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В с т у п. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ 

 
В релігієзнавстві при науково-практичному осмисленні релігії як суспільно-

функціонуючого явища, її ролі й місця в житті соціуму, окремої людини, як 
правило, використовуються такі поняття як “функціонування релігії”, “функції 
релігії” і практично не послуговуються поняттям “функціональність релігії”. То ж 
виникає потреба з’ясувати, яке сутнісне навантаження в контексті розкриття 
внутрішнього змісту релігії в її суспільному і екзистенціальному прочитанні несе 
це поняття. 

Зауважимо, що означені поняття – «функціонування», «функції», 
«функціональність» - постають суттєвими елементами характеристики релігії як 
суспільного феномена і перебувають у тісному зв’язку і взаємозумовленості. 
Однак кожне з них має свій конкретний зміст, свою структуру, своє, образно 
кажучи, “предметне поле” вияву і реалізації. 

Поняття “функціонування релігії“, як вже зазначалося, характеризує процес, 
форми вияву буття релігійного комплексу як важливого компоненту структури 
соціуму, “силове поле” його дії в соціальному просторі. Релігія, як відомо, 
функціонує в інституалізованих формах (релігійні організації, інститути), на рівні 
реального буття людей, в сфері суспільної та індивідуальної свідомості, 
специфічної діяльності індивідів. Релігія функціонує і як форма орієнтації 
віруючих в межах емпіричних життєвих ситуацій, і як форма життєдіяльності 
мікро- і макрорелігійних спільнот. 

Таким чином, в означеному контексті релігія постає як важлива ланка 
життєвих, соціокультурних зв’язків, функціонування якої дає можливість 
зрозуміти їх зміст, структуру, виникнення та розвиток, їх суспільне і особистісне 
призначення. 

Друге поняття – “функції релігії” – характеризує форми, способи, напрями, 
рівень впливу релігії на соціум, його структурні елементи, людські спільноти, 
особистість. Це поняття постає як практичний вияв потенційних функціональних 
можливостей релігії, дозволяє з’ясувати ту роль, яку відіграє вона в суспільстві. 
Структура функціональності релігії має своїми елементами поняття 
взаємозалежності, взаємовідносин, взаємопов’язаних змін. Зі змісту цих понять 
видно, що вони характеризують зовнішні (реалізаційні) аспекти вияву релігії, не 
розкриваючи при цьому її внутрішню сутність, її специфічні потенційні 
можливості. 

Однією з важливих сутнісних характеристик релігії, яка розкриває її 
внутрішній зміст як суспільного феномену, якраз і постає функціональність 
релігії. Функціональність релігії в її філософсько-соціологічній експлікації можна 
розглядати як певну якісну визначеність, що характеризує іманентні цьому 
суспільному феномену здатність і можливості (внутрішні і інституційні) 
задовольняти специфічні духовні, життєві потреби людини, релігійних спільнот, 
соціуму, і які на практиці реалізуються через інтегративну сукупність конкретних 
функцій. 



 
 

                                                           

Із змісту цієї дефініції логічно витікає, що стрижневими як у філософській, 
так і в соціологічній рефлексії функціональності релігії постають вияв та 
осмислення тісної співідносності її внутрішньої суті зі специфічними потребами й 
інтересами суспільного суб’єкта, а також функціональної ролі релігійного 
комплексу в їх задоволенні. Іншими словами, функціональна сутність релігії 
розкривається через усвідомлення того, що вона дає людям, які їх життєві 
потреби вона задовольняє. Відтак йдеться про її суспільне функціональне 
призначення. 

Звертаючи увагу саме на таку властивість суспільних феноменів (в т.ч. і 
релігії), Е.Дюркгейм стверджував: якщо в суспільстві є явище, яке відповідає 
певним його потребам, то можна вести мову про функціональність цього явища.1 

В релігієзнавстві нерідко зустрічаємо саме функціональне визначення 
релігії. Такий підхід, на думку німецького релігієзнавця Ф.Штольца, довів свою 
практичну придатність для сутнісного аналізу різних історичних форм релігії.2 

Основна ідея такого підходу в тому, що функціональність релігії або ж 
“функціональне поле релігії” слід досліджувати, враховуючи ті різноманітні грані 
життєдіяльності суспільного суб’єкта, в межах яких і функціонує релігія як 
важливий і необхідний компонент (форма) суспільної свідомості. Релігія в цьому 
контексті, відбиваючи специфічні умови буття релігійних спільнот, особистості, 
постає (в суспільно-екзистенціальному прочитанні) як необхідність, що 
породжена певними потребами й інтересами людей. Саме на внутрішній здатності 
задовольняти специфічні духовні потреби індивідів, їх спільнот і базується 
функціональна властивість релігії, тобто її функціональність. 

До речі, американський соціолог і релігієзнавець Р.Мертон розглядав 
функціональність як потенційну “корисність соціальних явищ” (в т.ч. і релігії). На 
його думку, релігійні ритуальні акти і вірування є функціональними тому, що 
вони слугують задоволенню специфічних духовних потреб, спричиняють 
цілющий вплив на стан душі й почуття віруючого індивіда.3 

Відомо, що духовні потреби відносяться до сфери вищих потреб людей. 
Вони не мають певних, конкретизованих у соціальному просторі меж і невичерпні 
в своїй глибині та інтенсивності переживань. Духовні потреби вимагають точно 
такого ж задоволення як і матеріальні, зокрема егоцентричні й вітально-органічні. 
Цілком правильно визначити, що люди не можуть існувати без актуалізації і 
задоволення своїх потреб духу. 

Релігія як соціальний феномен за своєю функціональною сутністю 
відображає різні потреби людини. Однак вона задовольняє такі духовні потреби, 
які не може задовольнити якийсь інший суспільний феномен. Така функціональна 
здатність релігії викликана необхідністю ліквідувати насамперед брак наших 
знань про те, що ми називаємо “вічними питаннями життя”. Релігія допомагає 
віруючій людині осягнути внутрішню сутність цього світу в трансцендентних 

 

1 Дюркгейм Э. О разделении общественного труда.– Одесса, 1990.– С.37. 
2 Stolz F. Jrundzuge der Religions. - Wissenschaft. - Jottingen, 1988. – S.3r. 
3 Див.: Американская социологическая мысль . – М., 1994. – С.397.  



 
 

                                                           

координатах виміру, своє місце в ньому, збагнути сенс людського буття. Вона 
також дає відповідь на його трагічні питання і водночас постає “нормативно-
змістовою квінтесенцією досвіду” подолання страждань, всього того, що дає 
можливість оцінити життя як трагедію, яка позбавляє індивіда надії і майбуття. 
Саме прийняття релігії дає можливість індивіду стати обличчям до життя, 
усвідомити його значення і смисл в перспективі “останньої реальності”.4  

Таким чином релігія є специфічною відповіддю на духовні пошуки людей. 
Вона постає як реальна можливість задовольнити потреби їх духу, відображаючи 
водночас їх прагнення до моральних і соціальних ідеалів. Релігія здатна 
реалізувати свої функціональні потенції завдяки тій “вісті”, яку вона несе людям. 

Поза сумнівом, що саме специфічні духовні потреби людей, їх спільнот 
зумовлюють певною мірою необхідність релігії. Як справедливо зауважував А. 
Маліновський, “причина, за якою релігія постає як необхідність, очевидно 
полягає в тому, що людське суспільство набуває єдності, перш за все, завдяки 
тому, що деякі вищі цінності та цілі стають спільними для членів цього 
суспільства”.5 Хоча цей постулат є контрадикторним, але з ним (в контексті 
певного історичного часу) можна погодитися.  

В зв’язку з цим видається важливим осмислення релігії саме як 
“еволюціонуючої універсалії”. Тут йдеться про таке явище, яке притаманне 
людському суспільству усіх історичних типів (форм) вияву останнього. Воно (це 
явище) має внутрішню здатність до саморозвитку, переходу в якісно інший 
різновид, набуваючи в цей момент різних за своїм змістом форм. Процес 
еволюційності релігії як універсалії постійний. На певних відтинках “осьового 
часу” він може набувати переломно-революційного характеру (релігія набуває 
іншого парадигмального змісту), що засвідчує, зокрема, виникнення 
християнства, ісламу, а в наш час – неорелігій. 

Аналізуючи релігію як “еволюціонуючу універсалію”, причини вибору 
людиною, групою людей чи значною спільнотою тієї чи іншої релігії, приходимо 
до висновку, що саме специфічна функціональна її здатність і постає нерідко 
головним мотивом цього вибору. Як справедливо зауважує М.М.Мойсеєв, “не 
стільки релігія формує цивілізацію, скільки сама цивілізація не тільки “вибирає” 
ту чи іншу релігію, але й адаптує її до своїх духовних і матеріальних потреб”.6 

Релігія може виявляти свою функціональність тільки в соціальному 
просторі. Іншими словами, особливості вияву релігії як суспільно 
функціонуючого феномена, його функціональні можливості можна зрозуміти 
лише в контексті організованого системного цілого, яким і є суспільство. Релігія, 
яка є складовою цієї системи, активною ланкою її розвитку, функціонування, 
виконує специфічні соціально і екзистенціально значимі функції, здійснює свій 
вплив на соціум як ціле, а також на його структурні елементи. Цей вплив, за 
своїми наслідками, може бути позитивним або негативним. 

 

4 Див.: Гараджа В.И. Религиоведение. – М., 1995. – С.172. 
5 Див.: Американская социологическая мысль. – С.319.  
6 Вопросы философии. – 1995. - № 1. – С. 8. 



 
 

                                                           

Узагальнюючи, можна сказати, що функціональність релігії в її 
філософсько-соціологічному прочитанні постає як об’єктивно-суб’єктивна 
характеристика її суспільної корисності чи некорисності. В такому контексті 
йдеться про амбівалентну сутність функціональності в її практичному 
(реалізаційному) вияві. В одному і тому ж суспільстві, як слушно зауважує Р. 
Мертон, релігійні традиції, вчинки, почуття можуть бути функціональними для 
одних груп і дисфункціональними – для інших.7 

Функціональна роль релігії в суспільному житті фіксується в результатах, 
соціальному, особистісному ефекті її функціонального впливу. Аналіз 
багатовікової практики функціонування релігійного комплексу свідчить, що 
соціальний ефект її впливу і на суспільство в цілому, і на його структурні 
елементи носить амбівалентний характер. 

Релігія як суспільне явище – це складне системне утворення. Разом з тим 
вона – поліфункціональна. 

Релігія має свою структуру, основними складовими якої є: релігійна 
свідомість, релігійні відносини, релігійна діяльність, релігійні організації. 
Кожному із означених структурних елементів притаманні певні функціональні 
потенції, які реалізуються через цілком конкретні функції в процесі задоволення 
духовних та інших потреб віруючих чи їх спільнот. Зауважимо, що функціональні 
можливості структурних компонентів релігії перебувають у тісному взаємозв’язку 
і взаємообумовленості. Тому важливим є аналіз функціональної сутності кожного 
структурного компоненту релігійного комплексу, враховуючи при цьому те, що в 
чистому вигляді вона, як правило, не проявляється. 

Такий підхід робить можливим експлікацію природи і сутності феномена 
поліфункціональності релігії. Це поняття, на нашу думку, характеризує не просто 
певну сукупність соціальних, екзистенціальних функцій релігії, а й виявляє 
інтегративну багатоаспектність її функціонального впливу на соціум, людину, 
соціальні групи, інститути. Поліфункціональність характеризує сукупну 
внутрішньоструктуровану потенційну і реальну функціональну здатність релігії 
задовольняти різноманітні духовні потреби віруючих людей в їх життєвому і 
трансцендентному вимірах. Ця здатність у практичному вияві реалізується через 
систему функцій: явних і латентних, діючих постійно (з різною інтенсивністю і 
результативністю) чи тільки в певні історичні періоди як функціональна реакція на 
необхідність вдоволення тієї чи іншої суспільно продукованої духовної потреби. 
Відтак йдеться про те, що релігія, як складна структурна система, має певний тип 
єдності, який ми можемо визначити як “функціональна єдність”. 

Рефлексія кожної конкретної функції релігії, скажімо таких, як компенсаційна, 
комунікативна, світоглядна, інтегративна, регулятивна, терапевтична, 
культурозберігаюча та ін. в їх діалектичній, поліфункціональній єдності, розкриває 
суть практичного вияву функціональності релігійного комплексу. Осмислення 
змісту окремих основних функцій в їх взаємозв’язку уможливлює виокремлення і 
аналіз окремих аспектів цілісної соціально-функціонуючої взаємодії в предметній 
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площині “релігія – соціум”, “релігія – індивід”, “релігія – соціальна спільність”, 
“релігія – культура”, “релігія – політика”, “релігія – право”. 

Відзначимо, що в концептуальному плані кожна функція релігії є 
своєрідним відображенням однієї або ж сукупності духовних потреб, які з 
необхідністю постають перед індивідом чи людською спільнотою і знаходять своє 
виправдання для певного історичного періоду (епохи), типу суспільства, 
цивілізації і тих умов, яким вони (потреби) зобов’язані своїм народженням. У 
даному аспекті справедливим буде твердження, що функції релігії відбивають й 
відповідні інтереси людей. 

Поняття, які репрезентують функції релігії, постають як певні абстракції, 
що дають можливість вичленити з системи взаємодії релігії з суспільством ті чи 
інші напрями цієї взаємодії. Важливо підкреслити, що уявлення про релігію як 
цілісне суспільно-функціонуюче явище, як явище немаргінальне (хоча 
декретована маргінальність релігії чи її конфесіональних різновидів – відома) дає 
не окрема функція (незважаючи на її соціально-історичну домінантність), а їх 
сукупність. Саме сукупність функцій релігії в їх діалектичній єдності й розкриває 
суть поняття поліфункціональності релігії, дає розуміння способів, напрямів 
впливу релігійного комплексу на суспільство, на його структурні елементи, на 
людину, конкретну релігійну спільноту. 

Однією з найважливіших функцій релігії є компенсаційна. Справді, релігія 
за своєю сутністю виконує роль соціального компенсатора. Релігійна 
компенсаційна функція – явище складне й значною мірою історично стійке. Вона 
є похідною від таких сутнісних особливостей людської свідомості, як 
переживання можливого, бажаного як дійсного. Релігійний світ для віруючої 
людини постає як “доповнення” соціального світу (соціально значимого, який 
включає і відносини до природних факторів). Релігійне “доповнення” 
визначається виникненням особливих систем поглядів, почуттів, вчинків, в яких 
специфічно долаються опозиції, що мають реальне значення в житті даного 
суспільства 8. 

Компенсаційна функція (а точніше – функція “доповнення”) характеризує 
процес зняття в трансцендентному вимірі життєвоважливих суперечностей і 
проблем людського буття в усіх їх виявах. Іншими словами, наявна суперечлива 
за своєю природою і сутністю дійсність “добудовується”, “доповнюється” до 
завершеного цілого: профанне, земне – священним; тимчасове – вічним; 
множинність – єдиним, абсолютним. Саме цей “добудований світ”, світ ідеалів, 
світ “виповнення” новим змістом сенсу людського буття, в якому зняті реальні 
значення протилежностей, “доповнює”, компенсує розриви як у соціальній 
тканині, так і в загальній ціннісній орієнтації людей, забезпечуючи цим “умови 
для граничної інтенсифікації “внутрішнього світу” людини, її цілеспрямування, 
впевненості, послідовності”9. 

 

 

8 Левада Ю.А. Социальная природа религии. – М., 1965. – С.93.  
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З компенсаційною функцією близькі за змістом (саме в аспекті 
психологічної компенсації, зняття життєвих стресових ситуацій, зокрема на 
індивідуальному рівні) “терапевтична функція” і “утішна функція”. 

Важливою функцією релігії, тісно взаємопов’язаною з іншими її функціями, 
яка виявляє себе на макрорівні і особливо на мікрорівні, є світоглядна. Релігійний 
світогляд постає як узагальнені, релігійно інтерпретовані уявлення про світ, місце 
людини в ньому, про сенс людського буття. Він є системою особистісно 
інтеріоризованих релігійних цінностей, ідеалів, орієнтирів, принципів. 

Проте світоглядна функція релігії полягає не тільки в тому, щоб давати 
певні уявлення про світ, а насамперед в тому, . щоб забезпечити адекватність 
самосвідомості суб’єкта його життєвому світу, його духовне і практичне 
самовизначення і самореалізацію. Релігійний світогляд постає як важливий 
духовний регулятор життєдіяльності віруючої людини чи релігійної спільноти. 
Особистість не може активно діяти, якщо в її свідомості не буде вибудуваною 
відносно цілісна картина світу. 

Таким чином, світоглядна функція релігії проявляється в тому, що остання 
виступає в ролі системи життєвої орієнтації, яка дає можливість віруючим 
пристосовуватись до світу в межах “смислозадаючої рамки”. Вона несе їм певну 
“звістку”, передає їм певний духовний імпульс, “смак до життя”; а також 
допомагає подолати життєву ентропію через наділення віруючих надією й 
шляхом телеологічної організації їхньої поведінки та діяльності (теологічна 
функція) у прагненні до ідеалів. Цим забезпечується більш високий ступінь 
життєвої адаптації віруючого. 

Важливою, соціально значимою є комунікаційна функція релігії. Вона 
проявляється в процесі спілкування віруючих як у межах певного релігійного 
об’єднання, так і поза ним. Відомо, що кожна людина має весь час 
“відтворювати” (але в новій формі) цілісність свого родового і суспільного буття, 
яка піддається постійній руйнації. Сферою такого відтворення для віруючого 
індивіда якраз і є релігія, а засобом – релігійна комунікація. Релігійна комунікація 
має свою структуру. Вона включає різні процеси взаємодії – спілкування, 
соціалізацію, передачу релігійного досвіду, обмін, засвоєння інформації, 
зміцнення зв’язків та ін. – між окремими віруючими, між віруючими і релігійною 
громадою, релігійною інституцією, духовенством, між релігійними організаціями 
різного віросповідання. 

Релігійна комунікація має два зрізи. Перший – “вертикальний”, який постає у 
вигляді “богоспілкування” (молитва, інші культові дії). Він розглядається віруючими 
як головне в їх культовій діяльності. Другий зріз – “горизонтальний”. Він охоплює 
спілкування віруючих під час богослужіння, іншої культової діяльності, коли 
з’являються релігійні відносини. У процесі релігійної комунікації відбувається 
передача релігійної інформації, її оцінка, засвоєння, поглиблюється інтеграція або ж 
дезінтеграція релігійної спільноти, регулюються відносини між членами громади чи 
між громадами, конфесіями. Релігійна комунікація відбувається і поза громадою. 

Релігія в суспільстві, в житті віруючих виконує ще й регулятивну функцію, 
постаючи своєрідним регулятором соціальних відносин, поведінки, вчинків і дій 



 
 

релігійних індивідів. Саме поняття “регулятивна функція релігії” характеризує 
реальний нормативно-установчий вплив релігії на поведінку, діяльність віруючих 
індивідів та їхніх спільнот. 

В структурі життєвої орієнтації людини вагоме місце посідають релігійні 
установки, переконання, норми, ціннісні орієнтири. Завдячуючи їм, релігія й 
здійснює свою нормативно-регулятивну функцію, реально впливає на всі сфери 
життя віруючих, регулює, скажімо, їхні сімейні стосунки, характер споживання 
ними їжі тощо. Майже кожна релігія, більшою чи меншою мірою, містить 
соціально-гетерономні норми поведінки віруючих, тобто містить в собі такі 
вимоги, які суворо регламентовані й виконання яких підкріплюється певною 
формою спонукання - заборони, табу, санкції. 

Регулятивна функція релігії властива всім її різновидам, а відтак має 
всезагальний характер. Ступінь, форми вияву цієї функції у різних 
віросповіданнях і на різних етапах історичного розвитку людського суспільства 
були і є відмінними. Найбільше вирізняються своїми регулятивними 
можливостями іслам та іудаїзм. 

Важливою за своєю соціальною значимістю в системі функцій релігії постає 
інтегративна функція. Саме поняття “інтегративна функція релігії” характеризує 
ідеологічну, організуючу здатність релігії (через релігійні інституції) 
забезпечувати безконфліктний зв’язок, певну злагоду, солідарність, згуртованість 
суспільства, окремих суспільних утворень, стійку рівновагу суспільних відносин, 
гармонію цих відносин і процесів у соціальних групах будь-якого масштабу. 
Відтак, це поняття відображає потенційну здатність релігії за певних умов бути 
інтегративним чинником у суспільстві. Відзначимо, що практична реалізація цієї 
функціональної здатності релігії має свої соціальні та історичні межі. Скажімо, в 
соціально-історичному аспекті вона з різним ступенем результативності виявляє 
себе на трьох рівнях – суспільство, певна конфесія (католицизм, православ’я, 
протестантизм, іудаїзм, іслам та ін.); окремі релігійні об’єднання віруючих 
(церква, секта, деномінація). 

В процесі історичного розвитку соціуму змінюється зміст (гострота 
потреби) “соціального замовлення” на релігійні функції. Дана тенденція наочно 
простежується на функціональній ролі релігії в сучасних постіндустріальних 
суспільствах, де, скажімо, інтеграційна функція релігії практично непомітна. 
Зауважимо, що найбільш сильно інтеграційна функція релігії виявляє себе тоді, 
коли система релігійних цінностей збігається з фундаментальними потребами 
суспільства. 

Сутність релігії як суспільно-функціонуючого феномена розкривається 
також і через осмислення соціальних функцій і ролі релігійних організацій як 
інституалізованої форми її вияву. Підкреслимо, що поняття “функції і роль 
релігії” і “функції і роль церкви” є близькими за змістом, але не тотожними. 

Релігійні організації – один з важливих компонентів релігійного 
комплексу. Їх буття нерозривно пов’язане з виконанням специфічних 
релігійних функцій. В цьому контексті вони постають як своєрідні 
“провідники”, “ініціатори” функціональної дії релігії на суспільство, 



 
 

компоненти його структури, а також на людину. З іншого боку – релігійні 
організації виконують функції, які далеко виходять за межі чисто релігійних, 
хоч і тісно між собою співвідносяться.  

Релігійні організації в процесі свого історичного розвитку ніколи не стояли 
осторонь гострих питань життя суспільства. Більшість церков активно втручалася 
у справи “світу цього” і прагнула, щоб їхнє слово було вирішальним. Скажімо, 
християнська Церква, починаючи з IV ст., була безпосередньо пов’язана з усією 
соціальною і державною структурою. А в добу середньовіччя католицька 
церковна організація не тільки була повним монополістом в ідеологічній сфері 
життя суспільства, здійснювала в ній свою “духовну диктатуру”, а й виконувала 
ще й виховні, політичні, правові функції. Все життя людини було під опікою 
церкви, яка виступала головним арбітром і в “небесних”, і в земних справах.  

Історія релігійних організацій різних конфесій засвідчує, що вони нерідко 
спричиняли зміну старих суспільних структур, забезпечення людських прав, 
національної незалежності. Винятковим багатством впливу церковного чинника 
на суспільно-політичне життя вирізняється українська церковна історія. 

Як показує проведений аналіз означених функцій релігії – інтенсивність, 
рівень, ступінь функціонального впливу, роль релігійного комплексу в суспільстві 
зумовлена історично, соціально та конфесійно. Оцінка функціональної ролі релігії 
в суспільстві має бути об’єктивною і повинна проводитися в співвідносності з 
конкретними історичними умовами. 

Оцінюючи функціональну роль релігії, зокрема, з’ясовуючи міру, ступінь, 
результат впливу її на суспільство, “мирські” справи, людину, її здатність 
задовольнити назрілі духовні, життєві потреби, потрібно обов’язково враховувати 
соціальні, історичні, конфесійні, національні, об’єктивні й суб’єктивні аспекти 
функціонально-рольового впливу релігійного комплексу. Іншими словами, 
функціональна роль релігії, її місце в суспільстві, значною мірою залежать від 
історичної обстановки, особливостей даної епохи, традицій країни, розвитку 
цивілізації, соціального прогресу. 

Відтак при характеристиці практичного вияву функціональності релігії 
правомірним буде визначення рівнів цього вияву. Умовно їх можна виділити три: 
історичний, що характеризує ступінь інтенсивності впливу релігії в усій 
сукупності її функціональних можливостей на суспільство, його структурні 
компоненти, індивіда чи групу людей протягом історії розвитку соціуму. 
Зрозуміло, що ця інтенсивність вияву функціональної ролі релігії в різні періоди 
історії тих чи інших країн була величиною змінною. Вона зумовлювалась тими чи 
іншими потребами суспільства і насамперед, духовними. 

В різних країнах, на різних етапах їх історичного розвитку інтенсивність 
цих потреб обумовлювала також ступінь її релігійно-функціонального 
задоволення, значущість релігійної компоненти в бутті соціуму. Скажімо, свою 
функціональну роль релігія повною мірою реалізовувала в “примітивних 
суспільствах”, де була безпосередньо вплетеною в канву їхнього повсякденного 
життя, постаючи водночас регулятором всієї життєдіяльності соціуму і 
забезпечуючи його єдність. 



 
 

У процесі розвитку і диференціації суспільства, релігія посідала особливо 
помітне місце в його житті. Вона інституалізується і, поряд з виконанням своєї 
первинної функції соціалізації індивіда, вирішує завдання легітимації державного 
ладу, моралі, права. Будучи тісно пов’язаною з суспільно-політичною і 
економічною системою, постаючи “загальною санкцією” всього сущого, релігія 
була функціонально важливим інтегративним фактором у масштабах всього 
суспільства. Макрорівень релігії – це сукупність елементів, що характеризують 
ступінь практичного вияву її функціональності в межах конкретного суспільства, 
держави, географічного регіону, значних людських спільнот (нації, етносу). 
Мікрорівень релігії характеризує сукупний функціональний вплив її на 
особистість, малі соціальні групи. 

Означені тут рівні функціональності релігії взаємопов’язані між собою, 
взаємообумовлені. Аналізуючи ці рівні, слід співвідносити їх з конкретними 
конфесійними напрямами – християнство, іслам, іудаїзм, буддизм, неорелігійні 
течії тощо. 

Як уже відзначалося, функції, роль релігії, церкви, їхній “соціальний простір” 
дії – це величини історично змінні. В релігієзнавстві процес зміни обсягу 
функціонального впливу релігії, релігійних організацій на суспільство, його 
структурні елементи характеризується поняттями “сакралізація” і “секуляризація”. 

Поняття “сакралізація” відображає процес розширення сфери 
функціонального впливу релігії, церкви на суспільство, поширення релігійного 
санкціонування на соціальні інститути, відносини, форми суспільної та індивідуальної 
свідомості, поведінку і діяльність людей. Відтак йдеться про розширення “соціального 
простору” дії функцій релігії в суспільстві. Зазначимо, що сакралізація в історичному 
контексті розвитку суспільства має чітку тенденцію до звуження. Вияв цієї тенденції є 
неоднозначним. І нині спостерігається сакралізація суспільного й індивідуального 
життя в окремих державах. Не буде перебільшенням сказати, що процес сакралізації 
знаходиться в прямій залежності від суспільної потреби в релігійному санкціонуванні. 

Помітною є тенденція, що з розвитком суспільства сфера впливу релігійних 
організацій на політичні, економічні та інші його структурні елементи звужується. Ця 
тенденція тією чи іншою мірою характерна для всіх релігій, хоч тут і є певні винятки. 
Зокрема, мається на увазі іслам. В ньому немає чіткої церковної структури, однак 
релігійний вплив наявних мусульманських інституцій на життя суспільства, а тим 
більше віруючої людини є ще значним і в наш час. 

Поняття “секуляризація” характеризує процес (об’єктивного чи 
суб’єктивного) звуження сфери функціонального впливу релігії, церкви на життя 
суспільства, індивіда, звільнення їх життєдіяльності від релігійно-церковного 
санкціонування. 

Якщо одні релігієзнавці причини секуляризації пов’язують із структурною 
диференціацією суспільних інститутів, що веде до відокремлення релігії, церкви від 
держави, політики, права, моралі (Т.Парсонс), то інші вбачають їх в релігійному 
плюралізмі, “приватизації релігії”, свободі совісті, соціальних конфліктах (Р.Белла, 
Д.Мартін), а також пов’язують секуляризацію  з роллю суб’єктивного фактору, 
соціальним прогресом взагалі (Д.Угринович). 



 
 

Щодо практичного вияву, то секуляризація (в історичному контексті) 
супроводжується такими явищами, як експропріація церковних земель, 
відокремлення церкви від держави, звільнення сфери освіти і права від диктату 
церкви. У сфері культури – це усунення релігійних сюжетів з мистецтва, 
автономізація науки, яка в свою чергу активно впливає на секулярну перспективу. 

Можна вести мову про секуляризацію суспільства, соціальних структур 
(об’єктивна секуляризація), а також про секуляризацію індивідуальної, групової 
свідомості (суб’єктивна секуляризація). В узагальненому вигляді її можна 
розглядати на трьох рівнях: 1) як процес витіснення релігії і релігійних інститутів із 
соціального життя (це описується поняттям “лаїцизація”); 2) як зменшення 
функціонального впливу релігії на окремих людей (ослаблення культової 
активності, втрата віри в окремі догми, релігійні принципи, відмова від певних 
релігійних орієнтирів); 3) як зміни в змісті окремих компонентів релігій 
(віровчення, культу), що постають як наслідки суспільного прогресу взагалі. 

Таким чином, секуляризація як процес, з одного боку, проявляється у 
звільненні “сегментів” життя суспільства та людини від опіки релігійних інститутів 
і символів, а з іншого – як спрямування їхнього інтересу до “свого власного світу”, 
до своєї внутрішньої сутності. 

Підводячи підсумок проведеного категоріально-понятійного осмислення 
релігії саме як суспільно-функціонуючого явища, визначення її функціональних 
можливостей, відзначимо, що це дає можливість з’ясувати її сутність, роль і місце в 
житті соціуму, особистості, історичну й соціальну зумовленість суспільно-
екзистенціального простору функціональної дії всього релігійного комплексу. 

 
 



 
 

                                                           

 
Розділ перший. РЕЛІГІЯ У ВИЯВАХ І ТРАНСФОРМАЦІЯХ 

ЇЇ ФУНКЦІЙ 
 
 

1.1. Трансформація функціональності релігії 
в сучасну добу: причини і наслідки. 

 
В науці впевнено закріпилася уява про функції релігії, під якими традиційно 

розуміють характер і напрямок впливу релігії на суспільство. Проте, досліджуючи 
окремі релігії в різні епохи, вчені зіткнулися з певним парадоксом: функції у 
релігії є, а впливу її немає. Так, в радянські часи, навіть будучи забороненою, 
релігія функціонувала в урізаних формах, функціонувала в підпіллі, але на 
суспільне й індивідуальне життя сповна від своїх можливостей не впливала. Той 
чи інший елемент релігії виконував певну роль в усьому релігійному комплексі, 
але на суспільство та окремих громадян їх дія не доходила. 

Функція – це можливість, закладена потенція до дії. Без своєї реалізації 
функція залишається характеристикою явища, яке не розкрило своїх 
можливостей. Тут скоріше треба говорити про функціональність як здатність 
виконувати певні функції та їх видиме й результативне виявлення. 

Як вже наголошувалося у Вступі, за релігією історично виокремилися 
інтегративна, комунікативна, світоглядна, регулятивна, компенсаційна, 
нормативно-оцінувальна та інші функції. Водночас варто виявляти функції релігії 
внутрішні і зовнішні. При цьому є також функції власне релігійні і не-релігійні 
(політична, економічна, виховна, культурно-освітня). 

Наголосимо на тому, що релігія реально живе тільки тоді, коли вона 
функціонує. Тобто функціональність релігії в сучасну добу є показником її 
вітальності. Релігія, традиційно виконуючи притманні їй функції, які закріпилися 
за нею історично, постійно змінюється, якщо має намір через своїх трансляторів 
(священні писання, священнослужителі, обряди тощо) бути впливовою в житті 
людини й суспільства. І це відбувається не за рахунок догматичних чи культових 
новацій, а, зокрема, завдяки пристосуванню, адаптації, використанню, 
оприсутненню релігії в нових історичних, соціально-політичних і духовних 
умовах.  

З’ясуємо, що ж в наш час зумовлює процес трансформації функціональності 
релігії? Водночас нам важливо зрозуміти, які це має або може мати наслідки для 
суспільства і самої релігії? 

При з’ясуванні причин функціональних змін релігії експерти - як світські, 
так і релігійні - посилаються на комплекс факторів, які достатньо повно 
проаналізовані вже в низці публікацій 10. У видруках Відділення релігієзнавства 

 

10 Див.: вітчизняні дослідження - Релігійна свобода. №№1-19. – К.: УАР, 1996-2016; Виговський 
Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви. – К.-Хмельницький, 2004; Релігія у контексті 
соціокультурних трансформацій України. Колект. монографія. За ред. Л.Филипович. – К., 2009; 



 
 

ІФ НАНУ йдеться про такі явища, як: 

Кожна з цих позицій вартує 
самостійного аналізу, оскільки дає можливість зрозуміти, в якому напрямку 
трансформується функціональність релігії та різноманіття її виявів.  

глобалізація і релігія; секуляризація і 
постсекуляризація; повернення релігії в публічну сферу; релігійна свобода і 
свобода совісті; плюралізація релігійного життя тощо. 

Звернемося до першої з них. Виходячи з того, що глобалізація, як 
об'єктивний етап розвитку світового співтовариства, що знаходиться в стані 
транснаціональних, трансконтинентальних і транскультурних зв'язків, - це завжди 
уніфікація та інтеграція, є сенс говорити про посилення цих процесів в релігії. 
Традиційно, уніфікація в духовно-релігійному сенсі розуміється як стирання 
культурно-національних, почасти конфесійних, особливостей релігій. З одного 
боку, таку втрату яскраво виражених національних ознак можна сприймати як 
руйнування духовної традиції, яка склалася. А з іншого - якщо уніфікацію 
розуміти як процес формування самобутньої системи цінностей, норм, 
стереотипів, притаманних способу життя і поведінці представників певного 
народу, то уніфікація постає невідворотною і навіть необхідною. Тобто, 
уніфікація має інтра- і екстравиміри, зокрема як внутрішній процес, внаслідок 
якого формується культура та релігія якогось етносу. Вона є, безумовно, 
позитивним явищем. Як зовнішнє втручання, вона може бути небезпечною для 
існуючої релігії. Але в сучасних умовах, коли геополітичний розподіл релігій 
дещо вже устабілізувався, коли самі релігії мають віковий досвід самозбереження, 
зникнення якоїсь релігійної системи маловірогідне. 

У результаті складного хвилеподібного процесу розвитку релігій, які 
перетворюються на вселенські феномени, релігійні комплекси не лише втрачають, 
але й набувають шляхом виокремлення, зняття, генералізації того загального, що 
характеризує будь-яку релігію. Так, глобалізація інтегрує духовний світ людства, 
майбутнє якого бачиться або через створення єдиної мегарелігії, або 
неіституційне-нецерковне об'єднання навколо спільних цінностей у формі нарад, 
комісій, комітетів, колегій, рухів, зібрань, семінарів, медитацій тощо. Відомо, що 
історія не знає таких вселенських духовних об'єднань. Більш ймовірним видається 
другий шлях - шлях діалогу між різними релігійними і духовними традиціями 11. 

Аналізуючи ситуацію в Україні, ми бачимо прагнення церков досягнути не 
організаційної єдності, а такої уніфікації та інтеграції духовного і церковного 
життя, які б давали можливість всім існувати і розвиватися вільно. Збільшення 
серед українців кількості тих, хто визнає себе просто християнами або 
православними, свідчить про формування нового типу спільноти, яка 
об’єднується не загальним минулим, а загальним майбутнім, на основі сучасних 
цінностей. Люди краще сприймають не інституалізовану, а духовну єдність, бо не 
                                                                                                                                                                                                           

Релігійні процеси в перспективі їх виявів. Колект. монографія. За ред. А.Колодного і 
Л.Филипович. –К., 2012; Релігія в контексті духовного життя. Колект. монографія. За ред. 
А.Колодного. - К., 2012; Єленський В. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та 
міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. - Львів, 2013 та ін. 
11 Филипович Л. Глобалізація релігійного життя та перспективи конфесійного розвитку в 
Україні // Globalization. Development and perspective. - Львів, 2015. – С.70-72. 



 
 

потрібно відмовлятися від своєї автономії та самостійності, від своїх звичаїв і 
традицій. Теза про єдину соборну православну церкву зазнає богословських 
роз’яснень: не йдеться про створення якоїсь трансцерковної спільноти, у рамках 
якої можливо провести розподіл функцій і відповідальностей між церквами або 
створити якісь спільні структури соціальної допомоги, якісь корпорації із надання 
духовних послуг. Достатньо спільності. Потрібна не одність, не єдинність, а 
єдність, і не організаційна, а духовна. 

Чи є якісь небезпеки для України від уніфікації та інтеграції, які несе з 
собою глобалізація релігійного життя в світі? Так, є, якщо в результаті 
глобалізації релігійні комплекси «не збагачують один одного, а 
взаємопоглинаються». В такій ситуації «культури не отримують імпульс для 
саморозкриття, а нівелюються». Україна зазнає впливу і американізації, і 
вестернізації, що прослідковується в діяльності українських церков католицького 
і протестантського напряму. Православ'я також знаходиться в зоні особливої 
уваги Москвою утверджуваного «русского мира». Навряд чи звільняться від 
китайського чи японського впливу буддисти України. Крішнаїти не можуть бути 
не-індуськими.  

Глобалізація пов’язується не тільки з ризиками і загрозами. Вона створює 
нові умови, виступає важливим ресурсом для суспільних трансформацій. Якщо 
правильно використати переваги, які надає глобалізація, то це призведе або до 
розширення меж і урізноманітнення форм спілкування між різними традиціями, 
або ж навпаки - до згортання міжрелігійних контактів. Перед Україною постає 
такий самий вибір: або вийти за «огорожу» своєї традиції, подивитися на себе з 
глобальної точки зору, вписати себе в світ, що змінюється, або ж зануритися у 
внутрішні проблеми власних конфесії. Відповідно корегується і діяльність церков, 
змінюється їх функціональність в інтегративному та уніфікаційному напрямку.  

Відтак функціональність релігії завжди глобально і локально, соціально й 
духовно спричинена. Вона набуває специфічних форм вияву, які з часом 
конституюються, консерватизуються, забезпечуючи стабільність тій чи іншій 
системі поглядів, способу життя певної спільноти людей. Але та чи інша конфесія 
не може не реагувати на зміни зовнішнього щодо неї порядку, оскільки виникає 
небезпека втратити своїх послідовників, що призведе до смерті даної релігійної 
традиції. Крім того, існують чисто внутрішні потреби в релігії, що пов’язано із 
необхідністю уточнити віросповідні положення, ускладнити чи спростити культ, 
змінити форму організації, придати їй ідеологічні відповідальності. 

Релігія в своєму функціонуванні спрямовує вплив на різні сфери буття 
людини і суспільства. Такими об’єктами впливу виступають окремі індивіди, різні 
спільноти (сім’я, асоціації, об’єднання, організації, народ, нація тощо), держава та 
її органи влади, міжнародні співтовариства та структури. Зрозуміло, що не сама 
релігія прямо впливає на ці спільноти, а використовує конкретних носіїв 
релігійних поглядів та виконавців релігійного культу, впливає, як правило, через і 
завдяки релігійним організаціям. Ефективність функціонування тієї чи іншої 
конфесії залежить і від кількісних показників (чисельність послідовників та їх 
об’єднань), і від показників якісних (рівень релігійності та релігійної освіченості, 



 
 

досвід спілкування із світом сакральним і світом профанним, вправність 
управління у прийнятті і виконанні певних рішень, ступінь опанування сучасними 
технологіями комунікацій та зв’язку тощо). Будь-яка релігія зацікавлена у 
щонайширшому охопленні своїм віровченням та цінностями якнайбільшого числа 
послідовників. 

Відтак експансіоністські орієнтації притаманні всім конфесіям, оскільки від 
успіху в цьому напрямку залежить вітальність (живучість) релігії. Але кожна 
конфесійна традиція випрацювала свої форми виживання і розвитку: від 
неухильної вимоги належати до конкретної віросповідної спільноти в силу свого 
народження (етнічні релігії) до масового навернення у нову віру через відмову від 
пробатьківських традицій (світові релігії), від неможливості і заборон будь-яких 
переходів з однієї конфесійної традиції в іншу до широкого права вибору будь-
якої з таких традицій і нескінченної кількості разів їх зміни. 

Найбільш повно і успішно релігія функціонує через релігійні інституції, які 
виступають основною формою реалізації суспільної сутності релігійного 
феномену. Саме релігійні інституції забезпечують найрезультативнішу 
функціональність релігії. Про повноту виявів такої функціональності свідчать її 
різновиди, серед яких виділяємо світоглядно-сенсотворну, ціннісно-регулятивну, 
комунікативно-транслюючу, соціально-інтегративну, націєтворчу і 
націєзберігаючу, освітньо-просвітницьку, господарсько-економічну, науково-
культурницьку, інформативно-видавничу, благодійницьку тощо.  

Названі функції виокремлювалися в процесі розвитку самої релігії. 
Соціально-культурна та ідейно-духовна реальність формулює свої виклики до 
релігії, на які вона повинна давати своєчасні і адекватні відповіді. Тому 
функціональність релігії постійно змінюється, що залежить як від 
загальносвітових тенденцій розвитку суспільства, так і суто локальних, а тому 
специфічних обставин. Так, скажімо, епоха просвітництва, з одного боку, звузила 
функціональне поле релігійних впливів, але з іншого – урізноманітнила і 
поглибила нові форми присутності релігії в житті особи і суспільства. 
Секуляризація суспільства, що почалася саме в новій добі, стала принципово 
новим ситуативним тлом, на фоні якого функціональність релігії зазнала чи не 
найбільших трансформацій. Вперше релігія вимушена була взяти до уваги такого 
серйозного опонента, як світське суспільство, яке існувало і раніше, але ідейно 
оформило свої принципи у філософії та ідеології просвітництва. 

