці пропонують позначати практиковане сполучення
формальної належності до християнської церкви із «відвідуванням
різних сект, магів, екстрасенсів, навчанням у групах окультного
штибу». Серед інших витворених психіатрами конструктів: «релі-
гійно-архаїчна маячня», «окультна психопатологія», «деструктивно-
культова травма», «магічне мислення» та ін.

Ми не будемо, звісно, втручатися у сферу спеціалізованого пси-
хіатричного знання, приступну тільки фахівцям, тим паче вислов-
лювати якісь судження щодо природи психопатологічних
феноменів120, але нижче спробуємо узагальнити ті основні проблеми,
пов’язані з проявами, мотивацією, типами релігійних девіацій, що
стали об’єктом уваги і сучасних дискусій психіатрів. 

На наш погляд, до найбільш обговорюваних проблем відносяться
такі.

По-перше, проблема співвідношення норми і патології в інди-

відуальному релігійному досвіді. Історія особистої релігійності і
суб’єктивного релігійного досвіду закономірно набуває надзвичайної
важливості в психіатрії, яка, звертаючись до індивідуальної свідо-
мості здорової і хворої особи, постулює суб’єктивність тілесних, ду-
шевних і духовних станів людини. Індивідуальний релігійний досвід
у психіатричному дискурсі тлумачиться як такий, що не закладений
генетично, а формується під впливом широкого кола чинників: со-
ціальних (соціокультурного середовища, соціалізації, релігійного ви-
ховання і навчання та ін.); природних (сприйняття краси і гармонії
навколишнього світу, еко-світогляду та ін.); моральних (у т.ч. пере-

119 Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими пере-
живаниями: Краткое руководство для врачей / Владимир Эдуардович Пашков-
ский. — СПб. : Издательский дом СПбМАПО, 2006. — С. 6.
120 І висловлюємо солідарність з тими представниками психіатричної науки і прак-
тики, які, в свою чергу, намагаються ухилитися від пояснення природи релігії й ре-
лігійних феноменів при вивченні релігійних переживань.
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живання ціннісних конфліктів); але й не меншою мірою – емоційно-
афективних, розсудкових, інтелектуальних. Серед варіабельності
проявів релігійного досвіду увагу психіатрів найперше привертають
ті, що демонструють симптоми нервової нестійкості – емоційна ек-
зальтація, нав’язливі стани, одержимість, маячня, видіння, екстаз,
etc., – тобто є певними відхиленнями від норми. До слова, в релігій-
ному середовищі такі стани можуть розміщуватися по всій шкалі де-
віантності – від позитивної де негативної (так, історія християнства
подає чимало прикладів, коли подібні релігійно-містичні стани по-
силювали релігійний авторитет особи, упевнювали в її обраності,
харизмі, доступі до одкровень і благодаті, але водночас зберігає і без-
сумнівні докази винесення вироків психічно хворим людям).

Акцентуємо, стрижень фахових дискусій полягає у виведенні кри-
терію патології і норми для релігійного досвіду, прокладанні тієї
демаркаційної лінії, за якою цей досвід переростає в патологічний;
виявленні тих зон суб’єктивно-релігійних переживань, які дозволя-
ють припустити серйозні психотичні розлади – власне в цьому і по-
лягає головна задача психіатрії. «Так само, як існують критерії, що
дозволяють відрізняти гостре горе від депресії, кохання від маячні
любовного зачарування, – вказує В. Пашковський, – так само мусять
існувати і відмітні ознаки нормальної і патологічної релігійності. По-
шуками цих критеріїв, а також описом специфічних патологічних
релігійних симптомокомплексів і займається психопатологія»121. 

Застосування нормоцентричного підходу та врахування принципу
безпеки/небезпеки психічного стану для самої людини та її оточення
дозволило фахівцям виділити, зрештою, такі типи релігійного 
досвіду:

– гармонійний релігійний досвід (характеризує осіб, чия релігій-
ність не заважає, а навпаки гармонізує їх життєдіяльність і со-
ціальне функціонування, живить повагу до власної особистості
та інших людей, формує орієнтацію на теплі міжособисті сто-
сунки);

– релігійний досвід із короткочасними релігійно-містичними ста-
нами (включає короткочасні епізоди змінених станів свідомості
вірян під час колективних чи індивідуальних культових дій, що

121 Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими пережи-
ваниями: Краткое руководство для врачей / Владимир Эдуардович Пашковский. —
СПб. : Издательский дом СПбМАПО, 2006. — С. 33.
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не позначається на їхньому соціальному функціонуванні та по-
всякденній діяльності);

– релігійний досвід, обтяжений невротичними психічними роз-
ладами (такі особи потребують психіатричної і психотерапев-
тичної допомоги, яка надається за їхньою згодою);

– релігійний досвід, обтяжений психопатичними розладами (до
носіїв такого досвіду віднесені релігійні фанатики, реформа-
тори, паранояльні психопати, крикливці тощо, чия поведінка
може становити небезпеку для найближчого оточення, у т.ч.
через здійснення жертвопринесення, суїциду, а тому припускає
примусове психіатричне обстеження);

– релігійний досвід, обтяжений психічними розладами психотич-
ного рівня (охоплює випадки ураження психічними хворобами,
коли у патологічному процесі релігійні симптомокомплекси по-
єднані з іншими симптомами та синдромами; такі хворі потре-
бують лікування в стаціонарних умовах, а їхній психічний стан
може становити небезпеку для самого хворого та його ото-
чення).122

Попри дискутивність і умовність меж між нормою і патологією,
а також між нормою і девіацією, як у соціальному контексті, так і у
власних оптиках релігії й психіатрії, саме ця проблема стала однією
з найактуальніших для розуміння релігійно-афективних чинників де-
віантної поведінки.

По-друге, на вістрі дискусій перебуває проблема специфіки ре-

лігійно-містичних станів, психопатологічних (а відтак і соці-

ально-девіантних) форм індивідуальних і колективних містичних

переживань. Як вже зазначалося, до релігійно-містичних станів від-
носять: осяяння, пророцтва, одкровення, видіння, глосолалії, екста-
тичні переживання тощо. Вони не просто супроводжували всю
історію релігії як індивідуальні чи колективні феномени, але поста-
вали як сутнісно закорінені в самому релігійному досвіді – як особ-
ливі способи і канали комунікування людини з Богом, потойбічним,
трансцендентним, форми «дотику» до надчуттєвого і надприродного. 

Так чи інакше, але переважна більшість науковців і практиків ме-
дико-психіатричної галузі визнають специфіку релігійних почуттів,
що вимушує виділяти і розглядати останні окремішньо серед усього

122 Там само. — С. 142—143.
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багатства феноменів емотивно-афективної сфери. І та специфіка від-
читується у багатьох площинах:

– спрямованість релігійних почуттів на потойбічний, надприрод-
ний, надлюдський світ (і лише опосередковано на світ земний
та інших людей) як переживання Священного і зв’язку з ним;
для глибоко релігійної людини Бог, боги, інші надчуттєві сут-
ності постають як важливіша за навколишній світ реальність –
реальність справжня, абсолютна, вічна і тотальна, на відміну
від тимчасової, похідної, кінечної, а то й ілюзорної реальності
земного буття. Саме тому, зміст релігійних почуттів, насичених
переживанням зв’язку з неосяжним, надчуттєвим, непізнаван-
ним, не піддається дискурсивному аналізу, логіці, критеріям іс-
тинності/хибності, оцінкам відповідності/невідповідності
об’єктивній реальності (що фактично розмиває, знецінює тра-
диційні критерії норми в психіатрії);

– афективність – релігійне ставлення до об’єкту віри може існу-
вати винятково як ставлення емоційно-хвилююче, збуджуюче;
зменшення інтенсивності почуттів і переживань свідчить зде-
більшого про згасання віри;

– превалювання сугестивної компоненти над раціональною та ін-
формаційною: сугестивний вплив релігії (молитов, ритуалів,
священних текстів, колективних богослужінь, культових від-
прав та ін.), оминаючи розум, логіку, ratio, свідомий самокон-
троль, реалізується через навіювання, надихання, емоції,
відчуття, враження, підсвідоме;

– внутрішня суперечливість, поєднання у специфічні сполуки по-
лярних почуттів (як позитивного, так і негативно-депресивного
типу) – від пошанування до страху, від піднесення до безсилля, від
утішення до мук сумління, від блаженства до «священного» гніву;

– мотивація активності віруючого, його щоденного діяння, слу-
жіння, маніфестації власної релігійності, розповсюдження
Об’явленої істини, перетворення існуючого світу, боротьби 
зі злом;

– стійкість через «звуження свідомості» – здатність релігійних ві-
рувань зберігатися попри раціональні аргументи чи очевидні
факти, вибірково блокувати раціональне сприйняття світу і вод-
ночас слугувати бар’єром для рецепції будь-якої інформації, що
суперечить змісту віри; 
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– проекція почуттів на соціальне оточення і міжособисті зв’язки
через призму релігійної ідентичності та афективної спорідне-
ності – як поділ на одновірців, іновірців, маловіруючих, неві-
руючих і т.п.123

Саме гіпертрофія релігійних почуттів (або будь-якої з їхніх ознак
чи складових) розглядається як така, що здатна обумовити соці-
ально- і релігійно-девіантну поведінку. Притому не тільки індивіду-
альну. Оскільки психологічно релігійна віра ґрунтується на здатності
до зараження, навіювання і наслідування, то її вплив поширюється
на поведінку групову, обумовлюючи специфічні групові ефекти та
групові стани. Нарешті, почуття віри підпорядковане загально-пси-
хологічним закономірностям «циркулярної реакції» та «емоційного
кружляння»124, через що стає чинником формування маси віруючих,
може сягати нестримного афекту, набираючи форми масового релі-
гійного екстазу. Тож релігійні почуття в силу самої своєї специфіки
містять помітний девіантогенний потенціал.

Втім, якщо попередня теза поділяється більшістю представників
психолого-психіатричної наукової спільноти, то в оцінках релігійно-
містичних станів та їх впливу на психічне здоров’я людини мірку-
вання і висновки фахівців демонструють радикальні розбіжності.
Одні вважають, що збудженість, над-захопленість, містичність, ек-
зальтованість – характерні риси здорового релігійного переживання,
яке в принципі не може бути зведене до простої сукупності звичних
емоцій (В. Джеймс); другі висновують, що релігія сама по собі не
впливає на душевні хвороби, але їх причинами можуть стати фено-
мени, що зросли на ґрунті релігії – релігійний фанатизм, марновір-
ство і забобони, ізольований (чернечий, ескапістсько-сектантський)

123 Важливо, що комплекс релігійних почуттів залежить не тільки від індивідуальних
психологічних особливостей людини (її характеру, темпераменту, ладу психіки,
швидкості нервових реакцій), але і від особливостей віровчення, яке обов’язково
вказує віруючому належне, «правильне» ставлення до Бога (напр., любов чи відда-
ність, покірність), світу, одновірців, іновірців, задає своєрідну нормативну «емо-
ційну матрицю»; а також від соціально-культурних і соціально-психологічних умов,
в яких поширюється та функціонує дана релігія і живуть віруючі (так, ранньому
християнству не були властиві ні толерантність, ані готовність до діалогу, але ін-
тенція на жертовність і мучеництво). 
124 Ольшанский Д. Психология терроризма / Дмитрий Вадимович Ольшанский
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ezolib.ru/Olshanskij-psihologija-ter-
rorizma/ 
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спосіб життя, специфічний релігійний культ, що живить сильні збуд-
ження та екстатичні стани віруючих (С. Корсаков), або ж за певних
умов та при певному складі особистості чи генетичній схильності
до психічних розладів релігія визначає змістовний аспект психопа-
тологічних переживань (В. Пашковський); треті розглядають екста-
тичні переживання, видіння небесного блаженства, містичний досвід
єднання з Богом і, рівним чином, демономанію, бісоодержимість і
т.п. як прояви істеричного божевілля, вказують на зв’язок із істеро-
епілепсією, циклоїдними психозами (Р. фон Крафт-Ебінґ, П. Жане,
Ж.-М. Шарко, К. Леонгард); четверті визначають «релігійне боже-
вілля» як окрему форму душевної хвороби («paranoja religioza»), що
притаманна недоумкуватим,  неврівноваженим, мрійливим особам
(В. Сербський); п’яті займають ще радикальнішу позицію, вва-
жаючи, що релігійні переживання завжди існували у «хворобливій
оболонці», ширячись історично на крилах масової душевної хвороби
(В. Хельпак), чи будучи проявом «загальнолюдського неврозу нав’яз-
ливості» внаслідок придушення природних інстинктів (З. Фрейд);
шості вказують на суперечливий характер релігійних переживань,
які можуть ставати як відбиттям симптомів хвороби, так і проявами
здорової психіки, ба навіть засобом спротиву хворобливому процесу,
компенсацією дефектів, уже нанесених хворобою особистості 
(Д. Мєлєхов).

До слова, серед помітного числа релігійно-містичних симптомо-
комплексів чи не найбільший історико-психіатричний і церковно-су-
довий опис отримує одержимість – психічні стани, що
характеризуються відчуттям підлеглості вищій, непереборній силі,
перебуванням у фізичному тілі людини інших надприродних істот125.
Не зайве додати, що з християнської точки зору, можливість злих
духів оволодівати людським тілом не піддається сумніву; зокрема, у
ранньому християнстві втручання диявола припускалося у двох ос-
новних формах: «заселення» (нібито безпосереднє вживлення у люд-
ське тіло, що призводило до виникнення психічних і розумових

125 Поширеність бісоодержимості в Європі бувала різною в різні історичні епохи,
але найбільша кількість випадків припадала на періоди найвищої політичної і ду-
ховної влади Церкви або ж максимальної концентрації зусиль для її досягнення. За-
вдяки церковно-судовій документації, що зберіглася у справах зі звинувачення у
чаклунстві, детально відомо про цілі епідемії одержимості (особливо в жіночих мо-
настирях і притулках: Ексі (1609 р.), Ліллє (1610 р.), Лув’єрі (1643 р.) та ін.).
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розладів) та «інтерналізації» (хитріший спосіб втручання, стимуля-
ція гріховних пристрастей та діянь проти Бога і повчань «отців цер-
кви»). Тож кілька століть (від XVI до XVIII ст.) у медицині
переважали демонологічні концепції, які обстоювали існування двох
видів душевних хвороб: викликаних природними причинами і дия-
вольським насланням. Лікування захворювань другого типу вима-
гало вигнання диявола специфічними засобами аж до застосування
тортур. Лише з ХІХ ст. наукова психіатрія розглядала явища демо-
номанії і демонофобії як психічні розлади, глибинно обумовлені ура-
женням центральної нервової системи, а бісоодержимість – як
прояви істерії, в основі якої закладений психогенний чинник.

Проблема релігійно-містичних станів у девіантологічній площині
цікава не тільки тим, що йдеться про пошук кордонів, за якими уні-
кальний суб’єктивний релігійний досвід переростає у психопатоло-
гію, а й тим, що в межах самих релігійних традицій ставлення до
містичного досвіду було й лишається неоднозначним, що повсякчас
тягне за собою виведення містичних практик поза межі норми, на-
лежного. (Не випадково в історії християнства знаходимо чимало
прикладів, коли особам, котрі згодом ставали взірцями святості й
були канонізовані Церквою, спершу – саме через їх специфічний міс-
тичний досвід – загрожували церковні санкції та переслідування ін-
квізиції). 

Релігія, з одного боку, нагально потребує містики, і містичні течії
виникали з необхідністю в межах будь-якої релігійної традиції – від
дзен-буддизму до юдаїзму, від християнства до ісламу. Та, з іншого
боку, цієї ж містики (з її стихією і таїнами, принциповою неунормо-
ваністю і непізнаванністю) релігійна традиція здебільшого і побо-
юється, побачивши у ній джерело єресей і розколів, марновірства і
реформацій, загрозу канонам і відступництво від догм. Самий про-
цес утрадиційнення релігії постає як поширення звичного, приступ-
ного для всіх вірян, відкритого, ритуально упорядкованого
релігійного досвіду. 

Відхід від містичності, своєрідна «демістизація» релігії стає оз-
накою і постмодерної релігійної свідомості. Психологи релігії, зок-
рема Т. Фолієва, вказують на те, що в умовах сучасного
інформаційного перевантаження людина довільно і вибірково ста-
виться до потрібного їй «релігійного знання», прагне до певного
«когнітивного оптимуму». Вона добирає для себе комплекс релігій-
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них ідей та уявлень, і чим більше останні видаються їй зрозумілими,
раціональними, «правдоподібними», чим легше їх можна витлума-
чити і запам’ятати, тим простіше вона ними оперує126. Не дивно, що
сучасний тренд харизматизації релігії насправді породжує новий різ-
новид урегульованого релігійного життя, котре набуває вигляду
спланованих переживань, сталих інституційних форм і практик, на-
мічених і очікуваних чудес.

По-третє, проблема руйнівних для особистості наслідків релі-

гійних переживань і саморефлексій, а також взаємозв’язку психо-

патологічних станів релігійного змісту та аномальної

(соціально-девіантної) поведінки. До прикладу, К. Шнайдер виді-
ляє три типи аномальних особистостей, які можуть зацікавити пси-
хологію релігії та релігійну психопатологію: 

– депресивні психопати (особи із постійно-песимістичною жит-
тєвою установкою, іпохондричними побоюваннями, сприйнят-
тям довколишнього світу як отруєного чи зіпсованого, незрідка
– похмурі, буркотливі, недовірливі, злобні, дратівливі, егоїс-
тичні, що в сукупності формує особливий тип пасивного віря-
нина); 

– непевні у собі психопати (люди з недостатньою самооцінкою,
глибоко страждаючі, із тривалими егоцентричними переживан-
нями та напруженими внутрішніми конфліктами, сповнені від-
чуття власної провини за всі невдачі та релігійних побоювань,
постійних тривог і мук сумління, часто із нав’язливими сек-
суальними уявленнями, що засмучують релігійне життя); 

– фанатичні психопати (у свідомості яких домінує надціннісна
ідея, що спонукає до її маніфестації, демонстрації, відчайдуш-
ної боротьби за неї – саме до цієї категорії віднесені фундатори
нових релігійних течій, вожді протестних рухів, рівним чином,
аскети і мученики)127. 

126 Див.: Фолиева Т. А. Рациональный / интеллектуальный тип религиозного обра-
щения [Електронний ресурс] / Татьяна Александровна Фолиева // Психология ре-
лигии: между теорией и эмпирикой. — М. : Издательство ПСТГУ, 2015. —
С. 121-136. — Режим доступу: http://religious-life.ru/2016/03/folieva-t-a-ratsionalnyj-
intellektualnyj-tip-religioznogo-obrashheniya/
127 Шнайдер К. К введению в религиозную психопатологию / Курт Шнайдер  (1927 г.;
перевод Г. М. Костикова) // Независимый психиатрический журнал. — 1999. —
№№1 — 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.ncpz.ru/siteconst/userfiles/
file/kurt_shnider.doc. 
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До числа особливих форм релігійної поведінки, яку, здається,
важко вписати у наведену типологію, належить юродство – своєрідна
симуляція психічного розладу (зазвичай, з боговгодними цілями). 

Девіантні патерни поведінки розгортаються або в напрямі нане-
сення шкоди самому собі, або через небезпеку і для соціального ото-
чення. У першому випадку психіатри ведуть мову про специфічні
психотичні депресії, релігійні переживання песимістичного харак-
теру (депресивно-параноїчний синдром або релігійну меланхолію
(melancholia religiosa)). В літературі описуються притаманні їм ма-
ячня і галюцинації із релігійною фабулою, почуття вини і відчаю,
сприйняття хворим надприродних сил як ворожих і згубних, страхи
пекельних мук і відчуття тяжкості гріха, небезпека здійснення хво-
рим суїциду. Дотепер структури та особливості розвитку такої кате-
горії депресій вивчені недостатньо. У другому випадку – йдеться про
психіатричні виміри феномену релігійного фанатизму.

Коли мовиться про таку делікатну проблему, як здатність релігій-
них почуттів ставати девіантною мотивацією, спонукати віруючих до
анормативної активності, чи не найбільшої уваги вартує міра інтен-
сивності цих почуттів. Ще Еріх Фромм свого часу підкреслював, що
стрижнем мотиваційної сфери людини є пристрасті, як на раціо-
нальному, так і на ірраціональному рівні128 – від потреби в коханні,
свободі, правді, збереження честі й гідності до жадоби влади, підко-
рення і руйнування, жадібності, заздрості та марнославства. Ці при-
страсті він вважав джерелом, коре живить усі релігії світу, всі міфи і
легенди, мистецтво і літературу, робить життя цікавим і значимим,
надає йому смаку і кольору, виповнює його смислом; головне – стає
способом концентрації енергії людини на досягненні бажаних цілей.
Під тиском цих пристрастей люди здатні до анормальних вчинків, го-
тові «переступити границі простого буття», ризикувати своїм життям,
ба навіть відмовитися від нього; їх нестримно ваблять і захоплюють
перспективи самовиразу в будь-якій формі: чи доброчинності, чи
страшенного гріха, чи творчого розвою, чи руйнівного вандалізму129. 

128 З точки зору тих критеріїв раціональності, яких дотримувався Фромм, раціональ-
ними вважаються пристрасті, що підтримують життєдіяльність організму, сприяють
зростанню і здоровому функціонуванню живої системи; ірраціональними – руйнівні
для життя пристрасті.
129 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Эрих Фромм [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/from_an/03.php
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По-четверте, важливим аспектом «релігійної психопатології» і
«своєю проблемою» для психіатрії лишаються аномалії сексуальних

потреб і статевої поведінки та їх кореляція із різними типами

релігійних симптомокомплексів. Свого часу видатний російський
психіатр і вчений, професор Московського університету і директор
психіатричної клініки П. Б. Ганнушкін у статті «Любострастя, жор-
стокість і релігія» (що в царській Росії підпала під заборону церков-
ної цензури і була видана у Франції в 1901 р., а на батьківщині
побачила світ майже сто років потому) міркував про те, наскільки
три почуття, украй розбіжні на перший погляд – злість, сексуальний
потяг і релігійне почуття, – насправді є близькими одне до одного,
надто у разі, коли їх інтенсивність стрімко зростає, трансформуючи
злість на жорстокість і лють, сексуальне кохання – на хтивість, а ре-
лігійне почуття – на фанатизм130. Учений, послідовно пов’язуючи
різні сторони трикутника, обстоює афективну схожість статевого ко-
хання і релігійного почуття (зокрема, релігійного екстазу, з його бла-
ганнями і нападами відчаю, самоприниженням знедоленої істоти,
поміченої прокляттям статі/гріха, насолодою, що викликає судомне
тремтіння тіла і затьмарює розум), релігійного почуття і злості, сек-
суального кохання і жорстокості, показуючи тим, наскільки умов-
ними стають межі між цими феноменами у станах вищої напруги
психіки; наводить приклади химерного поєднання релігійних почут-
тів і девіантних – з точки зору християнства і суспільної моралі –
статевих практик з історії монастирського життя та релігійних сект
(«ніколетів», «адамістів», «терлупінів», «релігійних філадельфій-
ців», «муккерів», «хлистів»), мучительних спокус сексуального ха-
рактеру з християнської агіографії; міркує про зв’язок релігійної
екзальтації із сексуальним збудженням.

Окрім цієї, майже забутої, постаті, ціла низка знаних психіатрів
ще з кінця ХІХ ст. вказували на зв’язок релігійних і статевих почут-
тів, у т.ч. нормальних і відхилених способів їхньої об’єктивації, ви-
падки сполучення релігійного фанатизму із хворобливою хтивістю;
робили спроби фізіологічного пояснення одночасності хворобливих
станів сексуального і релігійного характеру (Моделі, Мейнерт, Луазо,
Бронардель, Фрейд, Фромм, Нейман, Крафт-Ебінг, etc.). Донині ці
питання жваво обговорюються в спеціально-медичній літературі.

130 Ганнушкин П. Б. Сладострастие, жестокость и религия [Електронний ресурс] /
Петр Борисович Ганнушкин. — Режим доступу: http://padabum.net/d.php?id=4181
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По-п’яте, проблема аномальних психічних реакцій в аспекті

залежності змісту релігійних переживань від клінічного стану

пацієнта. 
Складається враження, що серед багатоманітності проявів релігійно-

психотичних станів об’єктом уваги стають переважно чотири групи: 
1) розлади сприйняття (акустичні, візуальні, соматичні галюци-

нації та ін.), що виникають від впливом сильних вражень, глибоких
потрясінь, надій, побоювань і мають релігійний зміст (напр. видіння
янголів, Христа чи Діви Марії, ожилих ікон, аберація простору і часу,
тривалості події, зв’язку з «Я»). Приводами для їхньої появи вважа-
ються фізична перевтома, надмірна аскеза, тривале неспання, інтен-
сивні релігійні розмірковування тощо;

2) сутінкові стани, затьмарення свідомості, сомнамбулізм, із су-
провідними випадками яснобачення, передвіщень, конвульсій та ін.
Чимало таких проявів, що грали значну роль у минулі століття, на-
тепер стають рідкісними; у більшості випадків йдеться про шизоф-
ренічні стани чи істеричні напади. Але й досі винятковий інтерес
викликають здатності психіки, сильних чуттєвих уявлень впливати
на соматичні порушення і зміни, у т.ч. капілярні кровотечі, утворення
пухирів, стигм та ін.;

3) маячневі ідеї, особливо – релігійна фабула маячні, яка навіть
піддається певній типології: «маячня одержимості», «маячня чаклу-
вання», «маячня месіанства»131, «географічні синдроми»132. Доведено,
що в основі маячневої фабули закладені, з одного боку, розлади сві-
домості, власний релігійний досвід особистості, порушення меха-
нізмів аутоідентифікації, з іншого – реалії соціальної, культурної,
релігійної дійсності (так, пацієнти, виховані в річищі іудейської та
мусульманської традиції, де відсутня ідея олюднення Бога, не ви-

131 Зокрема «месіанський синдром» розглядається психіатрами як різновид психо-
патології, що характеризується переконанням пацієнта у власній обраності для ви-
конання спеціальної місії, і втілює серйозне порушення ідентичності. Клінічно це
виражається у виникненні ідей величі, привласнення надприродних (божественних)
повноважень, а у важких випадках – цілковитому перевтіленні у надприродних пер-
сонажів, деструкції «Я», розриві з минулим досвідом, тотальній деперсоналізації.
132 До прикладу, як особливий вид культурно обумовленої психопатології, пов’яза-
ний з географічним чинником, описано «єрусалимський синдром» – психопатоло-
гічні реакції у туристів та прочан, головно християн з Америки та Європи, що
виявлялися в місцях, пов’язаних, за переказом, із життям, розп’яттям і воскресінням
Христа.
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словлювали ідеї боговтілення, але ідентифікували себе з пророками,
суддями, воїнами, вождями, на відміну від християн, які часто ото-
тожнювали себе з Христом). Маячня відтак може включати не тільки
біблійні (Бог, Христос, діва Марія, янголи, пророки, апостоли, на-
місники Бога на землі, антихрист, диявол), а й езотеричні уявлення
(духи померлих, спірити, великі маги, чаклуни, привиди, світовий
дух, космічні сили, інопланетяни);

4) зовнішні прояви аномальності (зовнішність, постава, жестику-
ляція, поведінка, висловлювання тощо). 

По-шосте, в останні десятиліття на вістрі актуальності психіат-
ричної науки і практики опинилися проблеми, пов’язані із так зва-

ними «культовими травмами», або ширше – психіатричні

аспекти «деструктивних культів» та надання психіатричної до-

помоги їх «адептам».133

Серед дослідників переважає негативна оцінка діяльності неоре-
лігійних спільнот. Поширення нетрадиційної релігійності, нові форми
організації вірян та способи здійснення релігійно-культової практики,
інтерес до езотеричних доктрин, екстремальних психотерапевтичних,
біоенергетичних, екстрасенсорних практик тощо, зазвичай розгляда-
ється як небезпека для психічного здоров’я вірян. Психіатри й психо-
логи певні, що зустрілися з новими видами патології; серед шереги
професійних понять з’явилося нове – «культова травма», під яким ро-
зуміється комплекс впливів, що застосовується у деструктивних куль-
тах і спрямований на зміну свідомості індивіда134; серед різновидів
ПТСР («посттравматичних стресових розладів») з’явився ще один –
психічний розлад, що виникає «після розриву з культовою групою»;
серед медико-психологічних закладів – постали Центри посткультової
реабілітації; а серед фахових асоціацій – Міжнародна асоціація до-
слідження культів (ICSA).

Серед специфічних рис тоталітарного культу (очевидно,
йдеться про особливий розряд нетрадиційних релігій харизматич-
ного типу) виділені такі:

133 Своєрідний поштовх для широкого фахового обговорення психологічних і пси-
хіатричних аспектів тоталітарних культів надали сумнозвісні події 1978 року в
США, коли 900 членів громади «Народний Храм» покінчили життя самогубством
під час культового ритуалу.
134 Пашковский В. Э. Психические расстройства с религиозно-мистическими пережи-
ваниями: Краткое руководство для врачей / Владимир Эдуардович Пашковский. —
СПб. : Издательский дом СПбМАПО, 2006. — С. 127.
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– формування надмірної відданості певній особистості, ідеї, до-
ктрині (за принципом «доктрина/вождь/справа – вища за осо-
бистість»);

– переважання групових цілей та групової ідентичності над інди-
відуальними, використання «реформуючої мислення» програми
та програми «модифікації поведінки», щоби переконати, залу-
чити до спільноти і  контролювати неофітів, інтегрувати їх у
групову модель стосунків, цінностей, вірувань і практик; 

– систематична стимуляція стану психологічної залежності у
адептів культу та де-індивідуалізації,  формування потреби у
постійній підтримці і настановах;

– відчуження, відокремлення від родини, друзів, оточення, суспіль-
ства, цінностей і заміна їх групою одновірців як новою сім’єю;

– безконтрольне застосування психологічних маніпуляцій з
метою викликати змінені стани свідомості та характерного для
них феномену гіпернавіювання, схильності до емоційного ка-
тарсису, погіршення здатності до критичного мислення, само-
рефлексії, аберації сприйняття реальності, імплазії та
підживлення почуття вини (у т.ч. культ сповіді); 135

– сектантський тип організації громади, якомога ретельніший
контроль за її членами, максимальне звуження царини приват-
ності на користь колективних форм діяльності; жорстке струк-
турування оточення, в якому спілкування регулюється, а допуск
до інформації суворо контролюється:

– створення спеціального словника внутрішньо-групового спіл-
кування;

– експлуатація пересічних членів групи для досягнення успіху,
матеріального статку, суспільного впливу їхнього лідера (ів);

135 Див.: Використані в політичних і неорелігійних групах спеціальні способи впливу
на психіку індивіда, що тягнуть за собою зміни в системі мислення, світо- і само-
сприйняття, викликають змінені стани свідомості, описували й досліджували Р. Лі-
фтон, Р. Кастілло, А. Людвіг, П. Мартін, А. Доле, В. Вольфберг, М. Сінгер, М. Тобіас,
М. Лангоуні, І. Міхель, Дж. Лаліч, Є Волков, В. Пашковський, Д. Трунов, В. Ричкова,
Ф. Кондратьєв, Ю. Поліщук та ін.  Одна з книг, де презентовані погляди на цю про-
блему низки дослідників з далекого і близького зарубіжжя, легко доступна для за-
цікавленого читача: Исцеление от «рая»: реабилитация и самопомощь при
социальной зависимости / Под науч. ред. Е. Н. Волкова. — СПб. : Речь, 2008. — 392 с.
Або доступ до електронного ресурсу: http://evolkov.net/cults/books/Recovery.from.heaven/
Recovery.from.heaven.full.pdf. 
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– схвалення (виправдання) аморальної поведінки;
– нанесення психологічної шкоди членам релігійної групи, їх

сім’ям, оточенню.
Висновок, який поділяє значна частина фахівців, – внаслідок

«культового контролю» поведінка людини кардинально змінюється
в бік аномалій і девіацій; практично кожна особа залучена у «дес-
труктивний культ», в умовах масованого групового тиску й маніпу-
лювання базисними людськими потребами, здатна до реалізації
девіантної поведінки (головно у вигляді релігійного фанатизму). 

Скажімо, Р. Ліфтон виділяє вісім основник блоків психічних фено-
менів136, які кардинально змінюють свідомість і поведінку людини на
девіантну: блок зміни свідомості й самосвідомості (руйнування іден-
тичності та самосвідомості особистості), блок афективних феноме-
нів-розладів (психопатологічні емоційні стани), блок інверсії
рухово-вольової сфери (зниження вольової активності, апатія, втрата
спонтанності, природності), блок патологічної залежності (від релі-
гійної групи), блок регресу особистості (зупинка інтелектуального,
когнітивного, морального розвитку, психічний інфантилізм), блок
перцептивних феноменів (ілюзії, галюцинації, розлади сприйняття),
блок мислительних аномалій (втрата критичності, схильність до ут-
ворення надціннісних і маячневих ідей), блок комунікативних девіа-
цій (замкненість, відчуженість, втрата емпатії та навичок
соціального спілкування).

Прихильники альтернативної позиції, згідно з якою нанесена та-
кими культами «шкода» є надуманою, неконтрольованість їх діяль-
ності – перебільшеною, висунуті проти них звинувачення криють
корисливі інтереси адептів традиційних релігій, а кампанія проти
«деструктивних культів» веде до зазіхань на свободу особистості і по-
вернення до часів «карної» психіатрії – доволі нечисельні. Найбільш
помірковані фахівці визнають, що вироблені в межах неорелігій спо-
соби впливи на психіку можуть в окремих випадках призводити до
зцілення, в інших – лишатися без наслідків, у третіх – викликати се-
рйозні порушення аж до психотичних, фізичного та емоційного ви-
снаження, соціальної дезадаптації та сформувати девіантну в очах
суспільства модель поведінки (від розриву з сім’єю, нової манери одя-
гатися і розмовляти до агресивної поведінки чи суїцидальних дій).

136 Див.: Лифтон Р. Технология «промывки мозгов»: Психология тоталитаризма / 
Р. Лифтон. — СПб.: Прайм-Еврознак, 2005. — 576 с.
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Нарешті, у вітчизняний психіатричний дискурс повертається
майже витіснена звідти проблема – роль релігії як своєрідної духов-
ної психотерапії, а церкви – як засобу соціально-психологічної реа-
білітації девіантів. Показово, що в структурі такої реабілітації
виділяють: групи самодопомоги, трудові комуни з тривалим прожи-
ванням, професійні центри соціально-психологічної реабілітації, а
також і «воцерковлення – навернення до віри, служіння церкві, по-
селення в монастирі на обмежений чи тривалий термін», з приміт-
кою, що обмеженням для такої реабілітаційної практики є особисте
неприйняття віри137. І дійсно, антидевіаційний потенціал релігії під-
тверджений багатьма прикладами, за якими – врятовані людські долі.
Для індивідів, що знаходяться в стані соціальної деградації, десоціа-
лізації, для наркотично та алкогольно залежних, навернення у віру
може потягти за собою кардинальну зміну життя і ре-соціалізацію.

Таким чином, комплекс проблем, пов’язаний із дослідженням ре-
лігійних почуттів, переживань, досвіду як чинників різноманітних
відхилень у психічній діяльності (дисоциативних, депресивних, 
деперсоналізаційних та ін. розладів), а також девіантної мотивації 
й поведінки, дійсно, став «своєю» тематикою  для психіатричної
науки, чиї здобутки потребують серйозних релігієзнавчих обмис-
лень.

137 Змановская Е. В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений: 5-е изд., стер. / Елена Валерьевна Зма-
новская. — М. : Издательский центр «Академия», 2008. — С. 174.
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Близько 8 тисяч католицьких 
священиків, тобто 2 % від загальної 

кількості, включаючи єпископів 
та кардиналів, були педофілами. 

Та значно більше служителів Церкви, 
які про це знають, але мовчать

(Папа Франциск, інтерв’ю газеті «La Repubblica»)

Тривожить, що 
сексуальне розбещення неповнолітніх 

стається у кожному куточку світу
і в кожній країні, де є наші Церкви. 

Таке відкриття призводить до усвідомлення, 
що частиною проблеми є також і певні фактори, 

які стосуються церковної організації
(о. Ганс Цоллер)

Легко думати, коли ми говоримо про кризу
зґвалтування та наруги над дітьми, ніби йдеться про минуле

– і Католицька Церква хотіла б, аби ми повірили, 
що найтрагічніша ера в церковній історії вже позаду. 

Це не так. Це продовжує жити дотепер. 
Педофіли все ще у священстві. 

Їхні злочини зараз покриваються…
Діти й досі потерпають, і жертви не можуть зцілитися.

(Мері Діспенза, потерпіла від насильства)

В останні десятиліття у широкий інформаційний обіг, науковий і
правовий дискурс увійшло аж яке болісне для християнських церков
словосполучення «сексуальна наруга священиків» («sexual abuse of
priests»; «abuso sessualе dei sacerdoti»), під яким розуміють одну з
найбільш затаврованих соціальних девіацій – систематичні випадки
сексуальних зловживань з боку священно-служителів, що були за-
документовані та доведені до громадськості.

Доволі швидко це словосполучення перетворилося на «парасоль-
ковий» термін, який охопив велику групу правопорушень, пов’яза-
них із різноманітною девіантною сексуальною діяльністю дорослих
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(в даному разі, йдеться про священнослужителів, ченців, служителів
Церкви) стосовно неповнолітніх, вчиненням насильства або експлуа-
тації дітей з метою сексуального задоволення. Подібні дії в абсолют-
ній більшості сучасних суспільств сприймаються як злочинні й
аморальні, принципово несумісні з нормальною чи соціально при-
йнятною поведінкою (щоправда, мусив пробігти значний відрізок іс-
торії, перш ніж сексуальне насильство над дітьми потрапило в
категорію тяжких злочинів і найоблудніших відхилень від суспільної
моралі138).

Проблема сексуальної наруги над неповнолітніми з боку свяще-
ників, як деяке системне явище всередині християнських церков і
свідчення глибоких внутрішньо-кризових процесів у християнстві,
опиняється на вістрі суспільної уваги в перше десятиліття «нульо-
вих», коли хвиля секс-скандалів, пов’язана із викриттям численних
випадків педофілії серед католицького священства, прокотилася за-
хідним світом, загрожуючи Церкві моральним, фінансовим і кадро-
вим банкрутством. Скандали, пов’язані зі звинуваченнями
священиків у сексуальних домаганнях, набувши світового розголосу,
найсильніше вразили США, Канаду, Ірландію, Австралію, Бельгію,
Німеччину. Масштаби девіації деколи виявилися настільки знач-
ними, що в Сполучених Штатах та Ірландії вдалися до безпрецедент-
ної кампанії загальнонаціональних опитувань щодо випадків
сексуального насильства.

Головним об’єктом звинувачень у справах, далеких від христи-
янської любові, стали священики, ченці, служителі Римо-Католиць-
кої Церкви. Оскільки і найбільший світовий розголос і, головне,

138 Ідея прав і гідності дитини, цінності її творчого та інтелектуального потенціалу
так само стала надбанням індустріального суспільства, як і інші правові, політичні,
особистісні цінності. Перша праця-спроба наукового дослідження збочених стате-
вих потягів та сексуальної наруги над дітьми була видана лише в 1857 році і нале-
жить французькому лікарю, фундатору судової медицини Огюсту-Амбруазу Тардьє :
«Медико-правові дослідження сексуального насильства» («Etude médico-légale sur
les attentats aux moeurs»). Перша загальнонаціональна оцінка кількості випадків сек-
суального розбещення неповнолітніх була проведена в США лише у 1948 році. А
прийняття спеціальних Законів щодо запобігання жорстокого поводження з дітьми
та створення Національних центрів з питань захисту дітей від фізичного і сексуаль-
ного насильства, надання психологічної допомоги потерпілим, захисту прав дітей
припадає аж на кінець 70-их – середину 80-их років ХХ ст. Конвенція ООН з прав
дитини ратифікована менше 30 років тому, у 1989 р. 
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найретельніше зібраний фактичний і статистичний матеріал щодо
випадків педофілії стосуються саме РКЦ, ми вимушені обмежитися
девіантологічним аналізом католицького церковного і мирянського
середовища. А матеріал для розвідок, дійсно, неосяжний, і його об-
сяги постійно приростають. Національні й міжнародні правозахисні
організації, визнані світові соціологічні центри, провідні наукові та
освітні установи, підрозділи національної поліції різних країн Європи
і США, авторитетні медіа ведуть свій власний облік (або ж соціоло-
гічні дослідження чи журналістські розслідування) сексуальних зло-
чинів, скоєних священиками проти дітей (серед найвідоміших:
City University of New York; Broken Rites Collective Inc.; John Jay Col-
lege of Criminal Justice; Criminological Research Institute of Lower Sa-
xony; SNAP (Survivors Network of Those Abused by Priests); 
Pew Research Center; CNN; часописи і газети «The Boston Globe»,
«The Gardian», «The Economist», «Der Spiegel», «The Sydney Morning
Herald» та ін.). Видається чимала кількість публіцистичних і дослід-
ницьких праць з проблем сексуальних збочень як системного явища
в Церкві: серед найвідоміших, писаних різними мовами, але нині до-
ступних англійською: Jenkins Ph. «Pedophiles and Priests: Anatomy of
a Contemporary Crisis» (2001), Bruni F. and Burkett Е. «Gospel of
Shame: Children, Sexual Abuse and the Catholic Church» (2002), Hanson
R. K., Pfäfflin F., Lütz M. «Sexual Abuse in the Catholic Church: Scien-
tific and Legal Perspectives» (2003), Doyle Т. Р., Sipe A. W. R., Wall P. J.
«Sex, Priests, and Secret Codes: The Catholic Church’s 2,000-Year Paper
Trail of Sexual Abuse» (2006, 2016), Podles L. J. «Sacrilege: Sexual
Abuse in the Catholic Church» (2008), McChesney K. L. «Sexual Abuse
in the Catholic Church: A Decade of Crisis, 2002-2012» (2011), McGlone
G. J., Sperry L. «The Inner Life of Priests» (2012), Hidalgo M. L. «Sexual
Abuse and the Culture of Catholicism: How Priests and Nuns Become
Perpetrators» (2012), D’Antonio М. «Mortal Sins: Sex, Crime, and the
Era of Catholic Scandal» (2013), Gillion C., Grace D. «Reckoning: The
Catholic Church and Child Sexual Abuse» (2014), O’Reilly J. T., Chal-
mers M. S. «The Clergy Sex Abuse Crisis and the Legal Responses»
(2014) та ін.).