Нинішня, постмодерна доба, сформулювала не менш вагомі запити-виклики 
до релігії. Тому є сенс говорити про особливості трансформації функціональності 
релігії наприкінці ХХ - початку ХХІ століття. Цей час характеризується «великим 
поверненням» релігії у глобальну політику, у міжнародні відносини, у державне 
будівництво, у вирішення екологічних проблем, у біологічне і соціальне буття 
людини. Ознаками цього повернення є класичні приклади, до яких вдаються 
експерти, критикуючи несправджені прогнози відмирання релігії в суспільному та 
індивідуальному житті Про це ґрунтовно пише В. Єленський у своїй книзі 
«Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах 
кінця ХХ – початку ХХІ століття» (Львів, 2013). Ісламський вибух, євангельський 



 
 

                                                           

бум, католицьке піднесення, неорелігійний ажіотаж, пострадянське духовне 
відродження – ось ті процеси, свідками яких є сучасне покоління. На фоні цих 
глобальних процесів в особливому фокусі постає і український проект як 
особливий (для нас) випадок «великого повернення». При всій важливості 
світових подій, які не могли не відгукнутися в свідомості українців, внутрішні 
проблеми розвитку українського суспільства є пріоритетними. А тому 
зацікавлення власне українськими церквами та релігійними інституціями, які 
функціонують серед народу України, їх включення або не-включення до 
суспільних процесів – основний предмет аналізу. 

Український релігієзнавець А.Колодний вважає, що релігійна карта України 
(як і її конфесійність) на кінець ХХ ст. фактично сформувались 12. Він фіксує 
порівняно незначне щорічне зростання релігійної мережі, яке не впливає на 
кардинальну зміну релігійного ландшафту України. Це підтверджується як 
статистичними даними, так і матеріалами соцопитування, що проводять 
авторитетні соціологічні центри та інституції. Після 70 років примусового 
державного атеїзму, коли кількість віруючих хиталася в межах дозволених 10%, 
певним соціологічним шоком стало дослідження Центру Разумкова, яке 
зафіксувало 65% кількість віруючих в Україні в 1995 році. Відтоді кількість тих, 
хто визнає себе віруючим, хитається в межах 60-75%, різко не зростаючи і не 
зменшуючись. У 2000 році кількість громадян, які визначали себе віруючими, 
сягала 58%, у 2010 – 71%, 2013 – 67%, 2014 – 76%, а 2016 – 70% .  13

Нині є всі підстави стверджувати, що релігійність перетворюється у нас в 
масове явище. Громадська думка загалом позитивно ставиться до релігії, окремих 
релігійних лідерів, до їх духовних та соціальних ініціатив. Релігійні організації 
збільшують свою присутність у різних сферах суспільного життя, зростає їх імідж 
в очах українців. Про це також красномовно свідчать результати опитувань. 
Відсоток тих, хто довіряє церкві, завжди був відносно високим в Україні. Він і 
зараз утримує першу позицію серед суспільних і політичних інститутів, які 
користуються повагою серед українських громадян. У 2016 році довіряли церкві 
57% опитаних: від 83% жителів Заходу до 51% жителів Півдня і Сходу. У всіх 
регіонах, крім Донбасу, число тих, хто довіряє Церкві перевищує число тих, хто їй 
не довіряє. Досить високим рівнем довіри користуються також предстоятелі 
найчисельніших церков України. Так, Патріарху Київському і всієї Руси-України 
Філарету тією чи іншою мірою довіряють 40% громадян, Митрополиту 
Київському і всієї України Онуфрію – 32%, Верховному Архієпископу Києво-
Галицькому Святославу – 29% 14. 

За сучасних умов релігійні інституції у своїй діяльності все більше виходять 
за межі того, що характеризує їх як власне релігійні, оскільки у своїй діяльності 

 

12 Колодний А. Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах // Інституалізаційцні 
процеси конфесійного життя світу й України. - К.: УАР, 2015. – С.9. 
13 Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин. – К., 2013; Релігія, Церква, суспільство і 
держава: два роки після Майдану. – К., 2016. 
14 http://www.razumkov.org.ua/upload/Religiya_ 200516_ A4.Compressed. 



 
 

                                                           

вони значною мірою змушені переорієнтовуватися з вертикального 
підпорядкування відносин «людина-Бог» на горизонтальне «людина-людина» (а 
відтак - «церква-людина»), що веде до зменшення в них сакральних моментів. 
Секуляризаційний процесс, як це вже зазначалося вище, виступає при цьому 
актом внутрішнього якісного трансформування релігійного комплексу, в ході 
якого відбувається розмивання межі між релігією і тим, що нею, власне, не є. 
Зрештою це веде до істотного звуження сфери реалізації її традиційної 
функціональності, навіть зникнення деяких соціальних функцій релігії, зокрема 
функції легітимації, перехід неосновних функцій в основні (благодійництво, 
освітньо-просвітництво), з’яви нових (комерційна, менеджерська, індустріальна). 

Нині релігія починає активно функціонувати, а відтак і виконувати свої 
функції у господарсько-економічній, освітньо-просвітницькій, соціально-
менеджерській, науково-культурній, військово-патріотичній та інформаційно-
видавничій сферах. Її прагнуть використовувати як чинник збереження 
національної ідентичності.  

Особливу роль релігія відіграла в соціально-політичних подіях Майдану 
2013-2014 рр. Вона активно віднаходить себе на фронтах війни, в ситуаціях 
поствоєнних синдромів, у волонтерських рухах, в інвалідних і сирітських 
проблемах, які спричинені військовою та інформаційною агресією Росії проти 
України. Частково ці нові функціональності вже осмислені експертами 15. Комусь 
може здатися, що відбувається «змирщення» функцій релігійних інституцій, 
заміщення чисто релігійних обов’язків соціальними чи культурними, медично- і 
психологічно реабілітаційними. Церкву звинувачують у тому, що вона береться 
не за притаманні їй справи, що вона замінює собою державні органи, зокрема 
фінансові, соціальні чи медичні їх інституції. Закидають церкві те, що таким 
входженням у суспільство вона прагне вижити, набрати бали для додаткового 
авторитету в суспільстві. 

Дійсно, можна по-різному оцінювати присутність церкви в сучасному житті 
країни. Обираються різні стратегії церковної поведінки: від повного занурення в 
соціально-економічні і політичні проблеми до абсолютного їх ігнорування. І у тієї 
чи іншої позиції знайдуться прихильники. Про це яскраво засвідчив конфлікт, 
який розгорається навколо Українського Католицького університету, при 
визначенні стратегії розвитку якого зіткнулися дві позиції: фундаменталістська 
церковна і ліберальна світська 16. Важливим є те, що самі церкви розуміють 
необхідність переосмислення своєї ролі у суспільстві. Вони не відмовляються від 
виконання традиційних функцій, але роздумують над формулюванням нових 
покликань і завдань, дуже часто випереджаючи державні структури у 
формулюванні стратегічних планів для країни. 

 

15 Див.: Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. – К., 2014; Майдан. Свідчення. 
2013–2014 роки. - К., 2016 тощо. 
16 Див.: Лист Мирослава Мариновича про атаку на УКУ//http://zaxid.net/news/showNews.do?yde_ 
brudna_y_tsinichna_kampaniya_z_reyderskogo_zahoplennya_uku&objectId=1400184] 

http://zaxid.net/news/showNews.do?yde_


 
 

Так, церква сміливо бере на себе функцію творення нових смислів для 
історичного поступу України. Вона формує і формулює нові стратегії соціального 
розвитку, вимагаючи нового суспільного договору, який би базувався на 
альтернативній пануючій нині в Україні системі цінностей. Церква претендує 
бути миротворцем між різними соціальними верствами українського суспільства, 
між владою і народом, навіть між протиборчими політичними силами. Церква є 
модератором в міжконфесійних і державно-церковних відносинах, подеколи 
більш вдалим і результативним, ніж сама держава чи громадські організації. Про 
це, зокрема, свідчить діяльність Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій. Церква часто виступає в ролі суспільного алярміста, актуалізуючи 
екологічні проблеми, виявляючи соціальні недуги (корупція, жадність, 
продажність тощо) та пропонуючи шляхи їх подолання. Нові функції, які не 
притаманні класичній природі Церкви як інституту, що знаходиться в опозиції до 
влади кесаря і звик до глухої оборони ба навіть підпілля в епоху деспотій – 
індивідуальних, класових, партійних, нині змінюють саму церкву. Вона стає 
іншою: з пасивної, залежної, наляканої, безініціативної, забобонної 
перетворюється у своєрідний двигун українського суспільства. 

Від 1991 року українські суспільні інституції неодмінно тримали першість у 
цивілізаційному поступі України. Церква дзеркально відображала стан 
суспільства у його планах, очікуваннях, надіях. Але відсутність значних змін в 
соціальній і політичній сфері виштовхує Церкву як духовну і соціальну одиницю 
на передову боротьби за нову Україну. Правда, при цьому йдеться не про всі 
церковні спільноти, наявні і діючі в конфесійному просторі України. Церква 
дозволяє собі (!) не просто бути незадоволеною владою, критикувати її, а й 
пред’являти претензії, формулювати подеколи вимоги до влади, до суспільства, 
випереджаючи останнє і за масштабністю бачення проблем, і за швидкістю їх 
розпізнавання, і за варіативністю їх вирішення. 

Динамічність самого життя покликає церкви переосмислювати свою роль у 
суспільстві і на основі цього шукати більш ефективні форми своєї присутності в 
світі, не втрачаючи свого основного покликання, не перетворюючись на ще один з 
багатьох соціальних інститутів, зберігаючи розумну міру між земним і небесним. 

 
 

1.2. Світоглядно-сенсотворна функціональність релігії 
як системно-формуючий елемент структури її функцій. 

 
Релігійний феномен, як переконливо свідчить практика, і в постмодерний 

час продовжує відігравати значну роль у житті суспільства й особистості. За цих 
умов він для сучасної людини постає перш за все у якості сукупності тих функцій, 
які виконує щодо конкретної спільноти віруючих людей. Такі функції носять 
соціальний характер їх життєспрямованості, адже визначають або певною мірою 
корегують майже всі форми поведінки віруючих людей. Відтак релігія виступає 
важливим фактором соціальної взаємодії перш за все віруючих людей, оскільки 
зумовлює їх соціальну поведінку через надання їм конкретних моделей їх 



 
 

                                                           

поведінки в різних ситуціях, а також подальшого суспільного і особистісного 
розвитку. Предметом нашого розгляду саме тому стало з’ясування сутності та 
специфіки реалізації світоглядно-сенсотворної функції в загальній системі 
функціональності релігії в соціумі. Для цього потрібно було вирішити нам 
наступні завдання: 1) виявити основні структурні складові функціональності 
релігійного комплексу; 2) проаналізувати їх взаємозв’язок і взаємовплив в системі 
функцій; 3) з’ясувати місце та роль світоглядно-сенсотворної підсистеми (рівня) 
функції релігії в її загальній системі функціональності; 4) розкрити механізм 
реалізації світоглядно-сенсотворної функції як основного системо-формуючого 
елементу в загальній структури функціональності релігійного феномену.  

Про наявність виокремленої проблеми переконливо свідчить вже простий 
аналіз текстів сучасних підручників з релігієзнавства. Він зі всією очевидністю 
засвідчив те, що в них немає єдиного підходу як до розуміння суті, форм 
багатоманітних виявів функцій релігії в житті суспільства і людини, так і 
визнання того, що це є структурована і, відповідно, ієрархічна система. 

Науковці функції релігії розглядають переважно не як складові єдиної 
функціонуючої системи, а як просту суму перерахованих функцій, які релігія 
виконує в конкретно-історичному суспільстві. До прикладу, І.Яблоков вказує на 
існування світоглядної, компенсаційної, комунікативної, регулятивної, 
інтегративно-дезінтегративної, культуротранслюючої, легітимно-розлегітимної 
функції релігії 17. Інші науковці ще вказують на наявність інформаційної, 
пізнавальної, виховної, дисциплінуючої, комунікативної, етичної, нормативної, 
нормативно-оцінювальної, знакової, естетичної, політико-ідеологічної, правової, 
екологічної, гедоністичної, ейфоричної тощо. Деякі дослідники також вказують 
ще й на те, що релігія також має функції внутрішні і зовнішні, власне релігійні і 
не релігійні (політична, економічна, виховна, культурно-освітня, соціального 
забезпечення тощо) 18. 

Зрозуміло, що відсутність єдності серед науковців у розумінні і, відповідно, 
у визначенні змісту та виявів функцій релігій зумовлена не тільки складністю 
досліджуваного предмету, різноманітністю сфер їх конкретного вияву, але й 
історичною обмеженістю знань, якими користується, оперує релігієзнавча наука. 
Так, на сьогодні ще не зовсім усвідомлена функціональна роль релігійного 
феномену в вдмінних типах цивілізацій у різних історичних епохах. 

Без сумніву, релігія є частиною суспільного життя. Тому вона вже по 
визначенню не може існувати окремо від нього. Відповідно, їй більшою чи 
меншою мірою притаманна вся сукупність суспільних функцій, які охоплюють всі 
види життєдіяльності індивіда і соціуму. При всьому цьому функціонування 
релігійного комплексу носить соціальний характер, оскільки забезпечує саме 

 

17Див.: Введение в общее религиоведение: Учебник / Под ред. проф. И.Н.Яблокова. – М., 2002. 
– С.290. 
11.Див.: Релігієзнавство. Підручник / За ред. М.М. Заковича. – К.: «Вища школа», 2000; П.Л. 
Яроцький. Релігієзнавство. Підручник. – К., 2004; А.М. Черній. Релігієзнавство. Підручник. – 
К.: «Академвидав», 2005.  
 



 
 

                                                           

колективний характер реалізації потреб та інтересів людей. Релігія в історії 
людства постала стабілізуючою силою спільноти в першу чергу через створення 
загального суспільного ідеалу, а також завдяки системі дозволів і заборон (табу), 
які утверджувала в суспільстві соціальну ієрархію, порядок і стабільність. 
Причому, ця система мала сакральний характер. Тому виконання чи, навпаки, 
невиконання приписів поведінки віруючої людини контролювалося вищими 
силами.  

Очевидно, що кількість функцій релігійного феномена досить велика і вони 
виявляються практично у всіх сферах життя людини та суспільства, які 
дотримуються релігійних поглядів. При цьому необхідно ще раз підкреслити, що 
досі в науковій літературі функції релігії в основному розглядаються не системно, 
тобто без врахування їх взаємних зв’язків і взаємних впливів, що зумовлює 
можливість розгляду ті чи іншої функції поза зв’язку з іншими. Тим самим може 
ігноруватися діалектичний зв'язок частини і цілого, що може привести до втрати 
ідентичного розуміння тієї чи іншої функції в процесі її дослідження.  

Релігія, слушно підкреслює релігієзнавець А.Колодний, “постає як складний 
суспільний феномен. Це виводить нас на широке розуміння її структури, 
необхідності виокремлення її структурних елементів. При цьому релігія виступає 
як системне і багатозначиме явище, що має певні ієрархічні ряди” 19. Тому 
продуктивним буде розгляд її функції саме як складної структурованої 
субординаційної системи. 

Нагадаємо, що в науковій літературі склалася традиція розглядати систему 
як визначений порядок її структурних елементів в розташуванні та їх 
взаємозв’язку. Тобто, вона постає як єдність закономірно взаємопов’язаних 
елементів її складових.  

Очевидно, що певний рівень структурованості притаманний будь-якій 
соціальній системі. Структурованість вказує перш за все на стан стійкості і 
стабільності визначеного об’єкта. Саме тому він може зберігати якісну 
визначеність в умовах, що постійно змінюються під впливом певних причин. При 
цьому не можна забувати й про те, що будь-який предмет чи явище має власну 
множинність внутрішніх і зовнішніх зв’язків. Під впливом певних обставин на 
перший план може виступати той чи інший структурний елемент. При цьому 
відповідно змінюється їх місце та роль в даній системі.  

На наш погляд, всю сукупність суспільних функцій релігії, виходячи з їх 
соціальної ролі, форм та засобів реалізації в соціумі, умовно можна звести до 
координаційної та ієрархічної системи, головними структурними елементами якої 
є світоглядно-сенсотворна, ціннісно-регулятивна, соціально-організаційна та 
комунікативно-трансляційна підсистеми (рівні, ряди). Всі наявні соціальні 
функції релігії займають місце в тому чи іншому ряді.  

Загалом, будь-яка система об’єктивно потребує структуроутворюючого 
елементу. Саме на нього покладається функція, образно говорячи, тієї сили, яка 
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об’єднає на певних засадах наявні елементи в одне ціле, тобто в систему. В 
результаті цього сформується певна єдність, цілісність та субординаційність всіх 
її елементів.  

В системі функціональності релігії саме світоглядно-сенсотворна 
підсистема виконує системоформуючу функцію. Це випливає з того, що саме 
світогляд у житті людини і суспільства відіграє надзвичайно важливу роль. Адже, 
він визначає бачення людиною світу, формує її відношення до важливих моментів 
її індивідуального і суспільного буття. При цьому головним є те, що світогляд має 
не тільки теоретичне значення, але й практичне, оскільки визначає не лише цілі, 
ідеали життя і сенс життєдіяльності особистості, але й зумовлює засоби їх 
реалізації, а також сам спосіб соціальної активності.  

Відомий дослідник в цій сфері В. Шинкарук слушно зауважив, що світогляд 
“є не що інше, як спосіб духовно-практичного засвоєння дійсності”4 Тому саме 
світогляд формує конкретну життєву програму особистості. Для її реалізації вона 
змушена відповідно корегувати зміст і форми власної діяльності або, у певних 
випадках, від деяких відмовитись. В цьому контексті релігійний світогляд “робить 
людське життя осмисленим, ... постачає його найважливішим компонентом – 
“значенням”.20 Він пропонує людині свою картину світу (Космосу, Універсуму), 
де все те, що робить земне життя людини невдалим (несправедливість, 
страждання, смерть), має зовсім інший зміст, значення і перспективу в іншій, 
вічній реальності, де кожний індивід буде нести відповідальність за вчинки в 
земному житті. Саме тому світоглядну функцію релігії ще називають функцією 
сенсопокладання або «функцією значення».21 Зрозуміло, що саме релігійний 
світогляд зумовлює розуміння сутності сенсу життя релігійного індивіда і 
детермінує його конкретні життєві цілі, й тим самим спонукає до діяльності з їх 
реалізації, яка на практиці може мати не тільки релігійний зміст і форму. 

Таким чином, світогляглядно-сенсотвірна підсистема, даючи людині 
відповідь на питання про сенс життя, його цінності і пріоритети, тим самим 
зумовлює зміст її діяльності, надає цілісності і єдності всім елементам системи 
функціонування релігії, постає її інтегративним началом. Це пояснюється тим, що 
вона в ієрархії функції цієї системи займає провідне місце. Знаходячись у 
корелятивному зв'язку з іншими функціями системи, вона надає їм відповідної 
світоглядно-ідейної орієнтації. Тому світоглядно-сенсотворна функція впливає на 
відповідний зміст інших функцій релігії, надає їм відповідного світоглядного 
обґрунтування, яке відповідає потребам людей, спільнот. 

За своїм характером світоглядно-сенсотворна функція, яка є провідною у 
відповідній підсистемі, є найбільш загальною і універсальною функцією релігії, 
оскільки саме вона зрештою зумовлює духовну основу для світоглядної інтеграції 
людей, формує засади для їх стійкого колективного існування й діяльності, 
стимулює підвищення їх групової консолідованості та ефективності взаємодії, 
сприяє нагромадженню соціального досвіду із гарантованого соціального 
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відтворення таких колективів як стійких спільнот. “Релігія, – зазначає 
О.Пфлейдерер, – перетворює недосконале земне сотворіння в щось цілісне, вона 
підіймає нас до вічності, вириває із страждань і боротьби буття, підкорених часу”. 

Тому стрижневим структурним рівнем функціональності релігії постає саме 
світоглядно-сенсотворна підсистема. Адже, вона має характер 
системоутворюючого структурного елементу вказаної системи. Це пояснюється 
тим, що при всьому розмаїтті завдань і функцій, релігія тим не менше має досить 
конкретне призначення, оскільки покликана дати індивіду розуміння сенсу життя. 
Це реалізується через релігійний світогляд, який, постаючи способом духовно-
практичного освоєння дійсності людиною, відповідно детермінує направленість її 
діяльності. В цьому аспекті вказана система функціональності релігії виявляється 
не тільки в тому, що вона дає людині картину світу, але, як справедливо зауважує 
А.Радугін, виявляється “перш за все в тому, щоб, завдячуючи цій картині, вона 
зуміла знайти сенс життя” 22. Образно говорячи, саме ця підсистема створює 
доцентрову силу, навколо якої змушені обертатися всі інші підсистеми. 

Наступним структурним рівнем функціональності релігії є ціннісно-
регулятивна підсистема. Це пояснюється тим, що розуміння сенсу життя стає 
“керівництвом до дії” особистості тільки тоді, коли набуває для неї значення 
цінності. Таку функцію виконує саме ціннісно-регулятивна підсистема релігії, що 
постає як засіб регуляції соціальної поведінки людини через утвердження 
відповідних релігійних норм і цінностей, які зумовлюються релігійною картиною 
світу. На їх основі формуються конфесійні ціннісні орієнтації, які задають 
вибіркове ставлення віруючих людей до сукупності духовних та матеріальних 
благ і ідеалів, які розглядаються як об’єкти мети і засоби для задоволення їх 
потреб й запитів. Оскільки розуміння змісту цінностей спонукає людей до 
відповідної діяльності, то релігійні ціннісні орієнтації сприяють формуванню 
стабільних взірців взаємодії віруючих, зумовлюють їх поведінку на мікро- і 
макрорівнях. 

Система цінностей, яка зумовлюється конкретним релігійним світоглядом 
індивіда, безпосередньо чи опосередковано реалізується у всій сукупності його 
духовної діяльності, об'єднує їх відповідними ідейними, етичними та естетичними 
засобами. Через це релігійне розуміння цінностей (земних, небесних) постає 
джерелом безпосередніх мотивів діяльності віруючої людини, для якої головним є 
мета досягнення спасіння душі в потойбічному світі. Саме тому для неї 
пріоритетними є не стільки матеріальні, як духовні цінності, які наближають її до 
Бога і Царства Божого. “Особистісні цінності, – зазначає Л.Чупрій, - 
відображаються у свідомості у формі ціннісних орієнтацій – найважливіших 
елементів внутрішньої структури особи, закріплених життєвим досвідом індивіда, 
всією сукупністю їх переживань і відмежовують значиме, істотне для даної 
людини від неістотного, не значимого” 23 
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До наступного структурного рівня функціональності релігії можна віднести 
соціально-організаційну підсистему, яка на засадах релігійного світогляду і 
зумовлених ним цінностей забезпечує основні форми інтегрованого існування 
спільнот людей, такі як організація людей в колективну життєдіяльність засобом 
їх структурної диференціації на різного роду відносно самодостатні групи, а 
також регулює процесами взаємодії між людьми через релігійні приписи чи 
заборони. 

Сутність соціально-організаційної підсистеми релігії проявляється в тому, 
що вона, сакралізуючи ціле, утверджує пріоритет колективного, суспільного 
буття. Через те вона є основою забезпечення стабільності тих суспільств, які 
дотримуються релігійних поглядів. Релігія слугує постійному відтворенню, 
демаркації (відокремленню) однієї людської спільноти від іншої. Відтак, вона 
сприяє інтеграції людей в певні спільноти на різних рівнях (колектив, держава і 
т.д.). Тому в процесі розвитку суспільства релігія посідає особливо значиме місце 
в його житті, оскільки поряд з виконанням своєї первинної функції – соціалізації 
індивіда, вирішує завдання їх об’єднання в стабільну спільноту. “Функціональна 
спроможність релігії, – слушно зазначає О. Бучма, – виходить далеко за межі 
індивідуальної свідомості, коли постає як стверджуючий дієвий чинник для 
людської спільності. Саме в такий спосіб релігія набуває суспільного значення” 
24

Реалізація сукупності функцій озна еної підсистеми стає о ливою ому, 
що релігія постає як сезагальність, як  сакралізує ціле і ь його 
неперехідною цінністю для конкретної людської спільноти. На засадах 
домінування цілого над його структурними складовими упорядковуються 
взаємовідносини і в людських спільнотах, де формується потреба сумісного 
проживання людей. Через те однією з головних функцій соціально-організаційної 
підсистеми є функція суспільної організації, що виявляється в розробці і 

дженні системи соціальних норм поведінки індивідів, регуляції їх поведінки.  
Досить ажливим є наступний структурний рівень функціональності релігії, 

який постає як комунікативно-транслююча підсистема. Вона безпосередньо 
виявляє себе або свою сутність в сукупності функцій, що реалізуються в процесі 
засвоєння людиною суспільних цінностей, передачі життєвозначущої інформації, 
обміну досвідом, в зміцненні зв'язків між членами колективу, конфесії. На цьому 
рівні реалізується життєво необхідна потреба індивіда в спілкуванні з іншою 
людиною, обміном інформацією, а то й простого співпереживання, співчуття. 
Зрештою, реалізація функцій цієї підсистеми слугує са

стості в соціальній групі, колективі, суспільстві. 
Зміст і форми реалізації функцій зазначеної підсистеми також знаходяться в 

корелятивному зв'язку насамперед із світоглядно-сенсотворною функцією. Тому 
релігійний світогляд суттєво впливає на цей процес, оскільки задає зміст та форми 
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вання віруючих людей, у конфесійному плані “фільтрує” інформацію, яка 
розповсюджується в релігійному середовищі. 

Відтак, у загальній системі функцій релігії, про що вже йшла мова вище, 
можна виокремити такі головні структурні підсистеми (рівні), як світоглядно-
сенсотворну, ціннісно-регулятивну, соціально-організаційну та комунікативно-
трансляційну, які органічно взаємопов’язані між собою як складові компоненти 
одного цілого. Щоправда, в процесі розвитку людства й релігії ті чи інші 
елементи дного рівня можуть існувати в структурі вищого чи нижчого рів я або 
реалізовуватися в усій системі функціональності. Для прикладу, така важлива 
складова соціально-організаційного рів

ятися тією чи іншою мірою в усіх частинах системи, зокрема в 
комунікативно трансляційній підсистемі. 

Системотворним чинником в системі функціональності релігії, як вже раніш 
відзначалося, постає світоглядно-сенсотворна підсистема. Реалізуючись у 
відповідній функції, вона зрештою й зумовлює зміст та соціальний напрям 
реалізації в іх підсистем релігійного комплексу. Звичайн , при ц ому не потрібно 
забувати те, що ступінь впливу цієї функції на структурні складові елементи 
означеної системи носить діалектичний характер. Тому він далеко не 
однозначний, оскільки і вони мають відносну самостійність у заданих 
світоглядних межах. Деякі з них можуть знаходитися під безпосереднім або 
опосередкованим впливом світоглядно-сенсотворної функції. Через те вона більш 
оперативно й активніше впливає на зміст і форми реалізації функцій соціально-
організаційного ряду, ніж, скажімо, комунікативно-трансляційного. Саме така 
відносна самостійність і визначена «відокремленість» елементів в загальній 
системі функцій релігії відкриває можливість для існування водночас в ній 
функцій з 

інка віруючої людини у певних ситуаціях може не відповідати конфесійним 
вимогам.  

Особливістю світоглядно-сенсотворної функції є те, що, власне, саме вона в 
усій системі функціональності релігійного комплексу має чітко визначений 
релігійний зміст, оскільки її вузловою проблемою є надання людині релігійної 
картини світу, де (в більшості конфесій) існує тілесна смерть індивіда і його 
духовне безсмертя. Проблема його досягнення вирішується формуванням 
розуміння шляхів досягнення конкретною людиною не просто безсмертя, а 
безсмертя в р

до релігійної діяльності з побажаням досягнення потойбічного 
блаженства. 

Так, основний зміст, наприклад, православної концепції безсмертя 
особистості полягає в тому, що в дуальній людині душа є безсмертною і буде 
вічно існувати в потойбічному світі. Але щоб його досягнути, людина повинна 
відповідно діяти в земному житті, тобто дотримуватись сукупності релігійних 
норм, при исів релігійної моралі Тому релігійний світогля  змушує ї розглядати 
проблеми світу з точки зору вічності потойбічного, що у певному сенсі «піднімає» 
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іда над повсякденними турботами, “мирською суєтою”, робить їх 
другорядними і, відповідно, зумовлює цінність майбутнього потойбічного життя.  

Похідною від світоглядно-сенсотворної функції є особистісно-формуюча 
функція, або функція соціалізації. В цьому контексті варто зауважити, що поняття 
“людина” відображає загальні риси, які властиві всім індивідам, що відносяться 
до людського роду. Тому людьми народжуються, а особистістю стають в процесі 
соціалізації. Відтак, особистість можна розглядати як індивідуальну форму буття 
людської утності. Через те народжені індивіди можуть себе реалізувати як 
особистості лише тоді, коли вони в процесі взаємодії з іншими людьми засвоять 
суспільні цінн

истість” характеризує засвоєння індивідами у такому процесі соціально 
значимих рис.  

В означеному процесі релігія виконує надзвичайно важливу роль. Це 
пояснюється тим, що вона розглядає індивіда як “духовну” істоту, тобто як 
особистість. В межах релігійних координат людина усвідомлює себе насамперед 
“одухотвореною” (такою, що має безсмертну душу), а не просто тілесною 
(природною) істотою. Релігійний світогляд дозволяє їй не тільки осмислити своє 
суперечливе “двоїсте” буття, але й визнати в ньому пріоритетним саме духовну 
сферу, тобто те, що робить людину особистістю. Тим самим людина піднімається 
над тваринним світом, оскільки усвідомлює себе як образ і подобу Бога. Згадаймо 
біблейське “І Бог на Свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як 
чоловіка та жінку, створив їх” (Бут. 1:27). Тепер найважливішою рисою людини є 
богоподібність, оскільки акт творення людини кардинальним чином відрізняється 
від творення тварин. Людина відрі

юдину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, - і стала 
людина живою душею” (Бут. 2:7).  

Як бачимо, тут чітко констатується наявність у людини двоїстої природи – 
тілесної і божественної (духовної). З одного боку, вона, як і тварини, створена “із 
праху земного”. А  іншого - в духовному плані - подібна Богу. Тому в людини є 
“справжнє” (духовн , небесне, божественне) і “несправжнє” тваринне, земне, 
гріховне). Дійсна реальність буття, з точки зору релігії, притаманна лише 
духовному буттю. Внаслідок гріхопадіння Адама і Єви, як це твердять 
авраамістичні релігії, людина приречена мати “розірване” людське б

овне. Через те виникнення і становлення особистості, особистісний розвиток 
можливий тільки в постійній боротьбі гріховного і Божественного.  

Зрозуміло, що різні конфесії інтерпретують такий шлях відповідно власного 
віровчення. Але при цьому спостерігається розходження лише в деталях, а не в 
основному – досягненні людиною внаслідок якоїсь специфічної діяльності 
трансцендентної реальності (рай, нірвана і т. д.). Певні відмінності в цьому плані є 
навіть у самих конфесіях. Так, раннє християнство досить негативно ставилося до 
матеріального багатства. Про це, зокрема, свідчить відоме твердження про те, що 
легше верблюду пролізти через вушко голки, ніж багатому потрапити до раю. 
Нині частина конфесій досить лояльно відноситься
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е того, в деяких конфесіях, окрема протестантського напрямку, наявність 
його розглядається навіть як “благословення Боже”. 

Звичайно, кожна культура виробляє власну систему цінностей, в якій 
осмислюється проблема життя і смерті. Вона творить певний комплекс образів та 
символів, за допомогою яких забезпечується психологічна рівновага особистості. 
В історії людства, як відомо, єгипетська і тибетська культури мали особливий 
інтерес до смерті та проблем, які вона породжує. Виходячи з того, що душа 
продовжує існувати після фізичної смерті людини, вони пропонували добре 
розроблені ритуали, які дозволяли безболісно перейти з одного стану в інший. 
При цьому життя і смерть в означених культурах певною мірою розглядалися як 
рівні. Це свідчит

ть – зло. Тому обидва світи постають рівноцінними, хоча й відокремленими 
якоюсь межею.  

В іншому плані цю проблему розглядає індуїзм. Згідно з його вченням, всі 
істоти беруть свій початок в Брахмані, безособовому абсолютному початку, з 
якого виникає світ. Оскільки він лежить в основі всього існуючого, то все в 
кінцевому підсумку повинно повернутися до нього. Тому смерть – лише перехід 
від нижчого на вищий щабель, що продовжується до тих пір, доки дух не досягне 
такої міри чистоти і вдосконалення, щоб увійти в світову душу. Світова душа – це 
відображення всього буття, світовий дух – активне начало душі. Тіло для індусів 
повинно бути спалене відразу ж

шла в нове тіло. Цей процес буде продовжуватися до тих пір, доки душа не 
зіллється з душею вселенською. 

При цьому потрібно пам’ятати і про специфіку самого суспільства, яке 
може суттєво впливати на змі т та форми функціонування релігі  “Найважливіше 
полягає в розумінні того, – зазначає відомий соціолог релігії В. Гараджа, – що в 
різних суспільствах різні релігії виконують неоднакові функції, тобто 
неможливий універсальний функціоналізм як спроба просто перерахувати функції 
релігії, які вона виконує в будь-якому суспільстві або ...пов 25

вияв функцій релігії в кожному конкретно-історичному суспільстві має свої 
особливості, оскільки відповідає його суспільним потребам.  

Зрештою можемо зробити такаий висновок. Реалізація функцій релігі  в 
суспільстві є системним явищем, в якому її суспільні функції структуровані в 
координаційну й ієрархічну систему, яка має конфесійну визначеність та 
направленість, оскільки реалізується через діяльність релігійних інститутів, 
організацій, віруючих. Системо-формуючим елементом цієї системи постає саме 
світоглядно-сенсотворна функція, яка зумовлює відповідний ідейний зміст всіх 
складових елементів системи, через релігійні організації задає конфесійні форми 
реалізації. Ця функція за своєю природою має загальний та універсальний 
характер, оскільки має справу і  загальністю. Це дозволяє їй “пронизувати” всі 
структурні елементи даної системи і надавати їм певної світоглядно-ідеологічної 
орієнтації, яка реалізується в діяльності релігійних організацій, буття яких 

 

25Гараджа В.И. Социология религии. - М.: Аспект-Пресс, 1996. – С.118. 
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ь означеної системи. Через те цілісність системи 
функціональності релігії забезпечується динамічністю взаємодії всіх її 
структурних елементів.  

 
1.3. Збагачення функціональної природи релігії і перспективи 
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зумовлюється виконанням специфічних релігійних функцій. Цілісність цієї 
системи виз ачається здатністю структурних складових тво ити функціональну 
єдність, а також постійн м відтворенням структур, сис еми відносин, яка 
забезпечує ефективніст

 

включення релігійного чинника в різні сфери суспільного життя. 
 
Сучасне людство, на відміну від традиційного суспільства минулих століть, 

все більш відчуває свою скерованість на майбутнє. Це відчуття є майже 
універсальною ознакою світосприйняття як окремої людини, так і цілих 
суспільств, що суб’єктивно відчувають прискорення плину часу, розмитість меж 
сучасного та майбутнього. Психологи та езотерики, релігійні діячи та філософи, 
культурологи та етнопсихологи намагаються повернути людину до стану «тут і 
зараз», проте все частіше людська думка, нехтуючи сучасним, намаг

ути та пережити майбутнє ще до його настання. Можна говорити про зміну 
парадигми майбутнього, складний процес якої переживає сучасне людство. 

Як писав С.Лем, польський письменник, філософ, фантаст, «ми відчуваємо, 
що цивілізація в своєму поступальному русі відривається від нинішнього, о її 
відривають від традиційних історичних коренів. Саме тому вона повинна 
зондувати своє майбутнє, має сьогодні приймати рішення, наслідки яких 
врятують або знищать наших дітей і онуків. Такий стан справ вище наших сил. 
Його іноді називають future shoc

гненного, що роздирається протиріччями, але разом з тим і майбутнього, яке 
невідворотньо наближається» 26.  

Оскільки майбутнє традиційно сприймається людиною як інша реальність, 
одна із сакральних таємниць, що вима ають дуже обережного та вивіреного 
підходу, всі світові релігії традиційно сходяться на посту аті, що достовірне 
знання про майбутнє є закритим для людства, терміни та конкретні місця 
реалізації пророцтв та візій релігійних містиків всіх часів виявляються 
недоступними для

му корелюються зі специфікою епохи та соціальної ситуації, в яких вони 
інтерпретуються. 

Спроби передбачати чи зпрогнозувати релігійні процеси у цьому зв’язку 
виглядають взагалі як абсолютно неможлива місія і завдання, результати яких 
принципово не піддаються верифікації. Проте огляд наявних спроб прогнозування 
подій та явищ в релігійній сфері дозволяє констатувати поступове напрацювання 
методологічного інструментарію, вдосконалення технологій та ін., направлених 
на вирішення не тільки дослідницьких, але й управлінських завдань. Перманентно 

 

26 Відкритий лист С.Лема читачам був опубликований в №5 журналу “Polska” за 1973 рік.  
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розширення Всесвіту не виключає творця, але обмежує можливу дату його 

виникаючі звістки-листівки про майбутній «кінець світу»  вже стали не лише 
соціальним явищем, але й отримали екон мічне підґрунтя, коли пересічне 
населення масово скуповує товари

оли будує автономні «ковчеги» та бункери, намагаючись пережити 
можливий майбутній Армагеддон. 

Як би скептично не була налаштована частина суспільства до  способів 
пізнати майбутнє релігії, заглянути за горизонт сьогоднішнього, але і в цій сфері 
суспільного функціонування (кр

чення К.Маркса про те, що «запит визначає пропозицію і навпаки – 
пропозиція визначає запит…»27. 