Узагальнені натепер статистичні й соціологічні дані, оприлюднені
звіти і доповіді спеціальних комісій з розслідування сексуальних зло-
чинів свідчать, що сплеск зловживань припав на 60-70-ті роки ми-
нулого століття – саме в цей період їх частота стрімко наростає
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(зокрема, кількість повідомлень про наругу над неповнолітніми
віком від 11 до 17 років зростає вшестеро) – і за півтора-два десяти-
ліття починає так само різко спадати. Причини й соціокультурні
умови зниження «девіантного піку» досі жваво обговорюються, але
до головних чинників уже віднесені: наростання секуляризаційних
процесів, падіння впливу Католицької Церкви у суспільстві в цілому,
і в системі освіти зокрема, зменшення корпусу священиків, щодалі
зростаюча складність зберігати закритість церковних структур і при-
ховувати злочини в умовах лібералізації соціуму і употужнення
медіа, зміцнення інститутів захисту прав дитини.

Та навіть регресивна експонента злочинів щодо неповнолітніх –
не привід для соціального заспокоєння. Безжальна мова цифр опо-
відає про вкоріненість і масштаб таких девіантних практик.
å Згідно підрахунків, Сполучені Штати Америки визнані краї-

ною з найбільшою кількістю випадків сексуального насильства щодо
неповнолітніх, де криза всередині Церкви сягла «епідемічних мас-
штабів»; на другому місці за рівнем девіації опинилася Ірландія, далі
Австралія, Нова Зеландія, Канада, європейські країни, країни Латин-
ської Америки, Африки та Азії. 

Шерега скандалів вибухнула в дієцезіях Католицької Церкви в
США, починаючи з митрополії Бостона: в 2002 р. близько 500 осіб
звинуватили священиків митрополії у сексуальному насильстві.
Тільки протягом перших двох місяців тієї скандальної хвилі, що про-
котилася американськими штатами, у розбещенні дітей були звину-
вачені майже 100 священиків з 11 штатів (притому не тільки
«пересічних», але й представників вищого духовенства – кардинал
та архієпископи Лос-Анджелеса, Нью-Йорку, Мілуокі), що потягло
за собою відставку кількох католицьких ієрархів, судові процеси та
чималі штрафні санкції. 

У доповіді, складеній в 2004 р. Коледжем Джона Джея (John Jay
College of Criminal Justice) за дорученням Конференції католицьких
єпископів США, повідомляється, що за період 1950-2002 рр. перед
католицькими священиками було висунуто 10.667 звинувачень у роз-
тлінні неповнолітніх прихожан, а в злочинні дії втягнуті 4392 свя-
щеників і служителів Церкви, що складає 4 % усіх кліриків139 (утім,

139 The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests
and Deacons in the United States 1950-2002 / [A research study conducted by the John
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навіть ці показники багатьма були сприйняті як занижені через об-
ґрунтовані припущення, що багато жертв так і не наважилися за-
явити про себе, та сумніви у відвертості єпископального корпусу при
оприлюдненні масштабів зловживань у Церкві). Пізніше, аналогічні
дослідження, проведені світськими незалежними центрами, поши-
рили інформацію, що з 1950-го по червень 2015 року серед 116.153
католицьких священиків країни 5,6% були звинувачені у сексуальних
зловживаннях щодо дітей.

Створений згодом спеціальний Net-ресурс «BishopAccountabi-
lity.org» став своєрідним Інтернет-архівом порушених справ; за його
даними, проти Католицької Церкви було подано понад 3000 цивіль-
них позовів, причому декотрі з них призвели до виплат багатомі-
льйонних компенсацій жертвам сексуальної наруги (цікаво, що до
таких виплат були притягнуті переважно чернечі ордени єзуїтів,
францисканців і кармелітів).140 Рекордною лишається здійснена в
липні 2007 р. виплата Лос-Анджелеською дієцезією компенсації на
суму 660 млн. $, що й довела єпархію до межі банкрутства. Загалом
від середини ХХ ст. до початку «нульових» сім’ям потерпілих від
статевих злочинів у справах, порушених проти католицьких єпархій
в США, було виплачено 2,2 млрд. $ компенсацій; від 2003 по 2009
рр. розрахунки із 1551 позивачами у 375 справах потягли за собою
виплати понад 1,1 млрд. $ (сукупно виплати перевищили суму в 3
млрд. у 2012 р.); відтак з 2004 по 2011 роки 8 католицьких єпархій
оголосили про своє банкрутство, а 5 – звернулися по захист від банк-
рутування. Десятки справ були залагоджені таємно, коли значна фі-
нансова виплата ставала умовою нерозголошення факту злочину,
імені священика та позасудового врегулювання позову («The Boston
Globe» повідомляв, наприклад, що архідієцезія Бостона з 1992 по
2002 рр. у такий спосіб врегулювала справи зі звинувачення щонай-
менше 70-ти священиків). 

Поряд із тим, була й заснована соціальна мережа потерпілих від
сексуальних домагань з боку священнослужителів – відома як

Jay College of Criminal Justice the City University of New York]. — Washington DC:
USCCB, 2004. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.usccb.org/is-
sues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual —
Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-States-1950-2002.pdf
140 Див.: Documenting the Abuse Crisis in the Roman Catholic Church [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.bishopaccountability.org/ 
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SNAP141 – що накопичує власний банк даних скоєних злочинів і спо-
собів їх врегулювання, відтепер вже і по різних країнах і конфесіях.

Папа Бенедикт XVI, на понтифікат якого припав пік секс-скан-
далу та медійних атак на Церкву, не тільки був вимушений публічно
вибачитися перед потерпілими та заявити про несумісність педофілії
і священицького служіння, а й сам був звинувачений (2005 р.) у су-
довому процесі щодо приховування фактів сексуального насильства
над неповнолітніми техаськими хлопчиками (і скористався імуніте-
том Глави держави й суверенітетом Святого Престолу).

Відлуння цих подій відчувається американським суспільством по
сьогодні. Загальнонаціональне дослідження, проведене в березні
2013 р. Pew Research Center з метою визначити громадську думку
щодо найгостріших проблем в Римо-Католицькій Церкві, засвідчило:
найважливішою проблемою 34% опитаних назвали сексуальне на-
сильство, педофілію та пов’язані з цим секс-скандали; лише з вели-
ким відривом у рейтингу згадано про брак довіри до Церкви (9%),
не-сучасність (застарілість і низьку адаптованість до змін) і масову
втрату вірян (по 7%), лічені відсотки набрали позиції про брак кон-
сенсусу, консервативність і традиційність Церкви, опір контрацепції
(дуже непопулярний в соціумі), скорочення кількості священиків,
відсутність жінок-священиків та ін.142

å Уже до 2010 року торнадо скандалів, пов’язаних із сексуаль-
ною наругою з боку священиків, перемістився зі США до Європи.
В Ірландії, у відповідь на громадський фурор, викликаний повідом-
леннями медіа про сексуальні зловживання і насильства в католиць-
ких освітніх установах, уряд замовив спеціальне масштабне
дослідження. Створена з цією метою Комісія з розслідування насиль-
ства над дітьми (Commission to Inquire into Child Abuse) в травні 
2009 року оприлюднила звіт, який спирався на свідчення тисяч меш-
канців, огляд понад 200 католицьких навчально-виховних закладів,
інформацію від посадових осіб з понад 250-ти установ, і засвідчив
справжню епідемію сексуального і психологічного насильства у ка-

141 Див.: Survivors Network of Those Abused by Priests [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http:// www.snapnetwork.org/
142 U.S. Catholics See Sex Abuse as the Church’s Most Important Problem, Charity as Its
Most Important Contribution [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.pewforum.org/2013/03/06/us-catholics-see-sex-abuse-as-the-churchs-most-
important-problem-charity-as-its-most-important-contribution/
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толицьких училищах та дитячих інтернатах протягом усього ХХ сто-
ліття. У 2600-сторінковому звіті, що розтягся на 5 томів, Комісія
встановила, що за період 1975-2004 рр. від різних форм сексуального
насильства з боку священиків, монахів та церковного персоналу по-
страждало близько 2000 дітей обох статей (притому наголошено на
бідності та соціальній вразливості потерпілих); педофілія інкримі-
нувалася 46-ти священикам (найбільша кількість звинувачень вису-
нута проти членів ордену Християнських братів); сексуальне
розбещення, десятиліттями існуюче в деяких школах та дитячих бу-
динках для хлопчиків, охарактеризоване як «ендемічне»; а державні
інспектори – як такі, що виявили цілковите безсилля у виявленні та
припиненні зловживань143. Скандал посилився через інформацію, що
місцеві архієпископи Католицької Церкви в Ірландії знали про роз-
бещення малолітніх, але системно приховували ці злочини, ставлячи
репутацію Церкви вище захисту дітей, і в більшості випадків просто
переводили винуватців до інших парафій. Та в підсумку кількість су-
дових переслідувань була незначною.

В лютому 2002 року 18 релігійних орденів погодилися виплатити
компенсацію у розмірі понад 128 млн. € жертвам сексуальної наруги
за умови, якщо потерпілі відмовляться від подання судових позовів
та зберігатимуть у таємниці імена винуватців, хоча фактична сума
переданих коштів не перевищує й половини (про нездатність Церкви
розплатитися приголомшено сповістив архієпископ Дубліна)144. Папа
Бенедикт XVI вибачився перед потерпілими, та його лист лишив по
собі суперечливі враження: першоієрарху закидали, що він предста-
вив зловживання суто як внутрішню проблему Католицької Церкви
в Ірландії, але не наважився визнати це системною проблемою Все-
ленської Церкви. А в березні 2012 р. нового розголосу в країні набула
судова справа проти чорниці, звинуваченої у сексуальному насиль-
стві над 87 дівчатками.

143 Garrett P. M. A 'Catastrophic, Inept, Self-Serving' Church? Re-examining Three Reports
on Child Abuse in the Republic of Ireland  [Електронний ресурс] / Paul Michael Garrett //
Journal of Progressive Human Services, Vol. 24, Issue 1 (2013), Р. 43–65. — Режим до-
ступу: http://www.tandfonline.com/ doi/abs/10.1080/ 10428232.2013.740405
144 До слова, ірландські співзасновники асоціації потерпілих від зловживань SOCA
(Sexual Offences and Child Abuse) поширюють інформацію, що загальна компенса-
ція, яка мала б бути виплачена жертвам сягає близько 1.2 млрд €, тому названа сума
покриває лише 10 % від належної. 
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å У Північній Ірландії (що є частиною Сполученого Королів-
ства і політично незалежною від Республіки Ірландія) масштабні
розвідки з питань фізичного й сексуального насильства над дітьми
розпочалися в січні 2014 року і стали найбільшим в історії Велико-
британії дослідженням з девіантно-сексуальної тематики145. Відоме
як «Northern Ireland Historical Institutional Abuse Inquiry», воно три-
вало з 2014 по 2016 р. (звіт оприлюднений в січні 2017 року) і охоп-
лювало 22 дитячі установи, що діяли в країні з 1922 по 1995 рік.
Представники кількох католицьких орденів визнали факти насиль-
ства, але найвищий рівень сексуальних зловживань був виявлений у
чотирьох католицьких будинках для хлопчиків у районі Белфасту. Су-
дові справи і розслідування по наслідках звіту тривають по сьогодні.
å В Австралії з 1995 року понад 100 священиків і ченців РКЦ

з різних регіонів були звинувачені у сексуальних злочинах щодо не-
повнолітніх; у 2012 році поліція країни подала деталізовану інфор-
мацію про 40 смертельних випадків самогубства, безпосередньо
пов’язаних із сексуальними зловживаннями з боку католицького ду-
ховенства. Спеціально створена Королівська Комісія (Australian
Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse)
нещодавно оприлюднила звіт, згідно з яким проведені опитування
зафіксували майже 4,5 тис. інцидентів сексуального насильства; а за
період 1950-2009 рр. 7% австралійських священиків-католиків були
звинувачені у розбещенні дітей (до слова, в окремих дієцезіях на пів-
дні країни цей показник перевищив 15 %, а в деяких католицьких
орденах близько 40,4% членів постали перед звинуваченнями)146.
Звіт, що цікаво, містить деталізовані дані стосовно релігійного
складу звинувачених у сексуальному насильстві: серед 1880 осіб 597
(32%) – релігійні брати, котрі не входили до жодного ордену, 572
(30%) – священики, переважно бенедиктинці, селестинці, марійські
отці, 543 (29 %) – католики-миряни, 96 (5%) – релігійні сестри (ре-
лігійний статус ще 72 осіб не встановлений)147. У доповіді Комісії

145 Див.: Northern Ireland Historical Institutional Abuse Inquiry. Report Chapters [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.hiainquiry.org/historical-institutional-
abuse-inquiry-report-chapters
146 Child sex abuse royal commission: Data reveals extent of Catholic allegations [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.abc.net.au/news/2017-02-06/child-
sex-abuse-royal-commission:-data-reveals-catholic-abuse/8243890
147 Proportions of priests and non-ordained religious subject to a claim of child sexual
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було акцентовано, що Католицька Церква в Австралії не тільки не
сприяла проведенню розслідування, але всіляко прагнула прихову-
вати інциденти навіть після їх виявлення; звинувачені священики пе-
реводилися до інших парафій, документи не передавалися або
навмисне знищувалися. Королівською Комісією зроблені й невтішні
статистичні підрахунки: в середньому затримка між випадком на-
сильства і оприлюдненням цього факту чи офіційним позовом про
відшкодування становить 33 роки, тож значна кількість винуватців
напевне лишатиметься безкарною за строком давності або недієздат-
ністю (можливо, з цієї причини і досі недостатньо даних, аби визна-
чити поточні масштаби насильства та упевнитися в їх спаданні).

Нещодавно, в лютому 2017 р., оприлюднено відомості, що Като-
лицька Церква в Австралії таємно виплатила понад 276 млн. $ ком-
пенсації численним потерпілим від сексуальної наруги, найбільша
частка цієї суми передана орденом Християнських братів.
å В Німеччині громадськість була втягнута у вир секс-скандалів,

що вибухали у католицьких монастирях і коледжах, де облік жертв
сексуальної наруги серед вихованців ішов на десятки. Особливого роз-
голосу набули події 2010 року, коли в межах чергового скандалу на-
вколо Баварського монастиря «Етталь» спливло ім’я Георга Ратцінге-
ра – брата Папи Бенедикта XVI. Згідно з даними незалежного Інституту
кримінологічних досліджень з Нижньої Саксонії (Kriminologisches For-
schungsinstitut Niedersachse), фахівці якого вивчали проблему педофілії
на замовлення уряду, близько 150 священиків у Німеччині були звину-
вачені в сексуальних зловживаннях від 1990 р. (проте рівень зловжи-
вань і кількість винуватців були значно вищі у попередні десятиліття)148.
Частиною тодішніх реалій стає масовий вихід німецьких мирян з лона
Католицької Церкви, що було резонансним в країні, яка вже півтися-
чоліття розділена за конфесійною ознакою.
å У Бельгії вибухнуло кілька скандалів, пов’язаних із масовими

скаргами громадян у Федеральну Прокуратуру на розпусні дії като-

abuse 1950-2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.abc.net.au/
news/2017-02-06/child-sex-abuse-royal-commission:-data-reveals-catholic abuse/8243890
148 Child Sexual Abuse and Psychological Impairment in Victims: Results of an Online
Study Initiated by Victims / G. A. Schaefer, I. A. Mundt, С. J. Ahlers, С. Bahls [Елек-
тронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.tandfonline.com/doi/abs/
10.1080/10538712.2012.671800?src=recsys&journalCode=wcsa20
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лицьких священиків (так, в 2010 р. офіційно були подані 103 скарги,
у 2011 р. – груповий позов від 75 потерпілих). Католицька Церква в
Бельгії утворила спеціальну Комісію з розгляду скарг на сексуальні
зловживання, котра підготувала і оприлюднила 200-сторінковий звіт
про злочини проти дітей, який містив відомості щодо 300 випадків
та свідчення 124 жертв насильства – прояви педофілії були виявлені
практично в кожній єпархії, а 13 потерпілих вдалися до суїциду. Не-
вдовзі сотні скарг були спрямовані безпосередньо в Комісію (лише
за перші півроку її роботи надійшло 475 скарг).
å В Австрії на хвилі подій і медіа-істерії, що вже збурили низку

західних країн, була відкрита «гаряча лінія» для повідомлень про ви-
падки фізичного, сексуального та психологічного насильства щодо
неповнолітніх, вчинені священиками, ченцями та церковнослужите-
лями Католицької Церкви в Австрії. На підставі отриманих даних
(дзвінків від 234 чоловіків та 91 жінки) в листопаді 2010 р. був під-
готовлений звіт, який містив відомості про 422 винуватців, 63% з
яких були висвячені у священики.
å У Польщі засуджено за педофілію 27 священиків, проте Ка-

толицька Церква в Польщі відмовилася оприлюднити дані про мас-
штаби зловживань, навіть за минулі десятиліття, рівно як і
виплачувати компенсації потерпілим. Пік занепокоєнь поляків про-
блемою педофілії в церковному середовищі припав на 2013 рік, а
безкомпромісна позиція Церкви викликала помітну негативну реак-
цію, попри її високий авторитет в країні. Речники Церкви обмежу-
валися заявами, що державні органи не повинні тиснути на
священиків і вимагати розголошення відомостей, особливо тих, які
обороняє «печатка сповіді», та твердженнями, що масштаб зловжи-
вань є вкрай низьким.
å Практично одразу після гучних скандалів у США про злов-

живання місцевих католицьких священиків повідомляють медіа 
Філіппін. Вже у липні 2002 р. Конференція католицьких єпископів
Філіппін вибачилася за сексуальні домагання, скоєні священиками
протягом останніх двох десятиліть (а підозри стосувалися приблизно
200 із 7 тисяч священиків країни); доручила розробити порядок і
способи розгляду повідомлень про такі злочини і погодилася випла-
тити компенсацію в розмірі 50 млн. $.
å В Канаді найбільшого розголосу набула ситуація навколо ди-

тячого будинку у Сент-Джонсі, штат Ньюфаундленд, понад 300 ви-
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хованців якого висунули звинувачення у фізичному та сексуальному
насильстві проти членів ордену Християнських братів ще від кінця
1980-их рр. Орден, який порядкував будинком, подав на банкрутство
через численні цивільні позови про відшкодування збитків. Згодом,
подібні звинувачення лунали в бік священиків з різних терен Канади.
Значною медіа-подією в 2006 р. стала судова справа проти отця 
Ч. Г. Сильвестра, який визнав провину за 47 випадків сексуального
насильства над дівчатками віком від 9 до 14 років (з 1952 по 1989 рр.).
å Католицька Церква в Італії визнала в 2010 році, що за попе-

реднє десятиліття стало відомо про злочини близько 100 священи-
ків-педофілів.
å Не оминули подібні скандали Росію та Україну149. Але, що ці-

каво, тут про системні  «ендемічні» злочини, як і системну практику
їх приховування з боку Церков не йдеться: всі подібні випадки ви-
світлені як злочини окремих священиків-збоченців. Наразі кількість
прецедентів лічена, медіа роздмухує їх недовго, а громадськість
швидко втрачає до них інтерес. Інша річ, що на хвилі масового роз-
голосу девіантної поведінки католицького духовенства все більше
звертається увага на відкриті правопорушення і приховані таємниці
у православно-церковному середовищі. В останні два десятиліття
кілька резонансних судових процесів відбулися в РФ щодо кліриків
РПЦ: ігумена Авраамія, архімандрита Ісайі, ієромонаха Софронія,
церковнослужителя О. Берсенєва, викладача семінарії О. Андреєва,
священиків Р. Погребняка та А. Русанцова (митрополита Вален-
тина)150. 

Отже, чисельні випадки сексуального насильства над неповно-
літніми, здійснені священиками, церковнослужителями, вчителями
релігійних дисциплін, ченцями і чорницями, членами релігійних ор-
денів, десятиліттями ретельно приховувані Церквою, були масово
оприявлені і призвели до гучних скандалів, викриттів і звинувачень,
поліцейських і внутрішньо-церковних розслідувань, скарг і судових
позовів, пік яких припав на кінець ХХ ст. та перше десятиліття «ну-
льових». Справи були порушені не лише проти безпосередніх зло-

149 Інформацію про найгучніші справи в Україні див.: Сексуальна наруга священиків
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/
150 Втім, у 1990 р. Русанцов вийшов із лав РПЦ і заснував власну структуру, відому
як «Російська православна автономна церква» (РПАЦ).
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чинців, але й членів католицької ієрархії, які покривали факти на-
сильства та протидіяли притягненню винуватців до відповідальності,
захищаючи найперше репутацію Церкви, а не моральний обов’язок
чи інтереси дітей. Узагальнюючи перебіг тих подій, виділимо кілька
помітних тенденцій:

– розширення географії скандалів, пов’язаних із сексуальною на-
ругою священиків, від країн Західного світу до країн Африки
та Азії; чимдалі тим помітніше мапа «гарячих точок» відбиває
географію світового поширення католицизму;

– відтворення сексуальних зловживань щодо неповнолітніх як іс-
торично задавненого і системного девіантного явища в церков-
ному середовищі, рівним чином як і корпоративної практики їх
приховування і замовчування;

– небажання Церкви розкривати характер і масштаби проблеми
та відкрито співпрацювати з цивільними властями: неготовність
швидко і адекватно реагувати на моральні і правові виклики;

– складність, вибірковість і значна відтермінованість притягнення
винуватців до відповідальності; розрив між реальними (латент-
ними) і оприявленими масштабами педофілії в Церкві (перші є
напевне більшими, ніж розкриті, оприлюднені, доведені до су-
дової лави випадки151); 

– падіння соціальної довіри до Церкви внаслідок розголошення
масових випадків сексуального зловживання, підірвана репута-
ція католицького священництва та зниження авторитету церков-
них інституцій;

– використання як фактів реальних злочинів, так і спровокованих
медійних атак, що поширювали наклепи, недостовірну і непе-
ревірену інформацію, заради маніпуляції обуреною громадсь-
кістю, досягнення політичних цілей, фінансового шантажу
Церкви, тиску на ієрархів; 

– спроби притягти до відповідальності не тільки пересічних свя-
щеників-безпосередніх винуватців, а й представників вищих
щаблів церковної ієрархії; задіяти не тільки місцеві органи пра-

151 Важкість доведення справ до судового розгляду обумовлена, за твердженням по-
ліцейських установ, не тільки діями Церкви, що перешкоджають процедурі розслі-
дування і покривають злочини, а найчастіше відмовами жертв злочинів сприяти
розслідуванню та розголошувати болісну для себе інформацію.
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восуддя, а й національно- і міжнародно-правові організації та
інституції;152

– прискорене формування в межах внутрішньо-церковної полі-
тики спеціальної складової, пов’язаної з протидією і профілак-
тикою девіантної поведінки духовенства. 

Крім того, теоретичний інтерес викликають проведені соціоло-
гічні дослідження соціального і демографічного складу, статусних
характеристик і винуватців і потерпілих. По сьогодні найбільшим
таким дослідженням лишається вже згадувана Доповідь, підготов-
лена американською установою John Jay College of Criminal Justice.
Серед 3929 священнослужителів, які підпали під фокус аналізу (імена
звинувачених у педофілії та назви єпархій, де вони служили, не роз-
кривалися) понад половину, 56 %, становлять особи, проти яких було
висунуте лише одне звинувачення, 27% – два чи три звинувачення,
14% – 4-9 звинувачень, 3% (149 осіб) – 10 і більше звинувачень у зло-
чинах. Саме цим 3% винуватців була приписана відповідальність
майже за 3 тисячі жертв (з 10677 потерпілих молодше 18 років). 
Соціологічний профіль винуватців виглядає наступним чином153:

• майже 70% священиків були висвячені до 1970 року;
• половина (50%) на час першого випадку були не старші за 

35 років;
• близько 7% свого часу стали жертвами фізичного і сексуального

насильства;
• 19% мали проблеми з алкоголем чи наркотиками (9% повідо-

мили, що вживали алкоголь чи наркотики під час вчинення зло-
чину); 39% пропонували своїм жертвам алкоголь чи наркотики;

• для 38,4% сексуальні зловживання тривали протягом року, для

152 Наприклад,  представникам Ватикану довелося звітувати з проблеми сексуального
насильства над неповнолітніми з боку католицьких священиків на відкритих слу-
ханнях в Комітеті з прав дітей при ООН; а представникам національних Єпископсь-
ких Конференцій взаємодіяти зі спеціальними урядовими комісіями (Королівською
Комісією в Австралії, Парламентською комісією в Бельгії, урядовою Комісією в Ір-
ландії і т.п.). 
153 The Nature and Scope of the Problem of Sexual Abuse of Minors by Catholic Priests
and Deacons in the United States 1950-2002 / [A research study conducted by the John
Jay College of Criminal Justice the City University of New York]. — Washington DC:
USCCB, 2004. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.usccb.org/is-
sues-and-action/child-and-youth-protection/upload/The-Nature-and-Scope-of-Sexual-
Abuse-of-Minors-by-Catholic-Priests-and-Deacons-in-the-United-States-1950-2002.pdf
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21,8% – тривали від одного до двох років, для 28% – від двох
до чотирьох років; для 10,2% – від п’яти до дев’яти років, для
1% – десять і більше років;

• обвинувачення виявилися безпідставними для 824 священиків,
недостовірними – для 345;

• приблизно у 20% випадків на момент звинувачення винуватці
або пішли у небуття або «були неактивні», і за таких обставин
жодного розслідування не проводилося;

• 81% потерпілих становили хлопчики і юнаки.
Визначено, що серед постраждалих дітей – 22,6% були віком до

10 років (притому частка сексуальних злочинів проти дівчат є
вищою, ніж проти хлопчиків), 51% – від 11 до 14 років, 27% – від 
15 до 17 років. 

А втім, проекція отриманих даних на американське суспільство
в цілому призвела до висновку, що рівень насильства з боку като-
лицьких священиків є рівним або навіть нижчим, порівняно із за-
гальними показниками масштабів педофілії серед чоловіків154. 

Щоправда, проведені соціологічні й статистичні дослідження,
попри їх масштабність, досі викликають більше запитань, аніж від-
повідей, і це майстерно продемонстрував письменник і журналіст,
священик-єзуїт і провідний аналітик низки католицьких видань (пе-
редусім, «National Catholic Reporter») Томас Дж. Ріс155: 4% звинува-
чених у сексуальному насильстві священиків – це краще чи гірше,
ніж частка девіантів серед носіїв інших професійних груп – вчителів,
вихователів, юристів, психологів, соціальних працівників? Якою є
реальна кількість жертв сексуального насильства – невже повідом-
лені і розголошені випадки відображають справжні масштаби злов-
живань, чи «спливла» тільки видима частина айсбергу? Скільки
злочинів викриється через 10-15 років, з урахуванням відтермінова-
ності злочинного акту і часу його викриття? Чи справді більше по-
ловини священиків, які отримали одне-однісіньке звинувачення,
були «одноразовими правопорушниками»? Чи безпечним було знову
повернути кожного з них до служби і спілкування з дітьми? Якщо
81% потерпілих – хлопчики і юнаки, чи не пов’язані глибинно ви-

154 Priests Commit No More Abuse Than Other Males [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: http:/ /www.newsweek.com/priests-commit-no-more-abuse-other-males-70625
155 Reese T. J. Facts, Myths and Questions [Електронний ресурс] / Thomas J. Reese. —
Режим доступу:  http://www.americamagazine.org/content/article.cfm?article_id=3497
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падки педофілії з практикою гомосексуалізму? Яка частка подібних
зловживань існує нині в семінаріях та інших духовних навчальних
закладах? Напевне, відповіді на ці питання підкаже тільки час.

Нагадаємо, що зібрані і розголошені дані стосувалися переважно
другої половини ХХ ст. (1950-2002 рр.). Уже по спаданні хвилі секс-
скандалів та медійних нападів, Святий Престол на підставі новіших
відомостей визнав, що за період з 2001 по 2010 рік були втягнуті у
сексуальні зловживання близько 3-х тисяч священиків віком до 
50 років156. Жертвами наруги ставали діти і підлітки обох статей, най-
частіше віком від 11 до 14 років, в окремих випадках – і малолітні,
до 3-х років. 

На тлі викритих масштабів злочинності і, не меншою мірою, полі-
тики «подвійних стандартів» з боку РКЦ (коли заяви щодо готовності
до розслідування злочинів і покарання винуватців та публічні виба-
чення ієрархів поєднувалися зі знищенням, замовчуванням та прихо-
вуванням інформації, протидією розслідуванням, практикою таємного
залагодження справ і судових позовів) рівень довіри до Католицької
Церкви і персональні рейтинги Папи Бенедикта XVI різко впали.157

Частка респондентів, які позитивно оцінювали діяльність Папи в рам-
ках вирішення скандалів, скоротилася з 39% до 12%, а, відповідно,
тих, хто поставився до роботи Папи критично, зросла до 71%.158

В останні роки понтифікату Бенедикта XVI спостерігалося збіль-
шення зафіксованих випадків сексуального насильства над дітьми –
скоріше за все, йдеться не про збільшення частоти і масовості таких
злочинів, але про поступовий відхід Церкви від практики їх замов-
чування і приховування.159 Згідно з даними, що їх оприлюднили в
Женеві представники Ватикану на відкритих слуханнях ООН з про-

156 Lewis A. Looking behind the Catholic sex abuse scandal / Aidan Lewis [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://news.bbc.co.uk/2/hi/8654789.stm
157 Показово, що у вересні 2011 року від імені Мережі жертв наруги з боку священи-
ків був поданий позов до Міжнародного кримінального суду в Гаазі про те, що Папа
Бенедикт XVI, кардинал Анджело Содано (декан Колегії кардиналів), кардинал Тар-
чізіо Бертоне (тодішній Державний Секретар Святого Престолу) та кардинал Вільям
Левада (префект Конгрегації віровчення) вчинили злочин проти людства, бо, як
очільники Церкви, долучені до систематичного приховування інформації, що уне-
можливило покарати винних у насильстві та запобігти новим злочинам. 
158 Broad Criticism of Pope Benedict’s Handling of Sex Abuse Scandal [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.pewforum.org/2010/04/07/broad-criticism-of-
pope-benedicts-handling-of-sex-abuse/
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блеми сексуального насильства над дітьми: якщо в 2008-2009 рр. за
рішенням церковного суду чи вказівкою Папи було позбавлено ду-
ховного сану 171 священика-винуватця, то в 2011-2012 роках ця
цифра сягнула вже 400.

До честі Бенедикта XVI, він узяв на себе моральний обов’язок зус-
трітися з потерпілими в США, Австралії, Німеччині, Мальті, Вели-
кобританії. Проте, позиція Папи, його вибачення та скарги на
недостатню пильність Церкви й оперативність реагування на про-
блему сексуальної наруги, часто сприймалися як «розгубленість» (а
політика Церкви – навпаки, як цілком «пильна» і «оперативна», але
у справі приховування злочинів); до того ж самий факт секс-сканда-
лів, розголошення масштабів педофілії та гомосексуалізму в Церкві
вважають одним із чинників, що спонукав Папу дочасно зректися
Престолу.

Папа Франциск, як і його попередник, вимушений вибачатися
перед жертвами наруги з боку священиків – але перепрошувати вже
не тільки «за гріхи та тяжкі злочини сексуального насильства», але
й за «гріхи бездіяльності» з боку церковної ієрархії. Уже в перший
рік свого понтифікату новий Папа дав обітницю покарати священи-
ків, викритих у сексуальних злочинах, і посилив санкції Ватикану
за насильство щодо неповнолітніх, наступного року – вніс поправки
до чинних норм канонічного права та заснував дорадчі органи у
справах протидії педофілії в Церкві.

В інтерв’ю світським медіа Франциск порівнює злочини щодо не-
повнолітніх із проказою, яка вразила Римо-Католицьку Церкву, і обі-
цяє протистояти цій пошесті найсуворішим чином, проводячи
політику «нульової терпимості» («zero tolerance») до зловживань.
Посилаючись на інформацію, подану радниками, Папа називає
цифру 2% як частку священиків-педофілів160. Неважко підрахувати:
у масштабах Церкви це означає, що злочини сексуальної наруги
здійснювали і здійснюють близько 8 тисяч осіб із 414-тисячних лав

159 До слова, в кінці 2013 р. Й. Ратцінгер порушив добровільну обітницю мовчання,
і в особистому листі до італійського письменника П. Одіфредді категорично відки-
нув усі звинувачення на свою адресу у приховуванні інформації та перешкоджанні
розслідуванню сексуальних злочинів кліриків.
160 Русская служба ВВС. Интервью Папы Франциска газете «Reppublica» [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bbc.com/russian/international/
2014/07/140713_pope_priests_paedophiles
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католицького духовенства (і напевне у кілька разів більшою є частка
тих, хто ці злочини приховує). В травні 2017 р. Папа Франциск під-
твердив, що темпи розгляду справ Конгрегацією віровчення є доволі
повільними, і своєї черги ще чекають майже 2 тисячі справ про ви-
падки сексуальної наруги (якщо раніше такі випадки лишалися на
розгляд місцевих єпархій, то від 2001 року про кожен інцидент по-
відомляють у Ватикан).161

В цілому, відповіді Римо-Католицької Церкви на звинувачення у
сексуально-девіантній поведінці її духовенства можна відчитати на
трьох структурних рівнях: 

• єпархіальному;
• на рівні Єпископських Конференцій, як особливих органів Цер-

кви із чітко встановленими повноваженнями;
• на рівні Ватикану. 
Всі перелічені рівні були почергово задіяні мірою наростання кри-

зових проблем і чимдалі – тим помітнішою здавалася їх активність.
Відтак на єпархіальному рівні відповідь на висунуті звинувачення

ставала юрисдикцією місцевого єпископа чи архієпископа, котрий
на власний розсуд вирішував цю проблему (декому це вдалося доволі
успішно, не доводячи справи до публічного скандалу і судових по-
зовів, дехто ж не впорався із проблемою, ігноруючи її серйозність,
чи не віднайшов адекватних і ефективних рішень). У більшості ви-
падків, коли внутрішнє розслідування в єпархії  проводилося – його
результати не повідомлялися державним правоохоронним органам,
але чинився опір слідчим діям і кримінальним провадженням. Чи-
мало єпархій направили правопорушників на психологічне чи пси-
хіатричне лікування та оцінку ризику повторного правопорушення
(так, в США у 2004 році майже 40% звинувачених священиків брали
участь у програмах психіатричної допомоги) або переводили їх до
інших парафій (навіть неодноразово), де ті знову мали особисті кон-
такти з дітьми. Лічені з обвинувачених священиків були позбавлені
сану, деякі – заарештовані, ще менше – ув’язнені (за статистикою,
лише 2 % священиків, які розбещували дітей, були засуджені до
ув’язнення). Частина ж отців, з причин похилого віку або недоведе-

161 Pope Francis acknowledges 2,000-case backlog in sex abuse cases [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.sfgate.com/news/crime/article/Pope-acknowl-
edges-2-000-case-backlog-in-sex-abuse-11144008.php. 
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них звинувачень, так і не були піддані відповідальності за каноніч-
ним і кримінальним законодавством.

На рівні Єпископських Конференцій випадки сексуального на-
сильства ще від середини минулого століття розглядалися як «ду-
ховна проблема», яка потребує і «духовних рішень» – молитов,
сповіді, покаяння, духовних ліків єпітимії. З кінця 1960-их років, під
впливом розвитку психіатричної науки, у західному світі набуває по-
ширеності новий погляд – про користь психіатричної і психологічної
допомоги винуватцям: тож педофілія розглядалася як різновид за-
лежності, яку можна лікувати й стримувати, а по лікуванні знову за-
лучати священика до роботи (особливо такої, що не передбачає
особистих контактів з дітьми). Назагал до середини 80-их р. м. ст.
випадки педофілії перебували у компетенції дієцезій; вірогідно, про
них майже не повідомлялося до Конгрегації віровчення. Тож у роз-
пал секс-скандалів Єпископські Конференції зіткнулися з фактичною
відсутністю спеціального порядку розгляду таких звинувачень, ал-
горитму співпраці з правоохоронними органами, процедур повідом-
лення про звинувачення (аналогічні проблеми, до речі, мала і
цивільна влада щодо взаємодії з церковними інституціями та кримі-
нального провадження у випадку сексуальних злочинів з боку духо-
венства), не кажучи вже про комплекс заходів із запобігання
сексуальному насильству над неповнолітніми. Лакуни канонічного
права стали очевидними.

Натепер, розроблюючи власні директиви та інструкції з питань
унебезпечення церковного середовища від сексуальних зловживань,
Єпископські Конференції, звісно, враховують рекомендації, надані
Конгрегацією віровчення. Проте, ці рекомендації не мають статусу
норм церковного права та не передбачають жодних спеціальних ме-
ханізмів застосування. Як наслідок, кожна з Єпископських Конфе-
ренцій обирає власну політику вирішення цієї проблеми – від
дисциплінарної до соціально-гуманітарної, від співпраці з право-
охоронними і судовими органами до традиційної непрозорості цер-
ковного життя. Скажімо, Єпископська Конференція США у червні
2002 р. ухвалила політику нульової терпимості до випадків сексуаль-
ного насильства і оприлюднила «Хартію захисту дітей і молоді», що
містила рекомендації щодо створення безпечного церковного сере-
довища для неповнолітніх і молоді, комплексних процедур розгляду
скарги на клірика, оперативного реагування на звинувачення, дис-
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циплінарних покарань порушників, співпраці зі світською владою
тощо162. Конференція єпископів Німеччини обрала напрям допомоги
жертвам, зцілення і примирення потерпілих, посилення заходів щодо
профілактики злочинів та конструктивного співробітництва з пра-
воохоронними і судовими світськими органами. А Конференція
єпископату Польщі, заперечуючи сексуальне насильство як про-
блему Костела, спрямовує основні зусилля на пастирську опіку сімей
та сімейного виховання.

Що стосується вищого рівня церковної влади. Ще у 1983 році Ва-
тикан оприлюднив переглянутий Кодекс канонічного права, норми
якого в галузі сексуальних злочинів були чинними до травня 
2001 року163. Відтоді, за особливим Папським рескриптом Івана-
Павла ІІ «Motu proprio», злочини педофілії стали ексклюзивною ком-
петенцією Конгрегації віровчення і особисто Папи. В рескрипті т.зв.
«гріх проти шостої заповіді Декалога», який клірик вчинив з непов-
нолітніми, оголошено смертельним гріхом, а особа, що його здійс-
нила, підлягала покаранню аж до позбавлення сану. Таким чином,
Конгрегація віровчення отримала широкі й ексклюзивні повнова-
ження для розгляду випадків сексуального насильства, до того ж
деякі з них направлялися на розгляд безпосередньо Папі. Спеціальні
повноваження були надані Конгрегації і від Бенедикта XVI.

Доречно вказати, що Святий Престол є учасником Конвенції ООН
із захисту прав дитини, що юридично зобов’язує його унебезпечити
неповнолітніх від будь-яких видів насильства. Проте, хоча Конвен-
ція і була ратифікована ще в 1990 році, фактично з 1994 по 2012 р.
Ватикан не подавав жодних доповідей про хід її реалізації. Виму-
шена активізація діяльності в цьому напрямі припадає лише на ос-
танні роки.

162 Спеціальні розвідки, проведені у 2006 р. Єзуїтським центром прикладних дослід-
жень Джорджтаунського Університету, виявили, що католики не знали про конкретні
заходи, вжиті Церквою, але 78% вірян рішуче схвалили політику співпраці Церкви
з цивільною владою по випадках звинувачень кліриків у сексуальному насильстві.
163 Згідно з канонами 1397, 1399 (Ч.ІІ, кн. ІV Кодексу), до винуватців могли бути за-
стосовані такі санкції: заборона або примусовий  припис проживати у певному місці
чи території; позбавлення влади, посади, обов’язків, повноважень, привілеїв, ми-
лостей, звань, відзнак; переведення на іншу посаду; у найтяжчих випадках – по-
збавлення статусу клірика. Див.: Кодекс канонического права (CODEX IURIS
CANONICI) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// www.vatican.va/archive/
cod-iuris-canonici/russian/codex-iuris-canonici_russian.pdf.
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У 2010 році Ватиканом були переглянуті терміни судимості свя-
щеників після досягнення потерпілим повноліття та спрощені про-
цедури звільнення з посад священиків-педофілів. До того ж,
єпископам, очільникам католицьких осередків по всьому світі було
рекомендовано розробити до 2012 р. чіткі та узгоджені процедури
розгляду заяв про сексуальне насильство, співпрацювати з поліцією
та поважати відповідні місцеві закони при розслідування злочинів
духовенства (повторимося, що ці рекомендації не мають статусу
норм церковного права).

Ще за два роки, у 2012 р., при Папському Григоріанському уні-
верситеті в Римі створюється Центр захисту дитини («Il Centre for
Child Protection») як частина академічної структури Інституту пси-
хології. Центр нині тісно співпрацює з факультетом теології, кано-
нічного права і соціальних наук згаданого Інституту, та десятками
факультетів інших академічних закладів (головно, медичного, пси-
хологічного, теологічного, суспільствознавчого профілю), опікується
широкою просвітницькою діяльністю, провадить он-лайн навчання
для «пастирських професій», розробляє заходи із запобігання сексу-
альним та іншим зловживанням проти дітей та формування церков-
ного середовища, яке б унеможливило такі злочини. «Ми
пропонуємо освіту і формацію, – стверджує директор Центру, о. Ганс
Цоллнер, – які можуть бути адаптовані до різних мов та різних міс-
цевих і соціокультурних контекстів, одночасно будучи частиною
спільного глобального проекту захисту неповнолітніх»164.

В березні 2014 р. Папою Франциском була заснована Папська Ко-
місія у справах захисту неповнолітніх (Pontificia Commissione per la
Tutela dei Minori), Статут якої затверджений в квітні 2015 р.165 Цей
орган об’єднує фахівців з різних галузей та виконує дорадчу фун-
кцію. Очікується, що Комісія не тільки випрацює спеціальні наста-
нови для священиків у різних країнах світу, з урахуванням соціальних
і культурних відмінностей, а й розробить комплекс заходів із вияв-
лення потенційних педофілів ще до моменту їх висвячення.

164 Інтерв’ю з директором Центру захисту дитини, деканом Інституту психології і
проректором з навчальної роботи Папського Григоріанського університету о. Гансом
Цоллнером в перекладі українською див. за посиланням: https://risu.org.ua/
ua/index/expert_thought/interview/66332/
165 Офіційний сайт Папської Комісії у справах захисту неповнолітніх: http://www.vat-
ican.va/ roman_curia/ pontifical_commissions/tutela-minori/index_it.htm
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В цілому, РКЦ не тільки засудила злочинні дії, спроби їх прихо-
вування і замовчування, і не лише вибачалася і визнавала провину, а
й зробила серйозні кроки для запобігання сексуальному насильству
всередині церковної спільноти.