З’явлений сценарій занепаду релігії як картина її майбуття позитивістська 
наука пов’язувала  розвитком ос іти й природничих наук Сучасна людина, 
озброєна новими знаннями, новітніми технологіями, як це зазначає і впливовий 
теолог сучасності Д.Бонхоффер, не потребує пояснення світу через його  
божественне походження. Існують соціологічні дослідження, які підтверджують 
песимістичні прогнози щодо релігії, вказуючи, що під впливом науки віра в 
традиційного Бога скоротилася за останні три століття майже на третину. Однак 
можна погодитися з християнським апологетом Тімоті Дж. Келлером в тому, що 
світ поляризується навколо релігії, стає одночасно й більш релігійним і менш 
релігійним28. Кожний індивід в пошуках відповідей на свої екзистенційні запити 
отримує віяло можливих відповідей відповідно до своїх потреб і очікуваних 
відповідей. Т.Гаврилюк, яка досліджувала феномен  надприродного, що власне й 
становить сутність релігії, зокрема зазначає: «Для сучасної людини важливим 
постає індивідуальне, наукове осмислення історії, моралі  структури всесвіту, 
людини, сенсу її буття. Очевидним є пошук нової ідеї надприродної реальності – 
Бога. В цьому сенсі спектр уже заявлених релігійних концепцій настільки 
багатоманітний, що здатний задовольнити духовні пошуки заледве чи не всіх 
верств населення»29. Зміна парадигм мислення в світі, який поляризується щодо 
релігії, стає звичайним явищем. Перехід з однієї конфесії в іншу, з однієї релігії – 
в іншу, поєднання елементів кількох або й навіть кардинальна зміна світоглядних 
установок поступово стають звичним явищем. Маємо численні приклади впливів 
науки на релігійні переконання сучасних видатних науковців та зворотніх впливів 
релігійних переконань вчених на сприйняття ними своєї наукової діяльності30. 
Відомий фізик-теоретик С.Хокінг в своїй праці «Коротка історія часу від великого 
вибуху до чорних дір» (A Brief History of Time From the Big Bang to Black Holes, 
1988) допускав участь Бога в створенні всього сущого і зазначав: «Уявлення про 

                                                            

27 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 25, ч. 1. - С. 209 
28 Келлер Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много верующих.— М.: Эксмо, 2012.  
29 Гаврилюк Т.В. Ідея надприродного в історії та сучасності. – К., 2008. – С.155-156. 
30 Віддамо тут дань пам’яті відомому українському філософу, біблієзнавцю Є.К.Дулуману, який 
впродовж свого життя також змінив свої світоглядні позиції кардинальним чином – від 
релігійної ангажованості перейшов до атеїзму. 
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творення» 31. Сьогодні ж вчений змінив свою точку зору і в праці «Великий 
задум» (The Grand Design, 2010) вже заперечує твердження Ньютона про те, що 
Всесвіт не міг виникнути із хаосу. За його словами, Великий вибух, після якого 
виник Всесвіт, є результатом дії фізичних законів, а не унікальним співпадінням, 
яке можливе за фантастичного збігу обставин. Цікаво, що, залишаючись атеїстом, 
С.Хокінг в листопаді 2016 р. виступив в Римі на пленарному засіданні академії 
наук Ватикану, присвяченому темі: «Наука й сталий розвиток: вплив наукового 
знання й технологій на суспільство і навколишнє середовище». Тут же відбулася 
його зустріч з Папою Римським Франциском. Якраз там відомий учений 
представив свою доповідь про зародження Всесвіту. Як зазначив при цьому Папа 
Франциск: «Ми бачимо надихаючі ознаки того, що людство готове до того, щоб 
взяти на себе відповідальн

им і згуртованим» 32. 
Коментуючи висловлювання С.Хокінга про зародження Всесвіту, 

російський вчений В.Журавльов вважає, що питання існування чи не існування 
Бога – «це питання, при точній відповіді на яке - чи позитивно (так, Бог є), чи ж 
негативно (ні, Бога немає) - як не голосно це прозвучить, Ви самі стаєте Богом. 
Визначивши, що він, припустімо, є, ви вже будете, швидше за все, знати: де він є, 
у якій формі він є, будете знати, яка в нього мета, чим Бог відрізняється від 
матерії, що вільний робити тощо. Так само, визначивши, що його немає, ви 
винесете вердикт, що знаєте абсолютно все про навколишній світ. Тому що не 
буде більше нез’ясованих сутностей, за якими може ховатися Бог. Не 

ізики, одним словом, і наука стане мертва в ту ж саму мить» 33.  
Звичайно, релігія еволюціонує, зазнаючи відповідних соціальному своїх 

змін. Еволюція притаманна більшості релігій. Якої б теорії еволюції релігій ми не 
дотримувалися, вона повинна зуміти дати поя

йної еволюції в сприятливих умовах 34.  
В свій час, критикуючи концепцію Огюста Конта щодо занепаду релігії, 

Е.Дюркгейм зазначав: «Конт забуває важливу обставину, що релігії ніколи не 
виникали як результат свідомих зусиль людини, вони ніби траплялися самі по 
собі, як породження соціального життя людей. Релігія менш за все подібна на 
раціональну конструкцію». Але сучасне академічне релігієзнавство виокремлює 
такі новітні релігійні утворення, які типологічно означуються як «синкретичні», 
«синтетичні» або «штучні», що характеризує спосіб їх походження. Звичайно, 
подальше функціонування таких релігійних новоутворень у суспільстві прямо 
залежить від їх запрошеності останнім. Скажімо, виникнення Великого Білого 
Братства (ВББ) в 90-х роках м. ст. було зумовлене, не  останню чергу, 
                                                            

31 Хокинг С. «Краткая история времени от большого взрыва до черных дыр» (Глава 1. Наше 
представление о Вселенной) http://www.x-libri.ru/elib/hwkng000/00000003.htm#a4 
32 Папа Римский Франциск благословил Стивена Хокинга в Ватикане http://112.ua/glavnye-
novosti/papa-rimskiy-francisk-vstretilsya-so-stivenom-hokingom-v-vatikane-356519.html  
33 Подорванюк Н. Хокинг смотрел на Бога как Эйнштейн. 
http://www.gazeta.ru/science/2010/09/03_ 3414578.shtml 
34 Тут можемо навести приклади карго-культів, описаних в численній науковій літературі 

http://112.ua/glavnye-novosti/papa-rimskiy-francisk-vstretilsya-so-stivenom-hokingom-v-vatikane-356519.html
http://112.ua/glavnye-novosti/papa-rimskiy-francisk-vstretilsya-so-stivenom-hokingom-v-vatikane-356519.html
http://www.gazeta.ru/science/2010/09/03_%203414578.shtml


 
 

нь, які виростали в зламні 
істори є

с с о

пливом конкретних обставин життя і потреб людини вони здатні 
зміню

 с і і я

е  

                                                           

суспільним запитом. На зламі епох, у період соціальної нестабільності та 
невизначеності воно мало певний успіх на теренах України, але у подальшому 
реакція суспільства змінилася у відповідь на епатажні дії очільників ВББ та їх 
прихильників 35. Натомість харизматичні громади, які поставали також в період 
соціальних потрясінь, не тільки змогли «вижити», а й інституалізувалися,  
перейшовши зрештою на якісно інший рівень функціонування. Історія людства 
знає подібні спалахи з’явлень релігійних новоутворе

чні періоди, набуваючи відповідної часу форми 36. Вважа мо, що такий 
механізм релігієтворення ймовірний і в подальшому.  

Аналіз релігійності сучасного західного успіль тва свідчить, щ  
«зменшення ролі традиційного християнства в культурі Заходу супроводжується 
поширенням інших форм релігійності, серед яких можна назвати і 
псевдохристиянські культи, і відверто антихристиянські релігії, і різні східні 
релігії, і, нарешті, секулярні релігії»37. Це є свідченням того, що зміст і форми 
функціонування релігійного життя не постають статичними – заданими раз і 
назавжди. Під в

ватися, функціонально збагачуватися, трансформуватися, наповнюватися 
новим змістом. 

Нижче ми спробуємо скористатися теорією профессора С.Райса, згідно з 
якою релігія у воїй функц ональност  – це лише намаганн  задовольнити 
шістнадцять перелічених ним основних людських бажань. Відтак, з цієї позиції 
мета-еталон, до якої тяжіє релігійна ситуація, як система, що здатна до 
самоорганізації – це прагн ння вдовольнити бажання, яким піддаються всі люди. 
Саме цим вчений пояснює суперечливість релігій і конфесійну різноманітність – 
прагненням відповідати на запити якомога більшій кількості людей 38. 
«Неважливо, існує Бог чи ні, тому що релігійна віра спрямована на задоволення 
основних бажань людини, - пояснює вчений. - Припустимо, ви вирішили створити 
власну релігію. Якщо ви будете вчити наближатися до Бога через медитацію й 
навчення, тоді ви не залучите екстравертів, а якщо навпаки – то з вами не буде 
інтровертів. Вам потрібна релігія, яка цікава для всіх людей» 39. Або ж наступне 
його твердження: «Якщо ви амбіційна людина, то вас приваблюють досягнення. 
Бог розглядається на творець Всесвіту – кінцеве максимальне досягнення, що вас і 

 

35 Гринько В.В. Велике Біле Братство як неорелігійний феномен [Текст] : дис... канд. філос. 
наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. 
Сковороди. - К., 1998. - 228 с. 
36 Титаренко В.В. Християнський харизматизм як релігійне явище [Текст] : дис... канд. філос. 
наук: 09.00.11 / Титаренко Віта Володимирівна ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. 
Сковороди. - К., 2003. – 186 с. 
37 Богданова О.А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре ХХ века. - 
Ростов-н Д., 2001. – С. 11. 
38 Reiss Steven. Who Am I?: The 16 Basic Desires That Motivate Our Behavior and Define Our 
Personality Hardcover – August 7, 2000. - Jeremy P. Tarcher/Putnama member of Penguin Putnam 
Inc., 375 Hudson Street, - -New York. – 280 Р. 
39 Райсс С. 16 стремлений к Богу http://www.sci-tech.club/science/692-uchenye-obyasnili-pochemu-
lyudi-veryat-v-boga.html 

http://www.sci-tech.club/science/692-uchenye-obyasnili-pochemu-lyudi-veryat-v-boga.html
http://www.sci-tech.club/science/692-uchenye-obyasnili-pochemu-lyudi-veryat-v-boga.html
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приваблює, нехай і на підсвідомому рівні. Якщо ви за справедливість, що вас 
привабить Бог, який вшановує всіх за заслугами. Якщо ви за мир, то вам ближче 
ідея підставляння іншої щоки - ворогу. Релігії суперечливі, щоб відповідати 
запитам кожного» 40.Для формулювання адекватної теорії мотивації С.Райс 
прагне поєднати досягнення психології (в основному методики) і філософії 
(смислові концепції). Для нас такий підхід є цікавим з двох позицій: по-перше, 
теорія мотивації подається як перша і єдина класифікація універсальних цілей, 
виведена емпірично-дослідним шляхом (йдеться про те, що протестовано на 
сьогодні близько 500 тисяч осіб, які презентуют  270 релігій в різних країнах); по-
друге, розгляд цієї теорії д

рівня в релігійній ситуації, як системі, здатній до самоорганізації, де мотиви  
репрезентують мікрорівень. 

За визначенням С.Райса, основні людські потреби, на задоволення яких, 
повинна бути направлена будь-яка релігія, це: цікавість, визнання, родина (сім’я), 
слава, ідеалізм, незалежність, порядок, фізична активність, сила, романтика, 
економія, соціальний контакт, їжа, статус, спокій і помста 41. В характеристиці 
цих потреб дослідник використовує таке поняття як «ефект с

 людина підсвідомо вважає, що всі інші влаштовані так само, як і вона, а 
відтак добро для іншого мислиться за аналогією добра для себе.  

Спираючись у дослідженні і висновках на соціологічні дані з визначення 
рівня і хара теру релігійності українського усп льства та послуговую ис  такими 
релігієзнавчими категоріями як «релігійність» і «релігійна свідомість», звернемо 
увагу на їх специфіку, застосовуючи їх операціоналізаційно в нашому 
дослідженні – у логічному ланцюжку «релігійна ситуація-макрорівень-параметри 
порядку-реліг

ість є структурним елементом релігії і водночас вона постає складовою 
релігійності. 

Незважаючи на те, що деякими дослідниками й досі не розрізняються ці 
поняття, зауважимо, що за словами Н.Гаврілової: «На відміну від релігійної 
свідомості релігійніст  – це категорія, що окреслює усю палітру характеристик 
засвоєння індивідом та групою релігійних ідей, цінностей та норм, що в свою 
чергу детермінують поведінку віруючих. Сама категорія «релігійність» є 
багатогранною і включає цілу низку складових, визн

вколишнього світу, окреслюючи характер та ступінь засвоєння елігійних 
ідей та норм, їхній вплив на  індивіда і спільноти»42. 

Відтак під релігійністю слід розуміти «такий якісний вияв релігійної 

 

40 Там само. 
41 Народження параметрів порядку, структур з хаосу мікрорівня має наступний вигляд: 
«керуючі надповільні параметри верхнього мега-рівня» + «короткотривалі змінні нижчого 
мікрорівня» = «параметри порядку». 
42 Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного 
плюралізму (на матеріалах України): Дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Інститут філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України. – К., 2007. – 192 с. – С.22 
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надприродного, потойбічного, трансцендентного, який сформувався на основі 
пережитого релігійного досвіду і реалізується в релігійній діяльності» 43. На 
відміну від поняття «релігія», яке фіксує взаємозв’язок і взаємообумовленість 
існуючих всередині системи елементів, наявність суспільної підсистеми – 
релігійних інститутів, груп, спільнот, об’єднань, релігійних відносин і релігійної 
свідомості, поняття «релігійність» передбачає, що «в суспільстві є кому бути 
релігійними, є кому виявляти релігійність, заявляти про неї» 44. Відтак, будуючи 
висновки ашого дослідження, ми працюємо у ключі ругої «посткласичної» 
концепції релігійної свідомості, яку характеризує підвищена увага до 
особливостей конкретної релігії і де основним критерієм релігійної свідомості 
вважається відповідна самоідентифікація особистості. Звичайно ж, сама по собі 
самоідентифікація автоматично не передбачає, що конкретна людина поділяє 
певні релігійні переконання і бере участь у релігійному житті громади. Особистий 
вибір певної позиції для самоідентифікації ст пеня своєї релігійності не може 
прийматися як абсолютний критерій. Тут наявність релігійної свідомості 
оцінюється в позитивістському ключі, з погляду викона ня чи невиконання 
віруючим певного комплексу норм і правил мислення й поводження. Але 
соціологічні дослідження, виходять, на нашу думку, саме з таких позицій, в 
більшості репрезентованих досліджень і показників. Тому аналізувати рівень і 
характер релігійності українського суспільства, її стан і тенденції в наших 
дослідженнях варто робити якісь теоретичні висновк

ження соціологічної служби Центру Разумкова. 
Оскільки визначення рівня засвоєння релігійних цінностей, характеру, 

особливостей життєвої й громадянської позицій віруючих, ролі релігійних 
переконань у формуванні й регулюванні міжлюдських стосунків дозволить 
конкретизувати проблему духовного розвитку українського суспільства, а відтак, 
за визначенням М.Яворського, також і «зв’язки між людиною і природою, між

тавн ками різних культур, держав, національностей, релігій і конфесій» 45. 
Ми вже ставили питання щодо самоорганізації релігійної системи і 

можливості управління релігійною ситуацією. Загалом управління – «це діяння, 
яке призводить до змін стану якогось об’єкта; вплив на об’єкт, систему, процес 
тощо з метою збереження їх сталості або переведення з одного стану в інший 
відповідно о встановлено  мети»46. Д  основних фун цій управління (крім 
організації, мотивації та контролю), відноситься й функція планування. 
Планування, в свою чергу – це «визначення цілей та шляхів їх досягнення; 
наукове передбачен

 

43 Академічне релігієзнавство. – К., 2000. -  С.520 
44 Гаврілова Н.С. Релігійна свідомість сучасного студентства… – С.27 
45 Яворський М.В. Релігійність в українському соціумі: сучасний стан. Електронний ресурс. 
Режим доступу - http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Phd/2011_14/30_Yav.pdf  
46 Енциклопедія державного управління : у 8 т. - Т. 1 : Теорія державного управління. За ред. В. 
М. Князєва  та І. В. Розпутенко. –К.,  2011. – С. 675. 
47 Там само. 
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Але наскільки можливим може бути управління релігійною системою? 
Відповідь на питання може бути наступною: по-перше, знання законів 
самоорганізації релігійної ситуації дозволяє втручатися в її діяльність і певним 
чином управляти нею; по-друге, процес управління в режимі самоорганізації 
зводиться до виявлення закономірностей еволюційних змін, властивих релігійним 
системам, і їх руху по заданих траєкторіях. Така постановка питання 
актуалізується, за визначенням Н.Вашровою, тим, що «вивчення місця та ролі 
релігії в сучасному соціально-політичному житті, пошук нових методологічних 
перспектив та розширення меж науково-аналітичного апарату соціальних 
досліджень є відповіддю на певні трансформації у сфері суспільно-релігійних 
взаємодій, що на сучасному етапі спостерігаються і в Україні, і в інших країнах 
світу. Зокрема, увагу дослідників привертає вивчення та пояснення тих принципів 
і способів функціонування релігійних феноменів, завдяки яким вони стають 
складовою різноманітних соціальних практик та ідентичностей на різних  рівнях, 
а найперше – на публічному і політичному» 48.  

У сучасному світі релігія відіграє досить важливу роль і майбутнє в соціумі 
бачиться, за визначенням низки українських дослідників, «…як етнічним, так і 
релігійним» 49. Твердження ж про те, що «насильницька елімінація 
інституалізованих релігійних вірувань не знищує саму релігійність як засіб 
вирішення смисложиттєвих проблем особи в її трансцендентних потребах», 
можна розцінювати як опосередковане підтвердження існуючих суб’єкт-
об’єктних відносин 50.  

Згідно з положеннями теорії самоорганізації, множинність суперечливих 
інтересів соціальних суб’єктів, які прагнуть вплинути на релігійну ситуацію в 
країні, є лише передумовою для формування нових структур, але не гарантує 
позитивного результату для всієї релігійної системи.  

Якщо ж мова йде про короткострокові цілі розвитку релігійної системи, то 
звужуються горизонти бачення майбутнього, а відтак примітивізується завдання й 
технології. Ми вже вказували на недоцільність і складність побудови 
короткострокових прогнозів майбутнього релігійної системи. Крім того, релігійна 
система, спрощена до рівня індивідуальних стратегій її елементів, позбавлена 
когнітивних функцій на рівні цілісності, за визначення І.Москальова,  «приречена 
жити в режимі реактивно-рефлекторного здригування на непередбачені виклики й 
загрози зовнішнього середовища» 51. Інша проблема може бути пов'язана з 
можливим перехопленням управління з боку сильніших управлінських систем 
тощо. 

Особливістю сучасного стану дослідження релігії (релігійної системи) є 
необхідність звернення до обумовленості існуючих і потенційних релігійних змін 

 

48 Вашрова Н.В. Український соціум.. – 2013. –No 4. – С.7-8. 
49Стратегії розвитку України: теорія і практика/За ред.О.С.Власюка. – К.: НІСД, 2002. – С.184. 
50 Там само. 
51 Москалев И.Е. Управление будущим в контуре социальной реальности. Електронний ресурс. 
Режим доступу - http://spkurdyumov.ru/forecasting/upravlenie-budushhim/ 
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- довгоіснуючих колективних змінних52, які повільно піддаються змінам і 
визначають поведінку елементів системи на мікрорівні, синхронізуючи їх. Тобто 
те, що здійснюють суб’єкти у сфері релігійної діяльності на буденному рівні, 
визначено релігійною свідомістю, її теоретичним осмисленим рівнем. Релігійна 
свідомість неначе підпорядковує собі дії суб’єктів. Довгоіснуючими 
колективними змінними в структурі релігійної системи означені такі глобальні 
умови (тенденції) як постмодернізм, інформатизація та технологізація 
суспільства, віртуалізація та мультиплікація реальностей, економічна, політична, 
культурно-історична сфери тощо.  

У вітчизняному релігієзнавстві дослідженню цих тенденцій присвячена ціла 
низка фундаментальних праць, виконаних в різні роки науковим колективом 
Відділення релігієзнавства 53, а також окремі вагомі дослідження вітчизняних 
релігієзнавців, здійснені у конфесійному вимірі: найдинамічніших у своїх змінах 
протестантів, досліджували В.Докаш 54, О.Спис 55, В.Черенков 56 та ін.; основні 
тенденції в православ’ї висвітлені в роботах О.Сагана 57, А. Колодного 58, 
С.Здіорука 59 та ін.; експертами в дослідженні католицизму є П.Яроцький 60, 
О.Недавня 61, Е.Бистрицька 62 та ін.; та в дослідженні окремих аспектів релігійної 
сучасності, зокрема дослідженню феномену релігії, основних тенденцій в його 
функціональності, а також релігійного сьогодення й духовності сучасного 
українця присвячені праці А.Колодного й Л.Филипович 63 та ін.; релігійні 

 

52 Параметри порядку підпорядковують поведінку окремих елементів системи. 
53 Християнство доби постмодерну. Колективна монографія.- К., 2005.; Релігійна свобода: 
релігія в постмодерному суспільстві: соціально-політичні, правові та конфесійні ас пекти. 
Науковий щорічник вип. 13.– К., 2008;  Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу. – К., 
2010; Прогнози релігійного життя України. – К., 2008.; Інституційні процеси конфесійного 
життя світу й України. Колективна монографія. За ред. А. Колодного. – К.: УАР, 2015; 
Християнство і проблеми сучасності : науковий збірник : до 200-річчя Різдва Христового. За 
ред. А. М. Колодного . – К.,  2000.  
54 Докаш В.І.Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації. – К-Чернівці, 2007. 
55 Спис О. 1.Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі 
трансформації українського суспільства: Дис…канд.. філос.. наук.. – К., 2007. . 
56 Черенков М. Європейська Реформація та український євангельський протестантизм. – К., 
2008.  
57 106. Саган О.Н. Вселенське православ'я: суть, історія, сучасний стан. - К.: Світ знань, 2004.  
58 Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози. – К., 2009.  
59Здіорук С. Суспільно-релігійні відносини: виклики Україні ХХІ століття: Монографія. – К., 
2005. 
60 Яроцький П. Православно-католицький діалог: еклезіологічний і сотеріологічний дискурс  // 
Україна і Ватикан: українсько-ватиканські відносини в контексті суспільних і міжконфесійних 
проблем. – Івано-Франківськ-Київ, 2008. 
61Недавня О. В. Християнські фактори в контексті культурного і громадянського вибору 
українців. Монографія. – К., 2011.  
62Бистрицька Е. В. Східна політика Ватикану у контексті відносин Святого Престолу з Росією 
та СРСР (1878–1964 рр.). Монографія. – Тернопіль, 2009.  
63 Колодний А., Филипович Л. Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан. – К., 1996; 
Колодний А.М. Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції. – К., 1999; 
Колодний А.М. Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична збірка 



 
 

конфлікти в сучасному світі проаналізовані в праці А.Арістової 64; сучасна 
християнська антропологія як виклики постмодерної культури поставала об’єктом 
дослідження Т.Гаврилюк 65, питання свободи совісті, церкви, релігійності в 
українському суспільстві періоду незалежності розкриті в монографії 
В.Климова66. Названими працями не обмежується широкий спектр релігієзнавчих 
досліджень із вказаної тематики – питання модерного релігійного буття в світі й 
Україні є вкрай актуальним. Адже сучасна релігійність постає неоднозначною, 
неоднорідною, незавершеною, а також поліконфесійною і 
мультифункціональною, характеризується певною невідповідністю між 
кількісними показниками і якісним наповненням. 

Одним з відносно нових чинників, що активно вплітається в суспільно-
політичну тканину українського соціуму, є нетрадиційна релігійність, яку 
пов’язують з релігійно-світоглядними вченням історично не успадкованими 
певним етносом від попередніх епох, не притаманними його релігійній 
духовності, не укоріненими культурно, побутово, ментально тощо. З іншого боку, 
за визначенням В.Мартиновича, «нетрадиційна релігійність існувала завжди, 
маючи єдину універсальну причину появи, незалежно від безкінечних видимостей 
її формальних модифікацій»67. Ця «єдина універсальна причина» узгоджується з 
теорією самоорганізації складних людиномірних систем, серед яких ми 
виокремили й описали релігійну ситуацію. Нетрадиційна релігійність здатна 
відтворювати саму себе, пристосовуватися до зовнішього середовища, долати 
ентропійні тенденції, самоорганізовуватися з нуля і створювати велике 
багатоманіття релігійних угруповань, відмінних за своїми віроповчальними 
особливостями і релігійною практикою, структурною організацією і 
функціональними проявами включеності в життєдіяльність суспільства (а чи ж 
навпаки – методики ескапізму) тощо.  

Релігійна свідомість, як параметр порядку, формується під впливом 
керуючих параметрів (мега-рівня), процесів організації і самоорганізації макро- і 
мікрорівнів. А відтак вона характеризується суперечливим дуалізмом, який, за 
визначенням М.Яворського «проявляється, з одного боку, в відкритості, 
адогматичності, демократичності, синкретизмі, толерантності, лояльності, 
приватизації тощо, а з іншого - у духовній ентропії, еклектиці, невизначеності, 
фрагментарності, популізмі, конформізмі, обрядовірстві, прагматизації тощо» 68. 
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Досягнення принципової догматичної мети певної конфесії, наприклад, 
спасіння душі тощо, заміщується на досягнення певного психотерапевтичного 
результату – катарсису, втішення тощо. В релігійній свідомості основної маси 
віруючих (масова свідомість) акцентуються питання не стільки на  з’ясуванні 
релігією картини світу, скільки на задоволенні духовно-моральних потреб 
індивіда (індивідуальна свідомість), спілкуванні людей на особистісному рівні. 
Маємо тут відволіканя від буденних турбот і життєвих негараздів, зняття 
стресового стану людини, з’ясування їхнього призначення і сенсу життя, для 
декого - стимулювання дотримання національних, сімейно-побутових традицій, 
можливість емоціонального виходу почуттів. Отже, при цьому відбувається 
зміщення з питань, що стосуються класичної (біблійної) релігійної картини світу 
(хоча й вони цілком не ігноруються) на питання сенсожиттєві. Спроби вирішення 
сенсожиттєвих питань, надто  важливих для  кожної людини, часто набуває в 
новітніх релігіях найрізноманітніших форм: саме новочасний процес 
секуляризації ніби стимулює справжнє відродження релігії у сучасних 
західноєвропейських суспільствах.  

Своє реальне підґрунтя ця теза, за визначенням сучасного теолога 
кардинала Курта Коха і за підтвердженими даними соціології релігії, може знайти 
в тому факті, що «в сьогоденному житті західноєвропейського суспільства релігія 
в різноманітті форм свого вияву знову набуває значного поширення, про що 
свідчить, зокрема, розквіт як езотерики, так і її тимчасового попередника руху 
«Нова доба» («New Age»)»69. Ці рухи цілком можна назвати релігійними, хоча 
вони становлять собою нову форму релігії, нові параметри релігійної свідомості і 
нові параметри задоволення  потреб віруючої людини. Характерним виявом цього 
може служити щонайперше позацерковну релігійність (чи позаінституційна 
релігійність), або «religion unchurched» 70. 

Ми говорили про це вище, спираючись на твердження А.Колодного про 
особливості епохи постмодерну  саме в релігійній сфері. На цій тезі наголошують 
і католицькі теологи В.Каспер та К.Кох, означуючи такі форми релігії і 
позацерковної релігійності як розпливчастий, але нерідко й досить 
фундаменталістський постмодерн: «Мається на увазі більш ніж спірна, 
розпливчаста суміш містики (або ж того, що себе за неї видає), езотерики, 
антропософії, New Age, форм східної медитації і багато чого іншого, що підчас 
важко збагнути і чому навряд чи можна знайти визначення» 71. Додамо, що релігії 
Нью Ейдж об’єднує та спільна ідея, що людина набуває божественної природи, 
вона стає Богом, творцем свого Всесвіту. А відтак, «шляхи до більш або менш 
«видимих» і «приватизованих» форм релігії», здійснювані християнством – це 
«хаотичні» риси всередині системи, які стають необхідною умовою її 
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«упорядкованого» існування 72, яких релігійна ситуація набуває з метою 
збереження своєї стійкості. 

Необхідно зазначити, що навіть в періоди порядку певна частка хаосу 
притаманна релігійній ситуації. Тут ми підійшли до принципового питання  
синтезу порядку й хаосу в релігійній ситуації, оскільки її «порядок» існує лише за 
рахунок «хаосу», внесеного в середовище. Відтак, як бачимо, раціоналізація, 
заміщення Бога людським розумом спричиняє хаос в середовищі – ре-
індивідуалізм, автономія, розквіт Нью Ейдж тощо. 

Взявши до розгляду найрухливіший елемент релігійної ситуації, 
спроможний до трансформацій, з огляду на змінні соціальні, культурні та інші 
умови і при цьому здатний до збереження своїх основних сутнісних рис, ми 
апріорно враховуємо контролюючий параметр мегарівня в моделі релігійної 
ситуації, яким виступає зовнішнє по відношенню до системи явища, що активно 
впливає на її розвиток. Таким параметром постає зовнішній глобальний фактор 
поляризації релігії, бо світ ста і більш релігійним, і менш релігійним 73.  

Відтак сьогодні утверджується релігійна свідомість універсалістського, а чи 
ж скоріше «відкритого» типу - відкритого для контактів з іншими релігіями, 
гуманістичними напрямками тощо. Такі зміни у масштабі планети здатні 
посилюватися; вони відбуватимуться поруч із більш масштабними процесами 
раціоналізації «логічного Сходу» і прагнення уздоровлення Заходу східною 
духовністю. Спроби західно-східного релігійного синтезу не слабшатимуть і в 
пострадянських країнах, де й надалі продукуватимуться спроби еклектичного 
«доповнення» християнства східними вченнями і філософськими системами. Але 
прогнозувати якусь масштабну релігійну конвергенцію на, принаймні, у середньо 
термінову перспективу, слід дуже обережно. Можна назвати численні маргінальні 
групи на периферії світових релігій, які тяжіють до такого синтезу, але ми не 
стали досі свідками появи якихось значущих християнсько-мусульманських чи 
буддійсько-ісламських спільнот. Мова може йти, за визначенням голандського 
дослідника В.Ганеграафа про формування «синкретичних постхристиянських 
духовностей» 74. Крім того, в сучасному світі поширюється такий тип релігійної 
свідомості, який можна озарактеризувати як ре-індивідуалізм. На відміну від 
уявлень послідовника традиційних релігій, ре-індивідуал переконаний, що 
духовний пошук самотужки – також здатен привести до зустрічі з Богом. Але 
розуміння ними пошуку «Бога в себі» ототожнюється з пошуком «Бога для себе».  

Такі явища релігійного життя, як релігійний фундаменталізм, релігійний 
фанатизм, релігійний індиферентизм, практичний атеїзм, а також позацерковна 
релігійність (чи позаінституційна релігійність) або «religion unchurched» 
релігійність, ре-індивідуалізм як активізація позаконфесійних пошуків та 
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спонтанність особистих пошутків, «клаптикова релігія», етизація релігії як 
об’єктивний наслідок її функціональних обмежень75, еклектичність релігійних 
уявлень та синкретичність сприйняття релігії, стирання меж між концептуальним 
сприйняттям і буденністю, відмова від авторитету церкви, нехтування обрядами і 
культовою практикою, плюралізація релігійного простору і, як відображення 
цього процесу в релігійній свідомості – індивідуалізованість релігійного буття, 
активізація позавіросповідної містики, десакралізація священних текстів - 
зумовлені одним з контролюючих параметрів, яким виступає в релігійній ситуації 
постмодернім – не як певна ідеологія, а як певний часовий проміжок, який має 
свої ознаки, особливості, характеристики. За визначенням В.Єленського, 
«релігійність в Україні також буде втрачати деякі елементи аграрного архетипу, 
який нині представлений «опікуванням» представниками всеукраїнської і 
місцевої влади релігійних інституцій й церковного будівництва, так і у 
домінуванні позацерковного, народного православ’я й католицтва в загальній 
структурі масової релігійності» 76. 

Оскільки релігія є принциповим чинником установки на збільшення 
дітонароджуваності, важливим для розуміння релігійної ситуації є врахування 
такої локальної детермінанти як демографічний показник. Звичайно, що 
абсолютно точний дискретний прогноз демографічних процесів є принципово 
неможливим, оскільки суспільство – це складна система, здатна до 
самоорганізації і збереження гомеостазу. На кінець 2015 року населення України 
складало 42 617 345 осіб. За 2015 рік населення України зменшилося приблизно 
на 155 694 особи. Враховуючи, що населення України на початку року 
оцінювалося в 42 773 039 осіб, то річний приріст склав -0.36 %. В 2016 році 
чисельність населення України зменшиться на -155 127 осіб і наприкінці року 
буде становити 42 462 218 осіб. Природній приріст населення буде негативним і 
складе 191 778 людей. За весь рік народиться приблизно 459 841 дитина й помре 
651 619 людей. Якщо рівень зовнішньої міграції залишиться на рівні минулого 
року, то внаслідок міграційних причин чисельність населення зміниться на 36 651 
людей. Тобто, сумарна кількість людей, що в'їжджають у країну з метою 
довгострокового перебування (іммігрантів) буде більшою за кількість людей, що 
залишають країну (емігрантів). Тривожність демографічних прогнозів для 
України полягає у можливості зменшення населення на 40% до 2025 року у 
порівнянні з кількістю населення на початку століття. Звичайно, прогноз 
міграційних потоків складний, оскільки останні обумовлені непередбаченими 
політичними чинниками. Навіть така відома американська недержавна 
дослідницька організація як Pew Research Center уникає побудови прогнозів з 
врахуванням демографічного показника на більше, ніж кілька десятиліть, 
оскільки з кожним роком буде зростати вірогідність того, що якась 
непередбачувана, не враховувана подія (війна, голод, епідемія, технологічна 
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інновація, політичний переворот тощо) змінить чисельність тієї або іншої 
релігійної групи. Питання може ставитися, наприклад, таким чином:  Яким може 
бути майбутнє релігійної ситуації при збереженні нинішніх міграційних 
тенденцій? 

Прагнення України до євроїнтеграції, відкриття безвізового режиму тощо, 
можуть, по-перше, вплинути в кількісних показниках на демографічну картину, 
через процеси міграції, по-друге, в якісних показниках, оскільки йдеться про дві 
тенденції – лібералізації в релігійній сфері (приклади неодноразово наводилися 
нами в попередніх главах) і як спротив процесам лібералізації – 
посилюватимуться фундаменталістські настрої. Прагнення до визнання прав 
жінок в релігійній сфері  також є важливою тенденцією лібералізації, оскільки «не 
може не знайти свій розвиток у ХХІ ст. прагнення до гендерної рівності, яке ще 
більше змінюватиме обличчя не тільки протестантських і євангелічних, але, з 
часом, й історичних церков». У християнському світі існує неоднозначне 
ставлення до жіночого служіння. Однак, за результатами дослідження агенства 
Barna Group число жінок-пасторів у протестантських церквах США за останні 
десять років подвоїлося - з 5 % в 1999 році до 10 % у нинішньому році77. 
Реформатська Церкви Закарпаття вже не один рік обговорює питання про жіноче 
пасторство78. А в Києві відбулася перша Всеукраїнська конференція жінок 
пасторів та служителів79. 

Релігійність виступає й спонукальною силою, певним мотивом для 
соціальних дій тощо. Однак, релігія починає втрачати роль морального 
імперативу – вчені дійшли висновку, що мораль і моральні цінності людини в 
сучасному суспільстві не пов’язані з релігією. Інгрід Шторм, спеціаліст в сфері 
соціальних досліджень методів і статистик Університету Манчестера, зазначає: 
«В останні роки релігія втратила свої позиції в низці європейських країн. Кожне 
наступне покоління менш релігійне за попереднє, то ж нас цікавило питання чи 
варто нам очікувати падіння моральності»80. Результати дослідження засвідчили, 
що релігія пов'язана лише з деякими моральними цінностями, і цей зв'язок 
прослідковується лише в релігійних країнах, жителі яких не довіряють державі. 
Учасникам опитувань, які проводилися в 48 європейських країнах у період з 1981 
по 2008 роки, ставили запитання: як часто вони могли виправдати різну спірну 
поведінку? У висновку говориться: «Сьогодні більшість європейців готові 
виправдати поведінку, що йде врозріз із традиціями, але ставлення до порушення 
закону й нанесення шкоди іншим не змінилося. Зі зменшенням релігійності в 
Європі виросло прийняття власного погляду на речі, пов'язані із сексуальністю й 
родиною. Кожне нове покоління все ліберальніше в цих питаннях. Одночасно 
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немає ніяких доказів, що моральні цінності стали більш корисливими або 
антисоціальними»81. У питанні співвідношення моралі й релігії, пошлемося й на 
роботу Р.Доккінза «Бог як ілюзія». В Главі 7. ««Священна» книга й мінлива 
мораль Zeitgeist», він неоднозначно стверджує і аргументує позицію, що релігія 
аж ніяк не є джерелом моралі й моральності. Цікаво, що й значна частина 
українців вважає низьким рівень суспільної моралі в країні. Про це свідчать 
результати телефонного опитування на тему: «Мораль в Україні», проведеного 
Інститутом Горшеніна82. Зокрема, 60,2% українців вважають низьким рівень 
суспільної моралі. Майже третина опитаних - 29,4% - охарактеризували б його як 
середній, і лише 2,1% українців вважають сьогоднішній рівень моралі в нашому 
суспільстві високим. Важко відповісти на це запитання 8,3% респондентів. 
Кореляція ступеня релігійності і моральності не підтверджується дослідженнями, 
оскільки, за наявності такого відсотку українців, які вважають рівень моральності 
низьким, рівень декларованої релігійності українського суспільства залишається 
високим. Це засвідчують соціологічні дослідження Центру Олександра 
Разумкова. На цей час віруючими визнали себе 70% громадян (проти 76% у 
2014р.). Такими, хто вагається між вірою і невір’ям, – 10%. Невір’я або атеїзм 
засвідчили 9% опитаних, байдужість до питань віри – 7%, не визначилися в цих 
питаннях – 4% (всі останні показники практично не змінилися, порівняно з 
2014р.). Крім того, дослідження Центру Олександра Разумкова засвідчують, що 
моральний авторитет Церкви і рівень її визнання як морального авторитету дещо 
дисонує із загалом високим рівнем довіри до Церкви. На цей час таким 
авторитетом визнали Церкву 45% опитаних – проти 56% у 2010р. Не вважають її 
моральним авторитетом –37% (проти 27%, відповідно)83. 

Будь-яка релігія претендує на те, щоб бути засобом практичного оволодіння 
дійсністю і забезпечити індивіду домінування над обставинами повсякденного 
життя. Крім того, релігія формує у своїх послідовників здатність до раціоналізації 
навколишньої дійсності. На цю обставину вказував Т.Парсонс, який зазначав, що 
релігія виконує легітимізуючу функцію, виступаючи «системою підтримки 
зразків». Вона складається зі «структурних, символічно значущих систем, у яких і 
за допомогою яких орієнтуються і спрямовуються соціальні системи й 
особистості»84. Релігійне надання смислу є важливим для суспільства, для кожної 
окремої сфери громадського життя. Орієнтуюча сила релігії є особливо важливою 
у кризових, граничних ситуаціях. 

Слід зазначити, що виникнення межових станів і екстремальних ситуацій – 
не виняток, а правило як у житті окремої людини, народу, нації тощо. Було б 
великою помилкою їх ігнорувати, вважати випадковістю чи думати, що їх можна 
                                                            

81 Там само. 
82 Про це інформує РІСУ з посиланням на УНІАН. 
http://www.religion.in.ua/news/ukrainian_news/7499-velika-chastina-ukrayinciv-vvazhaye-nizkim-
riven-suspilnoyi-morali-v-krayini.html  
83 Центр Разумкова. Див.вище. 
84Американская социология. Перспективы, проблемы, методы / Под ред. Т.Парсонса. – М., 
1972.  – С.365. 
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якимось чином уникнути. Якби така установка була прийнята за основу, то ця 
функція в релігії була б атрофована, розпорошена. Натомість, межові стани, 
кризові й екстремальні ситуації, як закономірність будь-якої складної 
людиномірної системи, здатної до самоорганізації, потребують функції подолання 
подібної кризовості адекватними (чи ні) засобами, оскільки це є прагнення 
скинення надлишку ентропії і руху в напрямку існуючих аттракторів, оскільки 
такі кризові ситуації, через теорію самоорганізації сприймаються як біфуркаційні 
точки. Так, релігійно-духовна спільність людей показала спроможність 
об’єднувати людей для відстоювання загальнолюдських цінностей, прав та свобод 
громадян країни і впливати на політичний процес в країні. Можна констатувати 
наявність широкого спектру розуміння і потрактування поняття «сучасний 
християнин» представниками різних християнських конфесій – від повного 
невтручання у справи «цього світу», навіть у кризові для нього періоди до його 
активного перетворення. З огляду на ситуацію в Україні – жодна впливова 
конфесія України не залишилася осторонь нуртуючих в останні роки подій. Нині 
представники цілої низки конфесій надають поради – якою повинна бути влада,  
стати суспільство, при цьому діапазон оцінок контрастує 85. 

Так, після 2004 року, рік 2013-2014 ознаменувався безпрецедентним 
прикладом масштабної акції громадянської непокори. Ці події довели, що за 
добровільного об’єднання значної кількості громадян існує можливість впливу 
суспільства на державну владу і на відстоювання індивідами своїх громадянських 
прав і свобод. Українські Церкви (не «церкви в Україні», а саме «українські 
церкви») покликані постати тим форпостом, який повинен сказати своє слово, бо, 
на думку багатьох, все інше «або вже програно і прогнило — як держава, або не 
діє і виснажене до кінця — як громадянське суспільство»86. Постійна політизація 
релігії і церковно-конфесійного життя здатні призвести до втрати релігією своєї 
здатності об’єднувати суспільство на засадах тільки їй притаманних цінностей. 
Замість чинника об’єднання, миру і злагоди, вона може перетворитися на засіб 
політичної боротьби, що в умовах України загрожуватиме її цілісності та її 
майбутньому як суверенної держави87. Іншою важливою проблемою є роль 
особистості, значення лідерів в політиці і в релігійному житті, розуміння ними 
тих процесів, які відбуваються та усвідомлення своїх можливостей впливати на 
хід подій. Відтак суб’єктивізація (індивідуалізація суб’єктів дієвого впливу) як 
фактор впливу на релігійну систему посилюється – зміна очільників релігійних 
організацій утримує в собі ті потенції для розвитку їх Церков, які продукуються 
ними особисто.  

Вивчення місця та ролі релігії в сучасному соціально-політичному житті, 
пошук нових методологічних перспектив та розширення меж науково-
аналітичного апарату соціальних досліджень є відповіддю на певні трансформації 

                                                            

85 Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка. Упорядники Л.Филипович і О.Горкуша. 
– К., 2014. 
86 http://religions.unian.ua/dialogue/902043-ugkts-upts-kp-tserkva-yaka-ne-movchit.html]. 
87 Див.:  «Русский мир» Кирила не для України. –К., 2105. 



 
 

                                                           

у сфері суспільно-релігійних взаємодій, що на сучасному етапі спостерігаються і в 
Україні, і в інших країнах світу. Зокрема, увагу дослідників привертає вивчення та 
пояснення тих принципів і способів функціонування релігійних феноменів, 
завдяки яким вони стають складовою різноманітних соціальних практик та 
ідентичностей на різних суспільних рівнях, а найперше – на публічному і 
політичному88. 

Підводячи підсумок, зазначимо, що майбутнє релігійної системи в Україні 
передбачають, прогнозують чи конструюють не тому, що мають впевненість в 
тому, що саме так і будуть розвиватися події, а тому, що на уявлення про 
майбутнє існує запит. А оскільки зміст і форми функціонування релігійного життя 
не постають статичними – заданими раз і назавжди, то намагання його 
передбачити, сконструювати і направити зміни в бажаному руслі  будуть 
вкорінюватися все більше. Під впливом конкретних обставин зміст і форма 
релігійного життя здатні змінюватися, функціонально збагачуватися, 
трансформуватися, наповнюватися новим змістом. В цьому контексті 
щонайперше постає питання майбутнього релігії як духовного феномену. Релігія 
еволюціонує, відповідно до соціальних змін і ця властивість притаманна 
більшості релігій: якої б теорії еволюції релігій ми не дотримувалися, остання 
повинна зуміти пояснити разючу швидкість процесу релігійної еволюції в 
сприятливих умовах. Однак існують соціологічні дослідження, які засвідчують 
песимістичні прогнози щодо релігії, вказуючи, зокрема, на те, що під впливом 
науки віра в традиційного Бога скоротилася за останні три століття майже на 
третину. Можна погодитися з християнським апологетом Тімоті Дж. Келлером в 
тому, що світ поляризується навколо релігії, стаючи одночасно більш і менш 
релігійним. Індивід, в пошуках відповідей на свої екзистенційні запити,  отримує 
віяло можливих відповідей відповідно до своїх потреб і очікуваних відповідей. 

Тому для сучасних досліджень релігії гострою необхідністю постає 
звернення до глобальної обумовленості існуючих і потенційних релігійних змін. В 
якості дослідницького підходу нами у своїх дослідженнях обґрунтовано, 
розглянуто, схематизовано і описано релігійний комплекс як складну нелінійну 
релігійну систему, яка відповідає визначеним умовам і здатна до самоорганізації. 
Складність поведінки нелінійної релігійної системи пов’язана не тільки з 
кількістю елементів, що до неї входять (кожен із рівнів включає в себе цілу низку 
взаємодіючих елементів), але й складністю взаємовідносин між ними. Зважаючи 
на неможливість прослідковування руху кожного елемента релігійної системи, ми 
прагнемо редукувати цю складність, звести її до простого. Визначивши для 
релігійної ситуації, як для складноорганізованої системи, існування певної мети-
еталону, оскільки кожна конфесія, релігійна організація, релігія в цілому, прагне 
утвердження власної релігійної істини, збільшення кількості послідовників, 
розширення територій і сфер впливу тощо, ми  проаналізували вище теорію проф. 
С.Райса, згідно з якою релігія – це лише намагання задовольнити шістнадцять 
основних людських бажань. Саме тут виявляється щонайбільше її 
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функціональність. З цієї позиції мета-еталон, до якої тяжіє релігійна ситуація, як 
система, що здатна до самоорганізації – це прагнення вдовольнити бажання, яким 
піддаються всі люди в їх різноконфесійному вияві. 

Релігійна система, розглянута нами, як складна система, що здатна до 
самоорганізації, є водночас також підсистемою суспільства, яке також має свою  
складну соціальну систему. У зв’язку з цим постає необхідність вказати на той 
аспект, який принципово відрізняє соціальні системи від усіх інших систем, а 
саме – саморефлексивність суспільства, а відтак структурні елементи соціальної 
системи – це рефлексуючі суб'єкти. І опис будь-якої живої системи можливий 
тільки з погляду живої системи, якою є й сам спостерігач, а відтак вже не йдеться 
про спостерігача як про абстрактний конструкт або трансцендентальну сутність. В 
автопоетичній концепції спостерігач (людина) - це складна система, яка здатна не 
тільки до самовідтворення й поновлення, але й самореферентності, працюючи із 
власними описами як із незалежними сутностями. Крім того, дана концепція 
постає цікавою з огляду можливості впливу на систему, якою в нашому 
дослідженні постає релігійна ситуація, через використання певних (різних) 
методів управління (менеджменту) тощо. 

У відповіді на питання про можливість управління релігійною системою, ми 
працюємо у ключі другої «посткласичної» концепції релігійної свідомості, яку 
характеризує підвищена увага до особливостей конкретної релігії і де основним 
критерієм релігійної свідомості вважається відповідна самоідентифікація 
особистості. Релігійне світосприйняття сучасного віруючого еволюціонує в бік 
подальшої трансформації ідеї Бога, її абстрактизації і розмитості, етизації й 
етикетизації релігії, імморталізації релігійного світорозуміння, активного 
розвитку позаінституалізаційної і позацерковної релігійності, детрадиціоналізації 
релігійних постулатів, релігійного пристосовництва тощо. Сьогодні 
утверджується тип релігійності, який можна назвати універсалістським, або 
«відкритим» - відкритим для контактів з іншими релігіями, гуманістичними 
напрямками тощо. Такі зміни здатні посилюватися; вони відбуватимуться поруч із 
масштабнішими процесами раціоналізації «логічного Сходу» і прагнення 
уздоровлення Заходу східною духовністю. Спроби західно-східного релігійного 
синтезу не слабшатимуть, в подальшому ймовірно продукуватимуться спроби 
еклектичного «доповнення» християнства східними вченнями і філософськими 
системами. Але прогнозувати якусь масштабну релігійну конвергенцію на, 
принаймні, середньо термінову перспективу, слід дуже обережно. Можна назвати 
численні маргінальні групи на периферії світових релігій, які тяжіють до такого 
синтезу, але ми не стали досі свідками появи якихось значущих християнсько-
мусульманських чи буддійсько-ісламських спільнот. Мова може йти, за 
визначенням голландського дослідника В.Ганеграафа про формування 
«синкретичних постхристиянських духовностей». 

Наголосимо на тому, що знання законів самоорганізації релігійної ситуації 
дозволяє втручатися в її діяльність і певним чином управляти нею, корегувати її.  

Релігія є невід'ємним елементом суспільного життя, важливим чинником 
суспільних відносин, її місце і роль у соціальній системі визначають і функції 



 
 

релігії в соціумі. Зрештою, релігія як соціальний феномен самовиражається через 
свої функції. Функції релігії – способи, рівень, напрями впливу релігії на соціум, 
його структурні елементи тощо. Вище зазначалося, що відкритість релігійної 
ситуації як системи, її здатність до самоорганізації – створюють можливість її 
регулювання різними методами менеджменту. Але з іншого боку – це робить не 
завжди передбачуваним розвиток релігійної системи, що ускладнює завдання її 
прогнозування і особливо регулювання і управління. У процесі диференціації 
суспільства релігія перетворюється на особливу сферу суспільного життя, 
інституціоналізується, поряд зі своєю первинною функцією соціалізації індивіда 
починає розв’язувати завдання легітимації державної влади, моралі тощо.  

Релігія є продуктивною силою людської здатності до трансцендентування, 
за допомогою якої історично сформований та символічно заданий світогляд 
приймається індивідом й переробляється у внутрішню суб'єктивну форму 
наявного буття. Вона для вірян постає  необхідним компонентом їх 
особистністного становлення, символічно-трансцендентним доданням змісту і 
покладанням цінності його існування. 
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2.1. Сутність ціннісно-регулятивної природи релігії та актуальні 
виклики її здійсненню в сучасних релігійних організаціях України. 

 
Серед низки функцій, які виконують сучасні релігійні організації у світі і 

зокрема в Україні, спостерігаються як відносно традиційні, так і відносно нові. 
При цьому принаймні частина перших заново актуалізуються, трансформуються. 
До таких можна віднести ціннісно-регулятивну функцію. В ситуації «гібридної 
війни» в Україні перед дуже багатьма її мешканцями (безпосередньо чи 
посередництвом близьких) знов гостро постають драматичні, а то й трагічні 
питання життя і смерті, їхнього сенсу, орієнтації між Землею й Небом, між 
сусідами, між тими чи іншими рішеннями, котрі треба швидко приймати у 
справах матеріальних, але наслідки яких можуть потім довго бумерангом ятрити 
совість, одухотворювати її або ж навпаки. На яку систему ціннісних координат 
при цьому спертися, те кожен мусить обирати сам. В умовах релігійної та 
світоглядної свободи Церкви та релігійні організації вже не мають у такому 
виборі особи ролі «законодавців», але по суті все ж практично виявляються чи не 
єдиними інституціями, котрі пропонують відповідні настанови та поради.  

Вивчення їхньої, особливо практичної роботи у цій справі є надто 
актуальним, адже спрямування ціннісних орієнтацій для сучасних українців 
фактично дорівнює їхньому культурно-цивілізаційному спрямуванню. І не лише в 
сенсі виховання чи закріплення симпатій - Захід чи Росія, а й значно глибше – 
здатності та бажання розбудовувати Україну згідно тієї чи іншої цивілізаційної 
матриці, котра включає і духовно-культурні архетипи.  

Вітчизняні релігієзнавці й раніше не обходили виправданою увагою 
проблематику практичної функціональності релігійних організацій, надто 
соціально-орієнтованої, зокрема й у сфері ціннісно-регулюючої їх діяльності. Тут, 
зокрема, зверну увагу зокрема на працю Л. Виговського «Функціональність 
релігії: природа і вияви» (Київ-Хмельницьк, 2004) та статтю Г.Кулагіної-
Стадниченко «Релігійні цінності у процесі формування духовності віруючого» 
(Релігія в її суспільній та особистісній функціональності. – К., 2011. – С. 253-261). 
Останніми роками відповідні дослідження функціональності релігії, зрозуміло, 
активізувалися. Тут вартою особливої уваги є книга «Майдан і Церква: хроніка 
подій та експертна оцінка» за загальною редакцією Л.О. Филипович та О.В. 
Горкуші (К., 2014). Однак поки ще бракує спеціального дослідження як 
теоретичного осмислення Церквами їхньої цінністно-регулятивної функції, так і 
методів й шляхів практичної її реалізації, а також бракує досліджень актуальних 
викликів, котрі постають у цій справі перед релігійними організаціями.  

Перш ніж приступити до такого вивчення, варто уточнити сутність 
ціннісно-регулятивної природи релігії та поняття релігійних цінностей, тих 



 
 

                                                           

цінностей, котрі підносить релігія (а це – цінності небесні та земні, коли другі так 
чи інакше сприяють осягненню перших), маючи на оці, що в конкретний 
історичний період в різних релігійних традиціях (та, відповідно, в настановах та 
практиці релігійних організацій) можуть акцентуватися ті чи інші земні цінності, 
набувати різних інтерпретацій тощо. 

Очевидно, що будь-яка релігія, пропонуючи систему координат (орієнтації) 
для людини у світі, завдає її з огляду на певні цінності, й ці останні виступають 
універсальними регуляторами життя окремих осіб та спільнот. У розробці 
проблематики поліфункціональності релігії в українському академічному 
релігієзнавстві виділенні такі, зокрема, її функції, як регулятивна, інтегративна та 
світоглядна 89. Акцентація таких функцій є важливою у розумінні ціннісно-
регулятивної природи релігії: адже вивищені релігією цінності, будучи наріжними 
каменями розбудови релігійного світогляду, виступають орієнтирами та 
регуляторами поведінки, інтегруючи окремих осіб у спільноту однодумців.  

Водночас, у визначенні регулятивної функції (регуляція соціальних 
відносин, поведінки, вчинків і дій релігійних індивідів) не відображений той факт, 
що саме цінності, посідаючи вагоме місце у структурі життєвої орієнтації 
людини, і є тим фундаментом, на який спирається регулятивна функція – саме 
завдяки їм релігія і спроможна її здійснювати. Правомірно наголосити, відтак, 
власне ціннісно-регулятивну функцію релігії, котра реалізується через різні 
структурні компоненти релігії (релігійну свідомість, релігійні відносини, 
релігійну діяльність, релігійні організації). В контексті даного дослідження 
важливо виявити, на підставі чого і як здійснюється така функція в рамках різних 
релігійних традицій (на індивідуальному та спільнотному рівнях) й організацій в 
сучасній Україні.  

Для цього слід насамперед докладніше придивитися до того, про які ж 
цінності йдеться. У класичному для сучасного вітчизняного релігієзнавства 
визначенні релігійні цінності – це «сукупність ідей, норм поведінки, дій, за 
допомогою яких відбувається задоволення духовних потреб віруючого»90. 
Підкреслюється, що релігія, будучи аксіологічною системою, виконує роль 
інтегратора цінностей. На нашу думку, важливо звернути увагу на те, що може 
йтися не лише про інтеграцію в релігійну систему цінностей не (суто) релігійних, 
але й про інтеграцію останніх в певний «комплект», важливий на тому чи іншому 
історичному етапі для тієї чи іншої спільноти задля боговгодної організації життя 
у цьому світі та для осягнення цінностей релігійних, небесних. Таким чином, 
певний набір цінностей земних навіть тією чи іншою мірою може сакралізуватися 
або ж, принаймні, отримувати релігійно-церковну «санкцію», у чому також 
проявляється ціннісно-регулятивна потенція релігії.  

Отже, як правило, виділяються дві основні групи цінностей: суто релігійні 
(вищі за ієрархією) та мирські (обумовлені вищими), або ж «реальні ціннісні 

 

89 Див.: Академічне релігієзнавство. За ред. А.Колодного. – К., 2000. – С. 558. 
90 Релігієзнавчий словник. За ред. А. Колодного і Б Лобовика. – К., 1996. – С. 375. 



 
 

                                                           

відносини, які інтегрувалися у релігійну систему» 91, тобто, передусім – любов, 
милосердя, терпимість, благоговіння, втішення тощо. До останніх можна також 
віднести й такі, що стосуються відносин рідності: батьки, родина. Зрештою, 
людина – це також, як творіння Боже, цінність. Однак у такі «традиційніші» 
мирські цінності також бува попадають й інші, що є чи можуть бути реальними 
ціннісними відносинами, станами чи переконаннями. Зокрема такі, як патріотизм, 
ініціативність, сміливість та ін.  

Вищі, небесні цінності, цінності суто релігійні (Бог, спасіння, Царство Боже, 
вічне життя, рай, безсмертя душі, віра, молитва, Церква, таїнства, сакральні 
дійства) є відносно більш сталими як наріжні, друга група цінностей більше 
підпадає варіативності, змінам інтерпретацій або й елімінації. Якщо людина 
віруюча, воцерковлена або й невоцерковлена, визнає вищі цінності, то й 
«освячені» мирські для неї виступатимуть авторитетнішими орієнтирами. Навіть 
коли чиясь віра та релігійна свідомість послаблюється, вищі цінності 
«затираються», однак у глибині душі все ж таки на них зважають, принаймні в 
певні значимі моменти життя, а відтак і з огляду на них «пролонгується» повага 
до шанованих в релігії цінностей мирських. Оскільки в релігії цінності 
оголошуються не витвором людського розвитку, а богоданними (в одкровеннях, 
святих писаннях тощо), то вони є імперативними, такими, що, безумовно, 
визначають і орієнтують все мислення та діяння людини.  

У цьому всьому проявляється аксіологічна природа релігії: вона здатна 
завдати порівняно тривку систему ціннісних координат, котра, якщо вже стає 
відома бодай поверхнево, вже, як правило, «не відпустить» уповні, підтримувана 
не лише в активних релігійних відносинах і релігійній діяльності, але й на їхніх 
реліктах, та більш-менш інтенсивно «працює» в настановах і діяльності 
релігійних організацій для їхніх віруючих, ба навіть, принаймні частково, для 
невоцерковлених і тих вільнодумних, хто певної мірою враховує авторитет 
Церков.  

Утім, всі цінності (як суто релігійні, так і світські), що переважно подібно 
виписані в «золотих заповідях» більшості релігій, в ситуації релятивізму, в 
секулярному світі можуть піддаватися серйозній самочинній ревізії, бува, що 
відкидаються або ж просто ігноруються. Якщо вже в атеїзмі заперечується така 
фундаментальна релігійна цінність, як Бог, котрий оголошується вигадкою людей, 
то всі інші релігійні цінності тим паче «скидаються з п’єдесталу» або ж принаймні 
їх частина визначаються як загальнолюдські, гуманістичні тощо. Це б то вже як 
позбавлені сакральної санкції. При тому не лише в атеїстичних суспільствах, але 
й у тому прагматичному світі західної цивілізації (котрий дещо передчасно був 
визначений як постхристиянський) такі релігійні цінності або ціннісні відносини 
та стани, як терпіння, смирення, убогість, аскетизм, страждання виявляються 
зовсім незапрошеними (саме як цінності). Щоправда, треба відзначити, що в 
західному християнстві, надто у протестантизмі, вони й не були, скажімо так, 
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найбільш популярними на загал. Але про відмінності конфесійних інтерпретацій 
цінностей докладніше поговоримо дещо нижче. 

Проте в цілому масштаб та глибина змін у «ціннісному базисі» за останні 
одне-два століття мабуть не мають попередніх аналогів. Адже, хоч і не можна 
сказати, що переоцінка цінностей є явищем зовсім новим в людській історії – 
подібне ставалося в різні епохи в різних культурах та релігійних традиціях – 
однак все ж ці традиції до ХХ століття мали більший вплив, а церковні 
авторитети – порівняно більшу вагу в сенсі практичного врахування масами їхніх 
настанов. 

Одначе було б перебільшенням вважати, що ціннісно-регулятивна функція 
релігії, здійснювана через усі її структурні компоненти – релігійну свідомість, 
релігійні відносини, релігійна діяльність, релігійні організації – залишається 
переважно в минулому. Адже, з одного боку, починаючи з ХХ століття, 
принаймні у так званому цивілізованому світі секулярність мислення суттєво 
витіснила його релігійні орієнтири для великої кількості людей. Але з іншого – 
вплив цього явища на трансформацію свідомості не можна абсолютизувати, 
оскільки матриця поведінки, що тисячоліттями закладалася через посередництво 
релігійних систем та інституцій, «вмонтована» в культурне передання та побутові 
традиції, продовжувала (і продовжує) діяти незалежно від того, усвідомлює це 
окрема особа чи ні. Відповідно, цінності, виховувані багатьма поколіннями 
релігійних предків, зовсім необов’язково відкидаються, принаймні назавжди, по 
пережиттю підліткової непокори та юнацьких пошуків себе і свого місця у світі. 
Власна релігійна свідомість може заперечуватися особою, релігійні відносини 
звестися до випадкового похресництва, а релігійна діяльність – до освячення 
Великоднього кошика, однак, поки присутні десь поруч у життєвому просторі 
релігійні організації, доступна відповідна інформація – ціннісно-регулятивна 
природа релігії може «знайти» свої ті чи інші шляхи еманації.  

Більш того, доба прагматизму та постмодернового релятивізму не стала 
очікуваним «золотим віком» в історії людства, а його секулярний розвиток рясніє 
серйозними проблемами, що вповні не вирішуються в рамках матеріалістичного 
мислення та матеріально-споживацького менталітету. Відтак, науковці охрестили 
«великим поверненням» відродження інтересу людей до релігії, релігійних 
цінностей та релігійних практик. У дослідженнях цього феномену в Європі 
релігієзнавці звертають увагу і на його вітчизняні особливості 92. Справді, в 
Україні, як і в інших посттоталітарних, пострадянських країнах, цей процес має 
специфічний ґрунт: вчорашній атеїстичний диктат не зміг зовсім викоренити 
релігійність, навпаки, «заборонений плід» є солодшим. Й нині його у вільному 
доступі «дегустують» покоління, чиї предки, зберігши, принаймні частково, 
побутову релігійність, часто вже втратили практичну воцерковленість або й 
конфесійну визначеність.  

 

92 Див.: Єленський В.. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних 
відносинах кінця ХХ - початку ХХІ століття. -Львів, 2013. 



 
 

Відтак сучасні шукачі своєї духовної та релігійної ідентичності, сенсу життя 
та його ціннісних орієнтирів в умовах свободи совісті та «гіпермаркету релігій» 
можуть не лише вибирати останні з огляду на свої суб’єктивні уподобання щодо 
цінностей, але й «конструювати» для себе певний зручний «набір» цінностей, 
релігійних та інших, перевіряючи, як він «працює» в їхньому житті. 

В ході таких експериментів відбувається «випробовування» й переоцінка 
цінностей, хтось переконується, що «велосипед винайшли» вже давно і система 
цінностей «працює» саме як певна система, зокрема в рамках тисячоліттями 
вивірених та найбільш універсальних пропозицій тієї чи іншої релігії, а хтось 
задовольняється «коктейлем власного виробництва» (щоправда, останній 
проблематичніше передавати у спадок, що робить такий варіант менш 
практичним з огляду на виховання дітей). Відтак, навіть у тих, хто не прийшов зі 
своїми ціннісними шуканнями до тієї чи іншої релігії та релігійної організації в 
підлітково-молодечому пошуковому віці, з набуттям власного життєвого й 
родинного досвіду можуть додаватися спонуки скористатися «професійною 
допомогою» в даному питанні. Тож для Церков та релігійних організацій це 
додатково актуалізує їхнє завдання з виконання ціннісно-регулятивної функції. 

Треба мати на увазі, що як «нові» віруючі й пошуківці, так і «старі» віруючі 
– прихожани тих чи інших Церков чи особи, котрі принаймні ідентифікують себе 
з тією чи іншої релігійною, церковною, конфесійною традицією, тепер мають, як 
ніколи раніше, широкі можливості знайомства з тим, які існують наголоси у 
визначенні актуального (на той чи інший час, а чи незмінного) набору цінностей в 
рамках різних релігійних традиціях та організаціях. В основному подібні в 
більшості релігій основні «вищі» цінності (Бог, культ, спасіння життя або нірвана 
тощо) осягаються в різний спосіб, за допомогою орієнтації у земному житті на 
дещо (або й суттєво) різний набір «земних» цінностей (зокрема, акцент на 
активній боговгодній діяльності у західній традиції, або на споглядальній і 
аскетичній – у східній). Також відмінними є історичні та сучасні конфесійні 
інтерпретації цінностей родини, родинних стосунків та відносин у суспільстві, що 
видно на прикладі гілок християнства та, відповідно, організації суспільства і 
його функціонування (зокрема, господарювання) в країнах різних християнських 
традицій. Можливості знайомства з усім цим спадком та його розвитком (і то не 
лише теоретичне, але і на прикладі життя ближніх та дальніх сусідів) 
допомагають нашим сучасникам визначатися з їхніми власними орієнтаціями – і 
ціннісними, і конфесійними, і культурно-цивілізаційними.  

Також слід зауважити, що, окрім вищезгаданих зовнішніх обставин, 
спільних для глобального світу та із сусідами по колишньому соціалістичному 
табору, в Україні на момент здобуття нею незалежності спостерігалася своя 
історично-геополітична специфіка: Церкви та релігійні організації (і священство, і 
рядові віруючі) знайшлися в ролі вчорашніх підпільників чи упосліджених, або ж 
в якості обмеженої у своїх функціях та «прирученої» радянською та колоніальною 
владою її «обслуги» (УПЦ МП). Це не лише створило різні для них «стартові 
умови» відродження, але й досі сприяє продовженню важкого спадку 
різновекторності ціннісних орієнтацій у цивілізаційному вимірі: на Україну, 



 
 

                                                           

Україну в Європі, Україну-для-Бога, на «русский мир» та ін. І йдеться не лише 
про культурно-цивілізаційні геополітичні орієнтації: останні підживлюються, а то 
й розбудовуються, тими інтерпретаціями цінностей, котрим вчать ті чи інші 
Церкви та релігійні організації, в чому можна переконатися з вивчення як 
соціальних доктрин та настанов різних Церков, так і практики їхньої роботи 93. 

То ж розглянемо детальніше, які цінності, що виступають орієнтирами у 
цьому світі та в земному житті (і для осягнення благодаті після нього), 
акцентовані в цих сучасних напрацюваннях релігійних організацій, що на них 
вони спираються у практичній своїй діяльності. Йтиметься про ті цінності, котрі є 
ключовими для орієнтації в житті «тут і зараз», для адекватної відповіді 
(персональної та в суспільному масштабі) на головні виклики виживання й 
успішного розвитку України.  

Зрозуміло, в настановах практично всіх релігій є «блок» традиційних 
земних цінностей, який, як правило, включає родину, батьків, стосунки в сім’ї, 
серед ближніх, в краї та країні (стосунки шанобливі, у взаємодопомозі та любові). 
Однак з плином часу виникає необхідність виокремити та підкреслити якісь 
аспекти сприйняття себе, оточуючих, своїх та їхніх обов’язків, тих чи інших 
вартостей у спільноті. Не важко помітити, що у такий вже ширший (ми б назвали 
його «гуманістичним») блок в сучасних соціальних настановах Церков та 
релігійних організацій потрапили (в позитивному, або, в деяких, у дискусійному 
плані) такі персональні та суспільні вартості, явища і процеси, котрі, принаймні 
прямо, пояснені докладно і аргументовано, не фігурували раніше як цінності. 
Йдеться по суті про різні принципи, способи та форми організації боговгодного 
життя, на рівні мікро- і макрокосму людини. Відповідна новаційність, зрозуміло, 
полягає не в тому, що додаються (або заново акцентуються) ще інші «земні» 
цінності, а у тому, що звертається увага на актуальне серед вічного, і у тому, які 
саме рекомендації пропонуються.  

Найважливіші (як найбільш злободенні) новаційні акценти, на нашу думку, 
стосуються місця людини в спільноті, у світі, її місії та покликання, місця одних 
спільнот серед інших, народів – серед сусідів. Взагалі, місце особи в суспільстві, 
узгодження інтересів особи як самоцінної одиниці та інтересів суспільства як 
об’єднання таких одиниць – це проблема вічна, але особливо актуальна і 
дражлива для вихованців радянського та пострадянського соціуму та їхніх 
нащадків. По суті, вона складає один з найбільш фундаментальних викликів для 
успішного розвитку українського суспільства, а в контексті нашого дослідження – 

 

93 Див.: Церква і світ на початку третього тисячоліття. Декларація Ювілейного Помісного 
Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату // Релігійно-інформаційна 
служба України. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_ doc/uockp_doc/34099; Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. 
Официальный сайт Московского Патриархата http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html; 
Компендіум соціальної доктрини церкви. – К., 2008; Соціяльно зорієнтовані документи 
Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). – Львів, 2008; Основи социального учения 
Церкви АСД в Украине // Жукалюк Н., Любащенко В. История Церкви христиан Адвентистов 
седьмого дня в Украине. – К., 2003, та ін. 
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й один з найчільніших викликів для ціннісно-регулятивної діяльності Церков та 
релігійних організацій України. Адже успішне входження особи у спільноту є 
надто складним в суспільствах «перехідних» (причому – затягнуто перехідних), як 
от в нинішньому українському, до того ж за умов серйозних внутрішніх проблем 
та зовнішньої агресії.  

В ситуації навальних соціальних змін та гострих викликів безпеки та й 
самого існування України, на відміну від ситуації в суспільстві, що перебуває у 
фазі більш-менш стабільного, спокійного розвитку, така проблема існує не лише 
переважно для дітей і молоді, але й для більшості дорослих. І дорослі, чия 
соціалізація здійснювалась ще за радянських часів, постають перед викликом 
необхідності осягнення «нової соціалізації» – такого свого місця у спільноті, яке 
обумовлюється вже не директивним державним плануванням та не лише 
зв’язками родини, а особистим потенціалом і реальними потребами суспільства. 
Звісно, така трансформація обумовлення – поки що лише вектор, а не здійснений 
ідеал. Зокрема, важливою, як і в усі часи, залишається «стартова база» сім’ї, з якої 
людина походить (і не лише матеріальна, а весь успадкований ментальний 
комплекс). Та й суспільство цивілізованої ринкової економіки, де заняття й 
соціальні зв’язки людей регулюються їхніми спільнотними запитами – для 
українців ще справа майбутнього, за умов прикладання ними відповідних зусиль – 
та переоцінки цінностей.  

В нині існуючих умовах вибору свого місця в суспільстві, важелі 
природного (як для суспільного життя) відбору часто залишаються незрозумілими 
й «незручними» для його суб’єктів. Це – наслідок, в першу чергу, виховання 
декількох радянських поколінь на ідеях рівності, що означала на практиці рівність 
більшості у задоволенні примітивних буденних потреб за рахунок придушення 
паростків вільнодумства, використання рабської праці як у «зонах», так і, по суті, 
за їх межами, хижацького використання природних ресурсів. Відповідальність за 
соціалізацію перекладалась на державу – в переконанні, що партія, державні 
керівники краще знають, що потрібно людям, як виховувати й чому навчати дітей, 
де і над чим краще працювати, у що вірити та що цінувати, тощо.  

В подоланні такого спадку, для нормального вживання в суспільство і для 
адекватного його розвитку якраз і варто звертатися, зокрема, до ціннісно-
орієнтаційних можливостей найбільш впливових, діючих в Україні Церков та 
релігійних організацій, чия відповідна функція досить ефективно «працювала» в 
минулому, і які й зараз мають що запропонувати у цій сфері (на останнє в різних 
контекстах звертають увагу чимало релігієзнавців 94. Адже соціальне вчення 
християнства, у його конфесійних втіленнях, містить вивірені ціннісно-

 

94 Див.: Виговський Л. Соціально-організаційна функціональність релігії // Актуальні питання 
соціально значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. – К., 2004. – С. 27-34; 
Любчик В.П. Сучасна соціально значуща ідеологія церкви та можливості посилення її впливу 
на українське суспільство // Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи 
реалізації. – К., 2007. - С. 121-126; Саган О. Церкви в умовах українського посттоталітарного 
суспільства: нові акценти соціально значущої діяльності // Актуальні питання соціально 
значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. – К., 2004. – С. 23-26 та ін. 



 
 

                                                           

орієнтаційні настанови, що грунтуються на глибокому відчитанні вічних підвалин 
людської психології. Тому ці настанови можуть оздоровлювати уявлення про 
місце кожного в суспільстві, що допоможе успішніше будувати своє життя серед 
собі подібних й розбудовувати стабільну Україну як спільноту соціально 
успішних людей. Має певний відповідний потенціал і соціальні напрацювання 
інших присутніх в Україні релігій. 

Зрозуміло, християнські Церкви поділяють спільну спадщину соціального 
Христового вчення. Ми зупинимося тут насамперед на таких його аспектах, котрі, 
як гадаємо, є найбільш значимими в контексті аналізованої проблематики (але 
досі не притягли належної уваги дослідників) й котрі розвивалися та 
розвиваються різними Церквами оригінально, так чи інакше «працюючи» на 
справу ціннісної орієнтації для здійснення продуктивної соціалізації сучасними 
українцями – підростаючим поколінням й дорослими людьми.  

З християнських настанов, що постулюють місце особи в суспільстві, як 
найважливішу, здається, можна виділити таку: «кожному – своє» (слушно 
доповнену закликом «любіть ближнього як самого себе»), що з неї випливає низка 
інших суспільно-організуючих настанов. Зокрема: кожному – своє за його 
працею; відповідна структурованість суспільства; ієрархічність його побудови 
тощо. Авторитет Святого Письма уподібнює суспільство до людського тіла, де 
різні члени не є однаковими, а відтк виконують різні функції (Рим. 12:4-8). Проте 
всі вони, кожен по-своєму – у своїй якості – необхідні й цінні. Кожна людина – 
цінне творіння Боже, вона створена для чогось, і може реалізуватися у світі в міру 
своїх Богом даних можливостей. Треба лише їх відкрити й сумлінно 
застосовувати. Суспільство, відповідно організоване, мало природне 
структурування, і його члени не плекали утопічних надій на рівність в усьому, а 
боролися за справедливість у природно окреслених рамках.  

Таку біблійну основу визнають всі християнські Церкви, але вона дещо 
специфічно витлумачується кожною з них. Серед їхніх напрацювань в соціальній 
сфері, як зазначають дослідники можна знайти багатог цінних міркувань щодо 
місця особи в суспільстві – цінних зокрема для тих, хто незадоволений своїм 
положенням, хто переживає пошуки власної соціальної адекаватності 95. 

Осмислення постулату «Кожному – своє» та висхідних з нього особливо 
важливе для громадян постсоціалістичних держав, мешканців «перехідних» 
суспільств. Порівняльний аналіз дотичних соціальних настанов Церков 
«потематично» зручно починати в даному разі з напрацювань Католицької 

 

95 Див.: Докаш В. Актуальні проблеми соціального служіння протестантських деномінацій в 
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Церкви, оскільки ця проблематика в них найбільш розроблена, зокрема, у 
прикладанні до сучасності. Розгляд відповідних соціально-настановних 
документів католицької Церкви був би дуже складним якраз з огляду на 
величезну кількість матеріалу, однак ця Церква видала Компендіум соціальної 
доктрини 96, де зібрана квінтесенція всіх її соціальних настанов тематично. Ще з 
кінця ХІХ століття Римські Папи написали низку соціальних енциклік. А в кінці 
минулого – на початку ХХІ століття особливу увагу було приділено адресатам в 
колишніх соціалістичних країнах Європи: ґрунтовний аналіз їхніх проблем 
перехідного періоду, можливостей та перспектив, як підкреслив П.Яроцький, 
здійснив найповніше Папа Іван Павло ІІ 97. УГКЦ, котра, зрозуміло, 
послуговується католицькою соціальною доктриною, видала і свої соціально 
зорієнтовані документи 98, в котрих сконцентрований її власний досвід 
осмислення соціальних проблем, який є особливо цікавий саме українським 
контекстом. При цьому УГКЦ їх доповнює й поточними відповідними 
настановами.  

Ще раніше опублікували «Основи свого соціального вчення» адвентисти 99. 
Соціальні настанови, як єдиний, саме цьому присвячений офіційний документ (чи 
документи) в інших діючих в Україні протестантських Церквах – питання часу та 
їх доброї волі. Тому можна лише враховувати, як представляється аналізована 
проблематика в чисельних принагідних матеріалах цих Церков (а вона, як 
правило, розглядається по суті аналогічно).  

РПЦ має Основи своєї соціальної концепції, доповнені Основами вчення 
про гідність свободу та права людини, якими керується й УПЦ МП 100. 

Основою соціального вчення УПЦ КП вважається Доповідь на Помісному 
Соборі з нагоди 2000-ліття Різдва Христового (2001 р.) її Патріарха Філарета та 
Декларація «Церква і світ на початку Третього тисячоліття» 101. Хоч у цих 
документах докладно і не розписані всі ті аспекти, які ми тут аналізуємо, однак 
маємо сформульований базис відповідного ціннісного орієнтування. Відтак, на 
вищезгадані документи ми в першу чергу й спиратимемося нижче, 
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зосереджуючись на тих акцентах, котрі стосуються аналізованої нами 
проблематики, але, на нашу думку, ще потрапили в зону належної уваги 
дослідників саме ціннісно-орієнтаційних настанов релігійних організацій. 

В «Компендіумі соціальної доктрини Католицької Церкви» місце людини в 
суспільстві розглядається в контексті соціальної, економічної, політичної, 
екологічної, гендерної та інших сфер. Велика значимість цієї проблематики 
засвідчується докладними її опрацюванням, зокрема й Римськими Понтифіками, 
відповідний доробок яких рясно цитується в Компендіумі.  

Так, Папа Іван Павло ІІ присвятив темі місця людини в суспільстві низку 
своїх праць та часто згадував її принагідно. В цьому він спирався на тисячолітній 
спадок своїх попередників, котрі трактували тезу «Кожному – своє» послідовно, 
однозначно і прозоро. Наприклад, в енцикліці «Про нові речі» (1891) Папи Лева 
ХІІІ підкреслюється християнський обов’язок та життєву доцільність усвідомити і 
прийняти цю тезу, котра, по суті, не так установлює реалії життя, скільки 
запобігає їх хаотичному замішанню. Треба реалізувати свою долю, – пише Лев 
ХІІІ. «Не повинно бути так, щоб в людському суспільстві всі були рівними, щоб 
найнижчі зрівнялися в усьому з найвищими. Правда, до цього прагнуть 
соціалісти, але даремною є боротьба проти природи речей. Між людьми існують з 
народження значні й численні відмінності; не всі є рівні по здібностям, бажанню 
працювати, здоров’ю, силі; слідом за цією невідворотною нерівністю йде 
відмінність у станах та плинному успіху. Це йде на користь як індивідуумам, так і 
всім; адже суспільне життя вимагає різноманітних здібностей до праці та різних 
занять…» 102. Папа Бенедикт ХVІ також наголошував, що кожна людина повинна 
осмислити своє призначення і свою роль в суспільстві 103. В такий спосіб 
підноситься справедливість, котра, як це слушно підкреслює Г.Кулагіна і в чому 
ми з нею цілком згодні, є наріжним принципом всієї католицької соціальної 
доктрини 104. Це положення принципово застосовується й у питанні місця людини 
в суспільстві: справедливість означає не рівність, а відповідність, 
рівнопотрібність, рівне поцінування.  

УГКЦ, творчо розвиваючи силами своїх богословів католицьку соціальну 
доктрину, також наголошує на індивідуальних характеристиках людини, на тому, 
що, коли кожен згідно зі своїми здібностями діє на належному своєму місці – тоді 
кожен по-своєму цінний 105. Колишній Глава УГКЦ Любомир Гузар у своїх 
міркуваннях стосовно розбудови здорового українського суспільства наголошує: 
«Будувати є дуже трудно. Будувати з каменю нелегко, а будувати з людей – ще 
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важче. Люди є живими каменями і кожен має свою індивідуальність. Кожний має 
своє властиве місце у тій цілій схемі. Будинок руйнується, коли з нього забирають 
камені, так само і кожен з нас, якщо не сповняє свого життєвого завдання, то 
залишає діру і послаблює будинок» 106. Відтак тут зазначається як цінність 
індивіда, так і цінність діяння його на його місці в суспільстві, на якому він діяти 
здатний. 

Розглядає католицьке соціальне вчення й ситуації, коли та чи інша 
соціальна теорія пропонує на практиці розбудувати суспільство абсолютно рівних 
щасливих людей. В обґрунтування неможливості цього підкреслюється, що 
страждання й нещастя, як наслідок гріха, не можуть припинитися на Землі. 
Невіруючим вільно не погоджуватися з причиною, але і їхні знання історії та 
власний життєвий досвід змушує визнати наслідок. Слідом за Папою Іваном 
Павлом ІІ ми можемо подивуватися точності застереження Лева ХІІІ, котрий, 
підкреслюючи, що перманентні страждання, як пов’язані з людською природою, 
неможливо виокремити з людської долі, пророчо застерігав від того, щоб «люди 
не пробували виключити ці незручності» і наголошував, що «виключити вони їх 
ніякою силою чи мистецтвом не зможуть. Якщо деякі кажуть, що можуть це 
зробити, якщо бідним обіцяють життя, вільне від страждань та труднощів, повне 
спокою й безперервних насолод, то насправді такі люди обманюють народ та 
розставляють йому підлі капкани, в яких приховані майбутні поразки, страшніші, 
ніж сучасні»107.  

Врешті не можна не визнати те, що фактично так було і так є: кожному – 
своє. Але як примиритися зі «своїм» біднякам, хворим, пригнобленим? В 
католицьких соціальних настановах даються відповіді. Якщо йдеться про 
християн, то вони, маючи приклад Сина Божого – теслі й Виноградаря – можуть і 
повинні усвідомити, що найбільша гідність і цінність віруючого – його 
доброчинність, яка (в тому чи іншому втіленні) доступна й бідним, й багатим, і 
яка є запорукою вічного життя. «Пізнавши ці істини, щасливі, без сумніву, 
упокорять свою зверхність, а нещасні піднімуться на дусі; одні схиляться до дій, 
інші – до помірності»108. 

Не будемо заперечувати можливого позитивного психологічного ефекту 
наголошення як певної, потенційної цінності того, чого все одно не можна 
позбутися (страждань, хвороб, поневірянь тощо). Однак мусимо відзначити, що 
реалізація одного з прогнозованих, так би мовити, опосередкованих практичних 
висновків не є безсумнівною, бо ж із досвіду розвинених країн відомо, що 
соціальна допомога малозабезпеченим, м’яко кажучи, не завжди спонукає їх до 
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продуктивної активності. Знаходяться незгодні, які пропонують альтернативи 
типу «всім – порівну», насправді бажаючи мати інше (більше, краще) «своє». Але 
при тому ними, як правило, не враховується, що «від кожного, кому дано багато, 
багато від нього й жадатимуть» (Лк. 12:48). Тому, як свідчать чинники РКЦ, у 
своїй практичній соціальній роботі в сучасній Україні Католицька Церква 
враховує цей момент, роблячи акцент на допомозі, що стимулює потребуючих 
мобілізувати їхні власні сили109. Останнє, як відзначають українські релігієзнавці, 
характнерним є також і для адвентистів110. 

Протестантський погляд характерний підкресленням богомданної 
неповторності та унікальності індивідуумів як цінності. В «Основах соціального 
вчення адвентистів» стверджується, що неповторність людини й визначає те, як 
вона мислить та діє111. В них також згадується біблійне порівняння суспільства з 
«тілом», в якому духовно єднаються різні люди. Це закладено в самій природі 
людини, яка є соціальною. В основі порушення соціального порядку (котрий 
відтак наголошується як корисна цінність) лежить гріх. Навіть застосовується 
таке поняття, як соціальний або ж структурний гріх, коли внаслідок грішного 
неслідуввання власному призначенню окремих людей спотворюється вся 
спільнота112. В контексті справедливого устрою суспільного життя особливо 
наголошується, що визнання рівності прав та свобод осіб не означає визнання 
рівності людей як їхньої однаковості чи навіть подібності: люди рівні за своєю 
природою як улюблені діти Божі (і тому кожен є цінним), але різні за своїми 
фізичними, інтелектуальними та іншими здібностями113.  

В православ’ї спостерігається інший підхід. Так, в Основах соціальної 
концепції РПЦ «кожному – своє» докладно розписується або в «колективному» 
аспекті (наприклад, кожному народові – своє: застереження його культурних та 
духовних традиції, його призначення, або, в суто сімейно-соціальному плані: 
кожному – своє в родині (дотримання блага традиційних соціальних ролей114). 
Богоданна різність обдарувань згадується в контексті служіння в Церкві як основа 
та підстава для спілкування та співпраці, однак наполегливіше підкреслюється 
богоданна рівність, особливо в доступі до природних засобів для соціальної 
діяльності. Відтак цінність усвідомлення і обіймання кожним свого місця у 
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спільноті є, так би мовити, вибірковою та окресленою радше приватними 
локаціями (родиною), або ж – виноситься на рівень міжнародних стосунків 
(останнє, як на нашу думку, в принципі не є зайвим, питання лише в адекватності 
відповідних визначень). 