І, нарешті, питання, яке не можна облишити поза розглядом –
причини, що обумовлюють поширення і відтворення педофілії серед
духовенства та її нинішній системний характер у релігійному сере-
довищі. Питання, на яке в принципі не може бути простих і одно-
значних відповідей, бо детермінація будь-якого типу девіантної
поведінки – результат комплексного впливу численних соціальних,
культурних, особистісних, біогенетичних чинників. У науковій, пуб-
ліцистичній, церковній літературі та нескінченних медіа-текстах ви-
словлені різні припущення, висунуті й обґрунтовані альтернативні
точки зору; у пошуках аргументів звертаються як до історичних фак-
тів, так і до новітніх психіатричних гіпотез, – але й досі проблема
не втрачає своєї гостроти. На наш погляд, серед причин стійкого іс-

нування і відтворення сексуальних девіацій в середовищі духовен-

ства найсерйозніше обговорюються такі.
По-перше, порівняно високий рівень безкарності винуватців, за-

хищених корпоративними інтересами Церкви та її сакральним авто-
ритетом як інституції-посередника між Богом і людством –
авторитетом, ще й досі доволі високим, навіть у ліберальних, полі-
конфесійних суспільствах. Традиційна для Церкви політика прихо-
вування і замовчування подібних злочинів, стійкий опір публічності
і світським розслідуванням, рідкісні випадки суворих покарань, на-
томість поширена практика м’яких дисциплінарних санкцій – у ви-
гляді переведення винуватців з однієї парафії до іншої чи низки
психологічних консультацій – на думку багатьох дослідників, тільки
сприяють девіантній поведінці кліриків. Водночас політика покри-
вання злочинів несе важливе функціональне навантаження, вико-
нуючи завдання збереження репутації Церкви, її іміджу як носія і
захисника заповіданої моральності. Не зайве врахувати, що подібна
практика первинного захисту репутації, а не потерпілих, слугує не
тільки для оборони морального авторитету Церкви, а й для захисту
її фінансових інтересів (зокрема, є способом унебезпечити місцеві
бюджети від витрат на компенсації потерпілим).

По-друге, вплив секулярного оточення, в якому функціонує Цер-
ква, з його ліберальними цінностями, свободою сексуальної пове-
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дінки, відкритим інтересом до сексуальних питань та різким змен-
шенням табуйованих тем, культом приватності, вкоріненими девіант-
ними практиками тощо, яке інфікує церковне середовище своїми
хворобами і збоченнями. Звертається увага на те, що медіа-простір,
ставши проекцією, носієм і транслятором усіх вад суспільної пове-
дінки, а відтак і латентною загрозою для морального і психічного
здоров’я дитини, нині заражений пропагандою педофілії та «педо-
фільної субкультури». Серед об’єктивованих наслідків – зниження
вікових меж початку статевого життя, істеричний інтерес до статевих
стосунків, заохочення сексуальної розкутості дітей і підлітків.

Інколи Церкву розглядають і як своєрідного «цапа відбувайла» за
надмірну емансипацію стосунків у західному суспільстві періоду 70-
их років ХХ ст., з його трендовими закликами до вільного кохання і
сексуальних контактів з дітьми.

По-третє, помітні культурні розбіжності в різних регіонах світу,
де здійснюють духовну службу священики. Ці культурні розбіжності
часом є надзвичайно виразними, стосуються і різних способів орга-
нізації сімейного життя, і традиційного ставлення до дітей, і рівня
суспільного авторитету Церкви та священнослужителів (аж до від-
вертого вклоніння їм серед окремих племен Африки), і санкціоно-
ваних моделей гендерної і сексуальної поведінки, і типових реакцій
на розпусну поведінку, і припустимих сфер втручання у приватне
життя. Разючі культурні відмінності між спільнотами католиків по
всьому світі безпосередньо впливають на оцінку тих чи інших мо-
делей поведінки з дітьми як девіантних: від майже істеричного став-
лення американців до проблем сексуального насильства, де дотик
може стати приводом для судового позову у сексуальних домаган-
нях – до традиційної культури філіппінців, для яких відмова торка-
тися чи пестити дитину постає як щось дивне, навіть нездорове.
Отже, різна реакція соціального оточення на педофілію (аж до бай-
дужості та ігнорування) криє девіантогенний потенціал.

До слова, в інформаційних повідомленнях рідко зустрічаються
випадки сексуального зловживання в країнах «третього світу», а
будь-які «вражаючі» статистичні дані тут просто відсутні. На думку
незалежних дослідників, цей факт можна пояснити в різний спосіб:
як більшим психологічним здоров’ям духовенства в цих регіонах,
так і тим, що місцеві мас-медіа та широкий загал в силу особливос-
тей традиційної культури просто не готові до відвертого і публічного
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обговорення подібних питань, а чутки так і не досягають рівня фор-
мальних звинувачень.

По-четверте, комплекс проблем внутрішньо-церковної організа-
ції. До числа цих проблем відносять: авторитарний характер церков-
ного устрою; неадекватні дії церковної влади у випадках зловживань;
характер стосунків між єпископатом і підлеглими священиками,
особливо в момент вирішення кризових проблем; канонічно-правова
неопрацьованість відповідних норм; проблеми обігу інформації між
різними рівнями церковної ієрархії; прорахунки і недоліки у системі
формування священицького корпусу, навчання і підготовки до па-
стирської діяльності; корупційні практики і зв’язки; неготовність
Церкви до радикальних змін.

По-п’яте, що, на наш погляд, вартує виділення в окрему позицію –
історично сформована всередині Церкви специфічна девіантна суб-
культура. Передумовами її формування стала практика гендерного
відбору священнослужителів та запровадження інституту целібату,
а чинниками оформлення і усталення – теологічно виплекана ідея
моральної вищості священства серед інших суспільних страт, від-
носна закритість церковних структур від світського суспільства, со-
ціально-ізольований і корпоративний характер чернечого життя,
безкарність винуватців за скоєння «світських» злочинів, практика
приховування девіантної поведінки кліриків (у т.ч. особливі релігійні
засоби накласти «печатку мовчання» на вуста потерпілих і свідків),
систематичні придушення базових сексуальних потреб та вимушено-
спотворені способи їх задоволення тощо. На її відтворення вплинуло
і зниження моральних стандартів духовенства, і послаблення філь-
трів добору нових кандидатів.

Безумовно, тема взаємозв’язку целібату і педофілії – одна з най-
більш дискусійних і ризикованих. Думки експертів розійшлися ра-
дикально: від твердження про безпосередній вплив інституту
целібату на статеву поведінку кліриків – до категоричного запере-
чення кореляції між цими явищами, із посиланням на статистику,
згідно з якою частка педофілів серед інших категорій населення
вища, ніж серед духовенства. (Зрештою, решта 96% католицьких
священиків, окрім згаданих 4% педофілів, не винні у зловживаннях,
хоча й обмежені целібатом, а серед мирян переважну кількість ви-
нуватців – близько 90% – складають саме одружені чоловіки). 
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Правознавці, експерти, очільники міжнародних центрів із захисту
дітей наполягають, що медіа-розголос навколо Вселенської Церкви
зовсім не означає, що проблема педофілії – винятково її хвороба, або
РКЦ вражена нею більше за будь-яку іншу конфесію. Філіпп Джен-
кінс, професор історії та релігієзнавства, автор книги «Педофіли і
священики: Анатомія сучасної кризи», доводить: тривалі, понад 20-
річні, дослідження не дали жодних доказів на користь того, що ка-
толицьке духовенство або безшлюбне духовенство інших конфесій
більшою мірою втягнуте в сексуальне насильство, аніж священики
будь-яких інших деномінацій чи навіть миряни. Практично кожна
релігійна традиція генерує власну частку зловживань: бази даних
містять інформацію про сексуальне насильство в усіх провідних про-
тестантських деномінаціях, серед харизматів, мормонів, свідків
Єгови, юдеїв, буддистів, крішнаїтів тощо. Завважимо, що окремі ан-
гліканські єпархії теж підійшли до межі банкрутства внаслідок ма-
сових судових позовів через десятиліття систематичного насильства,
хоча Англіканська Церква і не вимагає целібату для свого духовен-
ства166.

А все ж, перед Римо-Католицькою Церквою надзвичайно акту-
ально постало питання лібералізації приписів щодо особистого
життя священництва, найперше – скасування целібату, хоча б для
нижчого духовенства. До слова, багатостолітня історія ранньої цер-
кви, яка не забороняла шлюб священиків, традиція східного христи-
янства, ліберальний устрій протестантизму дають приклади
успішної інтеграції інституту шлюбу в церковне середовище. Свя-
тість обітниці безшлюбності як Божого дару Церкві оберігається і
захищається єпископатом і Папою та, можливо, така святість колись
буде віднайдена і в сімейному житті.

Але підкреслимо, в даному разі йдеться не тільки і не стільки ок-
ремішньо про інститут целібату, скільки про сформовану девіантну
субкультуру, тобто сукупність девіантних цінностей, норм, зразків
поведінки, способів їх приховування від світського середовища, са-
мовиправдання і само-санкціонування – субкультуру, що транслю-
ється століттями в церковному середовищі, і масштаби якої напевне
є історично змінними.

166 Jenkins  Ph. The myth of the «pedophile priest» /  Philip Jenkins [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://old.post-gazette.com/forum/comm/20020303edjenk03p6.asp
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По-шосте, відтворення в кожному поколінні, в усіх суспільствах
і в усіх соціальних стратах (з будь-яким рівнем освіченості  і доходу),
в усіх етнічних та релігійних групах постійної частки хворих на сек-
суальні девіації, серед яких однією з найпоширеніших є педофілія
(переважно серед чоловіків і вкрай рідко серед жінок)167. Відтак, усі
структури, так чи інакше пов’язані з роботою серед дітей і підлітків,
«притягують» людей, котрі шукають заборонених контактів з непов-
нолітніми; не виняток – і лави духовенства.

В кожному разі, у суспільстві шириться розуміння того, що про-
блема педофілії священиків – не є суто внутрішньою проблемою
Церкви. Церква нездатна врегулювати її винятково власними силами,
навіть найефективнішими реформами і канонічним нормотворен-
ням, спеціальними Центрами і прирощенням досвіду медіа-змагань,
широкими просвітницькими кампаніями і адекватними дисциплі-
нарними санкціями. Завдання створення безпечного для дітей соці-
ального середовища – нездійсненне без задіяння впливу інших
соціальних інститутів,  сім’ї і родинних цінностей, освітньо-вихов-
них установ і громадських організацій, правоохоронних і судових
органів, плекання духовної культури і реалізації морально-оздоров-
люючих суспільство програм. На часі, щоб розуміння цього про-
никло і в Церкву.

167 За міжнародною класифікацією хвороб, яку складає Всесвітня організація охо-
рони здоров’я, у 1965 році педофілія була віднесена до категорії статевих збочень,
у 1973 році – названа «відхиленням», у 1993 році – порушенням сексуальної орієн-
тації. Попри це, чимало психіатрів відносять педофілію не до хвороб, а до набутих
соціальних девіацій.
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А вот еще учинилось великое зло: 
некоторые монахи, многим людям

на соблазн и на смятение и погибель, 
скверное беззаконие творят –  

содомскую пагубу, за что 
от множества народов и от иноверных 

бывает поношение и укоризна вере
(Инок Вассиан)

Думаю, и чисто светское сознание 
не сможет дать положительной оценки 

столь вопиющему лицемерию: 
эти иерархи ночью участвуют

в гомосексуальных играх, а днем они же 
с кафедры обличают «гейропу».

(Протодиакон Андрей Кураев)

Якщо людина – гей,
і з доброї волі й щиро шукає Бога,

то хто я такий, щоб судити її?
(Папа Франциск)

Така делікатна (а почасти і провокативна) тема як гомосексуалізм
включена у контекст наших розвідок принаймні з кількох причин. 

По-перше, мало яке явище в історії європейського суспільства так
«маятниково» змінювало свою полярність за шкалою «норма – де-
віація» (від звичної і вкоріненої моделі сексуальної поведінки в ан-
тичному світі до затаврованого суспільством і релігією злочину в
середньовіччя та Новий час, і знов – до припустимої і легалізованої
форми стосунків у світському ліберальному соціумі). 

По-друге, гомосексуальна поведінка набула надзвичайно розбіж-
ного аксіологічного і нормативного виміру в історії релігійних ві-
ровчень і практик: від сакрального компоненту містерій чи
оргіастичних культів Давнього світу – до одного з найтяжчих гріхів
у традиції авраамічних релігій (а сьогодні ці розбіжності пронизують
і збурюють плюралістичне християнське середовище). 
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По-третє, приклад гомосексуалізму увиразнює суперечливе спів-
відношення комплексів загальносуспільних і релігійних девіацій:
притому не тільки в аспекті їх часткового співпадання/розходження,
але і взаємного впливу (зокрема, яким чином зміни у загальносус-
пільних уявленнях щодо норми й анормальності впливають на роз-
мивання структури релігійних девіацій). 

По-четверте, гомосексуалізм, знов-таки, є зручним прикладом
продемонструвати, наскільки розбіжні функції здатні виконувати ті
ж самі девіантні феномени в різних суспільних середовищах (у да-
ному разі, світському і релігійному).

Приступаючи до розгляду цих питань, спершу коротко окреслимо
ті зміни, що їх зазнало ставлення до гомосексуалізму в західному
суспільстві.

Серед наукових кіл вважається доведеним, що гомосексуальні
стосунки супроводжували всю історію людства, виконуючи доволі
важливі соціальні функції, особливо на ранніх щаблях історії. В ро-
довому суспільстві, як показують етнографічні й культурологічні до-
слідження, гомосексуальні контакти (як правило, чоловічі) нерідко
ставали частиною первісних релігійних ритуалів (танців, магічних
практик, спілкування з духами, культу родючості) і таїнств (ініціації)
та чинником упорядкування внутрішньо-племінних відносин.168

З бігом часу, у традиційних суспільствах, заснованих на принци-
пах сексизму, гендерної дискримінації, гомосексуальні відносини на-
бувають переважно ієрархічного й асиметричного характеру,
відбиваючи статусну нерівність («старший – молодший», «учитель –
учень», «опікун – вихованець», «володар – підданий» тощо). Рідше –
вітаються як особливі стосунки рівних партнерів, прояв мужності,
гіпермаскулінності, чоловічої дружби, вірності й військової звитяги.
Найбільш вивченими на європейських теренах є культурні норми,
практики гомосексуальних стосунків і пов’язані з цим естетичні
ідеали й моральні звичаї давніх греків і римлян, що також стали час-
тиною історичного спадку західної цивілізації.169

168 Див.: Тэннэхилл Р. Секс в истории / Рэй Тэннэхилл ; [пер. с англ. А. И. Блейз]. —
М. : Крон-Пресс, 1995. — 399 с.; Мондимор Ф. М. Гомосексуальность. Естественная
история / Френсис Марк Мондимор ; [пер. с англ. Л. Володиной]. — Екатеринбург:
У-Фактория, 2002. — 333 с.
169 Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции / Ганс Лихт ; пер. с англ. В. В. Фе-
дорина. — М. : Крон-Пресс, 1995. — 400 с.; Williams С. Roman Homosexuality / Craig



143

Гомосексуалізм: на перехрестях між девіацією і нормою

Разом із кризою язичницького світу та переформатуванням Римської
імперії на християнську державу, ота первинна відкритість до різних
форм сексуальної поведінки втрачається, і на теренах середньовічної
Європи санкціонується та поширюється послідовна і системна гомо-
фобія. Відтак гомосексуальність історично отримує різні способи су-
ворого стигматування: спершу релігійне (як гріх), потім юридичне (як
злочин) і, нарешті, медично-психіатричне (як патологія).

Релігійне стигматування, отже, пов’язане зі зміцненням та одер-
жавленням раннього християнства, антигомосексуальна інтенція
якого була частиною початкової опозиції – а за кілька століть уже
нещадної боротьби – проти язичництва. Віроповчальне обґрунту-
вання гомофобії вироблювалося в річищі юдейської традиції засуд-
ження «содомії» як гріха та апостольських застережень щодо
мужоложців, які не успадкують Царства Божого. По утвердженню
християнства як офіційної релігії, негативне ставлення до гомосек-
суальної поведінки набуває і законодавчої легітимації – імператори
Костянтин Великий, Феодосій І, Феодосій ІІ, Юстиніан, керуючись
релігійними та політичними мотивами, запроваджують різні форми
смертної кари за гомосексуалізм (у тому числі, і за «содомію», вчи-
нену ченцями).

У ранньому середньовіччі ставлення до гомосексуальних зносин
як до гріховної поведінки поступово призводить до відчуження і
маргіналізації тих, хто їх практикував, але саме покарання за той гріх
було відносно м’яким – могло обмежитися відмовою від причастя,
накладенням посту, покаянних молитов, примусового паломництва
тощо. Втім, «м’якість» цієї доби невдовзі відійде у минуле, і з ХІІ
ст. Західна Церква посилює карні санкції, кількість і суворість яких
(покарання батогами, вигнанням, кастрацією, спалюванням) зростає
мірою інституціювання і зміцнення Святої Інквізиції. Щонайбільше
від ХІІІ ст. гомосексуалізм уже карався на смерть (спалення). Пере-
слідування сягають свого піку в пізнє середньовіччя й добу Відрод-
ження, за часи найбільшої активності інквізиції, коли катари,
вальденси, а згодом і тамплієри, були звинувачені не тільки в єресі,
але й у блуді та содомії. До того ж, гоніння на гомосексуалів не об-
межувалися завданнями боротьби з єретиками, а ставали складовою
«антивідьомської» та «антиюдейської» кампаній Церкви.

Williams. — Oxford University Press, 1999, 2010. — 304 р.; Cantarella Е. Bisexuality
in the Ancient World / Eva Cantarella. — Yale University Press, 1992, 2002. — 296 р.
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Тривалий час одностатевий секс переслідувався релігійними ін-
ституціями і карався церковними судами, але не вважався злочином
проти держави. Однак, у XVI-XVII ст. формуються нові суспільні
обставини, коли в умовах успіху протестантських рухів (які в межах
реформаційних проектів вимагали відновлення та посилення мо-
рально-етичних вимог), розвитку капіталістичних відносин та по-
ступової секуляризації суспільства, авторитет і ресурси Католицької
Церкви стають недостатніми для стримування девіантної поведінки.
Тож міцніюча світська влада все частіше перебирає на себе каральні
функції: вже з ХVІ ст. «содоміти» караються на смерть у країнах Свя-
щенної Римської імперії, Англії, від ХVІІ ст. – на теренах Пруссії та
англійських колоній в Америці. Релігійна стигмація стає вторинною
щодо юридичної: гомосексуалізм отримує статус злочину проти сус-
пільства.

Практично до ХІХ ст. дискримінація, відчуження від суспільства
та маргіналізація гомосексуалів не тільки зберігалися, а деколи і по-
силювалися. Чим більш консервативним ставав політичний режим
у тій чи іншій країні, тим жорсткішою й непримиреннішою була по-
літика щодо гомосексуалів170, сягаючи свого піку у військово-тоталі-
тарних суспільствах (масовий гоміцид у нацистській Германії та
репресії сталінської доби). Тоталітарні режими стигматували гомо-
сексуалізм ще й політично – як антипатріотизм, антинаціоналізм і
загрозу національній безпеці (що, з одного боку, спричинило додат-
кову тінізацію гомосексуальних стосунків та їх грубе спотворення у
кримінальному середовищі й виправних закладах, з іншого – стало
зручним інструментом залякування, шантажу і маніпулювання
людьми171).

170 До прикладу, якщо у Російській імперії, де гомосексуальні стосунки були вкорі-
нені у владній еліті, монастирях, в’язницях, армії тощо, системні покарання за них
спершу були введені лише для військових (артикули Петра І), то з 1832 р. Зведення
карних законів Російської імперії запроваджує відповідальність для всіх підданих.
171 У Кримінальному Кодексі УРСР 1960 р. «антигомосексуальні статті» ще лиша-
лися і передбачали позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, а у випадку зґвалту-
вання, рецидиву або педофілії – до  8 років. Проте, кримінальне переслідування
гомосексуалів у «пізньому» СРСР мало випадковий (під час чергових міліцейських
облав) або вибірковий характер (використовувалося як засіб залякування, тиску,
примусу до співпраці з органами безпеки та ін.), зате поширилася практика приму-
сового психіатричного лікування. Після розпаду СРСР Україна скасувала «антиго-
мосексуальне» законодавство (1991 р.)
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Між тим, в Європі процес декриміналізації гомосексуалізму та
емансипації гомосексуалів розпочала революційна Франція, де від
1791 року вже не було відповідальності за «содомію», а за кілька
років і деякі кантони Швейцарії; у 1793 році смертна кара за гомо-
сексуальні зносини скасовується в Пруссії, з 1861 року – у Великій
Британії (назагал протягом ХІХ ст. декриміналізація добровільних
одностатевих стосунків поширюється не тільки країнами Європи, а
й захоплює Бразилію, Мексику, Османську імперію). Проте, навіть за
умови процесів лібералізації законодавства, зміни гендерних і сек-
суальних моделей поведінки, раціоналізації сексуальних стосунків і
ставлення до них,  кримінальне переслідування за гомосексуалізм
триватиме аж до середини ХХ ст., у т.ч. серед низки розвинутих країн. 