Практично всі Церкви в той чи інший спосіб зазначають, що місце особи в 
суспільстві обумовлюється, зокрема, тим, яку участь вона бере в суспільно 
корисній праці. Грандіозний експеримент на одній шостій Землі, що провалився, 
переконливо показав: навіть під страхом смерті чи нещадним пресом силової 
«зрівнялівки» людей неможливо примусити працювати де завгодно, над чим 
завгодно та ще й з рівною віддачею. Тому поспішно проголошене утопічне 
комуністичне «від кожного – за здібностями, кожному – за потребами» було 
швидко замінене на соціалістичне «від кожного – за здібностями, кожному – за 
його працею» («запозичене», фактично, з тієї ж християнської настанови, 
узгодженої попросту зі здоровим глуздом). Але на практиці замість розбудови 
суспільства вільних та рівних трудівників штучно створювалося суспільство 
рабів, які навіть втрачали здатність розуміти свою обмеженість й убогість, та 
багатих і впливових, чиї здібності, однак, не знаходили собі дійсно плідного 
застосування. Останні, вибрані, накопичували всілякі земні блага, незважаючи на 
проголошене начебто для всіх суворе обмеження приватної власності. В 
результаті зараз маємо оздоровлювати непродуктивно і «не за трудом кожного» 
розшароване суспільство. Адже, з одного боку, чимало з тих, хто здатний на 
конструктивну ініціативу, не схильний рахуватися як з інтересами інших, так і з 
чесністю шляхів набуття доходів. З іншого ж боку (що, мабуть, чи не гірше), 
комплекс скривджених, накладений на «селекційоване» невміння або й небажання 
наполегливо та ініціативно працювати, призводить у великої кількості 
пострадянського населення до психології пасивної заздрісності.  

До перших і других адресуються досить конкретні настанови Католицької 
Церкви, як от, наприклад, «потрібно розрізняти справедливе володіння майном та 
справедливе використання майна… Людина має право на особисту власність вже 
за самим законом природи; використання цього закону не лише дозволено, а 
просто необхідне людині, особливо коли вона живе в суспільстві»115. Що ж 
стосується справедливого використанням майна, то воно має включати допомогу 
потребуючим з того, що залишається після задоволення потреб своїх, родини та 
підтримання відповідного суспільному стану (а відтак участі в суспільно корисній 
праці) та положення.  

Нинішній папа Франциск невтомно підкреслює як необхідність 
використовувати всі надбані блага не лише на свою користь, але для допомоги 
потребуючим. Якщо комусь часом можуть здатися дещо сумнівними його 
наголоси про необхідність ділитися з бідними та бомжами, то можна навести 
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інший приклад, що стосується вітчизняного контексту: допомога тим українцям, 
які знаходяться в зоні АТО116. 

Так чи інакше, йдеться про солідарність як цінність, котра, як відзначають 
дослідники, не лише теоретично обгрунтовується, але й практично 
впроваджується у діяльності Католицької Церкви117.  

У прикладанні до сучасної української дійсності дану проблематику широко 
опрацьовує УГК Церква. Відповідно осмислюється католицька доктрина, а в 
нинішніх умовах економічної кризи – моральним і духовним складникам підходів 
до вирішення економічних проблем, проблем споживання, співпраці, актуалізації 
корисного досвіду тощо була присвячена змістовна тематична підбірка в новому 
виданні Церкви «Християнин і світ», де всіляко підкреслюється важливість 
поцінування праці як творчої діяльності на благо своє та ближніх118. 

Підхід з цього питання протестантських та православних Церков, з одного 
боку, аналогічний, але з іншого – має й інакші ціннісно-орієнтаційні 
акцентування.  

Для протестантів в загалом характерна особлива повага до праці як форми 
служіння Богові та реалізації даних Богом талантів, про що написано багато 
досліджень - від М.Вебера до наших сучасників. Протестантські підприємці 
справді добивалися великого успіху, а їхнє місце в суспільстві вважалося 
заслуженим та почесним.  

Так, в «Основах соціального вчення адвентистів» сьогоднішнім заможним 
нагадується про початково рівний богоданний доступ до земних благ й водночас 
дуже актуально наголошується, що неправильні підходи до розподілення благ 
можуть викликати як зубожіння великої частини населення, так і проблему 
утриманського, безвідповідального ставлення до життя. Цінується солідарність, 
субсидіарність, допомога, але не менш цінується ініціативність, зарадність. В 
умовах ще не вповні подоланої інерції з пострадянської України, через живучі 
традиції державного патерналізму, що сковував ініціативу на місцях, Церква АСД 
закликає не лише заможних ділитися з незаможними, але й незаможних розвивати 
власну самостійність та компетентність119. Останнє справедливо зауважують 
дослідники, як особливо слушний ціннісно-орієнтаційний наголос120.  

Натомість, у православних соціальних настановах праця, звичайно, також 
поважається, однак залежність місця в суспільстві від трудового внеску докладно 
не розписується. В «Основах соціальної доктрини РПЦ» акцентується увага на 
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тому, що всі витоково (від Бога) мають рівні можливості доступу до землі та 
інших природних засобів виробництва (Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви. - Собственность, VІІ-1). Логічно було б, здається, 
продовжити, що, внаслідок довгострокової діяльності, очевидно, не всі змогли 
рівно ними скористатися. Однак натомість в «Основах» продовженням 
проблематики є перехід відразу до використання вже напрацьованого: 
посилаючись на авторитет Отців Церкви, буквально крадієм (а не 
немилосердним) називається той, хто не ділитися плодами своєї праці (Основы 
социальной концепции Русской Православной Церкви. - VІІ. Собственность, VІІ-
2). Більше того, незрозуміло, як узгоджується посилання на слова святого Павла: 
«Хто не хоче працювати, той хай і не їсть» з настановою, за якою мінімальний 
рівень добробуту має при справедливому розподіленні матеріальних благ 
забезпечуватися всім громадянам (Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви. - VІІ. Собственность, VІІ-1). Підкреслимо: всім, а не лише 
хворим та немічним тощо. Втім, в Основах соціальної доктрини РПЦ, як відзначає 
О.Саган121, непоодиноко зустрічаються подібні суперечливі підходи, котрі, 
можливо, в майбутньому будуть уточнюватися. 

Стосовно ціннісних наголосів щодо праці Московський Патріарх Кирило 
також, наголошуючи на духовній її вартісності, водночас особливо підкреслює не 
те, що кожен має нести персональну відповідальність за плідне посідання 
«сродного» місця праці та проявляти персональну ініціативу, а те, що праця є 
спільною справою і має справедливо оплачуватися122.  

Тема справедливості, безперечно, є загальнохристиянською; наприклад, в 
тій же католицькій соціальній доктрині, як слушно зауважує О.Браславець123, 
проблемам справедливості в організації та оплаті праці приділяється багато уваги. 
Але ось як інтерпретує проблематику Московський Патріарх Кирило: «Церковь 
становится неким механизмом перераспределения средств, возможностей, 
богатства от богатых к бедным, к нуждающимся. Всегда так было, и этим всегда 
была сильна наша Церковь»124. Такі акценти більше нагадують аналогічні гасла 
пролетарської революції, ніж властивий християнській Церкві наголос на 
вихованні й цінності милосердя. 
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№23. – С. 14-24. 
122 Обращение Святейшего Патриарха Кирилла к руководству и сотрудникам государственного 
предприятия «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени 
А.М.Макарова», 24.07.2010 // Україна православна. Официальный сайт Украинской 
Православной 
Церкви.http://pravoslavye.org.ua/2010/07/26072010_dnepropetrovsk_obrashchenie_svyateyshego_pa
triarha_kirillagosudarstvennogo_predpriyatiya_proizvodstvennoe_obedinenie_yuzhniy_mashinostroite
lniy_zavod_imeni_ammaka. 
123 Браславець О. Проблеми праці та справедливої заробітної плати в соціальному вченні 
католицької церкви // Людство на межі тисячоліть: діалог цивілізацій.– К., 2003.- С. 232-254. 
124 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на встрече с духовенством Днепропетровской 
епархии, 24.07.2010 // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского 
Патриархата. http://www.patriarchia.ru/ db/text/1228811.html. 

http://www.patriarchia.ru/


 
 

                                                           

По суті, лише в католицькій соціальній доктрині спеціально наголошується, 
що рівний доступ до спільних благ означає й рівно відповідальну участь у їх 
створенні, співтворенні та збереженні125. На нашу думку, це мали б пам’ятати всі, 
хто заклопотаний відповідною справедливістю. 

Також слід не забувати: все, що існує навколо окремої людини, коли вона 
входить в спільноту – це велике історичне та суспільне втілення праці цілих 
поколінь, яке варто цінувати. Така тяглість і відповідальність по-різному 
наголошується в різних Церквах. 

В «Компендіумі соціальної доктрини Католицької Церкви» дуже актуально 
підкреслюється, що сам принцип солідарності «вимагає від людей нашого часу 
глибшого усвідомлення того, що вони в боргу перед своїм суспільством. Вони 
зобов’язані йому умовами, що роблять можливим людське життя, неподільним і 
необхідним спадком культури, наукових і технічних знань, матеріальних і 
нематеріальних благ, а також усіма плодами людського досвіду»126. 

На думку Івана Павла ІІ, працю треба також розуміти як примноження 
загального блага, напрацьованого співвітчизниками, та примноження результатів 
зусиль всіх людей, що жили раніше й живуть нині»127. Відтак нинішнім 
невдоволеним, тим, хто вважає, що їм хтось щось винен, варто усвідомити: коли 
вони тільки приходять кудись на роботу, то вже отримують дещо суттєве: 
«Людина, працюючи на певному робочому місці, чи то відносно примітивно, чи 
то суперсучасно обладнаному, легко може переконатися в тому, що своєю працею 
вона отримує подвійний спадок, – а саме, спадок того, що дано всім людям в 
природних засобах, а також того, що інші перед ними вже напрацювали з 
допомогою цих засобів, перш за все, розвиваючи техніку чи формуючи комплекс 
ще досконаліших знарядь праці»128. І цей спадок треба вдячно цінувати та 
примножувати. 

Отже, соціальна наука Католицької Церкви пропонує шукати власну 
адекватність серед собі подібних, насамперед через усвідомлення особливого 
покликання серед низки поколінь – з вдячним поцінуванням спадку 
напрацьованого минулими та відповідальністю за долю прийдешніх, через 
реальну оцінку та активне творче застосування власних сил і здібностей для 
розбудови свого життя в житті суспільства, де зв’язок між членами зумовлюється 
взаємодоповнюваністю. Остання з необхідністю призводить до взаємозалежності. 
Розуміння цієї взаємозалежності, підкреслює Папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці 
«Піклування про соціальну дійсність», має переростати в діяльну солідарність»129. 
Тільки тоді окрема особа може з користю для себе і ближніх посідати своє місце в 
суспільстві. 
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В «Основах соціального вчення адвентистів» спадок поколінь не 
окреслюється конкретно в плані матеріальному, однак аналогічно підкреслюється 
цінність вдячності за отриманий спадок та належного його плекання: адже 
суспільство зберігає досвід, традиції, знання попередніх поколінь, а відтак 
людина, яка входить в суспільне життя, збагачується всім тим, що людство 
напрацювало і зберегло за всю історію свого існування130.  

В настановах УПЦ КП також простежуються наголоси на необхідності 
поцінування спадку родини, поколінь та Батьківщини. В них, на нашу думку, 
дуже слушно акцентується на тому, що по відношенню до цього спадку всі мають 
не лише права, але й обов’язки: «Дуже багато ми говоримо про права людини, а 
зовсім не говоримо про обов’язки людини. Про обов’язки стосовно своєї сім’ї, 
свого суспільства, своєї батьківщини і самого себе»131. Дійсно, нагадування про 
те, що реалізація прав окремої особи та спільноти забезпечуються не лише 
юридичними документами та силою, але й, у першу чергу, виконанням її 
обов’язків, є зараз зовсім не зайвим, передусім для підростаючого покоління. 
Адже, наприклад, свої права, права дитини, нині знає кожен учень початкової 
школи зі шкільного предмету «Я і Україна», тоді як про власні обов’язки і там 
написано непропорційно мало, і в родині – далеко не кожні батьки прищеплюють 
своїм нащадкам відповідні поняття про вдячність та необхідність виконання своїх 
обов’язків як необхідну умову посідання спадку: і родини, і Батьківщини. Коли ж 
такі невдячні діти виростають, вони і в дорослому віці схильні більше вимагати 
виконання своїх прав від держави (не задумуючись, що вони і є – чи то мають 
бути – її співбудівничими, співкерівниками та співутримувачами), ніж 
поспішають виконувати власні обов’язки перед собою, рідними та суспільством. 

В «Основах соціальної доктрини РПЦ» все, що отримує людина, в тому 
числі матеріальні засоби, блага тощо, сприймаються як цінний Божий дар, а 
наступність поколінь розглядається переважно в духовному, культурному плані. 
Втім, у розділі, присвяченому проблемам екології, екологічна відповідальність 
згадується в контексті спаплюженого земного спадку від попередніх поколінь, 
який треба кращим передати наступним. 

Відтак, християнські Церкви, у тому чи іншому акцентуванні, наголошують 
на необхідності вдячного сприйняття «стартових умов» (які б вони не були, навіть 
якщо скромні – все ж створені, напрацьовані кимось раніше) кожною людиною, 
яка входить в суспільство й починає працювати. Відповідне поцінування може 
спонукати до більшої відповідальності та позитивнішого, вдячнішого 
налаштування в процесі соціалізації. 

Водночас дуже важливо усвідомлювати, що кожен в міру своїх 
можливостей покликаний проявляти власну творчу активність. Стабільно 
поступальний розвиток соціально здорового, конструктивно структурованого 

 

130 Основы социального учения Церкви АСД в Украине  –  С. 145. 
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Православна Церква. Київський Патріархат. Офіційний веб-сайт. 
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суспільства залежить також і від долі в ньому активних співтворців та пасивних 
користувачів чи «спостерігачів». Напевно, більшість погодиться з тим, що 
світоглядні принципи, на яких ґрунтується сучасне демократичне суспільство, є 
продуктом християнської духовності. Саме людина, яка є нащадком багатьох 
поколінь християнських предків, здатна прийняти й керуватися конструктивною 
для самобудівництва і розбудови демократичного суспільства максимою: Господь 
дарував нам цінний, але дуже вимогливий дар вільної волі, користування якою 
передбачає персональну ініціативу й відповідальність.  

Вільна воля надає особі безліч найрізноманітніших можливостей 
самореалізації. Вільна воля означає їх вільний вибір. Але величезні потенції, 
закладені таким чином в християнстві, можуть бути втіленими через акти 
свідомого волевиявлення та ініціативи. На них може бути здатен кожен 
християнин. Проте практично в рамках різних християнських традицій, що 
інкультурували Христове вчення у відмінних культурно-цивілізаційних ареалах, 
можливості виховання й реалізації власної волі й ініціативи особи були досить 
нерівними.  

В «Компендіумі соціальної доктрини Католицької Церкви» цінність 
індивідуальної ініціативи розглядається в різних контекстах: від морально-
духовних (у «сходинках» соціалізації) до соціально-економічних. Цікаво, що в 
останньому випадку також наголос на забезпеченні вільної волі став центральним 
в аргументації визнання безперечних переваг механізмів вільного ринку132. 

Для протестантських Церков, як слушно підкреслюють релігєзнавці, разом з 
поцінуванням працелюбності, підносяться як вартості ініціативність, активність, 
організованість та організаторські здібності. Так, в «Основах соціального вчення 
Церкви АСД» ініціатива та відповідальність, разом із свободою, визначаються як 
основа людської особистості, а їхня усвідомлена реалізація показує ступінь 
духовного розвитку особи133. Баптисти також високо цінують ініціативність та 
лідерські якості, наголошуючи на їх функціональності як служіння, на 
відповідальності надихаючого прикладу134. 

Натомість характерно, що в «Основах соціальної доктрини РПЦ» про 
персональну відповідальність йдеться переважно в контексті моральності 
соціальної поведінки, сила волі закликається передусім для боротьби з 
гріховними речами, які продукуються ззовні чи зсередини, а от словосполучення 
«персональна ініціатива» не користується попитом і не згадується як цінність. 

Відтак, здійснений аналіз соціальних настанов найбільш впливових в 
сучасній Україні Церков та релігійних організацій дозволяє сформулювати 
наступний список продуктивно наголошеного як певні цінності задля 
орієнтування в організації гідного життя людей у спільноті: усвідомлення та 
посідання свого місця людини в суспільстві, праця, ініціативність, вдячність, 
громадянська солідарність, усвідомлена відповідальність. Цей список за останні 
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роки доповнився підкресленою акцентацією як цінностей на гідності й 
патріотизму. Революція Гідності – саме таку назву радо вживають церковні діячі 
як одне з наймень подій Майдану – 2013-2014 років. Відтоді гідність людини 
частіше підноситься як цінність, котра має орієнтувати поведінку як окремої 
особи, так і станів та професійних анклавів. Слід відзначити, що гідність і раніше 
була серед усіляко підкреслюваних в західно-християнській традиції вартостей, а 
в незалежній Україні гідність людини була в полі зору та настанов, зокрема в 
УГКЦеркві135. Проте саме з останнього Майдану вона частіше зазвучала в 
настановах священослужителів, так само, як і «Батьківщина Україна», 
«патріотизм».  

Початок неоголошеної війни з боку Росії виніс останні в цінності першого 
порядку, про що ми докладно писали в дослідженні патріотично-виховної функції 
Церков та релігійних організацій в Україні136. Відповідне богословське 
осмислення найновіших наголосів у «списку» актуальних цінностей як орієнтирів 
для розбудови земного життя та його гідного продовження в потойбіччі лише 
починається137; й маса відповідних ілюстративних прикладів практичної 
діяльності Церков та релігійних організацій мають стати предметом майбутніх 
тематичних досліджень українських релігієзнавців.  

Загалом, згідно проаналізованим цінностям, що підносяться Церквами та 
релігійними організаціями України (принаймні, їх більшістю) у їхніх соціальних 
настановах, вони й здійснюють орієнтацію своїх вірних всіма їм доступними 
засобами. Саме така ціннісно-регулятивна діяльність релігійних організацій і є 
найбільш адекватним відкликом на виклики соціального розвитку українського 
суспільства як спільноти відповідальних, творчих співгромадян, здатних 
захищати та розбудовувати свою Батьківщину.  

Сьогодення показує, що далеко не всі це усвідомлюють: хтось пішов 
добровольцем чи мобілізованим в АТО, волонтерить і допомагає чим може, а 
хтось і далі намагається дистанціюватися від усіх суспільних проблем у дбанні 
виключно про свої родинні хвилинні інтереси, без бачення ширшої й дальшої 
спільної перспективи. Проблема відчуження, про яку так красномовно писав 
К.Маркс, досі існує для багатьох громадян України (що характерно і для низки 
інших країн – колишніх республік СРСР) в найпотворнішому й найцинічнішому 
вигляді. Якщо раби в рабовласницьких суспільствах скаржилися на рабовласника 
чи завойовника, серви – на феодала, а пролетарі – на капіталіста, то «совки» 
масово піднялися у своїх узагальненнях до небачених досі висот відчуження: вони 
лають не лише чиновників чи депутатів, але владу взагалі, державу, як якогось 
монстра, що звалився на них невідомо звідки, без їхньої участі, й визискує їх, 
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1989-2008 років: Соціяльно зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви 
(1989-2008). – Львів, 2008. 
136 Церковний чинник в патріотичному вихованні українців: потенції, проблеми, перспективи // 
Українське релігієзнавство. – 2015.- № 76. - С. 163-171. 
137 Напр.: Черенков М. Богослов’я після майдану: зрозуміти, змінитись, уявити // Релігійно-
інформаційна служба України. http://risu.org.ua/ua/index/ blog/~cherenkoff/65408. 



 
 

                                                           

хороших. Незадоволені минулих століть домагалися реального і 
взаємообумовленого дуету: волі та власності, тоді як нинішні пострадянські 
люпменізовані прошарки – принципово несумісної пари: гарантованої не надто 
обтяжливої трудом зайнятості та водночас комфортного споживання, без 
особливої персональної відповідальності як за одне, так і за друге, вже не кажучи 
– за розвиток своєї держави.  

Таке абсурдне прагнення є свого роду унікальним продуктом 
комуністичного виховання. Однак той факт, що таке явище є типовим не для всіх 
належних до християнської колиски колишніх республік чи сателітів СРСР, 
спонукає до припущення, що комуністичне виховання «вдячно» наклалося на 
відповідні вразливіші ділянки «старого» виховання.  

Попри обґрунтовану критику «західного» варіанту споживацтва самими ж 
західнохристиянськими Церквами, все ж таки в демократичних країнах 
європейського культурного кола, вихованих на західноєвропейських духовних 
традиціях, присутнє «мати, щоб бути», отже, засудження з боку 
західнохристиянських Церков відповідного негативу доповнює виховання ними ж 
позитиву. Так, Іван Павло ІІ, слідом за своїми попередниками, пропагував не 
аскетичне самообмеження на противагу споживанню, а застерігав проти життя 
лише заради цього «мати», тоді як варто «мати, щоб бути» – щоб гідно 
реалізовуватися як особі в суспільстві»138 . Варто, втім, зауважити: для того, аби 
«мати», людина західної ментальності готова інтенсивно, наполегливо працювати, 
беручи на себе клопоти й відповідальність за свій вибір ділянки прикладання 
зусиль у ефективно організованому за розподілом праці суспільному 
господарстві. 

Ця ментальність – плід столітнього розвитку суспільства, демократія, 
економіка, культура якого поступово зростали з піднесенням відповідної 
персональної активності чинників цього процесу, зростали під духовним 
проводом, який не залежав від світського і був авторитетом вищим за нього, та 
який, по суті, виховував активне ставлення до життя і спасіння («оra et labora!» 
святого Бенедикта). Це – ментальність чинника європейської цивілізації, який, 
експериментуючи, вибираючи, ризикуючи, через помилки та переборення, 
відповідає на виклики долі, як Яків – Христу: «Можу!» 

Натомість в народів Сходу, зокрема, тих, що увійшли у Візантійську 
імперію та склали ареал формування Східного християнства, суспільна 
організація архетипово мала деспотичні форми, обумовлені кліматичними 
умовами проживання, котрі вимагали суворо централізованого колективного 
господарства. Там для ефективного виживання потрібні були колективна 
відповідальність, власність, а права – жорстко підпорядковані необмеженій 
імператорській владі. Певне відчуження від тоталітарної влади для мас не 
супроводжувалося там, однак, її принциповим неприйняттям. А 
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підпорядкованість східнохристиянських ієрархів на цих теренах світському 
можновладцю, імператору як представникові Бога на Землі, не заважало 
виховувати Церкві такі християнські чесноти й цінності, котрі найпотрібніші були 
саме для її вірних: терпіння, покірливість, духовний аскетизм, внутрішні духовні 
переживання й вдосконалення тощо. Зрозуміло, що на поцінуванні та плеканні 
вільної волі, персональної ініціативності (й відповідальності за неї) в житті у 
суспільстві при тому не наголошувалося (такі якості визнавалися необхідними 
тільки по відношенню до Бога). 

Відповідно, в православних соціальних настановах помітно більше уваги 
приділялося колективним формам реалізації соціальних обов’язків та прав, як і 
культурного й духовного передання. Відрадно, однак, що в настановах сучасних 
українських православних Церков вже спостерігаються згадані актуальні 
ціннісно-орієнтаційні акценти (а також і такі, що «доповнюють» більш характерні 
для західнохристиянських, і які можуть бути використані як стримуючий фактор 
традиційного авторитету для тих, в кого постає «головокружіння від успіхів» в 
економічній, владній чи інших сферах соціальної діяльності, та хто ще не готовий 
до більшого самоконтролю в таких випадках). 

Втім, для розбудови соціально здорового демократичного суспільства в 
Україні найважливіше виховувати духовно багатих людей, спроможних на 
активну, конструктивну, відповідальну самостійну діяльність, та здатних 
узгоджувати її з такою ж, різноманітною діяльністю інших. Саме власна 
спроможність, що успішно (для індивіда та всієї спільноти) реалізовується на 
своєму, «сродному» місці в суспільстві, поєднана з вмінням співпрацювати з 
іншими, є надійною основою зведення гуманного й продуктивного суспільства, 
тоді як часто наголошувані в нас чесноти толерантності й відкритості є його 
необхідними, але не самодостатніми рисами. Врахування цього в умовах 
поліконфесійної України може й мало б призводити до ширшої адаптації 
соціально-виховного, ціннісно-орієнтаційного досвіду західнохристиянських 
Церков: католицької та низки більш-менш «інкультурованих» в нашій країні 
протестантських. На користь цього досвіду в контексті сучасних потреб 
соціального розвитку звертали увагу низка дослідників, з одного боку, та 
розвитку елементів доповнюючого потенціалу Українського Православ’я, з 
іншого139.  

Висновуючи, підкреслимо: в сучасній Україні, що мусить протистояти 
російській агресії, для багатьох її мешканців відбувається значне, і в масі своїй як, 
мабуть, ніколи в їхньому житті, швидке переосмислення цінностей і традиційно 
релігійних, і тих загальнолюдських, що були «адсорбовані» та вбудовані у 
систему цінностей релігійних (у тому числі – й порівняно нещодавно). Цей процес 
проходить як в індивідуальному, так і в суспільному масштабі, на рівні свідомості 

 

139 Див.: Яроцький П.Л. Духовний і соціальний потенціал протестантських церков в Україні // 
Пріоритети державної політики в галузі свободи совісті: шляхи реалізації. – К., 2007. – С. 167-
171; Терещенко Ю. Християнство: соціальні орієнтири Церкви // Християнство: контекст 
світової історії і культури. Науковий збірник. – К., 2000. – С. 130-133. 



 
 

(релігійної свідомості), відносин та діяльності (як віруючих, так і невіруючих 
осіб), й на рівні релігійних організацій. Якщо щодо «вищих» цінностей – таких як 
Бог, спасіння, культ тощо – можна сказати, що екзистенційно драматичні та 
трагічні ситуації цілком очікувано їх підносять, навіть часом і для тих, хто вважав 
себе невіруючим (і це для Церков стало сподіваним), то інакша справа – з 
цінностями «земними». Тут до раніше як правило включених у систему 
релігійних цінностей різних релігій (спільні – родина, взаємодопомога, 
відповідальність, дещо різнонаголошені та не завжди вагомо присутні – праця, 
громадянська солідарність, ініціативність, вдячність) додались або ж стали більше 
акцентуватися такі цінності, як гідність, Батьківщина Україна, патріотизм, заново 
переосмислюються такі цінності, як жертовність та милосердя.  

Наголосимо, що актуальні виклики здійснення ціннісно-регулятивної 
функції в релігійних традиціях (на індивідуальному та спільнотному рівні) та в 
організаціях України обумовлюються такими основними факторами: 

 пошуком нових/старих ціннісних орієнтирів у добу певного 
розчарування постмодерним спадком релятивізму та матеріалістично-
споживацькими ідеалами (що для одних залишаються недоступними, а іншим – 
не гарантують щастя);  

 ситуацією глобального світу та «великого супермаркету релігій», за 
умов свободи совісті в Україні; 

 нерівним пострадянським та постколоніальним спадком різних 
Церков і релігійних організацій, та різновекторними їхніми орієнтаціями щодо 
духовно-культурної спорідненості з сусідніми Україні державами та спільнотами;  

 переглядом українськими громадянами культурно-цивілізаційної 
орієнтації (Євро-Атлантика котра Росія) та потребою відповідної ревізії системи 
цінностей. 

Відповідно, якщо узагальнити, то головні виклики здійснення ціннісно-
регулятивної функції в сучасних релігійних організаціях України полягають у 
наступному: 

1. спроможність запропонувати такі ціннісні орієнтирі для сучасної 
людини, котрі допоможуть їй віднайти і ствердити свою духовну ідентичність та 
своє місце в координатах цього світу, в рамках існуючих матеріальних 
можливостей та прийнятних духовних вимірів; 

2. здатність виконувати свою, зокрема, ціннісно-регулятивну функцію за 
умов свободи совісті, широкого вибору різних релігій та релігійних організацій та 
співіснування з колегами, що передбачає, зокрема, неесклюзивістське 
позиціонування серед останніх; 

3. водночас, у ході виконання цієї функції – вміння співпрацювати з 
іншими релігійними організаціями та витримувати конкуренцію (яка об’єктивно 
існує), не поступаючись законними та природними інтересами своїх вірних: 

4. спроможність допомогти українським громадянам корисно для них 
переоцінити їхні цінності, щоб привести їх у відповідність із обраним Україною 
шляхом повернення в європейське культурно-цивілізаційне коло. 



 
 

                                                           

Зрозуміло, кожен з даних викликів, як і реакція на нього Церков та 
релігійних організацій України, потребує докладнішого дослідження: зокрема, 
вивчення того, чи (або як) обмірковуються вони церковним проводом, чи 
опрацьовуються практично – і яким чином; також надзвичайно важливим є 
порівняльний аналіз відповідної діяльності різних релігійних організацій. Адже 
від того, як Церкви (і не лише їхні очільники, а й усі миряни) зможуть відповідати 
на означені виклики, залежить не тільки подальше буття та розвиток релігійних 
організацій, але й розвиток спільнот, котрі тієї чи іншою мірою охоплені їхнім 
впливом. Для України відповідний успіх чи неуспіх діючих в ній Церков та 
релігійних організацій – складова частина швидшого та ефективнішого, а чи 
повільнішого та з більшими втратами просування до гідного нашої держави місця 
серед сусідів та у глобальному світі.  

 
 

2.2. Релігія в контексті формування моральності особи. 
Традиційне і новаційне в морально-виховній діяльності 

релігійних організацій України. 
 
Практична цінність релігії, релігійних інституцій у формуванні моральності 

особи, у тому числі й у сьогоднішньому секулярному світі, ґрунтується як на тому, що 
морально-настановчі «золоті заповіді» більшості релігій в основному співпадають із 
їхніми світськими варіантами (зокрема, з прийнятими в демократичних країнах євро-
атлантичного цивілізаційного кола), так і на сакралізованому авторитеті релігійних 
настанов та організацій, який часом діє там, де світські аргументи та важелі не 
спрацьовують. Дослідники, міркуючи над визначенням релігії й моралі, 
підкреслюють, що світське розуміння моралі зводиться до ідеї найвищої цінності 
людини й людства (хоч, можливо, це не є безперечним в будь-яких культурах будь-
яких епох), а в багатьох релігіях вартісність людини й людства також присутня, 
доповнюючи поцінування вищих, божественних вартостей. У цьому й вбачаються, 
зокрема, точки поєднання релігійної та світської моралі140.  

Однак якщо світський контроль за вихованням та дотриманням моралі 
фактично є радше «зовнішнім», а її розуміння допускає егоїстичний релятивізм, то 
релігія пропонує, з одного боку, такий моральний імператив, що не підлягає перегляду 
та довільному витлумаченню, а з іншого – залишає відповідальність за дотриманням 
моралі насамперед на совісті кожного, що більше – загострюючи недотримання 
моральності від просто мук сумління до стану гріха, котрий загрожує безсмертю душі. 
Можна сперечатися про те, чи застарілі якісь моральні релігійні настанови, наскільки 
ефективно провадять морально-виховну свою діяльність ті чи інші релігійні 
організації, але в будь-якому разі в сьогоднішній Україні із всіма її особливими 
проблемами релігія, релігійні організації є чи не єдиними, хто здатен запропонувати 
якісь більш-менш консенсусні, як на загал, моральні настанови (про що, зрештою, і 
свідчить стійке лідерство довіри до Церков серед українців).  

 

140 Див.: Академічне релігієзнавство. - К., 2000. – С. 623-633, 639-640. 



 
 

                                                           

У вітчизняному академічному релігієзнавстві усталене визначення 
релігійної моралі як сукупності правил і норм, приписів і оцінок поведінки людей, 
висунутих і освячених релігією, які визначають їхні обов’язки до Бога, один до 
одного, до суспільства в цілому141. Грунтовно розроблені в релігієзнавстві такі 
тематичні напрямки, як особливості моральних концепцій різних типів релігій та 
оновлення морально-етичного вчення сучасних релігій142. Але мало уваги досі 
приділялося інструментарію формування релігією моральності особи, 
здійснюване посередництвом різних релігійних інституцій, традицій, обрядових 
звичаїв, поєднанню в ньому старих та нових форм, засобів, прийомів, ба навіть і 
цілих нових сфер та напрямків у моральному вихованні, конфесійним 
особливостям практичних відкликів на актуальні моральні виклики сучасності, а 
відтак – і відповідним предметним дослідженням на українському ґрунті. Тож 
саме таку проблематику доцільно проаналізувати нам докладніше.  

Для релігії морально-виховна функція є однією з основних і традиційних. 
Відповідна діяльність віруючих та їхніх спільнот – від «домашньої церкви» до 
світових релігійних організацій – охоплює як традиційні сфери (виховання дітей, 
регуляція стосунків у родині, серед сусідських та громадянських колективів), так і 
включає у ті чи інші історичні періоди й інші сфери та напрямки – ситуативно або 
й надовго. Якщо традиційні напрямки морально-виховної діяльності релігійних 
організацій більш очевидні, відоміші на загал та докладніше вивчені 
дослідниками, то нові (або відносно нові, актуалізовані тими чи іншими запитами 
часу) стають справжніми викликами для релігієзнавців, як і нові чи наново 
осмислені та освоєні форми цієї діяльності. Залишились в минулому її обмеження 
(законом чи звичаями) «класичними» місцями й способами (храмом, недільною 
школою, прицерковними організаціями й видавництвами з їхніми виданнями, 
проповіддю, хресною ходою, релігійними та храмовими святами тощо). Сьогодні 
нерідко прямо на очах дослідників відроджуються і трансформуються старі 
традиції та народжуються новації, творчо опрацьовуються запозичення й 
відбуваються інколи чудернацькі та несподівані «схрещення» старого з новим, 
свого із прийшлим, навіть часом постають міжрелігійні «гібриди», а в 
традиційних сферах морально-виховної роботи релігійних організацій виникають 
нові «лакуни». 

Це – природно в ситуації релігійного та світоглядного плюралізму, коли все 
буття віруючих, Церков зазнає потужних впливів, і прибувають все нові виклики, 
зокрема і для морально-виховній діяльності релігійних організацій України. 
Власне, нові виклики у тій чи іншій людській діяльності постають перед кожним 
поколінням та кожною спільнотою. Однак бувають вони більш чи менш масові, 
гострі та революційні. Для Церков та релігійних організацій в Україні, попри їхню 
насичену драматичну й навіть трагічну попередню історію, за тривалий час 
найбільші виклики для їх морально-виховної діяльності, мабуть, прийшли в 
останні десятиліття – принаймні, якісно нові, небачені виклики.  

 

141 Див.: Релігієзнавчий словник. За ред. А. Колодного і Б Лобовика. – К., 1996. – С. 203. 
142 Там само. – С. 646-650, 650-654. 



 
 

                                                           

Насамперед ними стали виклики глобалізації, з якими Церкви навально 
зустрілися по суті відразу з падінням «залізної завіси», в час здобуття та перших 
кроків розбудови української незалежності, - в той самий час, коли Церкви щойно 
почали відроджуватися. Для них це був період виходу з підпілля і/або початку 
відновлення типових структур, коли постало багато завдань, одне нагальніше за 
інше. І серед нових викликів одним з досить складних стала необхідність давати 
раду з новими моральними проблемами. Спершу це була ейфорія свободи від 
колоніальної залежності (котра, утім була наразі тоді проголошена, а до повного 
осягнення – простягся ще довгий та важкий шлях), чи, ж навпаки - розпач від 
розвалу звичного буття, розгубленість перед орієнтацією та виживанням у новому 
світі, втрата частини звичних цінностей та складний пошук нових. Швидко до цих 
викликів додалося ближче знайомство з багатим вільним світом, який виявилось 
ой як тяжко «завойовувати», а ще тяжче – творити в себе вдома, та ще й такими 
шляхами, котрі принаймні не суперечать моральності. А тоді ще й з’ясувалось, що 
той вільний світ містить якісь поки мало зрозумілі вартості, котрі не вписуються у 
традиційне, як для віруючих, розуміння моральності, підозріло межують з 
цариною гріха. 

Йдеться про нові для українців юридичні та вже й звичаєві норми й форми 
життя і співжиття (права ЛГБТ), медичних практик (евтаназія, перинатальна та 
постнатальна проблематика, прийоми лікування з використанням абортивних 
матеріалів тощо). Нові виклики життя знайшли своє осмислення і в нових 
соціально-орієнтованих документах Церков143. Ці нові соціально-орієнтовані 
документи знайшли й своїх дослідників144. Проте варто відзначити те, що все ж 
поки бракує докладного вивчення відповідних конфесійних особливостей.  

Слід зазначити, що для РКЦ, протестантських Церков та, частково, і для 
УГКЦеркви, складність душпастирських реакцій (зокрема – і їх врахування у 
своїй актуальній морально-виховній роботі) на згадані нові явища полягають ще й 
у тому, що вони є продуктами чинників західно-християнського світу, дітищами 
країн, населених переважно одновірцями, з яким спільними можуть бути 
підпорядкування, богословські постулати та соціальна доктрина. Зрозуміло, 

 

143 «Церква і світ на початку третього тисячоліття». Декларація Ювілейного Помісного Собору 
Української Православної Церкви Київського Патріархату //Релігійно-інформаційна служба 
України. http://risu.org.ua/ua/index/resourses/ church_ doc/uockp_doc/34099; Основы социальной 
концепции Русской Православной Церкви // Русская Православная Церковь. Официальный сайт 
Московского Патриархата. http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html; Компендіум соціальної 
доктрини Церкви. – К., 2008. – 155-158; Звернення Верховного Архиєпископа до вірних УГКЦ і 
всіх людей, яким це лежить на серці (до Дня госпісної та паліативної опіки) // Соціяльно 
зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). – Львів, 2008. – С. 
416-417; Основи социального учения Церкви АСД в Украине // Жукалюк Н., Любащенко В. 
История Церкви христиан Адвентистов седьмого дня в Украине. – К., 2003. – С. 283-290, 155-
158; 416-417; 283-290. 
144 Яроцький П. Католицька концепція інтегрального розвитку людства як вияв взаємовідносин 
сакрального і секулярного в глобалізованому світі // Українське релігієзнавство. – 2010. – № 54. 
– С. 61-63; Недавня О.В. Історичні Церкви України і національні виклики глобалізаційної епохи 
//Релігія і нація в суспільному житті України і світу. – К., 2006. – С. 219-241. 
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євроатлантична цивілізація ширша за свою католицьку «метрополію», давно – 
поліконфесійна та полісвітоглядна, а РКЦ та протестантські Церкви намагаються 
активно впливати на процеси ризикованого розмивання моральних первнів. Для 
православних Церков є спокуса або засудити всі «гріховні збочення» як 
неприпустимі для традиційного родинного світу, або закривати очі на складні 
проблеми, які «насуваються» разом з глобалізацією. Однак і в них є спроби 
осмислення даної тематики, а сумлінні душпастирі не обходять згадані питання у 
роботі зі своїми прихожанами, хоч на рівні офіційної позиції, церковних 
документів поки присутня лише констатація цих проблем, без конкретних 
рекомендацій священнослужителям про те, що радити віруючим в практичних 
ситуаціях.  

Проте наразі, так чи інакше, всі релігійні організації в Україні стикаються з 
тим, що омріяний вільний світ, зокрема ЄС, ставить не завжди зрозумілі та 
морально прийнятні вимоги для прийняття у своє коло українців (чому 
альтернативи для останніх фактично немає, враховуючи агресію Росії та 
неможливість вижити самотужки, відгородившись від усіх).  

Характерно, що перераховані нові явища, котрі прямо або опосередковано 
дотичні моральним проблемам й навально «стали перед очі» релігійних 
організацій, поки навіть не отримали в останніх якогось узагальненого визначення 
(ми б назвали їх неоднозначними практиками вирішення фізіологічно-моральних 
потреб людей). Однак, слід зауважити: вони нові відносно, бо ж Церкви й раніше 
з ними стикалися і давали раду їм в той чи інший спосіб. Адже особи 
нетрадиційної сексуальної орієнтації були завжди і в усіх народів, перед питанням 
– намагатися рятувати жорстоко страждаючих або милосердно позбавити їх мук 
(чи йдеться про поранених, чи хворих, чи слабких немовлят) – наші предки 
поставали століттями, як і перед проблемою утримання, кількості дітей в сім’ї 
тощо, вже не кажучи про знайомства з новими побутовими чи святковими 
традиціями в іноплемінників. Все це багаторазово згадується і в Біблії, і в 
Переданні, і в численних церковних документах всіх попередніх часів. Питання 
церковних оцінок проблематики прав ЛГБТ не обділене увагою науковців та й 
громадськості, натомість ми наразі детальніше зупинимося на інших, досі менш 
досліджених.  

Це питання моральних оцінок та практичних рішень у сфері здоров’я, життя 
і смерті. Тут маємо явище «перетікання кількості в якість»: глобалізація 
поглиблює моральні виклики, котрі досі не стояли перед людством в аж такому 
масштабі та тривалості, а зараз з’являються (і не тільки в межах найбагатших 
країн) серед народів різних культурних та духовних традицій. Адже у світі 
розповсюджуються медичні технології, що «потребують» певне переосмислення 
морально прийнятної поведінки, і Церкви, зрештою, на це змушені реагувати. 
Йдеться і про те, чого не було раніше: штучні запліднення, «вирощування» 
органів, використання ембріонів, клонування. Але загострюються і «старі» 
моральні виклики.  

Так нині, як і раніше, виникало питання: аборт чи дитя? Зрозуміло, що 
Церква засуджувала перше як гріх, і засуджує зараз (якою б не була дитина), й 



 
 

                                                           

відповідно будує свою морально-виховну роботу, починаючи з дитяче-юнацького 
контингенту. Але раніше у випадку народження у шлюбі максимум, що чекало у 
скруті – це примноження злиднів родини або смерть слабкого немовляти, а поза 
шлюбом – сором байстря і те ж саме. Для суспільства ці втрати компенсувалися 
більшою народжуваністю та більшою витривалістю тих дітей, які виживали. Зараз 
у випадках народження хворобливої дитини наслідки не обмежуються до довгих 
років болісних поневірянь окремої родини, але мають все більший суспільний 
вислід. Справа у тому, що з 2008 року, згідно з новими медичними нормами, 
дитиною вважається плід, який важить від 500 г145. Знаємо, що якщо таке немовля 
народжується, то лікарі зобов’язані його «витягати» (і з наявними темпами 
розвитку медичних технологій цей показник може ще змінюватися в менший бік). 
Такі глибоко недоношені, хворі діти, якщо й виживають, то, попри всі зусилля 
медиків та батьків, часто лишаються інвалідами, ураженими хронічними 
захворюваннями. Зрозуміло, таких діток і їхніх батьків дуже шкода, й рятування 
кожного життя, яке є самоцінне, – справа шляхетна.  

Разом з тим, було б безвідповідально закривати очі на те, що відтак 
породжуються нові проблеми, особисті та суспільні, в тому числі й моральні, які 
потребують розради з боку як лікарів тіл, так і лікарів душ. Раніше таке дитя б не 
вижило (і Церква сказала б: «Бог дав, Бог взяв», відспівала б його, батьки б 
посумували, й виховували та народжували б інших дітей), а сьогодні батьки 
полишені на важкі рішення, які вже межують зі здоровим глуздом і вже далеко не 
завжди можуть бути реалізовані родиною самотужки. Інтереси конкретної 
людини, сім’ї трагічним чином заходять у антагоністичну суперечність з 
інтересами їхніх же нащадків та інтересами виживання народу в цілому. З такими 
тенденціями, враховуючи ще й погіршення екології, незабаром хворих може стати 
більше, ніж здорових, і другі вже не спромагатимуться давати з першими раду, а 
це призведе до глобальної й незворотної антропологічної катастрофи. Мабуть, 
варто було в прислухатися до порад Церкви вести якомога природніше подружнє 
життя та позбуватися споживацької психології, тоді подібних трагічних і 
заплутаних ситуацій було б менше. Дана проблематика поки що не знайшла 
багатьох світських дослідників, однак відповідні розвідки відбуваються146.  

Питання контрацепції теж не нове, точніше - не зовсім нове. Власне, воно як 
таке постало у морально-виховній діяльності Церков лише в минулому столітті, 
коли населенню стали масово доступні ефективні способи контрацепції, що, 
разом із досягненнями науки й медицини у дослідженнях репродуктивної функції, 
спонукало до богословського опрацювання відповідних практичних рішень для 
людей віруючих. РКЦ, частина протестантських та православних Церков й низка 
інших релігійних організацій християнського та східного коріння, а також і 

 

145 Василь Сивий: Пастки на лікарів, або про те, як швидко знищити неонатологію // Майдан. 
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146 Див.: «Добра розмова» з Ольгою Недавньою 06.10.16 (релігієзнавчий аналіз релігійно-
духовного контексту проблематики абортів та контрацепції, частина 1) // Радіо Воскресіння. 
http://reradio.com.ua/podcast/729. 



 
 

                                                           

язичницьких, на даний час пропонує регулювати народжуваність в родині 
методом природного планування, що осмислюється в біоетиці та пропагується у 
навчаннях для майбутніх та дійсних подружніх пар. Підкреслюється, утім, що 
даний метод є не контрацепцією, а розпізнанням короткого періоду плідності 
жінки та утримання в ньому. Бездоганно вибудована з точки зору моральності, ця 
пропозиція, на жаль, не всім практично підходить через фізіологічні особливості 
та стан здоров’я. Нам відомо, що по факту душпастирі ставляться до відповідної 
оцінки співжиття пар індивідуально, і, якщо ті не можуть користуватися методом 
природного планування з незалежних від них причин, гріх неабортивної 
контрацепції відпускається як не вповні добровільний.  

Однак ця проблема являє собою приклад, коли все ж Церквам доведеться 
таки переглядати свої настанови щодо моральності тих чи інших методів 
контрацепції, адже з погіршенням екологічної ситуації (а в Україні – ще й з 
нашими внутрішніми економічними негараздами та психологічним тиском під час 
неоголошеної «гібридної війни») число пар, котрі не могтимуть скористатися 
методом природного планування родини, буде лише зростати, і вони 
становитимуть вже не винятки, а правила. У цьому випадку релігієзнавцям поки 
що доводиться звертати увагу Церков та релігійних організацій на відповідний 
запит часу147, а не вивчати вже озвучені їхні коментарі чи зроблені ними нові 
пропозиції (які, прогнозуємо, мають обов’язково з’явитися, якщо Церкви 
адекватно встигатимуть за викликами сьогодення та хочуть впливати на 
завтрашню кількість і якість генофонду нації).  

Технічний прогрес, що має як свої досягнення, так і збитки, покликує до 
перегляду якщо не моральних оцінок, то їхніх інтерпретацій та відповідного 
уточнення морально-виховних настанов і в інших складних ситуаціях, 
трагічно дотичних до здоров’я та хвороб, життя і смерті. Колись Церквам 
було порівняно легко розсудити: евтаназія, як і аборти, - неприйнятна. Але 
якщо раніше час, коли близька людина мучилася або лежала без свідомості, 
рахувався переважно на години чи дні, максимум тижні й дуже рідко - місяці, 
то нині, завдяки новим медичним знахідкам, це може бути (і то непоодиноко) 
– роки, у т.ч. роки перебування на ліках та технічних засобах, ціна яких 
недоступна для родини. Тож у ХХІ столітті доводиться стикатися з 
ситуаціями, що в минулому просто не могли виникнути, а вони можуть бути 
такими, які не мають для всіх доброго морального виходу. Наприклад, 
проблема, чи робити операцію розділення близнюків, що зрослися, коли 
відсутність операції загрожує смертю незабаром обом, а сама операція – 
безпосередньо загрожує смертю одному, або проблема, чи допустимо 
планувати (і потім народжувати) у штучному зачатті (коли вибирають один 
ембріон, а інші «вибраковують» або заморожують) дитину, у тому числі й з 

 

147 Див.: «Добра розмова» з Ольгою Недавньою 17.11.16 (релігієзнавчий аналіз релігійно-
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метою допомоги (через її пуповинну кров) хворій сестричці чи братику148. А 
чи морально сперму чи ембріони заморожувати, а згодом їх віддавати тим чи 
іншим жінкам (рідним чи прийомним) для запліднення чи виношення, 
застосовувати сурогатне материнство?  

Ці та аналогічні теми можуть підніматися на передшлюбній підготовці 
наречених (або принаймні у відповідних бесідах з ними), які в тих чи інших 
формах вже відбуваються, як правило, в Церквах. Однак це мало бути б і 
предметом відповідного віку обговорення й у морально-виховній роботі з дітьми 
та підлітками, адже і вони також вже можуть стикатися в родині з аналізованими 
ситуаціями, однак досі таке може бути радше ініціативою окремих катехитів та 
духівників. Взагалі, поки що бракує докладного предметного богословського 
опрацювання цих тем, котрі враховували б всі реалії сьогоднішнього життя. Хоч 
перші спроби осмислення згаданих проблем, неоднозначних з точки зору 
практичного застосування моральності, вже робляться, як це відзначають 
релігієзнавці, але поки що жодна релігійна організація не виробила чітких 
відповідей на подібні болісні питання, які поставатимуть, на жаль, перед дедалі 
більшою кількістю людей.  

Натомість якраз перед українськими Церквами та релігійними організаціями 
- як перед кліром, так і перед всіма віруючими - «зійшлися» до вирішення 
питання, котрі постають для України як частини європейської спільноти, й ті, що 
постають для неї як для країни, чиї економічні негаразди та політичні труднощі 
«ріднять» її з ареалом «третього світу». Тобто, для українців горе від 
неоголошеної війни та злиднів сусідують з «другою стороною медалі» високих 
технологій.  

Також гостро актуальним викликом нашої доби для всього людства є 
екологічний. А надто – для України, внаслідок хижацької експлуатації її 
природних та людських ресурсів за століття бездержавності, колоніального 
визиску та за роки недолугого управління у своїй більшості старою 
номенклатурою радянського вишкілу, а тепер ще й внаслідок «засіяння» великої 
кількості української землі ворожими снарядами, руйнацій в зоні АТО. Відтак, є 
особливо важливим включення у морально-виховну діяльність релігійних 
організацій «екологічного» виховання, що потребує від них новаційних підходів.  

Власне, увага до екологічних проблем та усвідомлення, що для їх вирішення 
потрібна особлива робота з віруючими, вивело Церкви та релігійні організації 
України у нову (принаймні, відносно нову) сферу прикладання морально-
виховних зусиль. Якщо в минулі століття хіба в РКЦ можна було знайти певні 
елементи екологічного душпастирства (традиція Франциска Асізького), а більш 
наближено в часі – в УГКЦ в міжвоєнні десятиліття ХХ століття (окремі акції), то 
останніми роками екологічне душпастирство стало розвиватися активніше. 
Йдеться про сприяння впровадженню екологічного мислення, котре охоплює як 
природу (живу й неживу), так і людину – власне, все Боже створіння. Це питання 
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стало предметом уваги в низці церковних документів та акцій, у тому числі – 
міжконфесійних та міжрелігійних, а в УГКЦ навіть покликало до життя спеціальну 
структуру – Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ із питань 
екології.  

Брак екологічного мислення стає особливо катастрофічним в умовах 
економічної кризи. Як говориться у Зверненні Синоду Єпископів Києво-Галицького 
Верховного Архиєпископства УГКЦ до вірних та всіх людей доброї волі щодо 
теперішньої суспільно-економічної ситуації в Україні і світі «Бог дав нам земні дари і 
здатність відповідально ними користуватися»149: «Бог дав нам земні дари і здатність 
відповідально ними користуватися».  

Патріарх УПЦ КП Філарет також підкреслює: «Бог створив цей світ, створив 
надра: газ, нафту, золото, вугілля, руду... Але людина привласнила собі і думає, що її, 
а не Боже, яке належить усім людям. Хіба це вірне ставлення? Невірне!»150. Церковні 
очільники слушно звертають увагу: коли відбувається привласнення загальних благ 
окремими спільнотами і групами людей, територіально й корпоративно, власники 
виходять виключно із своїх інтересів, а решта відсторонена як від розпорядження 
цими благами, так і від відповідальності за їх доцільне використання. Це 
привласнення і це відчуження насправді шкодять всім, адже природні ресурси, 
створені Богом (природою) та невідтворювані, експлуатуються як звичайний товар, 
без належного огляду на екологічні наслідки такої експлуатації. Звичайно, чимало 
зусиль з оптимізації екологічної ситуації прикладають державні та громадські 
організації, окремі ентузіасти, але проблему важко вирішити, якщо принаймні 
більшість людей не матиме і практично не втілюватиме екологічного мислення.  

Церкви звертають увагу на світоглядно-духовну складову відповідної мотивації. 
Зокрема, УГКЦ останніми роками підключилася до проведення акції «Година Землі» 
(екологічна ініціатива, що стала міжнародною – щорічна година економії 
енергоресурсів). «Послання акції полягає в тому, що ніхто не має права залишитись 
бездіяльним і очікувати на рішення інших. Кожна людина може і має зробити свій 
внесок для порятунку планети, починаючи з найменшого – не витрачати марно 
електроенергію, воду, газ, купувати енергозберігаючі прилади для дому та офісу, 
тощо»151. У Зверненні Бюро Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ 
із питань екології підкреслюється, що «це для нас вагомий шанс … зробити 
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генеральну ревізію свого способу думання та поведінки, переосмислити пріоритет 
цінностей нашого життя. Це дуже добра нагода … увімкнути свою людську та 
християнську самосвідомість і відповідно знову знайти час для Бога, час для своїх 
найближчих ближніх в колі сім’ї, а рівночасно також – час для зб

ди»152.  
Ми погоджуємося загалом із оцінками І.Фенно еколого-етичної позиції 

Римсько-Католицької Церкви153. Відзначимо те, що Католицька Церква вже 
традиційно приділяє увагу проблемам збереження екології (і продовжує при цьому 
відповідну діяльність. Теперішній Понтифік Франциск пропонує вченим розробити 
необхідну нормативну систему для захисту творіння

а першою розгорнула  проводить таку роботу.  
Релігійні організації в Україні приділяють увагу вихованню екологічного 

мислення і на духовно-навчальних заняттях для дітей та на сторінках своїх дитячо-
підліткових видань (зокрема, УГКЦ - в «Сто талантів», РКЦ - у «Водограї», свідки 
Єгови у своїх адресних підлітково-молодіжних виданнях та ін.). Причому дітей вчать 
не лише теорії, але  залучають до практичного впровадження, починаючи від 
разових екологічних акцій в місцях проживання і до тривалих програм, що 
втілюються в таборах на шкільні канікули. Мусульмани України також приділяють 
увагу цьому питанню - як еоре ично, такі пр ктично навчаючи дітей  належним 
поцінуванням ставитися до природи155

 екологічних заходах156.  
В сучасному світі, утім, не лише природні екологічні системи потребують 

дбайливого, морально вивіреного до себе ставлення. Як це не парадоксально, але й ті 
феномени, котрі століттями  тисячоліттями використовувались для формування 
моральності (у тому числі й за посередництва релігії, Церков та релігійних 
організацій) – духовно-культурні традиції та звичаї: вони сьогодні також, щоб не 
втрачати таку свою функцію, потребують плекання – доцільного, творчого, 
новаційного. Адже рівно неморально відкидати весь предківський вичаєвий спадок 
як застарілий та всіляко вихолощувати його, принижуючи до рівня попсового 
бездумного антуража. У свою чергу, якраз там, де морально-виховна робота Церков 
стосується відродження та розвитку різних духовно-релігій
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Власне, незабаром після здобуття незалежності України, коли Церкви та 
релігійні організації відновлювали свої структури та свої функції у типовій як для 
них повноті, з’ясувалося, що лише відтворення історичних традицій і замало, і 
неможливо. Традиційний патріархальний сільській календарно-обрядовий цикл 
для багатьох українців, воцерковлених та невоцерковлених, якщо і певною мірою 
зберігся, то навіть вже не на рівні колишнього народного обрядовірства, а на рівні 
радше елементів декоративного оформлення сімейно-дружніх чи громадських 
свят і дат. Відновити сенс календарно-обрядового циклу та використовувати його, 
як це було раніше, для морально-виховної діяльності – таке завдання було наче 
само собою зрозумілим і наче не представлялося аж таким складним. Однак, 
повторне «воцерковлення» цього народного циклу (точніше, його решток) в 
ситуації, коли активні парафіяни були (і залишаються) в меншості відносно 
анклаву всіх, хто вважає себе віруючими, хто підтримує у своєму житті в тій чи 
іншій формі якісь релігійно-духовні традиції, виявилося насправді 
проблематичним. 

З одного боку, Церкви могли спиратися на відроджений інтерес українців до 
свого минулого, своїх релігійно-церковних, обрядових, духовно-культурних 
традицій, але з іншого боку – чимало українських громадян вже не в першому 
поколінні дотримувалися інших традицій, мали інший світогляд (у тому числі й 
атеїстичний або принаймні були байдужі до релігії та обрядів релігійного 
коріння). У тих, хто зростав у віруючій родині або принаймні змалку застав у ній 
якісь релігійно-духовні традиції, був порівняно більший потенціал сприйняття 
необхідності їхнього відродження, вивчення, поглиблення розуміння цих традицій 
та усвідомленого їх використання. Частина таких віруючих (або 
нововоцерковлених) входили у парафіяльний актив та разом із представниками 
кліру заходились навколо організації релігійно-церковних свят та різних 
календарних заходів, намагаючись зробити їх родинними, зацікавити й залучити 
дітей та молодь, повертаючи цим святам і заходам морально-виховне значення.  

В кожній релігії, конфесії, релігійній організації знаходились відповідні 
успіхи та невдачі. Перші – очевидніші, хоч глибина, ґрунтовність та незворотність 
їх може бути різна. Якщо говорити про традиційні для України релігійні 
організації, то більший успіх, закономірно, був там, де спроби відродження 
стосувались менш знищеного і довгі століття більш улюбленого (родинно-
обрядові традиції, основні свята різних релігій). Українські обрядово-святкові 
традиції протягом багатьох століть розвивалися як християнські, хоч і частково 
зберегли риси попереднього світогляду та етосу. Річний цикл (містерія 
Святвечора й різдвяні колядки, шедевр українського космосу та народної 
творчості – вертеп, Маланка і щедрівки, Великдень з писанками, веснянки й 
гаївки, Івана Купала, обрядові свята літнього та «врожайного» циклу, патріотична 
Покрова, молодіжні Катерини та Андрія), як і родинні релігійно-обрядові традиції 
(від народження і хрестин до вінчання і до поховання й поминок), які не зникали у 
своїх тих чи інших виявах і в радянську добу, зараз відтворюються та 
поповнюються новими формами.  



 
 

 

                                                           

Кожна з перерахованих та інших українських духовних традицій тією чи 
іншою мірою віддзеркалює духовний етос, само- та світосприйняття народу, і 
кожна варта як подальшого наукового осмислення, так і творчої участі, оскільки 
несе, як наголошують дослідники, великий морально-виховний потенціал157 (чим 
і користуються Церкви). Адже в них сконцентрована вивірена століттями й 
тисячоліттями моральна наука: святкувати по роботі, дякуючи Богові за все, 
святкувати разом, підтримуючи всіх родичів, шануючи сусідів, навчаючи дітей 
рідному та важливому, гуртуючись навколо рідних цінностей, утверджуючи 
власну ідентичність та маркуючи власний культурно-духовний простір. Церкви, 
пропонуючи ті чи інші варіанти відродження старих звичаїв, діють або радше 
традиційно, намагаючись відновити те, що було і як було, або наважуються на 
новаційні експерименти та надають більше простору для творчості вірянам, 
зокрема молоді, і тоді це стає більш дієвим морально-виховним інструментом.  

Однак паралельно до спроб відродження старих релігійно-духовних 
традицій як гідного засобу морально-виховної роботи не лише продовжують 
існувати спопсовані рештки таких традицій у споживацько-вихолощеному 
варіанті, але й з’являються ті чи інші нові релігійно-духовні традиції, 
міжконфесійні та міжрелігійні «гібриди». Хоч нове, іноконфесійне й інорелігійне, 
приходило в Україну споконвіків, однак останні пару століть, безперечно, були у 
цьому розумінні небувало плідними. Ставлення до цього нового у традиційних в 
Україні Церков є неоднозначним: від різкого засудження й ігнорації до обережних 
спроб адаптації та використання для своєї морально-виховної роботи.  

Серед таких традицій доцільно взяти, як приклад для аналізу, також 
святкові варіанти. Справа в тому, що серед морально-виховної діяльності Церков 
саме святкові традиції, як один із її засобів, більш доступні для вивчення з огляду 
на масу присвяченого їм матеріалу – і джерел та наукових досліджень, і живих 
сучасних відкликів та дискусій, котрі навколо них розгортаються як у 
церковному, так і у позацерковному середовищі.  

Отже, останніми роками в Україну «завітали» і вже не залишилися без уваги 
різні нові (чи нові для українців) свята, що виросли із церковних традицій чи 
містять релігійно-церковну складову та вияви: від Днів Матері та Батька і Дня 
Подяки до Хеловіну та Дня святого Валентина. На тлі гарячої полеміки у 
церковних та світських колах стосовно поступового «здавання позицій» 
(принаймні у публічній популярності та виховному використанні) Нового року з 
його Дідом Морозом – Різдву та святому Миколаю, зринає і Санта Клаус та інші 
західні та східні персонажі початку нового року або річного циклу.  

В контексті даного дослідження найбільш показово проілюструвати реакцію 
Церков на День святого Валентина – свято, що у своїй потенції та у практичних 
втіленнях містить цілу палітру багатовекторних виявів культури або 
безкультурності, морально-виховний потенціал, або, навпаки, деструктивні 
аморальні впливи. Валентинів день закоханих вже мандрує Україною, хочеться це 

 

157 Див.: Лисак Віра. Педагогічні аспекти народного календаря (звичаїв, традицій, обрядів) // 
Історія релігій в Україні.– Львів, 1998. – Кн. 2. – С. 135-136. 



 
 

                                                           

комусь чи ні. Напевно, він таки може «зачіпати» чимось – власне, причетністю до 
такого явища, яке в певний час та в певному настрої стосується всіх або майже 
всіх. День святого Валентина – це дзеркало, де відбивається весь спектр 
особистих та суспільних моральних вартостей: від щирих взаємних привітань 
закоханих до попсової рекламної експлуатації всяких товарів та послуг, від ранків 
у дитячих садочках, вечорів в школах та інститутах (надто різної моральної та 
іншої якості) – і до різноманітних концертів, секс-парадів та корпоративних 
вечірок. Не помічати (а тим паче, скасувати) Валентинові відзначання вже просто 
неможливо. Питання лише в тому, чи або як можуть це свято «привласнювати» 
Церкви, а відтак – і використовувати його у морально-виховній своїй діяльності. 

Якщо свято святого Валентина критикується Церквами, то у православних 
це можуть бути закиди як провідникові «згубних західних впливів». Присутня 
також і критика, що виходить з невизнання Валентина як святого чи взагалі – з 
невизнання святих (у протестантів). Думки різноконфесійних 
священнослужителів щодо святкування цього Дня містять показові нюанси, котрі 
свідчать про міру здатності опановувати ті чи інші засоби для морально-
виховного свого впливу. В цілому вони підходять до нього з обережністю, 
православні – із запереченням, але навіть не всі протестанти зовсім його 
відкидають. Представники РКЦ та УГКЦ, зрозуміло, схильні роз’яснювати 
первісний сенс такого святкування та звертати увагу на відповідні плідні 
можливості та некритичні зразки в сучасності158. 14 лютого як день пам’яті 
святого Валентина фігурує в українському календарі РКЦ (видавництво «Кредо») 
та в календарі для підлітків, надрукованому в журналі для відповідної вікової 
категорії «Сто талантів» видавництва УГКЦ «Свічадо»159. В тому ж журналі 
подаються поради священика з приводу святкування Дня святого Валентина та 
навіть поради щодо «валентинкових» побачень, насичені корисними морально-
виховними мислевірусами160. Таке доцільне новаційне використання цього Дня, 
втім, невипадкове у Церкві, що саме у її храмі міста Самбір знаходяться мощі 
святого Валентина.  

В розлогому інтерв’ю стосовно цього Дня капуцина о.Костянтина 
Морозова, після історичного екскурсу та справедливої критики комерціалізації та 
вульгаризації Дня святого Валентина (як і багатьох інших свят та щоденного 
побуту), містяться актуальні морально-виховні міркування (а їм зовсім 
необов’язково бути занудними та дидактичними). Отець Костянтин визнає, що 
сьогодні важко сказати, що Валентинів день є у всіх проявах суто християнським 
днем. Але він пропонує подивитися на справу з іншого боку: може, вона має якесь 
добре зерно, на яке вразливе сьогоднішнє суспільство? У багатьох країнах цей 
день сприйнявся більшістю суспільства, народжуються нові звичаї, у кожній 
країні Валентинів день має свої особливості. Християни завжди намагалися 
якимось чином «освятити» те, що було добре у язичників. Можливо, припускає 

 

158 Підлісний Юрій. День Святого Валентина // Вірую. – 2003. – Число 1. – С. 13. 
159 Твій календар // Сто талантів. – 2011. - № 2. – С. 18-19. 
160 Ідемо на побачення // Сто талантів. – 2011. - № 2. – С. 16-17. 
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о.Костянтин, і сьогоднішнім християнам слід побачити у дні святого Валентина 
не тільки численні зловживання, яким насправді не бракує, але й велику спрагу 
світу молодих людей у духовній, великій і передусім справжній любові, яку 
сьогодні так важко знайти. Адже християни завжди були експертами від любові, 
як це доводить історія: історія мучеників, історія святих, які любили насправді. 
Відтак, о.Костянтин робить висновок, що «сьогодні нам потрібні нові святі 
Валентини, які вчинять чудо прозріння для сучасного світу, які подарують своє 
серце іншим.., зможуть показати справжнє джерело любові і перемінити ... наш 
світ!»161. 

Протестанти, зрозуміло, не мають своїх традицій вшанування святих, тому 
цей день вони не святкують як День певного святого. Але, окремі протестантські 
священнослужителі все ж схильні використати його у морально-виховній меті. 
Так, на думку пастора Української Християнської Євангельської Церкви 
Олександра Анфіногенова, Свято закоханих все ж потрібне. Він обґрунтовує це 
необхідністю повернути сімейне тепло і романтику у прагматичний та 
індивідуалістичний сучасний світ, в якому люди відчувають нестачу родинних і 
особистих подій: «Ми погрузли в побуті, роботі, служінні, проблемах. Є 
заведений порядок, є звичні приємні і не дуже обов’язки. Але подій в родинних 
хроніках дедалі менше і менше. Як говорив герой улюбленого у всіх сім’ях 
фільму: «В нас пропав дух авантюризму, ми перестали лазити у вікна до 
улюблених жінок, ми перестали робити великі хороші дурниці». Тому 
О.Анфіногенов вважає, що «день святого Валентина – це закріплена в календарі 
можливість зробити все не так, це ухвалений суспільством шанс справжній події 
увірватися в чийсь уповільнений побут, це виклик нашій емоційній байдужості. 
День Валентина – прекрасна нагода для чоловіків практикуватися в романтичних 
подвигах, які так чекають від них дружини»162. 

Отже, як бачимо, тут католицьких та протестантських священнослужителів 
(а також і окремих православних163) об’єднує характерне для 
західнохристиянских чинників налаштування на активне «відвоювання» 
релігійно-духовних традицій як необхідного в сучасному світі споживання 
«духовного хлібу», на використання їх у морально-виховній своїй роботі. Нам 
відомі приклади, коли поставлені у парафіях УГКЦ та РКЦ цікаві та шляхетні 
вистави «святий Валентин» схвально о інювались та тв рчо наслідувались 
іноконфесійною та позацерковною молоддю, що засвідчує корисн

ного новаторства.  
Відтак, така відкрита на новації церковна позиція представляється нам 

найбільш прагматичною і плідною, і це – стосовно всяких нових чи відносно 

 

161 Святий Валентин – покровитель закоханих, але не комерції // Релігійно-інформаційна служба 
України. http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/ kaleidoscope/27263. 
162 Українцям потрібне свято романтичної любові і подвигів // Релігійно-інформаційна служба 
України. http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/ kaleidoscope. 
163 Див.: Слово православного пастиря на 14 лютого // Ольга Недавня. Наукові архіви. https:// 
narxivn. Wordpress. Com/2013/02/14 dsv_ sv_ uaps. 
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нових, запозичених та «освоєних» релігійно-духовних традицій: головне, щоб 
вони, як і питомі традиції, були не обов’язковим офіціозом чи примітивними, 
духовно-вихолощеними звичками, а скарбницею Духу, яку українці не лише 
відкривають і з неї черпають, але й яку доцільно наповнюють. Це і є достойною 
реалізацією української духовної культури у її розвитку, продуктивним варіантом 
кла ичного європейського підходу до духовних та культурних традицій. І справа 
не тільки чи не стільки в тому, яке саме походження мають ті чи інші 
християнські традиції (чи духовні традиції взагалі), скільки в тому, який вони 
мають і несуть морально-виховний потенціал до втілення, до якого змісту 
духовності підводить той чи інший їх сучасний розвиток, а за велики

ї світоглядної культурно-цивілізаційної моделі він стимулює.  
Наймасштабнішою новацією у всій діяльності Церков та релігійних 

організацій останніх двох десятиліть став вихід їх в Інтернет, який відкрив 
небачені досі можливості морально-виховної роботи. Він став потужним засобом 
донесення та організації цієї роботи як у традиційних формах, так і породив нові 
прийоми. Ми з великим дослідницьким інтересом долучились до колег, які 
приділяють увагу даній проблематиці в різних її аспектах164. Йдеться про явище 
світового масштабу, про новітню форму присутності релігій та Церков,  для 
багатьох віруючих стала не менш повсякденною і «домашньою», ніж їхні 
невіртуальні релігійні практики. Уявлення про популярність релігійно-духовного 
контенту у світовій Інтернет-мережі може дати той факт, що в рейтингах 
міжнародних пошукових Інтернет-систем слово «релігія» та 

ть в топ-десятку запитів, котрі зустрічаються найчастіше.  
Український сектор Інтернету налічує понад вісімсот релігійних сайтів. 

Найбільш повним є веб-каталог «Релігійно-інформаційної служби України»165. 
Він представляє 846 сайтів Церков, церковних та прицерковних організацій, 
релігійних громад, ЗМІ, видавництв та груп в Україні та 234 релігійних сайтів 
діаспори. З них 488 православних: 172 – Української Православної Церкви 
Московського Патріархату, 150 – Української Православної Церкви Київського 
Патріархату (і ще 10 – її структурам у діаспорі), 27 – Української Автокефальної 
Православної Церкви та 14 – інших православних Церков і громад на вітчизняних 
теренах, а 117 – створені в українській діаспорі), 435 католицьких (Української 
Греко-Католицької Церкви – 224 в Україні та 107 закордоном, а також 13 сайтів 
Греко-Католицькі Церкви українського походження, 91 – Римсько-католицької 
Церкви), 144 – протестантських (32 – належать лютеранам та реформатам, стільки 
ж – баптистам, 7 – п ят десятникам а харизматам, 10 – адвентистам, 33 - шим 

 

164 Недавня О.В. Засоби масової інформації та Інтернет в контексті об’єктивного інформування 
про релігійні феномени // Практичне релігієзнавство. Монографія за ред. А.Колодного і 
Л.Филипович. – К. – 2012. – С. 99-113; Головащенко С. Деякі міркування з приводу 
методичного забезпечення викладання релігієзнавчих дисциплін // Державно-церковні 
відносини в Україні у контексті сучасного європейського досвіду. Збірник наукових матеріалів. 
– К., 2004. – С. 43-46. 
165 Релігійний веб-каталог // Релігійно-інформаційна служба України. 
http://risu.org.ua/ua/index/resourses/webcatalog/intro_catalog. 
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молоді, її потреб та інтересів, а також і різноманітних моральних проблем, з 

протестантам, бо є спільними протестантськими), є 11 сайтів течій 
християнського походження та 83 сайт нехристиянських релігійних громад 
(язичницьких, мусульманських, юдейських,

 поліконфесійних та позаконфесійних. 
Церкви, як правило, мають свої офіційні сайти (починаючи від сайту 

Ватикану та східнохристиянських патріархатів і до новітніх релігійних течій та 
малих екзотичних груп), а також і офіційні сайти окремих своїх структур, парафій 
та храмів. Представлені в Інтернеті ордени й монастир , церковні навчальні та 
благодійні заклади, видавництва та окремі видання, мирянські прицерковні 
організації т  паломницькі центри. Такі сайти оперативно надають як для 
дослідників  так і для всіх, хто цікавиться релігійно-церковним життям, 
відповідну розлогу й різноманітну інформацію, від офіційних прес-релізів, 
документів Соборів та Синодів, матеріалів конференцій, звернень Предстоятелів, і 
до поточних новин діяльності на місцях, в різних адресних аудиторіях. Присутній 
там і, сукупно, величезний масив просвітницьких матеріалів морально-виховного 
спрямування. Зрозуміло, все це надає чудові мо

едставлення морально-виховної роботи. 
Вихід з цією роботою в Інтернет – не просто збільшення відповідного 

«майданчика», незмірно більшого за масштабами діяльності всіх разом узятих 
церковних видавництв та церковних курсів і організацій, це – поява якісно нових 
її можливостей. Адже, інформацію можна не лише вибирати з наявної на 
церковних сайтах, але й дистанційно запитувати в компетентних речників, згідно 
власних зацікавлень (і особливо «просунуті» Церкви навіть створили на своїх 
сайтах дуже зручну рубрику «Запитання священику»). Не бракує також церковних 
форумів та форумів різних елігійних груп. Спершу досить бережно, а з часом 
сміливіше, Церкви стали використовувати цю безцінну перевагу Інтернет-
контенту – можливість не лише розміщувати там інформацію, але й оперативно 
акумулювати думки про неї та її оцінки громадянами, як своїх вірян, так і 
«пошуківців» або й навіть невіруючих, котрі також часом заходять на церковні 
ресурси. Такий швидкий та необмежений однією парафією чи організацією 
зворотній зв'язок дозволяє відкоректовувати за потребою напрямки, способи та 
форми морально-виховної діяльно

и, документи, новини тощо.  
Цікаво, що різні Церкви опановують Інтернет зі своєю морально-виховною 

діяльністю з огляду на різні її акценти та адресні категорії, і наявна різниця дуже 
промовиста для уважного науковця. Так, РПЦ створила спеціальний сайт візитів в 
Україну ї  Патріарха (http://patriarh.in.ua), де широко висвітлюв лися принагідні 
події та його проповіді, морально-виховні наголоси яких так чи інакше 
«працюють» ологетику « ого мира». Натомість католи дкрили свою 
конфесійну соціальну мережу «Католицькі знайомства» 
(http://www.catholicmates.net), де алишили поле творчості в наповненні сайту як 
за рядовими священиками та братами й сестрами різних богопосвячених 
згромаджень, так і за пересічними віруючими, передусім молодими. Увага саме до 



 
 

                                                           

якими вона стикається, є досить характерним для Католицької Церкви166. Церква 
не лише пропонує морально-виховну тематику сама, але й стимулює відповідну 
творчість своїх вірян. В РКЦ навіть визначено святого для спеціальної опіки 
Інтернетом і його користувачами – це св. Ісидор Севільський, енциклопедист, та 
запропонована спеціальна молитва, котра спрямовує увагу користувачів Інтернету 
на необхідність підпорядковувати свої мандри ним вимогам моралі. 
Проблематика моральності й виховання у «Інтернетній царині», у добу 
присутності Церкви в Інтернеті стає предметом роздумів на симпозіумах 
католицьких богословів167.  

Піднімати ті чи інші теми, що стосуються морально-виховної тематики, на 
церковних сайтах із різноманітними формами зворотного зв’язку, форумами, 
блогами із можливістю коментаріату – є особливо «вдячним» як для самих 
Церков (і їх дослідників), так і, зрозуміло, для всіх віруючих і «пошуковців», що 
цікавляться цією тематикою. Адже священослужителі (і науковці) можуть на 
таких Інтернет-ресурсах, в активному спілкуванні з віруючими, перевіряти, як на 
практиці втілюються морально-виховні настанови тих чи інших Церков, 
«обкатувати» свої припущення або пропозиції стосовно різних аспектів 
відповідної діяльності.  

Зростає активність Церков, релігійних діячів та мирян і в цілком світському 
секторі Інтернету, зокрема – у блогосфері та соціальних мережах. Найбільш 
відповідно опанованими є наразі міжнародні мережі Лайвджорнал, Фейсбук та 
Гугл Плюс, а також Твітер. Там містяться десятки тисяч блогів та сторінок 
священиків, активних мирян і «пошуковців», реєструються як окремі Церкви, так 
і їх підрозділи. Особливо активною з-посеред українських Церков є УГКЦ: кілька 
її структурних підрозділів, а також і її Глава, мають свої сторінки на Фейсбуці. 
Там само вже давно зареєстровані й єпископ Євстратій (УПЦ КП) та архиєпископ 
Харківський і Полтавський Ігор (УАПЦ), низка очільників українських 
протестантів, а віднедавна – єпископ РКЦ Станіслав Широкорадюк. Між 
учасниками мережевого спілкування точаться активні віртуальні дискусії, вони 
співтворять й реальні події, дотичні духовно-виховної роботи. Надзвичайно 
важливим є те, що в соцмережах, на відміну від церковних сайтів, є постійна 
можливість не лише відслідковувати ті чи інші новини морально-виховної 
діяльності Церков, але й долучатися у тій чи іншій мірі до її наповнення. Також в 
соцмережах присутня унікальна можливість «зазирнути» в душі й домівки тих, 
хто цю діяльність провадить. Адже користувачі соцмереж бачать масу приватної, 
«домашньої» інформації про священослужителів та мирян, що дозволяє 
співвідносити їхні відповідні пропозиції та їхній власний спосіб життя. 

Соцмережі також уможливили оперативне створення для Церков та 
релігійних організацій, їхніх підроздів, окремих представників (як із кліру, так і з 

 

166 Вишковський Павло ОМІ. Християнська етика і Засоби масової інформації. – К.: Кайрос, 
2006. 
167 Два виміри присутності Церкви в цифровому світі // Credo. http://www.credo-
ua.org/2014/11/125346. 



 
 

                                                           

мирян) тематичних груп і так званих «подій», навколо яких можуть гуртуватися у 
спільноти інтерактивного спілкування, і то на тривалий час, їхні учасники. Такі 
спільноти групуються найчастіше навколо окремих духовних авторитетів, і це не 
обов’язково перші особи в конфесіях. Тобто, їхні учасники можуть зацікавлено 
обговорювати мудрі морально-виховні настанови очільників та помітних осіб 
різних Церков та релігійних організацій, однак самі спільноти складаються 
навколо тих лідерів, котрі ними є, зокрема, в активному спілкуванні у ЗМІК.  

У наших попередніх дослідженнях діяльності спільнот інтерактивного 
спілкування ми вже могли зауважити їхні особливості та переваги168. Наразі 
підкреслимо, що вони створюють відмінні можливості, зокрема, для морально-
виховної роботи Церков та релігійних організації. Адже такі спільноти 
інтерактивного спілкування поєднують у собі функціональність тематичних 
прицерковних організацій (благодійницьких, професійних, вікових, за інтересами, 
територіальних тощо) та інформаційно-комунікативних ресурсів. І якщо ще 
донедавна можна було говорити про порівняно невеликий контингент інтернет-
користувачів та про переважно молодий їхній вік, то нині стрімке поширення 
Інтернету робить зазначені спільноти доступними все більшій кількості людей, 
при чому як віруючих різних Церков, так і «пошуківців»169. Це сприяє обміну 
інформацією між учасниками спілкування про те, як саме провадиться морально-
виховна робота в різних Церквах, що дозволяє відповідні порівняння й висновки.  

Звичайно, вивчення впливу Інтернету, зокрема й Інтернет-спілкування, на 
розширення і трансформації морально-виховної роботи Церков та релігійних 
організацій лише починається. Але вже зараз можна констатувати, що в цілому 
удоступнення такого потужного засобу масової інформації та комунікації суттєво 
впливає на якість такої роботи, її популярність та відкритість на нові форми та 
пропозиції, на більшу відповідну залученість мирян. Це – справжній виклик для 
Церков та віруючих, джерело спокус та небачено потужний інструмент в 
побожних руках. Тепер практично будь-яку діяльність Церков, у тому числі у 
сфері морально-виховній – як позитивну, так і деструктивну - не приховати, не 
обмежити колом лише своїх вірних. Важливо, щоб дана проблематика була в полі 
подальшої прискіпливої професійної уваги релігієзнавців.  

Останнім масштабним новим викликом для морально-виховної діяльності 
Церков в Україні стала ситуація Майдану та «гібридної війни»: з її геройствами та 
трагедіями, біженцями та зрадниками, часом «розмитістю» лінії «свій – чужий», 
питанням участі та неучасті у всенародній справі тощо. Для більшості як 
духівництва, так і мирян це були виклики справді нові, принаймні небачені за 
їхнього життя, ускладнені всілякими іншими.  

 

168 О.Недавня. Новітні форми інституалізації діяльності українських католиків: у поєднанні 
реалу й віртуалу // Релігійна свобода – 2015. - № 17-18. – С. 82-87. 
169 Див.: Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016 // Київський 
міжнародний інститут соціології. Соціологічні та маркетингові дослідження. 
http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=2. 



 
 

                                                           

Церкви та релігійні організації України (принаймні, їхня більшість, хто 
раніше, хто пізніше) відреагували на цей виклик феноменом «майданного 
капеланства». «Майданне капеланство» зразка 2013-2014 років - явище, що так 
яскраво означилося на наших очах - «народилося», власне, ще під час 
«Помаранчевої революції» 2004 р., про що ми вже згадували у попередніх наших 
дослідженнях170. Однак тоді воно тільки зародилося і мало обмаль часу на 
кристалізацію, а тодішня ситуація не набула сучасної гостроти та трагічності. Не 
буде зайвим нагадати, що терміном «майданне капеланство», як робочим, ми 
означили, слідом за активістами Євромайдану, служіння священиків, ченців, 
черниць та семінаристів, мирянського активу різних релігійних організацій, 
здійснюване ними серед учасників народного спротиву в усіх його місцях, і 
насамперед – в Києві. «Майданне капеланство» можна ще визначити як 
громадсько-революційне, адже, на відміну від військового капеланства, де 
священики працюють з вояками, чия основна функція – боронити державу від 
іноземних напасників, майданні капелани діють в умовах громадянського 
конфлікту, де, втім, не виключена складова підбурювання, а чи й допомоги з-за 
кордону.  

Військове капеланство на сьогоднішній день не є явищем новим: це вже 
традиційний вид пастирської діяльності Церков та релігійних організацій. Однак 
не всі Церкви в Україні мали суттєвий досвід як військового капеланства, так і 
капеланства «майданного»: з попереднього великого Майдану-2004 або ж з 
історичної діяльності у військових підрозділах та боївках – останнє стосується 
переважно УГКЦ. Відтак не дивно, що саме з цієї Церкви вийшло найбільше 
перших «майданних капеланів». Про це ми вже писали докладно171. «Майданне 
капеланство» для УГКЦ є, можна сказати, природнім та закономірним. Воно має 
два «прототипи»: це нині формалізована інституційна форма її діяльності – 
військове капеланство та «катакомбне капеланство» в УРСР, що по суті було 
частково подібне до теперішнього «майданного». Обидва ці протопити мають 
своїх дослідників. Видані цілі корпуси документів , що ілюструють особливості 
«катакомбного капеланства», а матеріали, дотичні військового капеланства, 
акумулюються, зокрема, на офіційному сайті Центру військового капеланства 
УГКЦ. В УГКЦ діє Департамент Патріаршої курії у справах душпастирства 
силових структур України. Ця Церква збирає матеріали і з діяльності 
«майданних» капеланів. Почалося в ній і її осмислення172.  