Водночас, від середини ХІХ ст. зароджується і поширюється пси-
хіатричне стигматування гомосексуальності. Виокремлення психі-
атрії як окремої галузі в системі медичного знання потягло за собою
інноваційні спроби витлумачити природу гомосексуальності – не як
гріху чи злочину, а як певної природної аномалії, різновиду вродже-
ної патології. Звісно, такі спроби викликали шалений опір пуритан-
ської частини суспільства, бо ввели у публічний дискурс проблему
дискримінації громадянських прав гомосексуалів. Тим не менш, із
розвитком клінічної психопатології гомосексуальність витлумачу-
ється у фаховому середовищі як специфічний органічний, функціо-
нальний або розумовий розлад. У 1886 р. знаний психіатр і
криміналіст Р. фон Крафт-Ебінг вперше в історії європейської науки
публікує докладні медичні звіти про сотні статевих збочень, від-
нісши гомосексуальність до «статевих психопатій», і, серед іншого,
закладає основи дотепер актуальної дискусії навколо питання щодо
вродженої чи набутої природи гомосексуальності.

Нарешті, на порубіжжі ХІХ-ХХ ст. ставлення до гомосексуаль-
ності як до патології (психічної хвороби, психологічної аберації, біо-
логічної інверсії) та соціально шкідливого явища піддається сумніву
і обґрунтовується новий погляд на неї – як частину людської 
сексуальності («іншу сексуальність»), а також – предмет для спеці-
альних соціологічних, культурологічних, антропологічних і психо-
логічних розвідок. На цей період припадають і перші спроби
охарактеризувати її як позитивне відхилення від норми (те, що піз-
ніше буде названо «позитивною девіацією»), властиве творчим, мис-
тецьки й інтелектуально обдарованим особистостям. 
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Саме від того часу беруть відлік і перші організації, котрі захи-
щають права гомосексуальних меншин172 (хоча і ті й інші тодішня
громадськість ще сприймає через призму девіантності).

Помітні зрушення у суспільній свідомості припадають аж на се-
редину ХХ століття. Проведені у повоєнний час в США (1948-
1953 рр.) піонерські соціологічні дослідження гомосексуальності за-
свідчили, що випадки і досвід гомостатевих стосунків поширені
значно більше, аніж досі вважалося, і зафіксували стійкий відсоток
(4%) гомосексуалів173. Подальші розвідки сексологів, психологів, со-
ціологів раз за разом спростовували стереотипи щодо гомосексуаль-
ності як патології та соціальної загрози: зафіксували поширеність
гомо- та бісексуальності в природі та в історії суспільства; довели її
широке практикування у традиційних культурах; висвітлили шкоду
її суспільного таврування і механізми формування гомофобії; засвід-
чили, долаючи вкорінені стереотипи, що більшість гомосексуалів –
добре адаптовані до соціального середовища люди, котрі не є невро-
тиками чи розпусниками, не відчувають страху і ворожості щодо
жінок, не мають ніякої специфічної патології і т. д.; визначили люд-
ську сексуальність як певну стійку систему, одним із компонентів
якої є сексуальна орієнтація, та виділили її типи. 

З середини ХХ ст. на хвилі виступів проти дискримінації за сек-
суальною орієнтацією і гендерною ідентичністю розпочинається
кампанія зі скасування законів, що забороняли добровільні гомосек-
суальні стосунки. За пробіглі десятиліття антигомосексуальні закони
скасовано майже в сорока країнах світу – від Ісландії до Таїланду,
від Мальти до Таджикистану, від Австралії до Ватикану174; і натепер
в Європі немає держав, що кримінально переслідують одностатеві
стосунки (якщо не брати до уваги поворот до криміналізації гомо-

172 Першою такою організацією вважається заснований у 1897 р. німецьким лікарем
та сексологом М. Гіршфельдом «Науково-гуманітарний комітет» для захисту прав
гомосексуалів. Цього ж року аналогічна правозахисна організація була створена і у
Великій Британії.
173   За даними досліджень у різних країнах світу стійку гомосексуальну орієнтацію
мають  до 6% чоловіків та до 4% жінок. Непогано складену добірку результатів
таких досліджень див. у статті: Orientacja seksualna [Електронний ресурс]. — Режим
доступу: https://pl.wikipedia.org/wiki/  
174 Див. зведену інформацію у ст.:  Гомосексуальність і суспільство [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https:// uk.wikipedia.org/wiki/Гомосексуальність_і_сус-
пільство#cite_note-58
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пропаганди в РФ). Важливим кроком стає виключення гомосексуаль-
ності з переліку психічних хвороб (першою в 1974 р. таке рішення
ухвалює Американська психіатрична асоціація, у 1982 р. його при-
ймає ВОЗ), що започаткувало офіційне визнання факту існування різ-
них форм сексуальної орієнтації та легалізацію сексуальних меншин.

Таким чином, в останні десятиліття ХХ ст., як частина загальних
процесів лібералізації західного суспільства і толерантизації мен-
тальності, серед громадського загалу поширюється інакше ставлення
до гомосексуальності – як до певної особистої властивості, що не
потребує ані медичного, ні юридичного втручання. Сучасні західні
науковці не вбачають обґрунтованих підстав класифікувати одно-
статеву сексуальну поведінку як девіантну і проти-природну, розгля-
дають її як один із припустимих варіантів сексологічної і
психологічної норми (хоча й досі брак наукових досліджень не за-
безпечив ліберальні концепції неспростовними аргументами). Гомо-
сексуалізм дедалі помітніше віднаходить свою власну нішу в
західному соціумі, із легалізованою субкультурою і толерантним
сприйняттям з боку значної частини громадськості; притому відбува-
ється не тільки легалізація, а й нове інституціювання гомосексуаль-
ності. Навіть на східно-європейських теренах, де негація до
гомосексуалізму в соціумі традиційно є дуже високою, а стереотипи –
міцними, професійні соціологи і психологи чимдалі обережніше від-
носять гомосексуалізм до різновиду соціальних девіацій. Певним
підсумком процесу зміни суспільного ставлення до гомосексуалізму
стало визнання Парламентською асамблеєю Ради Європи сексуаль-
ної орієнтації (гетеро-, бі- чи гомо- сексуальності) «глибинною час-
тиною ідентичності», закріплення в її Резолюціях вимог
декриміналізації гомосексуалізму в державах-членах Ради Європи
та заборони дискримінації людини за сексуальними і гендерними
критеріями175. А минулорічні масштабні розвідки, проведені аналі-
тиками RIWI Corporation, визначили загальносвітову частку респон-
дентів, які погодилися з тезою про необхідність забезпечити рівність
усім людям, незалежно від їх сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності, у 67%176. 

175 Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity. Resolution 1728
(2010) [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://assembly.coe.int/nw/
xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.
176 The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes Survey оn LGBTI People іn Partnership With
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Нині чимало країн маніфестують не тільки прийнятність, але і
підтримку ЛГБТ-спільнотам177, у т.ч. на політичному, законодавчому,
інституційному рівні (включаючи визнання одностатевих шлюбів,
яке хвилеподібно ширилося світом у перше десятиліття «нульо-
вих»178, пакети антидискримінаційних законів, фінансову та інфор-
маційну підтримку неформальних організацій, рухів, фондів, мереж,
культурних і просвітницьких програм тощо). За даними дослід-
ження, проведеного Pew Research Center в межах глобального соціо-
логічного проекту з вивчення ставлень світового населення до різних
аспектів політичного, економічного, культурного розвитку (2013 р.),
позицію, що «гомосексуальність мусить бути допущена суспіль-
ством» обрали від 81% до 90% мешканців низки західноєвропей-
ських держав, від 71% до 80% жителів Канади, Австралії,
Центральної і Південної Європи, понад 50% американців та насе-
лення більшої частини Латиноамериканських країн. Серед 39 країн
найбільше несприйняття гомосексуальності виявили натомість му-
сульманські країни Африки, Азії та Росія (хоча в РФ очікувався
значно вищий рівень толерантності, ніж отримана матриця спадання
терпимості з 20% у 2007 р. до 16% у 2013 р.)179. Дослідження під-
твердило стійку кореляцію між рівнем релігійності/секулярності су-
спільства і ставленням населення до гомосексуальності. Крім того,
на глобальному рівні відстежено, що відсоток тих, хто не згоден з

Logо [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ilga.org/downloads/
07_THE_ILGA_RIWI_2016_ GLOBAL_ ATTITUDES_SURVEY_ON_LGBTI_PEO-
PLE.pdf 
177 ЛГБТ (англ.  LGBT) – акронім, що утвердився з 90-их років минулого століття в
англійській мові для позначення лесбійок (Lesbian), ґеїв (Gay), бісексуалів (Bisexual)
і трансґендерів (Transgender), і вживається як загальна назва для спільнот, що вті-
люють і маніфестують різноманітність сексуальної та гендерної ідентичності у су-
часних суспільствах. Останнім часом в соціологічних дослідженнях і публічному
дискурсі частіше вживають акронім «ЛГБТІ», доповнений категорією інтерсексуа-
лів (Іntersexual).
178 Нині одностатеві шлюбі або прирівнені до них партнерські союзи легалізовано у
понад 30 країнах світу (у т.ч. Нідерландах, Норвегії, Швеції, Бельгії, Канаді, ПАР,
Іспанії, Португалії, Фінляндії, Франції, Австрії, Чехії, Еквадорі, Колумбії, Арген-
тині, США, Австралії та ін.). Ще низка країн визнає одностатеві шлюби, укладені
за кордоном.
179 Pew Global Attitudes Project 2013. The Global Divide on Homosexuality [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-di-
vide-on-homosexuality/
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оцінкою гомосексуалізму як «суто Західного феномену», щодалі
зростає (так, в Африці він сягнув 30%, в Азії – 34%, в Америці –
38%, в Європі – 44%).180

Поряд із тим, альтернативне ставлення до гомосексуалізму мані-
фестують десятки країн, де по сьогодні така модель сексуальної по-
ведінки є девіантною і незаконною (70 країн із 195), піддається
релігійній і правовій стигмації. Серед країн, де від третини до поло-
вини населення (35-54%) визнають приналежність до ЛГБТ-груп
«злочином» або ж підтримують їх криміналізацію, опинилися, го-
ловним чином, мусульманські: Алжир, Єгипет, Гана, Саудівська Ара-
вія, Кенія, Марокко, Нігерія, Уганда, Зімбабве, Малайзія, Казахстан,
Йорданія, Ірак, Індонезія, Туреччина (а майже поряд і Росія – 28%)181.
Понад те, в умовах нарощення світової напруги, спротиву глобалі-
заційним процесам і західним цінностям, низка мусульманських дер-
жав ще більше посилила санкції, наклавши смертну кару за
гомосексуальні дії (на основі відповідних інтерпретацій шаріату): з
2015 року до їх числа увійшли Афганістан, Бруней, Саудівська Ара-
вія, Іран, Мавританія, Судан, Катар, ОАЕ тощо. 

Тільки-но видана книга професорки соціології А. Адамчик, де
узагальнені підсумки багаторічних досліджень, висновує, що крос-
національні і крос-культурні розбіжності в прийнятті/несприйнятті
гомосексуальності пояснимі співвідношенням трьох чинників: рів-
нем розвитку і впливовістю демократичних інститутів у суспільстві,
рівнем економічного розвитку країни та релігійним контекстом182.
Звісно, таких чинників значно більше (дані, накопичувані від 1970-
их років, висвітлюють роль демографічних, соціально-психологіч-
них, освітніх, політичних, ідеологічних та ін. впливів),
«американська традиція» спрощення і надмірної популяризації про-
блеми відома, але, що важливо в даному контексті, системні розвідки

180 The ILGA-RIWI 2016 Global Attitudes Survey оn LGBTI People іn Partnership With
Logо [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ilga.org/downloads/
07_THE_ILGA_RIWI_2016_ GLOBAL_ ATTITUDES_SURVEY_ON_LGBTI_PEO-
PLE.pdf 
181 Там само. 
182 Adamczyk A. Cross-National Public Opinion about Homosexuality: Examining Atti-
tudes across the Globe / Amy Adamczyk. —  University of California Press, 2017. —
288 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://books.google.com.ua/
books?id=wly8DQAAQBAJ&printsec=frontcover&redir
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щоразу підтверджують кореляцію соціальної толерантності/гомофо-
бії із мірою суспільного впливу релігії.

Однак, головуючим предметом дослідження є дещо інші аспекти
проблеми – яким чином розмивання традиційної матриці девіантних
явищ у суспільній свідомості західного світу (конкретніше – поступ
у бік визнання гомосексуальності не девіацією, а варіантом норми)
впливає на ставлення християнських церков до гомосексуальної по-
ведінки? які наслідки таких впливів? і яку позицію обирають церкви
за умов (а) коли інтеграція вірян-гомосексуалів у церковну спільноту
запрошена суспільством, і (б) коли гомосексуалізм стає не зовнішнім
викликом, а внутрішньою проблемою самої Церкви?

Початково оговоримо, що різні релігійні традиції світу пропону-
ють розбіжні потрактування природи гомосексуальних стосунків: від
нездоланного, але тимчасового прояву кармічності (індуїзм, джай-
нізм, буддизм), дисбалансу між «інь» і «ян» і невдалого способу до-
сягнення гармонії особистості (даосизм) – до прикрої перешкоди на
шляху духовного просвітлення (буддизм) чи прояву початкової уш-
кодженості людської природи і тяжкого гріха перед Богом (христи-
янство, іслам, зороастризм). Відповідно, витворюються різні норми
і приписи щодо припустимості (чи неприпустимості) гомостатевих
зносин у культовій і позакультовій практиці та утверджуються на-
прочуд відмінні моделі інституціювання гомосексуалізму: 

• як втілення шлюбу з духами чи божествами (в шаманізмі);
• як сакральної проституції храмових служителів обох статей

(практично в усіх давніх цивілізаціях); 
• як пошанування особливого священного стану – перебування

жінки в чоловічому тілі (окремі течії в індуїзмі);
• як вияв особливого взаємозв’язку між членами жрецької спіль-

ноти та їх вищого соціального статусу (наприклад, у давніх
культурах Близького Сходу і Малої Азії);

• як припустимої чи навіть необхідної альтернативи забороненим
гетеросексуальним стосункам (у буддійських монастирях Япо-
нії чи М’янми, де обітниці безшлюбності не стосувалися одно-
статевих зносин); 

• як неприпустимої, але вкоріненої практики в чернечих спільно-
тах, прихованої від світського суспільства (християнство);

• як добровільного прийняття особистих зобов’язань чи тимчасо-
вої обітниці (у багатьох східних релігіях); 
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• як способу досягнення насолоди – атрибуту трансцендентної
природи Будди – і переживання блаженства (у школах Вад-
жраяни) та ін.

Історично релігійне стигматування гомосексуальності в христи-
янстві (та інших авраамічних релігіях) було і лишається значно су-
ворішим, аніж у плюралістичних варіативах східних релігійних
традицій. По сьогодні речники православ’я, католицизму, частини
протестантських течій (зокрема, баптизму), свідків Єгови, спираю-
чись на Святе Письмо та авторитетні для конфесії богословські й мо-
рально-повчальні праці, обстоюють традиційно-негативне ставлення
до гомосексуалізму. Жоден текст з цього питання – друкований,
аудіо- чи електронний – не обходиться без обов’язкових цитат зі Ста-
розавітної книги Левіт, де гомосексуалізм затаврований як «ги-
дота»183, пояснень терміну «содомія» й оповіді про гріхи Содому і
Гоморри184 та засудження «мужоложників» у посланнях апостола
Павла185.

«Церковна традиція» засудження гомосексуальних практик налі-
чує значний обсяг документів і праць – від повчань «отців» як Схід-
ної, так і Західної Церкви до Соборних ухвал, від правил
монастирського життя до інструкцій духовних навчальних закладів,
від листів і послань православних ієрархів до булл і конституцій
Римських Пап. І повсюдно, різними мовами, але схожими термінами,
гомосексуалізм затавровано як огидний протиприродний порок, дия-
вольську пристрасть, злочин, що зневажає Бога і каламутить розум,
і віднесено до найбільших гріхів серед існуючих.

183 «А з чоловіком не будеш лежати як з жінкою, гидота воно!» (Лев. 18:22); «А хто
лежатиме з чоловіком як із жінкою, гидоту вчинили обоє вони, будуть конче забиті,
кров їхня на них!» (Лев. 20:13)
184 Бут. 19:1-28.
185 «Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню
більш, як Творцеві, що благословенний навіки, амінь. Через це Бог їх видав на по-
жадливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так
само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися
своєю пожадливістю один до одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили. І вони
прийняли у собі відплату, відповідну їхньому блудові» (Рим. 1:25-27). «Знаємо й те,
що закон не даний для праведника, але для беззаконних і непокірливих, безбожних і
грішників, несправедливих і нечистих, для тих, що ображають батька й матір, для ду-
шогубців, розпусників, мужоложців, розбійників, ошуканців, кривоприсяжників і для
всього іншого, що противиться здоровому навчанню» (1 Тим. 1: 9-10).
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Проте сьогодні, під тиском змін у правових інститутах, суспільній
моралі і громадській думці, християнське тлумачення гомосексуаль-
ності усе помітніше насичується новими конотаціями.

Напевне, у найскладнішій ситуації опинилася Римо-Католицька
Церква: в жодній іншій християнсько-церковній інституції не явлене
так гостро протиріччя між офіційним віровченням і консервативною
позицією церковної ієрархії, з одного боку, і толеруванням гомосек-
суалізму з боку широкого мирянського загалу – з іншого (населення
більшості країн із домінуванням католицизму маніфестує високий рі-
вень сприйняття гомосексуальних стосунків у соціумі: Іспанія – 88%,
Канада – 80%, Італія та Аргентина – 74%, Чилі – 68%, Мексика – 61%,
Бразилія – 60%, Польща – 42%186). 

Хоча переслідування і суворі покарання гомосексуалів давно ли-
шилися позаду, але офіційна позиція РКЦ щодо стигмації односта-
тевих стосунків як гріха лишається принциповою. Так, Катехизм
Католицької Церкви апелює до Святого Письма, «яке розглядає го-
мосексуальні дії як важкі спотворення», та Церковної Традиції,
згідно з якою «акти гомосексуалізму за самою своєю внутрішньою
природою є невпорядкованими», «суперечать природному законові»,
«виключають із сексуального акту дар життя», і в «жодному випадку
вони не можуть бути виправдані» (п. 2357)187. Нагадано, що катехи-
тична традиція зараховує «гріхи Содому» до категорії гріхів, «які во-
лають до Неба про помсту» (п. 1867)188. Переважаюча частина
єпископату налаштована до ЛГБТ-спільнот украй негативно, Папа
Франциск нагадує, що гомосексуальна поведінка гріховна і потребує
спокутування; особам, які відкрито виявляють гомосексуальні схиль-
ності, відмовляють у навчанні в семінаріях, вищих духовних закла-
дах та в освяченнях; категорично не визнає РКЦ і одностатевих
шлюбів (у документах Конгрегації віровчення  і пастирських послан-

186 Pew Global Attitudes Project 2013. The Global Divide on Homosexuality [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу:  http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-di-
vide-on-homosexuality/
187 Катехизм Католицької Церкви [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.truechristianity. info/ua/books/catholic_church_catechism/catholic_church_
catechism_content.php
188 Саме таке формулювання містилося у «Великому катехизмі» 1910 р., виданому
Папою Пієм Х. Гомосексуалізм означений в ньому як «великий гріх проти природи»
і віднесений, поряд із умисним вбивством (!), до «гріхів, які волають до Неба про
помсту».
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нях йдеться про заборону узаконювати стосунки, які цілковито су-
перечать «Божому планові» та «гідності людини», а в останній своїй
книзі Папа Іван-Павло ІІ назвав одностатеві сімейні союзи частиною
«нової ідеології зла»189).

Поряд із тим, у новій редакції Катехизму спостерігаємо імпле-
ментацію правозахисних ідей та дещо нове бачення «етики статі».
У спеціальному розділі «Цнотливість і гомосексуалізм» укорінені в
людях гомосексуальні нахили названі «важким випробуванням» для
їх носіїв, і підкреслено, що «таких людей треба сприймати з пова-
гою, співчуттям і тактовністю», а у ставленні до них «слід уникати
будь-яких ознак несправедливої дискримінації». Документ дуже де-
лікатно торкається питання щодо вродженості гомосексуалізму, кон-
статуючи невирішеність цього питання. І далі напучує: «Ці особи
покликані виконати Божу волю у своєму житті і, якщо вони є хрис-
тиянами, долучити до жертви на Хресті Господа ті труднощі, з якими
вони можуть зустрітися з огляду на свій стан» (п. 2358)190. Вказано,
що через чесноти опанування над собою, підтримку, молитву і бла-
годать таїнств «вони можуть і повинні поступово й рішуче набли-
жатися до християнської досконалості» (п. 2359).

Зазнав змін і Кодекс Канонічного права, який до 1983 року при-
писував як покарання за гомосексуальні практики для мирян «кару
честі», що означала втрату доброго імені, заборону займатися цер-
ковною діяльністю та виконувати функції, «пов’язані з довірою».