 

170 Див.: О.Недавня. Духовний феномен Помаранчевої революції: уроки Церков? Уроки 
Церквам? // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наук.праць. – Випуск 240-
241: Філософія. – Чернівці, 2005. – С. 51-57. 
171 О.Недавня. «Майданне капеланство» в Українській Греко-Католицькій Церкві як новітня 
інституційна форма її діяльності // Аврамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та 
міжконфесійні взаємини.– Галич, 2014. – С. 131-136. 
172 Вільчинський Орест-Дмитро. Майдан як знак // Католицький оглядач. 
http://catholicnews.org.ua/maydan-yak-znak; Євромайдан: записки семінариста // УГКЦ Львівська 
Духовна Семінарія Святого Духа. http://www.lds.lviv.ua/news/1386356672. 



 
 

                                                           

Втім, швидко зорієнтувались й інші Церкви. Так, УПЦ Київського 
Патріархату випало на цьому Майдані першій засвідчити свою позицію – 
перебування з народом, від того моменту, коли Михайлівський монастир 
прихистив побитих студентів. Знаковою епохальною подією став набат цього 
монастиря, почутий містянами вперше після часів татаро-монгольської навали, 
що він скликав киян на захист Майдану. Священики цієї Церкви Костянтин 
Холодов та Богдан Тимошенко, головний редактор видавництва РКЦ «Кредо» 
отець Микола Мишовський, лютеранський пастор Ральф Хаска, пастор Калюжний 
з синами також стали відомими майданівськими капеланами, як і десятки інших 
їхніх колег, що невтомно провадили своє служіння як у каплицях та молитовному 
наметі Майдану і з нічної морозної його сцени, так і прямо на майданівських 
барикадах та у майданівських медпунктах (серед найближчих до Майдану два 
розташувався у Михайлівському монастирі УПЦ КП та Олександрівському соборі 
РКЦ). Богословське осмислення цього унікального досвіду почали і ці Церкви173.  

В контексті даного дослідження важливо виявити саме морально-виховні 
потенції «майданного капеланства». Власне, актуальність майданного 
капеланського служіння як, зокрема, морально-виховної роботи – очевидна, бо 
ніде люди так не потребують моральної орієнтації священнослужителів, як в 
ситуації боротьби, екстремальних умов, страху та втрат, піднесення й тривалих 
зусиль – боротьби, де «лінія фронту» не така чітка й зрозуміла, як міждержавна, а 
проходить через душі й родини співвітчизників, робочі та сусідські спільноти 
співгромадян. Відтак, очевидною є й актуальність всебічного вивчення для 
релігієзнавців такого унікального явища. Маємо дослідницький талан та 
складність бути у відповідному дослідженні серед першопрохідців, наших 
колег174.  

«Майданні капелани» найпершими бачили переживання та прагнення 
учасників народного спротиву, і були першими ж їхніми наставниками у складних 
в моральному плані ситуаціях. Вони, відповідно, першими й відгукувались своїми 
моральними настановами та розмірковуваннями на всі події Євромайдану. 
Майдан покликував на морально-виховну роль капеланів рішучих та сміливих, 
адже вони діяли як серед найбільших відчайдухів Майдану (так, о. П.Бурак був 
капеланом Правого сектору), так і мали підбадьорювати менш досвідчених, 
підтримувати тих, хто сумнівався. Прикметно, що саме «майданівський 

 

173 Війна закінчиться і Крим повернеться» – Патріарх Філарет // Українська Православна 
Церква. Київський Патріархат. Офіційний веб-сайт. http://www.cerkva.info/uk/intervju/7972-
2016-01-12-11-14-47.html; Єпископ Станіслав Широкорадюк. Боже, спаси Україну. – Луцьк, ПП 
Іванюк В.П., 2014; Алексей Гордеев. Церковь на Майдане. – К.: Книгоноша, 2015; Три года со 
дня появления молитвенной палатки на Майдане. Релігійно-інформаційна служба України 
http://risu.org.ua/ua/index/blog/~gorenkof /65424]. Конфесійно спільно в УКУ відбулася 
конференція про богослов’я Майдану (Див.: Релігійно-інформаційна служба України 
http://risu.org.ua/ua/ index/ all_news/community/conferences/65483. 
174 Наприклад, Л.Филипович та О. Горкуша О. звернули свою увагу на питання діяльності 
капеланів у праці «Майдан і Церква», а також: Релігія в Україні. http://www.religion.in. 
ua/main/analitica/24364-majdan-i-cerkvi.html. 

http://risu.org.ua/ua/index/blog/%7Egorenkof
http://risu.org.ua/ua/%20index/
http://www.religion.in/


 
 

                                                           

капелан»175 о. І. Пелехатий першим публічно оголосив схвалення повалення 
активістами пам’ятника Леніну в Києві.  

«Майданні капелани» стали живими святими в очах їхньої пастви, всіх 
майданівців. Саме такі пастирі з великою літери закономірно набували серед них 
найвищий моральний авторитет, про що ми вже зазначали у наших свіжо 
здійснених дослідженнях176. Саме їхні морально-виховні настанови сприяли 
підтримці шляхетного, лицарського духу майданівців. Їхній пастирський голос, 
що він суголосно звучав від різноконфесійних та різнорелігійних колег у 
періодичних молитвах, порадах і розрадах зі сцени Майдану і в майданівських 
капличках та прямо на барикадах, був, можливо, більш ефективним за служіння в 
мирних умовах та звичайних локаціях. Важливо відзначити також, що дуже 
плідною новацією було й те, що активні в Інтернеті «майданівські капелани» 
ретранслювали всю свою діяльність на максимально широке поле, включно із 
міжнародною аудиторією (зокрема, через Фейсбук та інші ресурси, наприклад: 
Dymyd Mychajlo’s stream on SoudCloud. https://soundcloud.com/dymyd-mychajlo 
(аудіо-записи).  

Починаючи з перших смертей активістів на вул. Грушевського (в січні 2014 
р.) та після кульмінаційних, найтрагічніших днів протистояння на Майдані (18-20 
лютого) функції «майданних капеланів» впритул наблизились до функцій 
капеланів військових. Якщо спершу їм доводилося розбирати сумнівні для 
частини віруючих у моральному плані ситуації, чи можна брати в руки зброю, 
опиратися владі, бити і т.п., то надалі їм довелося давати раду і з 
посттравматичним синдромом, що накривав учасників народних протестів, 
постраждалих та свідків загибелі та мук побратимів177. З початком же російської 
агресії багато майданівських капеланів ставали капеланами військовими. Тож, 
набутки морально-виховної роботи майданного капеланства швидко придалися і 
продовжилися у капеланстві військовому178, а також і у волонтерстві цілими 
парафіями та спільнотами, опіці біженцями та мешканцями окупованих 
територій179.  

Подібне у «майданному», «катакомбному» та військовому капеланстві як 
формі морально-виховної роботи – розгляд морально складних ситуацій в 
екстремальних умовах, діяльність у згромадженнях вірних поза звичними їх 

 

175 Пелехатий Ігор. Ері антихриста настає кінець // Релігійно-інформаційна служба України. 
http://risu.org.ua/ua/index/blog/~ igor.pelekhatyy/54589. 
176 Недавня О. Церковно-релігійний фактор Євромайдану в оцінках його учасників та 
прихильників (ч. 3) // Релігійно-інформаційна служба України. 
http://risu.org.ua/ua/index/studios/studies_ of_religions/55245. 
177 Отець Петро Буряк: «Політкоректність – не для мене» // Бандерівець. 
http://banderivets.org.ua/otets-petro-burak-politkorektnist-tse-ne-dlya-mene.html. 
178 Військове капеланство // Капеланство.info. Інформаційний портал капеланського служіння. 
http://kapelanstvo.info/index.php?mod= page&id=newsmillitary. 
179 Настоятель парафії УГКЦ в Луганську: «Священик має бути там, де його парафіяни» // 
Релігійно-інформаційна служба України. http://risu.org.ua/ua/ index/ 
exclusive/events_people/62024. 
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локаціями, вихід далеко за усталену в звичному мирному житті тематику, 
необхідність давати моральні настанови й поради в колективах, як правило, 
поліконфесійних та полісвітоглядних, у можливій співпраці з іноконфесійними та 
інорелігійними колегами.  

Релігієзнавцям варто уважно досліджувати феномени «майданного» та 
військового капеланства, адже відповідний аналіз може бути продуктивний не 
лише у дослідженнях його як своєрідної форми морально-виховної роботи 
Церков, але й у контексті вивчення практичної міжконфесійної взаємодії, 
актуальних відгуків Церков на гострі суспільні виклики сьогоднішньої доби. 

Таким чином, здійснений аналіз інструментарію практичної морально-
виховної роботи релігійних організацій України, традиційного та новаційного у 
відповідній їхній діяльності, в контексті їхніх пошуків ефективних відкликів на 
актуальні моральні виклики розвитку українського суспільства, дозволяє 
виснувати наступне: 

1. В сучасному глобальному полірелігійному та полісвітоглядному світі, 
коли у все більшої кількості людей з’являється доступ до різноманітної історичної 
та актуальної інформації стосовно різних релігійних традицій та релігійного 
життя, в умовах свободи совісті та релігієвибору, релігії є одними з можливих 
чинників формування моральності особи. Але фактично у ситуаціях кризових, 
екзистенційно драматичних або й трагічних, яких не стало менше в секулярному 
світі, релігії, релігійні інституції можуть виступати чи не єдиними та все ж 
найбільш консенсусними (для певних людських спільнот та анклавів) 
авторитетами, що морально орієнтують та наставляють. 

2. У цьому вони застосовують весь доступний їм арсенал засобів, як 
традиційних, так і новаційних, при чому у традиційні напрямки й форми можуть 
вноситися новаційні прийоми, а у творенні нових – застосовуватися традиційні, 
місцеві, притаманні даній релігії, та запозичені, іноземні та іноконфесійні. Спроби 
відродження морально-виховної функції традиційних релігійно-духовних 
обрядових традицій (календарно-святкових, родинних, громадських тощо) 
проходять у конфронтації або, навпаки, творчій взаємодії з новими, що 
проникають з навколишнього світу.  

3. Виникають і нові сфери морально-виховної діяльності (наприклад, 
екологічна), суттєво оновлюються традиційні (біоетика), відроджуються відносно 
давно незапитувані (майданівське та військове капеланство в Україні). Найбільш 
революційною новацією останніх років в морально-виховній діяльності Церков та 
релігійних організацій є її вихід в Інтернет і, особливо, в соціальні мережі, що 
дозволило не просто розширити її рамки і контингент, але й, завдяки небувало 
масштабному виходу на різнорелігійну та різносвітоглядну аудиторію й легкості 
та оперативності комунікації, спонукає до нагального осучаснення релігійних 
інституцій взагалі та їхньої морально-виховної роботи зокрема. 

4. З сучасними моральними викликами розвитку українського 
суспільства, спільними з іншими сусідами по Ойкумені та особливими, краще 
справляються ті діючі в Україні релігійні організації, які знаходять доцільний 
баланс відродження традиційних, автентичних морально-виховних засобів та 



 
 

творчого освоєння нових, як породжених на власному ґрунті їхніми вірними, так і 
запозичених, міжнародних, іноконфесійних, та діють згідно націєдержавних 
інтересів українцв (УПЦ КП, УГКЦ, РКЦУ, українські п’ятидесятники, меншою 
мірою – низка інших протестантських Церков. Це також можна віднести – для 
їхнього контингенту – до частини мусульман України, однак відповідні 
дослідження малочисельно представлених в нашій державі релігійних організацій 
– справа майбутнього). Утім, практично для кожної Церкви та релігійної 
організації у цій справі є ще велике поле для вдосконалення.  

 
 

2.3. Релігійно-церковний чинник в патріотичному вихованні. 
 
Доволі строката палітра сучасних функцій релігійного феномену - як у світі 

загалом, так і в Україні зокрема - обумовлюється злободенними потребами 
суспільства. Поруч з суто традиційними, з’являються чи відроджуються такі 
функції (або ж такий набір та поєднання функцій), котрі покликані часом у тій чи 
іншій спільноті. В Україні нині спостерігається актуалізація тих із них, котрі є 
найбільш затребувані у важких умовах зовнішніх та внутрішніх проблем. При 
цьому на одному із чільних місць опинилась функція патріотичного виховання, 
що спонукало науковців звернути на це особливу увагу. Нагальність дослідження 
ролі релігійно-церковного чинника у патріотичному вихованні не потребує 
довгого доведення в умовах важкого опору України навалі «русского мира», тепер 
вже не лише інформаційній, духовно-культурній, але й у вигляді агресії, що 
набула підступних форм неоголошеної «гібридної війни».  

Такі складні часи, у які нам випало жити і працювати – це нагода для 
очищення душ, суспільних відносин та відповідної термінології. Пострадянське 
покоління ще пам’ятає «документи партії та уряду», де виховання патріотизму 
фігурувало як обов’язковий офіціоз, натомість покоління молодші нині відкрили 
для себе навальне й переконливе виховання і самовиховання патріотизму у 
жорстких та жорстоких умовах зовнішньої агресії. Водночас сучасним 
поколінням пощастило побачити (і вже не поодиноко, як це могло бути в СРСР) 
реальну роль релігійно-церковного чинника у такому вихованні, особливо яскраво 
- починаючи від Майдану і набату Михайлівського монастиря і продовжуючи в 
АТО - з його капеланством та волонтерством цілими парафіями та 
прицерковними оранізаціями. Патріотизм до Батьківщини знов набуває для 
багатьох не декларативного, а персонально-вистражданого значення та духовної 
цінності, і про прояви такого патріотизму ми чуємо щодня.  

Разом з тим, сьогодні це поняття особливо вільно вживається і щодо 
професійного, кланового патріотизму, патріотизму щодо ідей, меншин та навіть 
хобі. Любов та відданість, прихильність і бажання жити у певному середовищі, 
вести певний спосіб життя й займатися певною справою – це характеризує такі 
різноманітні різновиди патріотизму. Одні з них людина вибирає сама (хоч і не без 
більшого чи меншого впливу оточуючого середовища), інші, здавалося б, 
природні для всіх та мають виростати з дитинства, але практично потребують як 



 
 

                                                           

цілеспрямованого виховання, так і самоосвіти й праці над собою. В даному 
розділі йтиметься про патріотизм як почуття любові до Батьківщини-України та 
співвітчизників, що обумовлює й відповідну діяльність, зокрема й участь у 
вихованні такого патріотизму Церков та релігійних організацій.  

Справді, серед чисельних проблем сучасного українського суспільства 
однією з найбільш нагальних (та життєво необхідних бути вирішеними для 
майбутнього українців) є проблема формування патріотизму як відповідальної, 
діяльної любові до Батьківщини. В нас, українців, немає часу «розкачуватися» у 
цій справі, оскільки йдеться про виживання держави, країни, народу. Отож 
важливими є зусилля всіх чинників, котрі мають відповідний потенціал і здатні 
сприяти вихованню патріотизму не декларативного та «казенного», а 
невіддільного як від духовних цінностей, так і від повсякденних справ. Серед 
таких чинників є Церкви та релігійні організації.  

Різні аспекти проблематики ролі релігійно-церковних чинників у 
патріотичному вихованні громадян давно перебувають в зоні виправданої уваги 
українських світських науковців та представників Церков. Серед релігієзнавців це 
– А.Колодний180, Л.Филипович181, В.В.Шевченко182, П.Ю.Павленко183, 
С.Здіорук184, В.Єленський185, В.Докаш186 та ін. Певну увагу РКЦ та 
протестантським Церквам у цьому плані приділив П.Л.Яроцький187, останнім – і 
М.Черенков188. Аналізували й ми в різних контекстах відповідний зріз буття 
християнських конфесій в Україні. 
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чіх працях.  

                                                           

Також слід вдячно згадати й діаспорних дослідників: М.Кушніра189, 
В.Мельника190, С.Ярмуся191, І.Шевціва192, Д.Блажейовського193, І.Музичку194, 
котрі переймалися вивченням християнських засад українського патріотизму та 
участі Церков у патріотичному вихованні. Проте, мусимо зазначити, що досі така 
участь не була достатньо вивчена (особливо стосовно нашого сьогодення), 
відповідний аналіз не здійснювався у спеціальних релігієзнав

Природно, активізувались подібні дослідження під час і після Майдану 
2013-2014 років. Зокрема, у таких виданнях, як «Майдан і Церква»195, «Боже, 
спаси Україну…»196, «Церковь на Майдане»197, тема тієї чи іншої участі 
церковних чинників у формуванні патріотизму, в конкретних вчинках, співпраці, 
допомозі тощо розкривається на промовистих прикладах. Однак наразі лише 
почались ґрунтовні фахові рефлексії, теоретичний аналіз відповідної діяльності, 
що відбувається на наших очах. Й дана проблематика потребує окремого розгляду 
саме з точки зору функціональних можливостей Церков, що діють у нашій 
державі, та з огляду на те, на користь кого і чого ці можливості Церкви 
реалізують.  

Для здійснення такого аналізу варто насамперед зупинитися над питомим 
значенням терміну «патріотизм», типових проявах патріотизму, а також виявити 
такі сьогоднішні різновиди патріотизму, як любові до свого краю (і відповідний 
вплив релігійно-церковних чинників). Як філософське поняття, патріотизм 
усталений у наступних визначеннях: це «любов до батьківщини, відповідальність 
за її долю і готовність служити її інтересам, а в разі потреби - самовіддано 
боронити здобутки свого народу; соціально-політичний і моральний принцип, що 
в загальній формі виражає вищеназвані почуття та емоційні стани»198. Патріотизм 
називається соціально-психологічним почуттям з широкою гамою проявів: «від 
гордості за досягнення Вітчизни (в науці, економічній діяльності, спорті і т.д.), 
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поваги до історичного минулого, дбайливого ставлення до народної пам’яті, 
збереження та опанування національними і культурними традиціями до гіркоти 
переживань за невдачі і втрати рідної країни, страждань через її біди»199.  

Як бачимо, присутні два важливі моменти, ключові у розумінні формування 
(а відтак і виховання) патріотизму: по-перше, він є як тим, що ми відчуваємо, так і 
тим, що ми робимо внаслідок патріотичного почуття, а по-друге – наш патріотизм 
невіддільний від долі нашого народу; «індивідуальний» патріотизм можливий 
хіба що для Робінзонів, все життя самотніх на своєму острові. 

Академічне визначення патріотизму як філософського поняття включає 
також аналіз історичного походження цього почуття, його використання в різні 
часи з постанням держав, в різних групових інтересах. Більш докладно 
приділяється увага цим аспектам, в контексті різноманітних трансформацій чи й 
деформацій поняття патріотизму, у термінологічних постулюваннях 
політологічних наук200. Напевно, є сенс докладніше зупинитися на такому 
проблемному комплексі в подальших дослідженнях того, як релігії й Церкви 
оцінювали, використовували та сприяли відповідним історичним метаморфозам 
патріотизму. Наразі ж важливо привернути увагу до такого нюансу філософського 
визначення патріотизму, котрий розкриває його ближчу духові релігійно-
церковного чинника потенцію: «морального сенсу патріотизму надає те, що він є 
однією з форм супідрядності особистих і суспільних інтересів, ефективним 
засобом переведення загальнолюдських цінностей на рівень індивідуальної 
свідомості»201. В цьому вбачається певний запобіжник виродження патріотизму в 
шовінізм, різні форми нетерпимості до інших народів тощо. Тобто, якраз 
Церквам, що виконують функцію ціннісного-морального регулятора, під силу 
сприяти вихованню патріотизму як любові до свого без вивищення свого над 
іншим та приниження іншого. 

Пам’ятаючи останнє, все ж слід зауважити: поняття про патріотизм як 
почуття любові до рідної землі витоково складалося таким чином, що «за 
означенням» малися на увазі люди – його носії, які поколіннями жили на своїй 
рідній землі, у своїй більшій чи меншій, по-різному політично оформленій 
спільноті, що мали спільно вироблені традиції, мову, культуру. Тобто, питомо 
людський ґрунт становлення патріотизму був етнічний. І лише з плином історії 
патріотизм як любов до Батьківщини – рідної землі, до рідної країни і держави міг 
еволюціонувати у громадян тих чи інших країн (але практично – не обов’язково у 
всіх) у патріотизм громадянський, який не конче співпадав з патріотизмом 
корінних, спадкових її мешканців, що могли бути патріотами рідного краю, але не 
тодішньої держави. Так, старше покоління пам’ятає громадян УРСР, котрі могли 
бути патріотами своєї радянської Батьківщини (з накиненою її корінним 
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мешканцям владою), однак український патріотизм вважати буржуазним 
націоналізмом. При цьому вони могли бути як українцями-манкуртами, так і мати 
інше етнічне походження.  

Такий аспект має суттєве значення для розуміння того, як відбувається 
«підміна» патріотизму природного або ж етнічного чи громадянського на 
«окупаційний», і як різні види патріотизму співвіснують та конкурують між 
собою. Це мали б зауважувати та оцінювати як різноконфесійні та 
різносвітоглядні громадяни країни, так і Церкви (у своїх соціальних доктринах, 
настановах та практиці патріотично-виховної діяльності).  

Між тим, кожна релігійно-церковна традиція має своє бачення патріотизму, 
свої нюанси ставлення до нього. Вона не завжди розводить патріотизм природний 
(або етнічний), громадянський та «окупаційний», дещо по-своєму шикує 
патріотизм у ранзі цінностей. До того ж, все це змінне, й подекуди досить суттєво, 
з плином часу: так, християнські Церкви пройшли довгий, нелінійний і 
розгалужений конфесійно шлях від катакомбних «громадян Неба» до того чи 
іншого визнання патріотизму етнічного та громадянського. Але й у стислому 
хронологічному періоді можна по-різному оперувати цим поняттям й давати йому 
різні оцінки: як наразі вигідно тим чи іншим церковним чинникам. Так чи інакше, 
«у шпагаті» між осягненням спасіння (або духовної досконалості) у небесній 
батьківщині (або нірвані тощо) та організацією гідного цій меті життя у цьому 
світі – любов до свого краю та народу все ж може чи й має не лише прийматися за 
чесноту, але й активно виховуватися, адже це логічно слідує із тих золотих 
заповідей поведінки, котрі є у головному спільними для всіх релігій. Утім, дане 
наше предметне поле, релігієзнавче, зосереджує нас на вивченні не стільки 
богословських обґрунтувань, котрі радше лишаються доступні, відомі та зрозумілі 
обмеженому колу священослужителів (чи просвітлених), скільки тієї діяльності, 
котру відповідно здійснюють релігійно-церковні чинники.  

А в них спостерігаються різні підходи до справи патріотичного виховання, 
незалежно від того, чи оперують цим поняттям взагалі. Зрозуміло, Церкви 
національні, історично присутні серед конкретного народу, більш схильні до 
відповідного патріотичного налаштування, а серед релігій та Церков міжнародних 
спостерігається досить відмінний спектр ставлення: від фактичного сприяння 
місцевому патріотизму (даного народу, громадян даної країни) як здоровому 
почуттю любові до рідного краю – до нейтрального, байдужого або й взагалі до 
визнання батьківщиною уявного духовного ареалу, а співвітчизниками – лише 
своїх одновірців. Загалом, треба відзначити, що терміни «патріотизм» та 
«патріотичне виховання» частіше можна зустріти у риториці сучасних релігійно-
церковних діячів, ніж у базових документах їхніх Церков, а в останніх, якщо і 
йдеться про суть проблематики, розглядаються радше загальні принципи та 
типовіші випадки. Однак життя, а надто з посиленням глобалістичних процесів, 
стає все складнішим, що вимагає доповнень та уточнень, зокрема і церковних 
його оцінок.  

Патріотичне виховання передбачає виховання діяльної любові до своєї 
Батьківщини, рідної країни. Здавалося б, це так природно – любити своє, рідне, те, 



 
 

що дане Богом, природою, батьками, те місце, де людина народилася і де може 
реалізуватися в особистому, родинному, суспільному житті, творчості, 
спілкуванні. Однак практично не все буває так просто: місцевий клімат та 
оточення радше буде сприяти зростанню та розвитку людини, якщо її предки 
жили на даних теренах поколіннями; соціально-культурне середовище місця 
проживання може бути по суті чужим для родини (навіть якщо йдеться про сім’ю, 
де вже не перші-другі покоління мешкають в даному краї); обставини життя 
можуть бути локально важкі чи й дуже важкі для людини з дитинства (що 
утруднює формування позитивного, а відтак бажаного й любимого образу рідної 
землі, країни). Тож, хоч психологічно більш здорово (у прямому сенсі цього 
слова) позитивно сприймати край, де живеш, фактично не всі мешканці кожної 
країни мають для цього рівні та сприятливі «стартові умови». Також і уявлення 
про те, як плекати й впорядковувати цей край згідно своїх потреб, смаків та 
прагнень (оскільки всі вони бувають надто різні в сусідів та співгромадян), 
можуть не просто суттєві відрізнятися, але й прямо суперечити одне одним.  

Відтак, як бачимо, й патріотизм у стислому значенні (любов до свого краю), 
так і - ще більше - громадянський патріотизм (любов до своєї Батьківщини – 
конкретної країни і держави), виховувати складніше в культурно неоднорідному 
середовищі, а таким воно, тією чи іншою мірою, є в більшості сучасних країн, чи 
то внаслідок складних перепитій їх історії, чи й внаслідок проблемних 
міграційних процесів останнього століття та неоднозначних глобалізаційних 
впливів.  

Непросто й узгоджувати інтереси менших і більших груп людей, котрі 
мають свій локальний патріотизм до рідних теренів, землі, міста, та їхній 
патріотизм як мешканців однієї країни або й ширшого (чи не зовсім 
співпадаючого з її історичними або сучасними кордонами) культурно-
цивілізаційного ареалу. Релігійно-церковний чинник тут може як зарадити, так і 
посилити проблеми, адже і релігійно-церковне середовище вже давно не є у 
більшості країни однорідним. При цьому конфігурації та співвідношення своїх та 
зайшлих традицій не завжди історично справедливі, добровільно витворені їхніми 
носіями та однаково конструктивні для них в індивідуальному та, особливо, в 
суспільному вимірі. 

Більш того, за доби гібридних воєн доводиться говорити і про «гібридний» 
патріотизм (хоча, явище це насправді не нове в людській історії). Такий 
«гібридний» патріотизм в Україні генетично споріднений як з імперським 
російським шовінізмом, так і з його модифікацією – патріотизмом радянським 
(навіть якщо це не визнається відповідно налаштованими «ватниками», що 
роз’їхалися нині у меншій чи більшій кількості по всіх українських землях). Адже 
це ті переселенці (та їхні нащадки), хто приїхав з РФ в УРСР, на Схід України у 
виморені Голодомором села й у промислові міста, та на західно-українські терени 
після їх приєднання до УРСР, привезли та вкорінили у місцях свого нового 
проживання не лише свої звички та мову, але й свій місцевий патріотизм – 
патріотизм до зайнятої землі як до частини своєї історичної Батьківщини, котрий 
корелює з державним російським патріотизмом, і не сприймає патріотизм 



 
 

                                                           

український (ані етнічний, ані громадянський). Така неінкультурована «діаспора», 
бува, ще й претендує на роль зразкових патріотів в країні переселення. І свою 
долю відповідальності за такий стан речей (як і свій інтерес у його збереженні або 
зміні) мають і Церкви.  

Означений «гібридний» патріотизм начебто складно оцінювати, як і 
ставлення до нього церковних чинників (та їхній вплив на формування такого 
патріотизму). Адже, з одного боку, любов до свого краю – річ позитивна, але, з 
іншого – рідний край, мала батьківщина, як бачимо, може сприйматися не 
частиною більшого культурно-цивілізаційного ареалу країни, де ця мала 
батьківщина розташована, а частиною іншого культурно-цивілізаційного ареалу, 
який може бути чужим, а то й ворожим для країни локації цієї малої батьківщини. 
Відповідно, типове ставлення до такого «гібридного» патріотизму церковних 
чинників залежить від того, чи поділяють вони його, чи позиціонуються як 
Церкви українські або міжнародні, чи духовно рідні з Церквою тієї чужої 
Батьківщини, до якої тяжіє місцевий «гібридний» патріотизм (як це яскраво 
проявляється з симпатиками та адептами «русского мира»). 

Наскільки таке явище небезпечне для українських націєдержавних інтересів 
– видно по тому, що лакуни відповідної напруги виникають не лише на 
прикордонних з Росією землях, на Сході та почасти – Півдні України, але й (хоч і 
меншою мірою) – у Закарпатті (русинський сепаратизм), тобто там, де масово 
присутні навіть не вихідці з Росії, а Церква, підпорядкована Московському 
Патріархатові (незалежно від того, як цей зв'язок з Московським Патріархатом 
називають – залежністю, єдністю тощо). І цю небезпечність годі заперечити тими 
фактами (які справді мають місце) українського патріотизму окремих священиків 
УПЦ МП та непоодиноких її мирян і цілих парафій, адже йдеться про речі типові 
й нетипові, більш чи менш характерні.  

Кілька років тому, досліджуючи роль релігійно-церковних чинників у 
виникненні та посиленні сецесіоністських конфліктів (зокрема, на Сході України), 
а ще раніше – рецензуючи курс «Основи православної культури Криму», що 
викладався в Криму, ми чітко означили ті ризики, котрі втілилися у невідрадну 
сьогоднішню реальність202. Серед них недооцінення українськими як державними 
діячами, так і громадськими активістами, вже не кажучи про ширший загал, 
значення участі цих чинників у патріотичному вихованні (його спрямуванні та 
кореляції з націєдержавними інтересами українців). Можливо, що тут спрацював 
деструктивний атеїстичний спадок чи спадок «залишкового принципу» 
фінансування та й уваги до культури доби пізнього соціалізму – так чи інакше, за 
умов посиленого ідеологічного імперського впливу та інформаційного наступу 
«Русского мира», була втрачена нагода культурної й духовної масової 
реукраїнізації східних окраїн України та Криму. Відповідні спроби були з боку 
державних чинників, були і старання українських Церков, однак вони, судячи з 
поточних наслідків, не стали системними, послідовними та наполегливими. 

 

202 Недавня О. Релігія: сецесіоністські процеси в Україні // Релігійна свобода. Наук.щорічник. За 
ред. А.Колодного та О.Сагана. – К., 2009. – С. 84-86. 



 
 

                                                           

Бракувало (і бракує) як принципової оцінки компетентними державними 
органами діяльності різних Церков, прямо чи опосередковано дотичної 
патріотичного вихованні, так і відповідних висновків, котрі втілювались би у 
конкретні рішення. Активніша, свідоміша частина громадянського суспільства 
поки що також не приділяє цій проблемі достатньої уваги, хоч випадки 
практичного «прозріння» (переходи парафій з УПЦ МП до УПЦ КП) ми все 
частіше спостерігаємо по всій Україні. І це – у той час, коли фахові експерти – 
українські релігієзнавці давно склали свої об’єктивні оцінки ситуації (у тому 
числі в результатах досліджень у замовлених державою планових темах), та 
продовжують відповідну роботу203. 

Сьогоднішні реалії постачають достатньо предметного матеріалу для 
вивчення участі Церков у патріотичному вихованні. Така участь має різні виміри, 
рівні, вияви. Варто мати на увазі: сучасна діяльність церковних чинників 
накладається на весь попередній спадок – сьогоднішні покоління через культурне 
передання невільні, навіть в умовах доступного персонального вибору світогляду 
та віри, від предківського духовного коду, звичаєвих понять та матриць 
поведінки, вкарбованих століттями перебування у зоні впливу тієї чи іншої 
релігійно-церковної традиції. Тому на персональному рівні щодо кожної особи 
діють - у тій чи іншій мірі - традиції, вплив оточення, особисті спостереження і 
досвід, водночас і великий різноспрямований інформаційний потік. У цьому 
всьому частка безпосереднього впливу Церков може бути хоч і невеликою, однак 
плідно «лягати» на вдячний ґрунт сприйняття. Цим можна пояснювати стійкість 
конфесійних симпатій, здавалося б, не надто релігійних людей та легкість 
маніпулювання ними з боку відповідних конфесійних чинників. 

Церкви та релігійні організації у своїй небайдужій до виховання 
патріотизму діяльності застосовують такий арсенал: звернення, публічні виступи 
тощо керівництва Церков та конфесійних авторитетів, активістів, зокрема і поза 
«церковною огорожею»; проповіді, богослужбова діяльність та сенсорне її 
оформлення, небайдужі для формування патріотизму; церковні ЗМІК та видання; 
світські ЗМІ та Інтернет (сайти, форуми, соціальні мережі); курси для дорослих, 
просвітницькі, соціальні, екологічні проекти тощо; періодичні та принагідні 
церковні та прицерковні заходи; діяльність різних церковних та прицерковних 
організацій, братств, сестринств тощо; недільні школи; дитячі й молодіжні 
табори; співпраця із загальноосвітніми школами та іншими навчальними й 
навчально-виховними закладами; співпрацю з дитяче-молодіжними організаціями 
(такими, як Пласт та под.); майданне капеланство; капеланську та волонтерську 
діяльність. 

Всі ці засоби й форми роботи, котрі, з більшою чи меншою активністю 
використовують всі помітні в українських теренах Церкви, зрозуміло, можуть 

 

203 «Русский мир» Кирила не для України. Збірка статей. За ред. А.Колодного. – К.: УАР, 2014; 
УПЦ (МП) все більше сприймається як антиукраїнська Церква, - Михайло Черенков // 
Релігійно-інформаційна служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ community/religion_and_policy/59894/. 
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сприяти формуванню патріотизму як українського, так і «гібридного» (а то й 
взагалі – патріотизму до іншої держави, чужого культурно-цивілізаційного 
ареалу, до віртуальної духовної спільноти), а тому мусять бути предметом 
оперативного вивчення не лише релігієзнавців, але й правничих та інших 
компетентних державних органів. 

Але було б невірним покладатися у цій надважливій справі лише на 
державні організації. Адже роль релігійно-церковного чинника у патріотичному 
вихованні, як і у становленні української сучасної ідентичності в ситуації, коли 
події навально активізують дозрівання індивідуальної, групової та національної 
ідентифікації, може лише зростати, й міра конструктивності цієї ролі залежить від 
того, наскільки небайдужі будуть до цього всі українські громадяни. 

Відтак, значення як вивчення, так і популяризації здобутих знань про 
відповідну діяльність Церков важко переоцінити. Це обумовлено ще й тим, що у 
даній царині досі побутують застарілі чи нав’язані колоніальним спадком 
стереотипи. Так, очікування ефективного виховання українського патріотизму від 
Церков української традиції, начебто, природні і правомірні. Проте і тут не все 
так просто. Адже спектр реальних можливостей (та їх реалізація) обумовлюється 
не лише відповідним потенціалом, але й багатьма «зовнішніми» передумовами, 
наявним «людським матеріалом», особливостями ближнього та дальшого 
оточення, різноманітними новітніми тенденціями культурно-духовного розвитку 
ширшого цивілізаційного ареалу.  

Здавалося б, Церкви української традиції, що виникли і розвивались серед 
українського народу (українські православні Церкви та УГКЦ), «за означенням» 
мають бути вповні успішними у вихованні українського патріотизму в незалежній 
Україні. Власне, УПЦ КП (як і по суті теперішня УАПЦ) і є її дітищами. Однак, 
як з’ясувалося з практики, мало було проголосити центром українського 
православ’я Київ як для визнання цього факту світовим православ’ям (вже не 
кажучи про РПЦ), так і для переможного утвердження серед усіх українців. 
Виявилося, що і УПЦ КП, і УАПЦ чекає велика робота - і зовнішня, і внутрішня - 
для становлення їх як Церков українських, що відповідатимуть сучасним запитам 
їхніх віруючих. І в ході такої роботи стало зрозумілим: виховання останніх 
свідомими українськими патріотами лише починається.  

Навіть не зупиняючись зараз на такому гальмівному факторі для будь-якої 
достатньо ефективної діяльності в УПЦ КП та УАПЦ, як сама наявність двох 
українських православних Церков (а тепер ще й з «відколом» від УАПЦ - 
Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (оновленої), начолі з архиєпископом 
Ігорем (Ісіченком)), що конкурують між собою, мусимо констатувати, що ці 
Церкви мають й інші суттєві труднощі у вихованні як правдивих християн, так і 
дієвих українських патріотів. Маються на увазі насамперед труднощі об’єктивні, 
спільні для усіх Церков, але в силу особливостей вітчизняного історичного 
розвитку найбільш дошкульні саме для православних. Адже як УПЦ КП, так і 
УАПЦ посіла у своїх віруючих найбільш важкий людський спадок радянського 
ґрунту: конфесійні традиції з дореволюційного минулого, вже й до радянського 
періоду тривалий час вихолощені «стараннями» московського (та 



 
 

                                                           

промосковського) православного керівництва, були майже або й зовсім втрачені у 
поколіннях другої половини – кінця ХХ ст. І навіть у тих ентузіастів, котрі на час 
відновлення державної незалежності декларували свою українськість у церковній 
та громадянській ідентичності, були як правило, більш чи менш виражено, 
присутні «родимі плями» пострадянського інфантилізму, безвідповідальності, 
меншовартості та інші. Тому у патріотично-виховній діяльності потрібно було 
починати з «азів», причому наставники самі мали вчитися й перевчатися разом з 
підопічними. 

Що стосується УГКЦ, вона має і подібні, і дещо відмінні проблеми на 
своєму шляху до вповні успішного здійснення своєї місії, у т.ч. й у справі 
патріотичного виховання. Вищезазначений пострадянський спадок мають і її 
вірні, але його важкість корелює, зокрема, з часом перебування західної України 
під радянською владою, та з імунітетом, виробленим у попередньому вкоріненні 
авторитету Церкви, загартованого у бездержавний та, особливо, у катакомбний 
період. З одного боку, на відміну від ситуації перебування цієї Церкви в 
українських теренах, що не мали своєї, національної влади, або коли УГКЦ 
взагалі знаходилась у підпіллі, умови її діяльності в незалежній Україні стали 
далеко кращі. Але це не означає, що на усіх ділянках прикладання зусиль стало 
діяти простіше. Здавалося б, варто просто підтримувати власні патріотичні 
традиції та передавати їх наступним поколінням.  

Однак, з іншого боку, реальність постала значно складнішою. УГКЦ вже не 
була серед своїх вірних по суті чи не єдиною інституцією, яка репрезентувала 
українство, єдиною вихователькою української духовності, української 
ідентичності та любові до рідної землі. Її віруючі та підростаюча зміна знайшлися 
в умовах більш чи менш вільного вибору світогляду, конфесії, занять, місця 
проживання. Частина з них, коли виявилось, що підводити економічний 
фундамент під незалежність Батьківщини ой як непросто, виїхали на тривалий, а 
то й невизначений термін на заробітки: сучасна трудова міграція, зокрема, із 
традиційно греко-католицької західної України, як мінімум не менша за 
попередню (часів СРСР) політичну. Для заробітчан та їхніх родин, у тому числі 
тих родичів (в першу чергу – дітей та старих), котрі залишились в Україні, 
питання патріотизму набувало нової проблематичності, й УГКЦ, яку із Церков 
українських, мабуть, проблема міграції вірних торкнулася найбільше204, 
доводилось це враховувати (і для віруючих за кордоном, і на Батьківщині).  

Крім того, у відродженій УГКЦ служили як ті священики, брати і сестри, 
котрі працювали у катакомбах (або й у таборах та поселеннях), так і ті, що 
приїхали з-за кордону, а також і ті, що повернулись із православ’я. Зрозуміло, 
контингенту з таким різним професійним та життєвим досвідом нелегко 

 

204 Не факт, що греко-католиків-заробітчан більше, ніж православних, однак другі рідше є 
реально воцерковлені та рідше «признаються» до своєї Церкви, особливо – в Росії, де нема 
парафій УПЦ КП та УАПЦ і куди трудових мігрантів заробітчан із традиційно православних 
родин виїжджало до останніх років, мабуть, найбільше 



 
 

доводилось знаходити потрібні підходи у духовному проводі теж строкатих за 
життєвими долями віруючих.  

Також варто мати на увазі (і це стосується діяльності всіх Церков, крім 
«прирученої» за СРСР УПЦ МП): патріотизм, як і духовно-культурна 
ідентичність, що живиться із супротиву явному поневолювачу, формується серед 
будь-якого контингенту легше, ніж тоді, коли поневолювач продовжує діяти 
підступніше, через вплив ЗМІ, п’ятої колони, експлуатацію вирощених за 
радянщини стереотипів тощо. 

Отже, коли буттю української держави та українських Церков начебто вже 
нічого особливо не загрожувало, а навкруги з’явилося стільки небачених спокус, 
такий широкий вибір можливостей: віри і конфесії, місця проживання й навчання, 
занять та захоплень, українські Церкви мали пристосовуватися до нової, по-
своєму не простішої реальності у наче ж своєму, але вже не зовсім, домі. Це й 
робилося, і природньо, що нагальні зусилля були спрямовані на відбудову мережі, 
храмів, освіти, правового статусу, зрештою, й матеріально-економічних умов 
існування. Можливо, в перші роки діяльності в незалежній Україні та тлі цих 
клопотів патріотичне виховання Церков (і для самих Церков) не виглядало аж 
таким злободенним. І ось раптом виявилось, що середні та підростаючі покоління 
як українських православних, так і греко-католиків, разом з великою часткою 
українців інших конфесійних та світоглядних орієнтацій, незрідка слухають 
російську попсу, завзято переглядають російські серіали, а згодом - і «зависають» 
в російських соціальних мережах Інтернет. 