Церква провадить вчення, що спокуса як така, в т.ч. гомосек-
суальна, ще не є гріхом – ним стають лише відповідні вчинки і по-
ведінка, а людина, яка зазнає такої спокуси, ще не є мужоложцем і
потребує підтримки. Той, хто «впав у гомосексуальний блуд», грі-
шить, як і всяка людина, що «впала у будь-який інший блуд» − тож
повинен визнати свій гріх гріхом, покаятися, прийняти прощення, і
докласти зусиль для утримання від спокус. Відтак гомосексуал, узяв-
ший на себе обітницю статевого утримання, целібату, розглядається
як приклад християнських зусиль. А Інструкція щодо прийняття в
семінарії та посвячення у священицький сан осіб із гомосексуаль-

189 Иоанн-Павел ІІ. Память и идентичность  / Иоанн-Павел ІІ. — Издательство фран-
цисканцев, 2007. — 256 с. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://listid.ru/item/677507.html
190 Катехизм Католицької Церкви [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://www.truechristianity. info/ua/books/catholic_church_catechism.php
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ними нахилами (2005 р.), попри категоричні заборони стосовно осіб,
що відверто практикують гомосексуалізм та підтримують гей-куль-
туру, допускає до рукоположення осіб, гомосексуальні тенденції у
поведінці яких були подолані щонайменше за три роки до висвя-
чення191.

Папа Франциск, вражаючи оточення, публічно вживає слова «геї»,
«гей-лобі», «гей-культура», наполягає розрізняти й усвідомлювати
відмінності між схильністю до гомосексуалізму, яка сама по собі
«проблемою не є», і негативними практиками використання одно-
статевих стосунків заради зиску, зокрема лобіюванням192; закликає
до релігійного братерства, інтегрування гомосексуалів у суспільство
та протидії їх маргіналізації; зобов’язує ставитися до них «по-па-
стирські». «Якщо людина – гей і щиро шукає Бога, – питається Папа,
– то хто я такий, щоб судити її?»193 Католицька Церква вустами Папи
перепрошує за колишнє ставлення до сексуальних меншин. 

Кілька останніх десятиліть на порядку денному РКЦ стоїть ви-
роблення офіційної концепції пастирської опіки над гомосексуалами.
Результатом зусиль Конгрегації віровчення та Єпископських Конфе-
ренцій стає низка документів і послань194, що повчають про залу-
чення людей із гомосексуальною орієнтацією до церковної
спільноти, застерігають від упередженого ставлення до них, зневаги,
образ і нищівного гумору на їхню адресу. Дискримінація гомосек-
суалів розцінена як «гріх проти милосердя». Крім того, РКЦ уже про-
тягом кількох десятиліть активно заохочує проведення наукових
досліджень гомосексуальності, найперше щодо причин такої орієн-

191 Instruction Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations with regard to
Persons with Homosexual Tendencies in view of their Admission to the Seminary and to
Holy Orders ? [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/ rc_con_ccatheduc_doc_20051104
_istruzione_en.html
192 Прес-конференція Папи Франциска на борту літака під час повернення з Бразилії
до Ватикану [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://catholicnews.org.ua/
pres-konferenciya-papi-franciska-na-bortu-litaka-pid-chas-povernennya-z-braziliyi-do-
vatikanu
193 Що насправді сказав Папа Франциск. Чи підтримав глава Католицької Церкви
геїв? [Електронний ресурс]. — Режим доступу:  http://catholicnews.org.ua/shcho-
naspravdi-skazav-papa-francisk-chi-pidtrimav-glava-katolickoyi-cerkvi-geyiv
194 Серед них: «Послання до католицьких єпископів світу щодо пастирської опіки
над гомосексуальними особами» (1986), «Людська сексуальність» (1991), «Усі наші
діти» (1998), тощо.
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тації. У католицькій літературі домінує позиція, що гомосексуальність
не є вродженою ознакою, а сформована під впливом різних соціальних
і психологічних чинників. Затим Церква активно підтримує так звану
«репаративну» (також відому як «конферсійну», «переорієнтуючу»,
«диференціюючу») терапію – комплекс методик, спрямованих на
зміну гомосексуальної орієнтації на гетеросексуальну (ці методики
лобійовані Католицькою Медичною Асоціацією,  хоча абсолютна біль-
шість медичних асоціацій світу таку терапію засуджує та доводить її
неефективність і навіть згубність для психіки людини195). Прикметою
часу – і водночас способом втілення програм репаративної терапії –
стає створення спеціальних католицьких місій і рухів, що опікуються
ЛГБТ-меншинами та намагаються вказати їм шлях боротьби із «го-
мосексуальними спокусами» та «випробуваннями» (найбільшим
серед них наразі є католицький рух «Courage»).196 Вартує згадки, що
останніми роками РКЦ звертається із заявами припинити кримінальне
переслідування гомосексуалів як грубе порушення прав людини 
(2008 р.) та закликами покласти край будь-яким формам насильства
щодо них на всіх рівнях, особливо на державному (2009 р.).

Однак, попри наявні зрушення у риториці, канонічному праві та
церковній практиці, офіційна позиція РКЦ піддається постійним
критичним атакам. З одного боку, навіть ті максимально можливі для
себе поступки, які Церква здійснила у ставленні до гомосексуалізму,
видаються західному світському суспільству вкрай недостатніми і
навіть симулятивними. Критика стосується не тільки категоричності
засудження Церквою гомосексуальної поведінки, одностатевих
шлюбів і гей-культури, але й виповнена звинувачень у вкоріненості
моделей такої поведінки у чернечі і священицькі структури та фор-
муванні «гей-лоббі-груп» на різних рівнях ієрархії, що чинять тиск

195 Багаторічні дослідження Американської психологічної асоціації засвідчили, що
серед пацієнтів, котрі пройшли репаративну терапію, 88 % не зазнали суттєвої зміни
сексуальної поведінки, 3 % стверджували, що змінили свою орієнтацію на гетеро-
сексуальну, 9 % зазначали, що втратили всякий сексуальний потяг або намагалися
практикувати утримання від сексуальних контактів. У серпні 2009 року Асоціація
засудила спроби зміни сексуальної орієнтації як безперспективні і небезпечні для
здоров’я.
196 Таких рухів, що працюють по всьому світі, чимало:  «Homosexuelle und Kirche»
в Німеччині, «David et Jonathan» у Франції, «Coorinadora Gai-Lesbiana» в Іспанії, «Il
Guado», «La Parola», «Chiara e Francesco», «Il Gruppo» в Італії, «Stichting Dignity
Nederland» у Нідерландах, «Pilgrims» у Південній Африці тощо.
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на політику Ватикану. З іншого боку, альтернативою офіційній по-
зиції РКЦ стає міцніючий богословський рух, який отримав назву
«квір-теологія» (англ. «queer-theology»), що вироблює власну версію
християнської антропології, інтерпретуючи богословські проблеми
з позицій захисту і визнання ЛГБТ-спільнот197. Відкидаючи ортодок-
сальні визначення гомосексуальної поведінки як гріха чи відхилення
від «креаційної норми», квір-теологи витлумачують гомосексуалізм
як спосіб здійснення морального закону любові, обґрунтовують бо-
годаність різнорідності людської спільноти, оголошують гомофобію
і соціальне стигматування злочином проти людства і вимагають по-
вноправного включення гомосексуалів у церковне життя. Вживані
способи аргументації різноманітні – від інакшого тлумачення єван-
гельських наративів, критики домінуючих інтерпретацій Святого
Письма як «застарілих», «науково безграмотних», у кращому разі,
«культурно обумовлених» – до фахових суперечок з приводу адек-
ватності перекладу давньоюдейських термінів і біблійних висловів
(зауважимо, що Конгрегація віровчення доволі жорстко санкціонує
католицьких теологів-прихильників такої позиції, аж до зняття з цер-
ковних посад і вилучення зі складу релігійних орденів).

Наочною альтернативою офіційним позиціям РКЦ та сукупності
фундаменталістськи орієнтованих конфесій є ліберальне ставлення
до гомосексуалізму, маніфестоване низкою протестантських, хариз-
матичних і неохристиянських спільнот.198

Помітна частина протестантської спільноти істотно переглянула
ортодоксальні погляди на гомосексуальність аж до фактичного
сприйняття наукової і світської точки зору щодо нормальності різних
сексуальних орієнтацій.199 Але наслідком того стають гострі дискусії
на порубіжжі століть навколо двох основних проблем церковно-
практичного характеру: 

197 Див. наприклад: Stuart E. Gay and lesbian theologies: repetitions with critical differ-
ence / Elizbeth Stuart. — Aldershot, Hampshire, England, 2003.
198 Див. напр. новітні дані соціологічних досліджень щодо методистських Церков:
Нow do Methodists view homosexuality and same-sex marriage? Some poll results (Мау,
2016) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// religionnews.com/author/tob-
ingrant/
199 Не кажучи вже про апеляцію до кількох Старозавітних історій, що можуть бути
потрактовані як гомосексуальні. Серед них згадують перекази про Давида та Йона-
тана, Рут і Наомі, розповідь про прихильність начальника євнухів царя Вавилонсь-
кого до пророка Даниїла.
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(1) чи можна допускати до пасторського служіння осіб, які від-
крито маніфестують свою гомосексуальність? та 

(2) чи може Церква благословляти одностатеві шлюби і, відпо-
відно, чи дозволений спеціальний богослужбовий чин? 

Способи відповідей на ці питання є доволі зручним мірилом рівня
ліберальності конфесії. Найвищий з них демонструють значна час-
тина лютеранських та реформатських Церков, Церков Англіканської
співдружності200 (щоправда, розбіжності в позиціях церков потягли
за собою кризові процеси та загрози для екуменічних діалогів). Від-
критість для віруючих, що належать до ЛГБТ-спільнот, підтримка їх
навернення та ліберальна позиція щодо їх прав властива також для
квакерських Церков, Церков-членів Всесвітнього баптистського
альянсу (і, до речі, старокатолицьких Церков) тощо. Повсякчас ви-
никають дрібні об’єднання і течії в межах великих конгрегацій, що
демонструють ліберальну і відкриту позицію до ЛГБТ-меншин.

На сьогодні серед протестантських деномінацій однією з найлі-
беральніших лишається Єпископальна Церква США (відгалуження
Англіканської Церкви), яка першою виявила готовність залучати від-
вертих гомосексуалів до єпископату Церкви без зміни їхньої орієн-
тації чи обмеження сексуальної активності, ухвалила рішення про
церковне благословення одностатевих шлюбів (щоправда, такі рі-
шення церковного проводу викликали обурення у прихожан і стали
причиною розколу в Церкві). І, звісно, в авангарді громадських і пра-
возахисних рухів з питань раси, гендеру, сексуальної орієнтації, гло-
бальних прав людини – міжнародна протестантська мережа
Metropolitan Community Churches (MCC), що охоплює понад 20 країн
світу, і створена спеціально для пастирської опіки ЛГБТ-спільнот, а
нині – стала провідною силою у розвитку квір-богослов’я. 

В цілому, християнство у всій сукупності своїх традиційних і мо-
дерних відгалужень специфічно відобразило ту еволюцію у став-
ленні до гомосексуальності, що відбувалася в західному світі, стало

200 Серед них: Церква Швеції, Євангелічна Церква Німеччини, Церква Ісландії,
Церква Данії, Єпископальна Церква США, Євангелічна лютеранська Церква в Аме-
риці, Об’єднана Церква Канади, Євангелічно-Лютеранська Церква Канади, Єван-
гелічно-Лютеранська Церква Італії, тощо. Хоча найбільш ліберальним
презентаторам нерідко властива інакша крайність – невдоволення значної частини
пастви «надмірною» революційною відкритістю церковних очільників, що загрожує
розколами і внутрішньо-конфесійними конфліктами.
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зліпком усіх суперечностей, що властиві суспільній свідомості. Як
наслідок, на християнському ландшафті розкинувся увесь спектр
можливих атит’юдів до гомосексуалізму – позитивних, неоднознач-
них, нейтральних, негативних. Автор спеціального дослідження з
цього питання Ларрі Гольбен у праці «What Christians think about ho-
mosexuality: Six representative viewpoints» 201 презентує шість розбіж-
них позицій християн щодо гомосексуальності, які утворюють цілу
палітру оцінок – від украй консервативних до гранично ліберальних,
від категоричного несприйняття гомосексуалізму до його послідов-
ної богословської апології. А саме:

� категоричне й безумовне засудження гомосексуалізму – найсу-
воріша позиція християнського фундаменталізму, притаманна
Православним Церквам та частині старопротестантських, фун-
даменталістськи орієтованих церков і кліриків, коли гомосек-
суальні відносини оголошуються злочином і гріхом за будь-яких
обставин, а їх суб’єктам приписуються аморальні якості, най-
перше хтивість, розпуста, насильство (термін «сексуальна орі-
єнтація» відкидається в принципі, йдеться лише про
гомосексуальну поведінку як результат свідомого вибору лю-
дини з гріховними пристрастями). Усі спроби пом’якшити таку
позицію тавруються як відхід від чистоти християнської моралі
та неприпустимий, ані за яких обставин, компроміс202; 

� віра у можливість змінити гомосексуалів – позиція значної кіль-
кості фундаменталістських, харизматичних та інших протес-
тантських Церков, ґрунтована на розумінні гомосексуальності
як хвороби, патологічного розпаду особистості, що відтак 

201 Holben L. R. What Christians Think about Homosexuality: Six Representative View-
points / Larry Holben. — North Richland Hills, Texas, Bibal Press, 1999.  [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: https:// www.goodreads.com/book/show/1994342.
What_Christians_Think_about_Homosexuality
202 З цілковитою певністю до цієї групи можна віднести і позицію Української Пра-
вовірної Греко-Католицької Церкви. В листі Синоду єпископів УПГКЦ не тільки
вміщені традиційні оцінки гомосексуалізму як «гидоти» , «збоченої сексуальної па-
тології», а його причин – як відступництва від Бога, але в дещо істеричний спосіб
проводиться ідея «реальної гомодиктатури», під чим розуміється політика примусу
християнських церков через міжнародні інституції і «церковних відступників» змі-
нити своє ставлення до гомосексуалізму. // Див.: Офіційне ставлення Церкви до го-
мосексуалізму [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uogcc.org.ua/
ua/letters/ article/?article=4261
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потребує і спеціальних духовних ліків (терапії, молитов, а де-
коли – екзорцизму);

� напучування гомосексуалів утриматися від статевих стосунків
і прийняти обітницю целібату – позиція Римо-Католицької Цер-
кви та частини протестантських деномінацій, зокрема мето-
дистських та пресвітеріанських Церков. Поряд із тим,
засуджується дискримінація за сексуальною ознакою в світ-
ському суспільстві, державне насильство щодо сексуальних
меншин, обстоюються принципи рівності в реалізації фунда-
ментальних прав і свобод людини;

� часткове сприйняття гомосексуальності – остання тлумачиться
як психосексуальна інвалідність, жертви якої мусять докласти
усіх можливих зусиль для її здолання, але – в разі неможливості
змінити орієнтацію та особистої нездатності до целібату – най-
меншим злом визнається побудова тривалих одностатевих мо-
ногамних відносин. Представники цієї позиції (здебільшого
неофіційної, яку підтримують частина мирян і пасторів лібе-
ральних протестантських конфесій, нечисельні неопротестант-
ські спільноти) не схвалюють церковного освячення
гомосексуальних шлюбів, але вважають припустимими світські
партнерські союзи;

� визнання рівності сексуальних орієнтацій – серед прихильників
цієї позиції: Об’єднана Церква Христа, неохристиянські спіль-
ноти, біляцерковні асоціації і спілки та різноманітні міжконфе-
сійні релігійні рухи (унітарно-універсалістські, євангелічні,
холістичні тощо), а також окремі ліберально налаштовані па-
стори і церковні лідери. Гомосексуальність сприймається як
нормальна форма сексуальної орієнтації, а її моральна оцінка
залежить від того, чи такі стосунки засновані на любові, чи ж
на зиску або сексуальній експлуатації; чи відповідають крите-
ріям вірності, взаємних зобов’язань, надійності, добровільності.
Обстоюється рівність прав для громадян усіх орієнтацій, у тому
числі реалізації права на одностатеві шлюби;

� безумовне визнання гомосексуальності нарівні з гетеросек-
суальністю як Богоданого розмаїття людства – серед прихиль-
ників такої позиції названі МСС і Єпископальна Церква США.
Статеві стосунки розцінюються як джерело кохання, радості,
чинник емоційного розвитку, навіть духовний шлях, втілений у
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любові; функція дітонародження в шлюбі сприймається як вто-
ринна. Натомість гомофобія таврується як задавнений і глибо-
кий порок суспільства, що примножує ненависть і конфлікти,
призводить до дискримінації сексуальних меншин і осіб.

Як бачимо, християнський світ стає все більш неоднорідним у
ставленні до гомосексуалізму. Поки одні Церкви ігнорують ті ви-
клики, що їх кинув гомосексуалізм християнській антропології, ка-
нонічному праву та церковній практиці, інші – намагаються знайти
на них адекватну відповідь або, принаймні, не втратити частину па-
стви через демонстрацію нетерпимості й консервативності. Навіть
зберігаючи незмінність віроповчальних основ, християнські деномі-
нації в західному світі демонструють ліберальні зрушення вже у
тому, шо публічно засуджують прояви гомофобії (спільні заяви з
цього приводу роблять лідери католицької, англіканської, методист-
ської, реформатських, баптистських Церков).

Зовсім інакша картина у ставленні до гомосексуалізму склалася
на східно-європейських теренах, ареалах домінуючого поширення
Православних Церков.

Церкви, які ще донедавна не розглядали проблему оцінки гомосек-
суалізму та ЛГБТ-груп як актуальну для себе, в умовах нарощуваних
інтегративних процесів із західним світом вимушені були з нею ви-
значитися. За висновком церковного історика і богослова В. В. Буреги
(проректора Київської духовної академії та голови інформаційно-ана-
літичної служби Київської митрополії УПЦ), Церква зіткнулася із на-
гальною необхідністю не тільки надати ясну богословську відповідь
на цей виклик, але і втілити цю відповідь у конкретних формах па-
стирської опіки над представниками гей-спільноти203.

Безумовно, загальне суспільне тло в країнах Східної Європи, а
передусім в Україні й Росії, є малосприятливим для діяльності ЛГБТ-
спільнот, та й частка їх відносно незначна204. Домінуючі налашту-

203 Бурега В. В. Отношение к проблеме гомосексуализма в современном западном
христианстве / Владимир Викторович Бурега [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://www.bogoslov.ru/text/ 2663206.html#_ftn31
204 Чисельність ЛГБТ-спільнот в Україні, за різними даними, варіюється від від 0,9
до 2,6% громадян.  Так, за оцінкою експертів «Міжнародного Альянсу з ВІЛ/СНІД
в Україні», який проводить комплексні дослідження частки гомосексуалів-чоловіків
з 2005 року, їх кількість сягає 175,8 – 198,5 тис. осіб; а за підрахунками керівника
Всеукраїнського ЛГБТ-об’єднання «Гей-Форум України» налічується від 800 тис.
до 1,2 млн. представників ЛГБТ-спільнот.
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вання соціуму, громадська думка і правозахисні інститути не готові
прийняти гомосексуалізм як вияв допустимої (тим паче, нормальної)
соціальної поведінки, відводячи для нього лише маргінальну соці-
альну нішу. До прикладу, дослідження, проведені у 2015 році росій-
ським «Левада-Центром»205 (одним із найбільших в РФ незалежних
центрів із соціологічних і маркетингових досліджень), виснували,
що гомофобія, яка стійко поширена серед російського населення, –
76% вважають гомосексуалів аморальними людьми чи особами з
психологічними розладами, 37% підтримують ідею ізолювання їх
від суспільства, 21% висловилися за ліквідацію (!) осіб з нетради-
ційною сексуальною орієнтацією, – найчастіше властива людям
віком від 55 років із середнім рівнем освіти та низьким рівнем доходу
та є виявом інерції радянського мислення. 

Гомофобія – прикметна ознака і українського соціуму, де сприй-
няття гомосексуалізму як соціально девіантного явища є стійким,
але рівень його агресивної негації помітно менший, ніж у Росії. Так,
Україна першою серед пострадянських країн декриміналізувала го-
мосексуальність (1991 р.), але це зовсім не означає ні визнання за
ЛГБТ-спільнотами рівних громадянських прав, ані швидкого подо-
лання гомофобних стереотипів у громадській думці. Інерція тради-
ційної свідомості, історично сформовані культурні традиції і низький
рівень знань полишають гомосексуальні стосунки в зоні соціальної
девіації. Хоча, через рідкість спеціальних досліджень, скласти
більш-менш об’єктивну картину сприйняття українцями ЛГБТ-груп
дуже непросто: скажімо, за матеріалами опитування населення в усіх
регіонах країни, оприлюднених англомовним видруком «Kyiv Post»,
негативне ставлення до сексуальних меншин висловили майже 40%
респондентів, нейтральне – 45%, позитивне – 3,4%; за даними Цен-
тру соціальних служб для молоді, серед старшокласників негативне
ставлення висловили 43%, а позитивне – 10%; згідно з опитуваннями
«Соціс-Геллап», 37% українців висловилися за закриття клубів і
об’єднань сексуальних меншин; а соціологічні дослідження, прове-
дені у середовищі гомосексуалів центром «Наш мир» з метою вия-
вити їх власне відчуття ставлення до себе з боку широкого загалу,
засвідчили, що рівень негативізму оточення сягає, на думку геїв,

205 Див.: Views on Homosexuality in Russian Society. The Yuriy Levada Analytical Centre.
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://themoscowtimes.com/news/most-
russians-want-homosexuals-liquidated-or-ostracized-poll-50193
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майже 30%, а на думку лесбійок – близько 60% (найрадикальніше
налаштовані молоді парубки і люди літнього віку)206. Нарешті, згідно
з опитуванням Інформаційного агентства НБН, що охопило понад
7,5 тис. осіб, легалізацію в Україні одностатевих шлюбів не підтри-
мують 42%, а ще 38% не тільки категорично проти, але й вислови-
лися за необхідність спеціального закону про заборону пропаганди
гомосексуалізму (на кшталт діючого у РФ). 

Українські реалії та їх соціологічний зліпок настільки неодноз-
начні, що дають підстави для розбіжних оцінок. Скажімо, фахівці-
соціологи висновують про зміни в суспільній свідомості в бік її
толерантизації, ознакою чого є скорочення частки негативно налаш-
тованих осіб і зафіксовані зростаючі показники байдужості або ней-
тральності молоді до питань сексуальної орієнтації. А за висновком
професора УКУ Ярослава Грицака, ставлення до гомосексуалізму
здатне  розколоти українське суспільство, котре може постати у пост-
Майданну добу «на порозі нової культурної війни» вже не навколо
мови чи історії, а навколо питання гомосексуалізму (йдеться про
стійкість традиційних цінностей серед переважної частини соці-
ально наймобільнішої групи «агентів змін» і секулярних західних
цінностей – серед її меншої частки, внаслідок чого питання легалі-
зації гомосексуалізму і одностатевих шлюбів здатне «розірвати»
саме ту групу, якій суспільство адресує запит на соціальні 
реформи)207.

Ми зовсім не ставимо за мету проводити аналіз ЛГБТ-спільнот
як особливого сегменту соціуму. Натомість важливим було показати,
що консервативна позиція щодо них з боку діючих в українському і
російському просторі Православних Церков (і, перш за все, РПЦ та
УПЦ, як її складової) спирається на широкий суспільний консенсус,
не відчуває «внутрішнього тиску» від ліберально налаштованої гро-
мадськості, відтак негативна релігійна стигмація гомосексуалізму
ще тривалий час не зазнаватиме суттєвих змін.

206 Отношение современного украинского общества к геям и лесбиянкам [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: http://www.gay.org.ua/publications/bluebook/
attitude.htm
207 Грицак Ярослав.  Ставлення до гомосексуалізму може глибоко розколоти укра-
їнське суспільство / Ярослав Грицак [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http://galinfo.com.ua/news/stavlennya_do_ gomoseksualizmu_mozhe_glyboko_rozkoloty_
ukrainske_suspilstvo__yaroslav_grytsak_204938.html
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Отже, сучасне православне богослов’я ґрунтується на ортодок-
сальному розумінні гомосексуальної поведінки як гріховної й «про-
типриродної», як розпусти, нечистоти і скверни, як наслідку
відпадання людини від Бога, що веде до внутрішнього духовного
розпаду особистості, хвороби людського розуму, уже нездатного роз-
різняти добро і зло, моральне й аморальне, природне й протипри-
родне. Її причини виводяться з первісної ушкодженості людської
природи внаслідок гріхопадіння. Відмінність між статями розумі-
ється як «особливий дар Творця» для цілісного єднання у любові,
що геть не порівнянний зі «збоченими проявами сексуальності». У
такій оптиці гомосексуальність постає спотворенням встановленого
Богом світопорядку і підлягає категоричному осуду208. Православна
традиція спирається на високо шанований авторитет Священного
Переказу, де мужеложництво означено як тяжкий гріх (Василій Ве-
ликий, Григорій Ніський, Іван Постник); відповідне ставлення за-
фіксовано і в канонічному праві – винуватці повинні бути відлучені
від церковного спілкування та понести єпітимію (хоча прописано ди-
ференційований підхід до обставин здійснення гріха; і певна поблаж-
ливість припустима щодо тих, хто «впав у нього» з незнання,
примусу, страху, випадково, одноразово, давно, та за інших, гідних
врахування, обставин).

На сьогодні не існує спільноправославних нормативних докумен-
тів, присвячених проблемі гомосексуалізму, за винятком кількох ре-
чень у рішеннях Всеправославного Собору 2016 року (проте,
імперативність цих рішень оскаржується Церквами, що не взяли
участі у Соборі). «Нові форми співжиття» людей розцінені як
«справжня загроза для православних християн», так само і «тиск,
що чиниться на Церкву з метою їх визнання»; заявлено, що Церква
не визнає для своїх членів жодних форм цивільних союзів – ні го-
мостатевих, ані гетеростатевих, і ніяких інших форм співжиття,
окрім шлюбу209.

В Основах соціальної концепції РПЦ (2000 р.) наголошено, що
Святе Письмо та вчення Церкви засуджують гомосексуальні статеві

208 Бурега В. В. Отношение к проблеме гомосексуализма в современном западном
христианстве / Владимир Викторович Бурега [Електронний ресурс]. — Режим до-
ступу: http://www.bogoslov.ru/text/ 2663206.html#_ftn31
209 Official Documents of the Holy and Great Council of the Orthodox Church [Електрон-
ний ресурс]. — Режим доступу: https://www.holycouncil.org//
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зв’язки як спотворення Богоданої природи людини, а втягнутим у
них заборонено входити до церковного кліру; категорично відкида-
ються одностатеві шлюби. Богословським підґрунтям слугують тра-
диційні повчання про гомосексуалізм як «гріховну ушкодженість
людської природи», а про гомосексуальні «прагнення» як «при-
страсті, що мучать занепалу людину», котрі виліковні Таїнствами,
молитвою, постом, покаянням, читанням Святого письма та христи-
янським спілкуванням, і потребують духовних зусиль, що ведуть до
зцілення та особистісного зростання210. Принципова позиція РПЦ да-
лася взнаки і в розриві зносин з тими конфесіями, де офіційно до-
зволено благословення одностатевих союзів або ж висвячення у сан
гомосексуалів (з Єпископальною Церквою США, Церквою Швеції
та ін.). Суворо засуджується православними богословами наукова і
навчальна література, яка прагне уникнути однозначного таврування
гомосексуальності як девіації і містить ідеї припустимості й нор-
мальності різних сексуальних орієнтацій.

Жодних дискусій щодо природи гомосексуальності чи визнання
прав сексуальних меншин Церква не допускає і засуджує будь-яку
пропаганду гомовідносин, вважаючи, що в секуляризованому світі
«охорона свободи особи трансформувалась у захист свавілля». За
морально-повчальною риторикою простежуються чітка підтримка
дискримінаційної політики, зокрема заборони допускати гомосек-
суалів до цілої низки суспільних сфер – виховання, освіти, соціаль-
ної роботи з дітьми і молоддю, армії та пенітенціарної системи, до
лав духовенства та керівних посад.

Як наслідок, глибокі і запрошені часом православно-богословські
опрацювання проблеми гомосексуалізму, з урахуванням новітніх на-
укових досліджень, соціологічних і культурологічних даних, наразі
відсутні, а концепція пастирської опіки та інтеграції гомосексуалів
у церковну спільноту досі не вироблена (принаймні, заклики стави-
тися з «пастирською відповідальністю» до людей із гомосексуаль-
ними нахилами не втілені в якісь конкретні програми і методики
пастирської роботи). 

Принагідно зауважимо, що провідні Церкви в Україні, попри не-
прості міжцерковні стосунки, спільні у негативному ставленні до го-

210 Основи соціальної концепції Руської Православної Церкви [Електронний ре-
сурс]. — Режим доступу: http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/1207692.html
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мосексуалізму. Яскравим прикладом тому – є підписана у 2010 р.
Декларація християнських Церков України «Про негативне став-
лення до гріха гомосексуалізму, його пропагування в суспільстві та
спроб легалізації так званих одностатевих шлюбів (реєстрації однос-
татевих партнерств)». Декларація підписана очільниками УПЦ,
УПЦ-КП, УГКЦ, РКЦ в Україні, Церкви християн віри євангельської
в Україні, Всеукраїнського Союзу об’єднань євангельських хрис-
тиян-баптистів, Української Християнської Євангельської Церкви,
Української Лютеранської Церкви, Братства незалежних церков і
місій євангельських християн-баптистів України і провадить тради-
ційні погляди на сім’ю і сексуальні відносини як вияв любові між
чоловіком і жінкою та спосіб продовження людського роду і, відпо-
відно, на одностатеві відносини як протиприродні і гріховні; вказує,
що покарання за них несе не тільки порушник, «але й ціле суспіль-
ство, яке діями чи бездіяльністю схвалює такий гріх». Категорично
стверджується, що цей «гріховний потяг» не є ні вродженою особ-
ливістю людини, ані «варіантом нормальної статевої поведінки», а
наслідком вільного, але помилкового, вибору людини «та проявом
глибоко вкоріненого у ній гріха». Декларовано, що ті, хто підтриму-
ють пропагування гомосексуалізму, «не можуть вважатися христия-
нами», а держава у разі легалізації одностатевих союзів стане на
дуже небезпечний шлях, підсумком якого буде суспільна ката-
строфа211. 

Однак, у позиції церкви щодо гомосексуальності завжди варто
розмежовувати два вектори: 
åз одного боку, ставлення до гомосексуалізму як до більш або

менш поширеного світського явища (існуючого «поза межами
церковної огорожі»), століттями стигматованого суспільством
як девіантного; 
åз іншого боку – ставлення до гомосексуалізму в самому церков-

ному середовищі, хоча також явища «гріховного» і «протипри-
родного», але, як свідчать історичні документи, практично
вкоріненого в живу тканину внутрішньо-церковних стосунків,

211 Декларація християнських Церков України «Про негативне ставлення до гріха го-
мосексуалізму, його пропагування в суспільстві та спроб легалізації так званих од-
ностатевих шлюбів (реєстрації одностатевих партнерств) [Електронний ресурс]. —
Режим доступу:  http://www.irs.in.ua/index. php?option=com_content&view=article&id
=684:1&catid=50:zv&Itemid=78
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чернецьких, а згодом і орденських угруповань, від часів ран-
нього християнства.

Отут поведінка Православних Церков відрізняється разюче: якщо
«світський гомосексуалізм» викривається публічно і голосно, то
«церковний» стає предметом замовчувань і приховувань; якщо для
першого вимагається суспільний осуд і криміналізація, то другий –
захищений внутрішньо-церковною корпоративною безкарністю;
якщо перший таврується як ознака апокаліпсису глобалізованого
світу212, то другий – Церква воліє не помічати навіть як проблему і
не бажає зайвий раз обговорювати. До речі, в цьому проступає ще
одна відмінність між сучасними позиціями Римо-Католицької Цер-
кви і найчисельнішої в православному світі Російської Православної
Церкви: РКЦ виявила готовність хоча б до часткової прозорості і від-
критості життя кліру для суспільства, а після серії гучних «секс-
скандалів» подала приклади масштабних внутрішніх розслідувань
та співпраці зі світськими інституціями; натомість РПЦ нестерпно
сприймає будь-які спроби артикулювати проблему і поставити її під
контроль суспільства. Той факт, що викривати гомосексуалізм у
лавах кліру РПЦ означає ризикнути своєю посадою (а іноді і саном),
довів особистий досвід колишнього професора Московської духов-
ної академії, протодиякона Андрія Кураєва213.

Самий факт, що в РПЦ проблема внутрішньо-девіантної пове-
дінки існує, причому на рівні системної практики, сумнівів не ви-
кликає. І проблема ця, повторимося, аж ніяк не є породженням
сучасної лібералізації суспільства, а століттями супроводжує життя
Церкви, переважно серед закритого від світського суспільства «чор-
ного» духовенства. Про те красномовно свідчать документи і ухвали
церковних Соборів  (наприклад, архієрейського Помісного (Володи-
мирського) Собору 1274 р., шо ухвалив рішення про «випробування
життя» кандидатів у священики чи диякони «щодо справ гріховних»,
зокрема й «блуду содомського»; рішення Стоглавого Собору РПЦ
1551 року щодо церковної дисципліни, моральності духовенства і
контролю за додержанням правил чернечого життя; середньовічні

212 Патріарх Кіріл свого часу назвав легалізацію одностатевих шлюбів у деяких краї-
нах Західної Європи «провісником Апокаліпсису», а «прийняття гріха за норму» –
початком нової епохи в людській історії.
213 Див. : http://diak-kuraev.livejournal.com/566085.html
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монастирські статути і правила214; послання і записки православних
ієрархів; а сьогодні – сотні свідчень, розміщених в Інтернет-мережі,
блогах і Живому журналі, оприлюднені спогади та інтерв’ю колиш-
ніх і діючих священиків, дияконів, ченців, послушників, учнів семі-
нарій та академій, котрі у своїй сукупності набувають сили
соціальних фактів. Про системність гомопрактики свідчить і геогра-
фія згадуваних церковних інституцій – від монастирів у Бєларусі до
обителей у Заураллі, від Загорської духовної семінарії до Київської
духовної академії215.

Спираючись на відомості, що постійно надходять з медіа-джерел,
дані журналістських розслідувань, матеріали особистих свідчень
щодо девіантної поведінки священнослужителів РПЦ, зробимо
кілька висновків.

По-перше, з контент-аналізу повідомлень складається стійке вра-
ження, що найсильніше заражені гомосексуалізмом чернецтво і
єпископат. Саме в цих колах склався найсприятливіший ґрунт як для
різноманітних зловживань церковними нормами, так і для укриття цих
зловживань від суспільства, а винуватців – від відповідальності.216

Хоча репрезентативних соціологічних досліджень у церковному се-
редовищі не проводилося (чи про них не відомо), але оцінки експертів,
які наважуються на приблизні підрахунки, стало перевищують цифру
у 10%, іноді й кількаразово (для порівняння: зарубіжні оцінки частки
гомосексуалів у лавах РКЦ стало перевищують показник у 23%).

По-друге, гомосексуалізм в церковному середовищі набув функ-
цій, які він зазвичай виконував у давніх традиційних суспільствах,
але втратив у модерному й постмодерному соціальному контексті.
Серед них: гомосоціальна (згуртування закритих одностатевих спів-
товариств), інтегративна (клано-утворення, посилення міжособистих

214 Спеціальне дослідження з цієї теми див. у книзі: «А се грехи злые, смертные...»:
любовь, эротика и сексуальная этика в доиндустриальной России (Х – первая по-
ловина ХІХ в.). Тексты, исследования / подг. Н. Л. Пушкарева. — М. : ЛАДОМИР,
1999. — 863 с.
215 Див. наприклад: Как растлевают семинаристов в КДА [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://diak-kuraev.livejournal.com/938260.html
216 Опосередкованим свідченням системності поширення цієї проблеми серед цер-
ковної ієрархії є популярність серед нижчого духовенства думки, що чернецтво має
бути усунуте від керівництва Церквою, а висвячення монахів у єпископський сан –
стати радше винятком, а не правилом.
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зв’язків у спільнотах і структурах васального типу), соціальної мо-
більності (фаворитизм, кар’єрне просування, налагодження персо-
нальних зв’язків), лобіювання інтересів, альтернативно-замісна
(альтернатива забороненим гетеросекуальним стосункам). До речі,
Андрій Кураєв, який наважився багато і відкрито говорити про про-
блему гомосексуалізму в РПЦ, спеціально звертає увагу на гомо-
ідентичність як фактор формування і стабільності кланових груп.
Так, характеризуючи нинішню ситуацію, він називає її унікальною
з кількох причин: Церква нарешті отримала незалежність у вирі-
шенні своїх внутрішніх питань (порівняно з радянськими часами);
вона вимушена діяти в умовах «неймовірної церковної прозорості»,
коли неможливо утаємничити інформацію від ЗМІ та Інтернету;
стала іншою якість прихожан; «серед гомоієрархів утворилася така
зв’язка», яку раніше в церковній історії не зустрічали217.

По-третє, наслідком утвердженості гомосексуалізму в церков-
ному середовищі стає формування специфічної «гомоцерковної»
контркультури. Мабуть, найвідоміший її компонент, що його медіа
«винесли на поверхню» – численні метафори, вислови, терміни, вко-
рінені серед кліру218, оповіді і перекази про єпископів та їхнє ото-
чення, котрі утворили своєрідний альтернативний «церковний
переказ».

По-четверте, попри публічне засудження Церквою гомосексуа-
лізму, він залишається практично безкарним у внутрішньо-церков-
них колах і недосяжним для правоохоронних органів, навіть у
випадку сексуальних зловживань (що підтвердив гей-скандал в Ка-
занській семінарії 2013 р., коли розпусні дії проректора семінарії
були письмово підтверджені 45-ма семінаристами). Це зайвий раз
доводить, що завдяки відвертому патронату з боку політичної влади
та корпоративному устрою, РПЦ практично виведена з-під контроля
суспільства.

217 Кураев Андрей. Поощрение гомосексуалистов возникло в РПЦ не без помощи
КГБ / Андрей Кураев [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://republic.ru/
russia/kuraev_pooshchrenie_gomoseksualistov_vozniklo_v_rpts_ne_bez_ pomoshchi_
kgb-1044140.xhtml
218 Перепрошую у читачів за наведені приклади,  але всі терміни є доволі широко і
звично вживаними:  «блакитне лобі», «блакитна обитель», «блакитна ложа», «го-
моієрарх», «архієпископ Содомський і Гоморський», «нікодимів гріх», «ротовці»,
«підорясник» та ін.
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По-п’яте, гомосексуалізм в Церкві стає однією з причин падіння
авторитету РПЦ та втрати нею прихожан. Відомий російський на-
уковець і експерт, головний редактор журналу «Релігія і право», член
експертної ради у справах громадських об’єднань і релігійних орга-
нізацій А. Пчелінцев підтверджує, що значна частка геїв серед свя-
щеників і широка обізнаність про них в єпархіях відштовхує
парафіян від церкви219. А водночас, за церковною огорожею, серед
практики різноманітних (і безкарних) статевих збочень, криються
численні особисті трагедії й зламані людські долі тих, хто сам волів
зцілювати людські душі220. 

І нарешті. Розмірковуючи про відносність девіації та співвідно-
шення загально-соціальних і релігійних девіацій, варто вказати на
таке. Унікальність нинішньої ситуації – зовсім не в тому, що стигма-
тування і засудження гомосексуалізму з боку Церкви супроводжу-
ється його тіньовою легітимацією всередині кліру. Унікальність, на
наш погляд, полягає в тому, що гомосексуалізм в Церкві сприйма-
ється як девіація з боку самих гомосексуалів – і не стільки тому, що
це анормативні й аморальні стосунки в структурі, яка позиціонує
себе оборонником норм і моралі, а тому, що в церковному середо-
вищі гомосексуальна субкультура брутально спотворена: одностатеві
стосунки тут втратили той специфічний ціннісний зміст, завдяки
якому їх толерує західне суспільство (де вони, серед іншого, є засо-
бом самовираження, реалізації вільного вибору, маніфестацією особ-
ливої якості чоловічої чи жіночої дружби, способом подолання
стереотипів тощо). Тут їхній зміст був зведений, по суті, до задово-
лення фізичних бажань, вияву розпусти як своєрідного атрибуту
влади та засобу професійної кар’єри в Церкві221.

Таким чином, у глобалізованому світі процеси розмивання тра-
диційної структури девіацій і зміни стереотипів, заторкуючи різні

219 Див.: інтерв’ю Анатолія Пчелінцева Sobesednik.ru про майбутнє релігії і Церкви
в Росії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sobesednik.ru/obshch-
estvo/20150923-svyashchennikov-geev-v-rpc-mnogo
220 Журавлев  Сергий. Не могу молчать! Церковь и гомосексуализм / Сергий Журавлев
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.messcom.org.ua/2006/ 12/08/gay1/
221 Про гомосексуальне середовище «номенклатурних монахів», для яких чернечі
обітниці є лише щаблем до єпископства див. нариси колишнього іподиякона одного
з московських храмів: Южаков Роман. В церковной среде процветает гомосексуа-
лизм / Роман Южаков [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ateism.ru/
articles/blue01.htm
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суспільства, породжують суперечливі наслідки. Як наслідок, у за-
хідному і східному християнстві спостерігаємо різноспрямовані
тренди у ставленні до гомосексуалізму. На Заході, за зовнішньою ор-
тодоксією розуміння гомосексуальності як гріха криються процеси
лібералізації християнства – Церкви розвертаються в бік прийняття
гомосексуалів як сегменту сучасного світу, толерантнішого став-
лення до них, пошуку шляхів їх адаптованої інтеграції у релігійне
середовище та засудження їх дискримінації у світській сфері, а в про-
блемному полі християнської антропології пропонуються нові бо-
гословські інтерпретації етики статі. На Сході – посилюються
процеси фундаменталізації християнства; тут релігійна стигмація го-
мосексуальності залишається в силі, а мова ворожнечі і неприми-
ренності стає прикметою релігійних діячів і клерикальних рухів. 

Консервативний поворот у російській внутрішній політиці (у т.ч.
до традиційних сімейних цінностей, євразійства, духовного проводу
Російської Православної Церкви і збирання «русского мира») не
лишає сумніву, що позиція РПЦ стосовно гомосексуалізму не стане
терпимішою, а відтак, засуджуючи гомосексуалізм у світському про-
сторі і покриваючи його у внутрішньо-церковному, вона приречена
на лицемірство.
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