Більшість розглянутих проблемних факторів для діяльності Церков та 
релігійних організацій (у тому числі й особливо такої, котра небайдужа для 
виховання патріотизму) тієї чи іншою мірою діяли та діють для них усіх. Однак, 
західнохристиянські Церкви, українські язичники, мусульманські та іудейські 
спільноти мають свою, відмінну специфіку. Спільним для них є те, що міра їх 
культурно-духовної опозиційності, а то й виразної (навіть якщо постійно не 
демонстрованої) окремішності від загалу – як збайдужілих обрядовірців, 
обивателів, індиферентних до релігії та Церкви або й атеїстів, так і окремих 
стійких православних та навіть підпільних греко-католиків – була порівняно 
вагомішою. Тому, можливо, ті, хто залишився у своїй інакшій релігійній традиції, 
дещо менше за пересічну масу населення підпали «орадянщинню» в культурно-
духовній сфері. Це потенційно могло сприяти згодом тому, що такі особи і такі 
релігійно-церковні спільноти виявились, здавалося б парадоксально, 
сприйнятливими для громадянського українського патріотизму.  

Так, негаласлива, але помітна і стала тенденція українізації РКЦ у період її 
відродження та розвитку в незалежній Україні обіцяла відповідні плоди, і два 
останніх років додали науковцям багато матеріалів для їх вивчення. Ба більше – 
ширшому українському загалові. Донедавна аудиторія РКЦУ була досить 
кулуарно обмежена конфесійним колом. І от, зі сцени Майдану українці – 
безпосередні його учасники та всі глядачі численних прямих ефірів побачили і 
почули патріотичні слова підтримки, поради та розради представників і цієї 
Церкви, відчули їхню допомогу прямо на барикадах під час штурмів, 



 
 

підкріплялись смачними гарячими обідами Мальтійської кухні, молилися поруч з 
мирянами-активістами, що цілодобово чергували на Майдані, а чи не 
найвпізнаванішим духовним символом Майдану (а пізніше і АТО) стали білі 
розарії, розповсюджені з майданівської каплички.  

РКЦ знайшлася в сучасних умовах в особливому становищі: будучи 
Церквою не (суто) українською (тобто не такою, що історично формувалася саме 
й лише в українських теренах), а міжнародною, вона є витоково європейською, й 
відіграла дуже суттєву роль у формуванні європейської ідентичності та 
європейського патріотизму. І зараз вона діє у нашій державі, громадяни якої 
виборюють (хоч і не всі) своє право на свій природній європейській розвиток та 
вчяться дієвому патріотизму. Це – досить вигідна ситуація для діяльності РКЦ 
(зокрема й особливо такої, що містить патріотично-виховну складову), котра від ІІ 
Ватиканського собору активно інкультурується в усіх місцях свого служіння, а за 
роки незалежності України активно поповнюється українцями, у тому числі й 
такими, що не мають відповідного конфесійного коріння, натомість відчувають 
себе частиною європейського культурно-духовного ареалу. Тому ця Церква 
водночас може сприяти вихованню громадянського українського патріотизму та 
культурно-духовного патріотизму європейського, формуванню відповідального 
громадянина України як європейської держави.  

Чи можна зараз говорити відносно цієї Церкви про її польський патріотизм? 
На наш погляд – можливо, так, якщо йдеться про зрозуміли історичні сентименти 
чи симпатії, й ні – якщо йдеться про якісь вагомі речі, коли б патріотизм до 
польської прабатьківщини (в кого він є) дійсно заважав би сучасному патріотизму 
до Батьківщини України (підкреслюємо, мовиться про явища типові або 
нетипові). Власне, в сучасному світі Польща не лише не має реальних зазіхань на 
націєдержавні інтереси України, але й часто виступає її «адвокатом» перед 
європейською та світовою спільнотою. Якщо можна казати про те, що колись 
«польська презентація» європейського шляху була для українців, м’яко кажучи, 
не найкорисніша, то тепер Польща (разом з іншими колишнім сусідом по Речі 
Посполитій, Литвою), скуштувавши російського імперського чобота та радянську 
«опіку», куди краще розуміє Україну і є ближчим її союзником, ніж європейські 
країни «старої демократії». Природня (невелика серед усіх конфесійних) кількість 
видань та заходів, котрі є в РКЦ польською (як і ще менша – іншими мовами 
національних меншин в Україні) не несе якоїсь загрози розмиванню української 
ідентичності – в кого вона є – і не може створити якогось навіть потенційно 
сецесіоністського анклаву в Україні. Важливо, що інкультураційна постава РКЦ 
вживатися в українську культуру, в український контекст виявляється і у 
повсякденній церковній діяльності, причому не лише останні два роки (і це ми 
докладніше розглянемо нижче, прослідковуючи конкретні види і форми 
діяльності Церков, через які вони здійснюють патріотично-виховну діяльність). 

Що стосується Церков протестантських, в аналізованому проблемному полі 
ситуація з ними неоднорідна та змінна. Спільним принаймні для їх більшості є те, 
що вони в цілому лояльні до Української держави. Зауважимо, що протестанти ще 
в радянській Україні були чи не найбільш «закритими» для радянського впливу, і, 



 
 

хоч це ще зовсім не означало автоматично українського патріотизму, все ж їхній 
травматичний пострадянський спадок виявився дещо інакшим (хай їм це додало 
більше «сектантськості» та консерватизму, однак їх менше посіли типові «родимі 
плями» радянщини, про які йшлося вище). А це дозволило принаймні частині 
протестантів порівняно неважко сприймати громадянський український 
патріотизм. В багатьох протестантських храмах давно стояли українські державні 
прапори, а навіть на їхніх хористах нерідко були вишиванки, хоч про якесь 
послідовне і повне слідування українським питомим духовним традиціям 
говорити не надто доводиться. 

Протестантські Церкви можуть виглядати цілком сучасним варіантом 
українських духовних громад, варіацією релігійно-духовного розвитку сучасних 
українців, що можуть бути патріотами своєї держави, однак деякі з них 
«спіймалися» у пастку, котра могла народитися саме в такій церковній традиції, 
котра не має лише одного національного лідера (не діє лише в одній країні) або 
одного конфесійного лідера, авторитет котрого вищий за авторитет світських 
керівників держав розповсюдження. Мається на увазі, що ті протестантські 
Церкви, котрі знаходяться у спільних з російськими об’єднаннях (як от баптисти 
та адвентисти), так і не вийшли з конфесійної євроазійської матриці «Чия держава 
– того і релігія», от тільки державою цією так і залишилась правдива спадкоємиця 
СРСР – Росія. Останні пару років, попри їхню драматичність для України, дали 
таким протестантським Церквам шанс переглянути свою поставу; чи вони таким 
шансом скористаються – покаже час. Певну надію на позитивний для українських 
інтересів розвиток подій дає той факт, що частина протестантських Церков, котрі 
раніше (за часів СРСР та його розпаду) були в подібній організаційній ситуації 
(зокрема, п’ятидесятники), давно відмовились від спільних з росіянами структур. 
Бо ж працьовиті, сім’янисті протестанти, що ведуть здоровий спосіб життя, 
власне, були б не гіршими українськими патріотами. 

Ті протестантські Церкви, котрі виникли й діють в Україні та 
позиціонуються як українські, хай і маючи ареалом походження (та відповідну 
спорідненість) європейські країни, уникли вищезгаданої специфічно конфесійної 
проблеми, і більш чи менш помітно й успішно плекають у своїх вірних 
громадянський український патріотизм – принаймні у тих, хто не виїхав до 
прабатьківщини як представник відповідної національно-релігійної меншини. Це 
насамперед українські лютерани, про дотичність яких до патріотично-виховної 
діяльності йтиметься нижче. Від таких протестантських Церков теж певною 
мірою очікується, як і від РКЦ, плекання водночас і європейського патріотизму. 

Значна кількість протестантських, неохристиянських та харизматичних 
Церков і релігійних організацій, що постали у другій половині минулого та вже в 
нинішньому столітті, працюючи із, знову-таки, поколіннями пострадянськими, 
стикаються з аналогічними описаним проблемами «людського матеріалу», однак 
мають більше вчорашніх неофітів, котрі не надто переймались пошуком саме 
українських духовних традицій. Якщо і можна говорити про якусь поставу до 
патріотичного виховання у таких спільнотах – то це виховання громадянського 
патріотизму. Останнє стосується частини іудейських та мусульманських громад, 



 
 

                                                           

серед яких є й ті, що підкреслюють таку свою поставу елементами українського 
антуражу, і, що особливо цінно – практичною патріотичною діяльністю, як от 
допомога воїнам АТО (наприклад, волонтерки з Ісламського культурного Центру, 
що в Києві205).  

Окремо слід зупинитися на відповідній позиції громад язичників, що діють 
в Україні. Українські язичники, зрозуміло, усіляко наголошують свій патріотизм і 
виховують його у своїх членах (це - РУНВіра, Собор Рідної Української Віри, 
Об’єднання рідновірів України (Українська Рідна Віра), Руське Православне 
Коло, громада «Трійця», громада «Руси», духовний язичницький цент «КРУК»). 
Однак український патріотизм в їхньому розумінні залишається надто 
ексклюзивним, що протистоїть всім іншим, «невластивим», «накиненим», 
«непитомим», і така певна конфронтаційність робить його дещо обмеженим, а 
відповідну діяльність українських язичників – незручну (ані для них, ані для 
інших) для співпраці. Що ж до ще менш чисельних течій язичників-слов’ян, то в 
даній проблематиці вони почасти поділяють долю баптистів та адвентистів, які не 
вивільнились від «братського союзу» з росіянами, євроазійства подібного 
православному «русскому миру» (це - Схорон єж словен (Єднання всіх слов’ян), 
«Союз славянских общин», Дрєвнерусская Інгліїстіческая Церковь Православних 
старовєров-інглінгов), а почасти – особливо не акцентують патріотично-виховну 
діяльність, принаймні – прямо дотичну актуальному часові (Родове Вогнище 
Рідної Слов’янської Віри та Великий Вогонь). 

Нарешті, східні та різні екзотичні релігійні течії в Україні, що залишаються 
досить маргінальними явищами, не демонструють якогось прагнення до 
виховання українського патріотизму, обмежуючись хіба що лояльністю до 
української держави та – в особах поодиноких членів та громад – здійснюючи 
окремі, без сумніву, патріотичні вчинки, як от участь у Майдані та в 
добровольчих батальйонах в АТО, благодійні чи волонтерські діяння.  

Найскладніше становище в контексті досліджуваної проблематики в УПЦ 
Московського Патріархату. Її вище керівництво (хоч як називати підлеглий 
зв'язок цієї Церкви з Московським Патріархатом), основи соціальної доктрини та 
підходи до стосунків з іншими Церквами, якими вона має керуватися, 
знаходяться, вироблялись та контролюються зі столиці держави, котра веде 
проти України неоголошену «гібридну» війну. Йдеться про Церкву, для якої 
характерне пряме, агресивне чи опосередковане, м’яке та завуальоване 
просування в Україну «русского мира», і цього факту та усього, що з нього 
практично випливає та має випливати, ніяк не міняють український патріотизм 
(чи й навіть його виховання) в окремих парафіян, парафій та 
священослужителів. Адже йдеться про речі типові й нетипові, більш чи менш 
масові, достатньо проаналізовані науковцями206. Якщо до початку розв’язаної 
Росією агресії частина науковців вважала, що, оскільки в Україні проживає 

 

205 Мусульмани помогают раненым // Арраид. - №2 (183) 2015. – С. 1. 
206 Зокрема: «Русский мир» Кирила не для України. Збірка наук.статей. За ред. А.Колодного. – 
К., 2014.  



 
 

                                                           

певна кількість росіян та російськоцентричних, котрі є і залишаться адептами 
цієї Церкви, вона могла б тут працювати під властивою назвою РПЦ, то тепер і 
таке рішення видається сумнівним, хочеться комусь такого компромісу чи ні. 
Адже «служити двом панам» ще нікому не вдавалося, а згодом вірогідно, що 
лояльно чи й патріотично до України налаштована частина цієї Церкви у той чи 
інший спосіб знайдеться в українській православній Церкві, а діяльністю тієї 
частини, що залишиться при «русском мире», будуть вимушені зайнятися 
компетентні українські державні органи (і відповідні рекомендації207 озвучені 
нашими колегами з Національного інституту стратегічних досліджень при 
Президентові України). Надалі ми, справедливості ради, згадаємо певні 
моменти у діяльності тих чи інших чинників УПЦ МП, котрі можна розглядати 
як патріотичні. Однак більшість її прихожан складають або 
російськоорієнтовані, або обивателі, що не дають собі труду задуматися, куди 
ходять, а якась кількість українців, котрі здійснювали спроби українізувати цю 
Церкву, тепер почали переходити208 в українські православні Церкви, мабуть, 
через неефективність своїх зусиль. В цілому ж про патріотично-виховну 
діяльність цієї Церкви, якщо мати на увазі патріотизм український, говорити не 
доводиться. Натомість УПЦ МП – єдина в Україні Церква, чиї 
священослужителі сприяють209 «гібридному патріотизму», про який йшлося 
вище.  

Відтак, розглянувши підґрунтя, передумови та певні, конфесійно 
обумовлені особливості діяльності в незалежній Україні різних Церков та 
релігійних організацій, пов’язаної з патріотичним вихованням, повернемось до 
констатації того факту, що в ситуації пострадянської України кожна з Церков, 
що ставила перед собою завдання виховувати, зокрема, патріотичних громадян 
– ставила виразно чи хоча б сприяла цьому опосередковано – мала у цьому 
спільні та відмінні проблеми й успіхи та посідала той чи інший потенціал. 
Очевидно, що у цій царині було ще багато роботи для Церков (від керівників до 
пересічних мирян), для державних чинників та небайдужої громадськості, щоб 
релігійно-церковний чинник діяв відповідно конструктивно та ефективно. Тим 
часом вимальовувалась загроза сповзання в культурно- духовну та соціально-
політичну постколоніальну пастку.  

Майдан 2004 року, ймовірно, дещо притлумив неспокій з приводу 
«розмивання» та недоформування патріотизму українців різних конфесій та 
світоглядів. Однак, по яскравому спалахові «Помаранчевої революції» не 
сталося, судячи з подальших справ у державі, незворотнього духовного та 

 

207 Сергій Здіорук, Володимир Токман. Вичавлюючи Москву по краплині // Дзеркало тижня. - 
№ 40, 2015. http://gazeta.dt.ua/internal/vichavlyuyuchi-moskvu-po-kraplini-_.html. 
208 Від УПЦ (МП) до УПЦ КП: інтерактивна карта переходів // Релігійно-інформаційна служба 
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/review/61901/ 
209 Наприклад: Священик УПЦ МП відкрив пам’ятник «жертвам українських карателів» // 
Релігійно-інформаційна служба України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_ news/community/religion_and_ policy/61230/. 
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націєдержавного пробудження українців: такі по суті антипатріотичні (чи 
принаймні апатріотичні) речі, як корупція, хижацька експлуатація природи та 
пошук індивідуальної кращої долі у краях, де тамтешні мешканці патріотично 
розбудували добробут у власних державах, продовжилися. Це турбувало 
Церкви, частина їхніх очільників періодично видавали злободенні спеціальні 
Звернення210. Ставало все очевиднішим, що патріотизм поза екстремальними 
умовами (коли відповідна мобілізація українців є досить високою та 
оперативною) не відтворюється автоматично і не охоплює вповні всі аспекти 
життя громадян, зокрема, й віруючих. 

Під час останнього Майдану і з розгортанням неприхованої російської 
агресії знов відбувся потужний патріотичний сплеск українців. Проте, оскільки 
все ж військові дії ведуться на порівняно невеликій території України, для тих, 
кого події АТО не зачепили буквально особисто, ця екстремальна ситуація є 
відносно дистанційною, тобто поєднує в собі психологічні особливості як 
безпосереднього включення (у першу чергу для тих, чиї рідні та близькі 
воюють або проживають на територіях здійснення АТО, стали біженцями), так 
і більш опосередкованого (для всіх інших). Віідтак вона виявилася розтягнутою 
на тривалий час, набула «розхолоджуючі» моменти рутинності, коли знов 
«обставини змушують» брати-давати хабарі й т.д. Тому, закономірно, нинішня 
діяльність Церков, спрямована, зокрема, на патріотичне виховання своїх 
вірних, включає як «повсякденно-мирні» прийоми та методи, так і 
«екстремально-військові». Ті Церкви, що загартовані Майданом, знаходять 
відповідні форми та самовідданих священослужителів та вірних. 

У ході вивчення досліджуваної тут проблематики варто ґрунтовно і 
порівняльно проаналізувати конфесійну діяльність, дотичну до виховання 
українського патріотизму: якими засобами вона здійснюється, які її методи та 
форми стосовно різних вікових і соціальних прошарків тощо.  

 
 

2.4. Патріотичне виховання в Церквах України: 
вияви, засоби, порівняльний аналіз. 

 
Відтак прослідкуємо нижче те, яким саме чином, присутні в Україні Церкви 

та релігійні організації, здійснюють свою діяльність, котра має патріотично-
виховну складову. Вище ми виділили відповідні напрямки та організаційні форми. 
То ж розглядатимемо тепер їх, групуючи за зручністю дослідження, насамперед 
настільки докладно, наскільки їхній патріотично-виховний зміст очевидний та 
відомий, звичний чи є викликом стереотипам. 

Гузар нагадав що 1) Звернення, публічні виступи та інша публічна 
діяльність керівництва Церков та церковного активу, зокрема і поза «церковною 

 

210 Зокрема, УГКЦ: велика частка документів збірки «Соціяльно зорієнтовані документи 
Української Греко-Католицької Церкви» (Львів: Вид-во УКУ, 2008), присвячена саме цій 
проблематиці. 



 
 

                                                           

огорожею». Йдеться про різні заяви, звернення - усні та письмові - з приводу 
важливих, знакових подій та явищ, дотичних націєдержавних інтересів українців, 
їх культурного й духовного розвитку, збереження їхніх національних традицій та 
ідентичності. Ця діяльність, коли вона має патріотично-виховний акцент, 
особливо цінна тим, що виходить за суто конфесійне коло і дає можливість 
розібратися в наявності (а чи відсутності) патріотичної настанови у тих чи інших 
релігійно-церковних чинників для ширшого українського загалу. У такій 
публічній активності традиційно ведуть перед, що зрозуміло, Українські Церкви.  

Патріарх УПЦ КП Філарет відрізняється відповідною послідовністю та 
наполегливістю, незважаючи на посади і становище тих, до кого він звертається. 
Якщо це стосувалося необхідних напучувань, його голос міг звучати мужньо, без 
особливих дипломатичних реверансів, зокрема й тоді, коли за це були не 
виключені прямі репресії (наприклад, у промові під час останнього Майдану 
перед попереднім Президентом на Володимирській гірці211). Треба зауважити, що 
іноді одна така вчасно виголошена смілива промова, котру можуть чути українці 
онлайн (посередництвом прямого телеефіру) вчить бути реальними, 
безстрашними патріотами ефективніше за гору написаних томів. Що стосується 
УАПЦ, то подібне спостерігалося радше у публічному слові архиєпископа Ігора 
Ісіченка212, котрий є досить активний у реакції на важливі вітчизняні події. 

Протягом всьому періоду діяльності в незалежній Україні, починаючи від 
свого відродження, з вуст очільників УГКЦ були виголошені сотні промов, 
звернень тощо213, левова частка яких присвячені різним аспектам втілення 
патріотизму: як під час кризових чи й екстремальних моментів сучасної історії 
нашої держави, так і в по-своєму не менш важливих ситуаціях повсякдення – 
щодо виховання дітей, навчання, самоосвіти громадського життя та ін. Останні 
кілька років дали чи не найяскравіші такі зразки: сміливий патріотизм спільноти 
Українського Католицького Університету, що перша оголосила214 громадську 
непокору старій владі, промови священнослужителів УГКЦ на всіх Майданах 

 

211 Сьогодні на подячному молебні на Володимирській гірці Президенту побажали мудрості, а 
суддям – совісті // Релігійно-інформаційна служба України. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua /index/all_news/state/national_religious_question/54701. 
212 Наприклад: Архієпископ УАПЦ Ігор Ісіченко: «Не може бути державної ідеології без 
усвідомлення нашого місця у спадкоємному зв’язку поколінь українців» // Агенція релігійної 
інформації. – 2002. – № 8. – С. 10; Інтерв’ю архиєпископа Ігоря Ісіченка журналістові газети 
Нація й держава [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.uapc.org.ua/ua/?newsId=717.  
213 Соціяльно зорієнтовані документи Української Греко-Католицької Церкви (1989-2008). – 
Львів: Вид-во УКУ, 2008. – 709, [1] с.; за наступні роки численні аналогічні матеріали 
регулярно розміщуються на офіційному інформаційному сайті УГКЦ: Інформаційний ресурс 
Української Греко-Католицької Церкви [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://news.ugcc.ua/ , а також – на сайті Медіаресурс Українська Греко-Католицька Церква 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ugcc.tv/. 
214 Заява Українського католицького університету про громадянську непокору // Український 
Католицький Університет. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ucu.edu.ua/news/10902.  
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України, вражаючий виступ215 Глави Церкви Святослава про те, «що пастир має 
пахнути своїми овечками» (продимленими палаючими барикадами) тощо.  

Не можна не відзначити того, що протягом останніх років почастішали 
патріотичні акценти в офіційному слові Римо-Католицької Церкви України. З 
трибуни Майдану священослужителі РКЦ виступали не менш часто, ніж колеги з 
інших Українських Церков (це стосується і найбільш небезпечної і важкої «Нічної 
варти»). Виразним українським патріотизмом відрізняється, зокрема у своїй 
публічній посадовій діяльності, владика Станіслав Широкорадюк. Дуже слушно 
саме він тепер є Харківсько-Запорізьким єпископом-ординарієм (мабуть, в 
найбільш складній дієцезії з огляду на події АТО), й засвідчував перед нами, що з 
тамтешньою паствою ще треба працювати в плані виховання патріотизму (і це він 
активно робить). Ніколи цей єпископ не був помічений у прислужництві або 
бодай запобіганні владі. Саме він бере на себе не надто вдячну працю відверто 
доносити216, можливо, незручні речі й до тієї влади, котру виніс на політичний 
Олімп Майдан. Владика Станіслав не одинокий у своєму чіткому українському 
патріотизмові: нинішній його єпископ-помічник у тій же дієцезії Ян Собіло також 
відзначається своєю відповідною рішучістю217. Однак, маємо зауважити, що 
частина звернень ієрархів РКЦУ почасти нагадували (під час Майдану) «всеїдні» 
та неконкретні заклики до миру та примирення, котрі більш характерні для 
частини протестантських спільнот та УПЦ МП (напевно, це залежить від того, хто 
саме брав участь у складанні того чи іншого документу Церкви). Вірогідно, що, 
враховуючи згадану тенденцію українізації цієї Церкви, питання виразності 
патріотизму її очільників в Україні – це питання часу. Прикметно, що саме РКЦУ 
2016 року перша звернулась218 до своїх вірних з нагоди Дня Захисника України, 
який вперше офіційно відзначається 14 жовтня. 

Серед протестантських Церков порівняно більш помітна позиція 
українського патріотизму, оприлюднювана через їхніх лідерів, характерна для 
п’ятидесятників та баптистів. Адвентисти ж та, як правило, неопротестантські 
спільноти таку не демонструють. Переконливі як громадянські патріоти пастори, 
утім, з’являються в різних протестантських течіях та доносять свої погляди 
публічно, як от, наприклад, єпископ Анатолій Калюжний - Голова Ради Собору 

 

215 Прес-конференція Блаженнійшого Святослава після листа погрози від Мінкульта // 
Youtube.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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незалежних євангельських Церков України219. Те саме стосується і одного з 
лідерів мусульман України Саіда Ісмагілова - муфтія ДУМУ УММА. Українських 
язичників та іудеїв практично мало чутно в публічному просторі. Відзначимо, що 
констатація малої, недостатньої для української громадськості публічності у будь-
якій своїй конфесійній діяльності протестантських (або інших) Церков не 
обов’язково означає, що в них (зокрема, в настановах їхніх лідерів) зовсім не 
присутня патріотично-виховна складова. Однак у їх же інтересах, як і в інтересах 
всіх свідомих українців, робити її (якщо вона наявна) відомішою, на що вже 
звертали увагу наші колеги220, включено обізнані з відповідною ситуацією.  

Для публічної діяльності очільників та представників УПЦ МП не є 
характерними патріотично-виховні моменти, якщо говорити про патріотизм 
український (принаймні з тих пір, коли упокоївся митрополит Київський 
Володимир Сабодан, що було дозволяв собі окремі відповідні пастирські 
настанови221). Обережність, абстрактна примирливість (без засудження того, хто 
мир порушив та порушує), «і Вашим, і нашим» - ось ті прикмети, які притаманні її 
позиції, коли події просто змушують сказати у дотичній тематиці бодай щось (як 
це було під час Майдану). Черговим апогеєм в ілюстрації істинного ставлення цієї 
Церкви до українського патріотизму та українських націєдержавних інтересів 
стала публічна демонстративна (відома на весь світ) відмова її очільників 
вшанувати українських героїв АТО вставанням під час урочистого зібрання в 
Київській опері222.  

2). Проповіді, богослужбова діяльність та сенсорне її оформлення, 
небайдужі для формування патріотизму. Як у проповідях священики можуть 
робити ті чи інші наголоси, котрі сприяють вихованню патріотизму – зрозуміло. 
Така практика побутує в українських Церквах, а також і в РКЦ та протестантських 
(принаймні, їхній частині), в українських язичників та в частині мусульманських 
громад. І йдеться не тільки про казання на патріотичні свята та знакові події: не 
менш важливим є, коли у повсякденних проповідях звертається увага на ті 
актуальні моменти в буденному житті громади, котрі стосуються належного (або 
неналежного) духовного ставлення до багатьох проблем як особистого, так і 
спільнотного життя – і саме у їхньому взаємозв’язку, усіляко наголошується 
необхідність практичного втілення патріотизму. Щоб полегшити таку роботу для 

 

219 Найбільший злочин сьогодні – бути байдужим. Анатолій Калюжний про події на 
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своїх священнослужителів, в УГКЦ у кінці 2014 року навіть виданий новий 
порадник Комісії «Справедливість і мир» під назвою «Виховання мирян до 
суспільно-політичного життя»223.  

Однак й інші аспекти богослужбової діяльності можуть сприяти тому ж (або 
не сприяти). Насамперед, це стосується мови богослужінь та інших 
священодійств. Так, піднесення в УПЦ КП (і в УАПЦ) української мови як мови 
богослужбової вже саме по собі постало потужним виховним засобом, який 
сприяв вивільненню українських вірних від почуття меншовартості (особливо на 
початку здобуття Україною незалежності, коли вона тільки починала у різних 
сферах звільнятися від імперського впливу), зміцненню патріотичних позицій. 
Відповідну значимість цієї мовної (як для православ’я) революції важко 
переоцінити. Українська мова богослужінь є пріоритетною в РКЦУ в цілому та у 
всіх парафіях, де нема ситуації неукраїнської мононаціональної спільноти (а якщо 
служиться двома і більше мовами, то найзручніший час виділяється саме 
україномовній, україномовних служб більше тощо). Частина протестантських 
Церков (особливо на західно-українських теренах) також вживають українську на 
богослужіннях. Очевидно, що рідною мовою послуговуються українські 
язичники. Для мусульман, інших східних та різних екзотичних в Україні 
релігійних течій користування українською не є характерним. Що ж стосується 
УПЦ МП, то українська буває лише мовою проповіді в частині парафій у західній 
та центральній Україні, тоді як мовою богослужінь залишається церковно-
слов’янська з російською вимовою. Тут слушною була репліка митрополита 
Іларіона (Огієнка): якби цю церковно-слов’янську почули Костянтин і Мефодій, 
то вони нічого не зрозуміли б.  

Небайдуже значення для патріотичної настанови віруючих мають і 
оформлення храмів, яке містить (або не містить) українську символіку, державну 
та народну: національні кольори і прапори, вишиті рушники, традиційні святкові 
символи тощо. Вишиванки у храмах, на різних релігійно-церковних заходах – на 
одновірцях і священослужителях – також є як маркерами, так і «стимуляторами» 
української ідентичності та патріотизму, сприяючи згуртуванню однодумців та 
відповідно впливаючи на підростаюче покоління. Крім УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ, 
а ще й українських язичницьких громад, що використовують такий антураж 
традиційно, останніми роками все більше можна його спостерігати в РКЦУ. 
Побільшало вишиванок і на її віруючих-учасниках богослужінь, що відповідає 
увиразненню вростання цієї Церкви в українській ґрунт та інтереси, бажанню 
підкреслити український патріотизм її членів. Часткове збільшення подібної 
демонстраційної українськості можна констатувати у просторі протестантських 
Церков, а також і в мусульман (наприклад, у середовищі Альраїд224). 
Справедливості раді варто зазначити, що український антураж трапляється і у 
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храмах УПЦ МП (в основному в Західній та Центральній Україні). То ж міра 
переконливості такої прикмети як визначника патріотичності Церкви та її 
відповідних виховних потенцій має перевірятися всім іншим наповненням 
діяльності тієї чи іншої Церкви.  

Всі згадані моменти, присутні або відсутні в різних Церквах, нині 
зауважуються не лише їхніми вірними (а відтак відповідний вплив вже не 
обмежується суто конфесійним середовищем). Адже на богослужіннях можуть 
бути присутніми іноконфесійні родичі чи друзі, туристи, а ті чи інші релігійно-
церковні заходи можуть проходити і поза храмом чи храмовим подвір’ям 
(молебні, хресні ходи, різні освячення, здійснення різних таїнств вдома чи в 
лікарнях, інших позакультових місцях). Більш того, за сучасних умов через 
телебачення та Інтернет за всім цим можуть спостерігати скільки завгодно 
глядачів, у тому числі онлайн, порівнюючи з іншими їм відомими традиціями, у 
тому числі й оцінювати міру патріотичності конфесійної діяльності та 
спрямованість патріотично-виховного впливу.  

3). Церковні ЗМІ та література, інші видання. У періодичних та книжкових 
виданнях українських Церков багато уваги приділяється різним аспектам 
патріотичного виховання. Відрадно, що, зокрема у виданнях УПЦ КП знаходиться 
місце для докладнішого ознайомленнями з різними відповідними заходами, які 
проводить Церква, в різних куточках України, надається слово митцям, 
науковцям, громадським діячам (серед цих видань з’являються і такі, що 
поєднують богословський та світський науковий контент: наприклад, 
«Волинський Благовісник»). Те саме стосується й відомої газети «Наша віра», 
головним редактором та натхненником духовним авторитетом УАПЦ (і не тільки) 
був Євген Сверстюк (хоч сама газета не була офіційним органом цієї Церкви), а 
також і газети «Успенська вежа» Львівського Ставропігійного Братства св. ап. 
Андрія Первозваного УАПЦ. Хоча в даній сфері українським православним 
Церквам варто було б посилити роботу, зокрема, ширше популяризувати свої 
дитячі й молодіжні видання, розповсюджуючи інформацію про них не тільки 
через суто конфесійні свої канали.  

Велике число греко-католицьких видань містить ті чи інші аспекти 
патріотичної тематики, пов’язані з проблемами духовного розвитку. В цьому 
легко переконатися, полиставши каталоги таких видавництв, як «Свічадо», 
«Місіонар», погортавши греко-католицькі журнали та газети, такі як 
«Патріярхат», «Християнин і світ», «Нова зоря» та ін. Патріотично-виховна 
тематика (що особливо важливо) перманентно присутня в дитячому журналі «Сто 
талантів», котрий доступний дітям всієї України, адже знаходиться у 
всеукраїнській передплаті. УГКЦ віднедавна має вже і своє телебачення, де ця ж 
тематика проходить «червоною ниткою». Разом з тим, можливо, дещо зарано 
Церква відмовилась від свого центрального друкованого органу, яким довший час 
була газета «Мета», де патріотично-виховні матеріали були широко представлені. 
Те саме стосується і закритої нині газети «Арка», котра мала заявлену суспільну 
спрямованість та знаходилась у загальноукраїнській передплаті. Можливо, за 
браком коштів було вирішено спрямовувати їх на інші ділянки, однак, на наш 



 
 

                                                           

погляд, не було враховано те, що з розповсюдженням УГКЦ поза традиційним 
західноукраїнським регіоном в неї прибуло старших вірних з інших частин 
України, котрі мало чи зовсім не користуються Інтернетом (де ці видання існують 
в електронному вигляді).  

Абсолютна більшість видань РКЦУ – як періодичних, так і книжково-
брошурних (богослужбових і просвітницько-виховних) – україномовні та 
україноцентричні. Україномовними є дитячі й молодіжні видання, в яких 
тематика патріотизму є стало присутньою, зокрема в дитячих та молодіжних – 
акцентованою хай і не дуже наголошено, але дохідливо. Прикметно, що з 
останніми ця Церква також вийшла на загальноукраїнський рівень у передплаті 
(зокрема, «Водограйчик» для молодших дітлахів та «Водограй» для середнього 
віку дітей та підлітків).  

Цього не можна сказати про всі протестантські Церкви. Хоч у виданнях їх 
частини тематика, що сприяє вихованню патріотизму, наявна (у п’ятидесятників 
та баптистів), однак в інших (зокрема, це стосується адвентистських, 
єговістських, неопротестантських видань) вона присутня мізерно мало, а то й 
відсутня практично зовсім: складається таке враження, що вони видруковуються 
для якихось прибульців, живучих деінде, а не в нашій країні з усіма її особливими 
нині проблемами. Ймовірно, тому навіть наявність їхніх видань у всеукраїнській 
передплаті та періодичне розповсюдження по поштових скриньках не додає цим 
конфесіям хоча б реальної, змістовної відомості серед ширшого українського 
загалу. Аналогічно можна сказати і про видання багатьох релігійних меншин 
України (окрім хіба що мусульманських, зокрема, тут наявною є газети «Арраид» 
і україномовна «УММА», і окремих іудейських). 

Що стосується періодичних та популярних видань УПЦ МП, то ситуація в 
них така: довший час у незалежній Україні вони були майже всуціль 
російськомовні, та відзначались, як правило, не лише відсутністю матеріалів, що 
виховували б український патріотизм, але й – рясною присутністю таких, що 
виховують патріотів «русского мира» (наприклад: газети «Мир», «Спасите наши 
души», «Триединая Русь», «Новороссийский курьер» і под.). Однак, поступово (і 
особливо в останні пару років) ситуація дещо змінювалася, принаймні зглядно: 
появилося більше (ніж було) видань україномовних, збільшилась кількість 
матеріалів, котрі демонструють причетність цієї Церкви до подій (та дій) 
патріотичної спрямованості, як от благословення вояків АТО, волонтерська 
діяльність, різноманітні краєзнавчі, екологічні, просвітницькі заходи, у т.ч. з 
участю дітей та молоді тощо. На сайті «Фестиваль православних ЗМІ» таких ЗМІ 
– десятки і сотні225. Однак, якщо придивитись до них уважніше, частина з таких 
видань стосуються переважно діяльності окремих громад у Західній та 
Центральній Україні, частина є невеликими тематичними Інтернет-проектами з 
досить скромним наповненням, а частина – взагалі викликають питання щодо 
цілковитої правомірності зараховувати їх до суто православних (як от Науково-

 

225 Каталог православних ЗМІ // Фестиваль православних ЗМІ Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://festzmi.org/catalog. 
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видавниче об'єднання «Дух і Літера»). З одного боку, можна помітити принаймні 
в частині видань певну зміну стилістики та підходів у подачі інформації – на 
більш сучасні й поміркованіші. З іншого, - ці трансформації не виглядають 
переконливими на тлі досі присутнього у виданнях цієї Церкви матеріалів 
антипатріотичного чи й українофобного змісту, та повідомлень інших ЗМІ про 
співпрацю її священослужителів з сепаратистами. Так чи інакше, згадані зміни в 
контенті ЗМІ УПЦ МП аж ніяк «не тягнуть» на свідчення системного виховання 
українського патріотизму в цій Церкві.  

4). Діяльність в нецерковних ЗМІК. Інтернет-контент Церков та релігійних 
організацій. До останнього часу тут можна було виділити переважно тільки 
принагідні виступи та інтерв’ю з патріотично-виховної тематики в різних 
світських ЗМІ помітних релігійно-церковних чинників з числа керівництва 
Церков та мирян-активістів. Без сумніву, вони були й залишаються важливим 
каналом відповідного впливу Церков, а тепер до названих каналів додалися 
величезні можливості Інтернету, чим Церкви й почали користуватися. 

Власний Інтернет-контент українських Церков патріотично-виховна 
тематика практично пронизує, будь то офіційні інформаційні сайти, інтернет-
телебачення, сайти окремих підрозділів та спільнот цих Церков. Характерно, що 
це стосується як мінімум не менше сайтів тих парафій УГКЦ, УПЦ КП і УАПЦ, 
які розташовані поза Західною й Центральною Україною, що зрозуміло з огляду 
на посилену потребу відповідної роботи саме там. Якраз на Сході й Півдні нашої 
держави українські Церкви активно співпрацюють226 з тамтешніми 
патріотичними просвітницькими осередками (музеями, бібліотеками, 
товариствами тощо). Відзначимо, що це пішло на користь, зокрема, УГКЦ (як і її 
вихід із «Галицького загомінку» на всеукраїнські терени), що в контексті 
досліджуваної тематики особливо помітно: в цілому наголоси в її патріотично-
виховній роботі стали більш сучасні, такі, що враховують специфіку та пот

 регіонів України.  
Однак останні кілька років в Інтернет-діяльності Церков та релігійних 

організацій стався величезний прорив, належно ще не оцінений, на наш погляд, і в 
них самих. Таким принциповим комунікаційним проривом став активний прихід 
(на рівні як офіційних структур та неофіційних спільнот, так і окремих парафій, 
організацій та священослужителів) в соціальні Інтернет-мережі. Це дозволило не 
просто активізувати діяльність Церков, зокрема й патріотично-виховну, але й – 
збагачувати арсенал її відповідних методів завдяки виходу на небачено широку 
всеукраїнську аудиторію. Харизматичні священнослужителі різних Церков 
буквально «завоювали» соціальні мережі Інтернет, і то не лише в колі своїх 
одновірців. Чи не першими такими «ластівками» стали в УПЦ КП владика 
Євстратій, в УАПЦ – архиєпископ Ігор Ісіченко, в УГКЦ – о.Михайло Димид, в 
РКЦ – редактор «Кредо» о.Микола ишовський, та чимало їхніх колег з різних 

 

226 Наприклад: Cлужіння Сестер Редемптористок у Чернігові // Радіо Ватикан. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://uk.radiovaticana.va/news/2014/07/18/c%D0%BB%D1%83%D0%B6% D1%96/ucr-814048; Настоятель 
парафії УГКЦ в Луганську: «Священик має бути там, де його парафіяни» // Релігійно-інформаційна служба 
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/exclusive/ events_people/62024/. 



 
 

 

ься тепер цим 
надпо

православних

тів та робити разом найнагальніші для його утвердження 
практ рави

асово освоюють Інтернет різні 
параф

 п е
 неопротестантів). Менш виразні в 

остан

у л

нський патріотизм не має нівелювати природний патріотизм титульної 
нації)

 з урахуванням певних змін, описаних вище – 
стосо

 

протестантських течій, слідом за котрими десятки і сотні талановитих на 
спілкування священиків просто навально підкорили найбільшу міжнародну 
громадську соціальну мережу Фейсбук, б’ючи рекорди по набуттю там друзів та 
читачів. Зрозуміло, Українські Церкви найактивніше користуют

тужним каналом для своєї патріотично-виховної діяльності.  
Як для Українського Православ’я, досі не надто досвідного у плані 

позитивної самореклами, то це була друга революція, за значенням як мінімум не 
менша впровадження української мови як богослужбової. Адже, з виходом на 
максимально можливо широку українську і світову аудиторію, представники 
українських  Церков (як, утім, і всіх інших) отримали небувалу досі 
можливість показувати свій реальний патріотизм, вчити йому, гуртувати 
українських патріо

ичні сп .  
Якщо відслідкувати Інтернет-дописи чинників Церков 

західнохристиянських, можна виявити дотичні досліджуваної проблематики 
характерні тенденції. Так, практично всі помітні в мережі Інтернет чинники РКЦУ 
послуговуються українською та їхній контент є рішуче україноцентричний. Це 
очевидно, якщо спостерігати, як саме і з чим саме м

ії, церковні організації та групи цієї Церкви.  
Натомість представники Церков протестантських частіше послуговуються в 

Інтернеті російською, хоч змістовна частина їхнього контенту небайдужа до 
українських проблем, зокрема і справи атріотичного виховання (ц  стосується 
п’ятидесятників, баптистів, окремих

ньому більшість неопротестантів. 
Інтернет-контент язичників радше нагадує позачасовий «паралельний» світ, 

хоч і не чужий – принаймні в українських язичників – до сучасних українських 
потреб. Українська їх орієнтованість у віртуальній формі (як і в звичному реалі) 
більше виражається у пропаганді українських духовних традицій, звичаїв та под. 
Останнє, тім, теж може бути корисно д я виховання українського патріотизму, 
служачи певним «балансиром» для контенту інших релігійно-церковних 
чинників, більше схильних до виховання громадянського патріотизму (адже 
громадя

. 
Інтернет-контент УПЦ МП та релігійних меншин в Україні у плані 

дотичності справі патріотичного виховання в цілому аналогічний іншій їхній 
конфесійній діяльності (навіть

вно ЗМІ УПЦ МП).  
5). Церковні просвітницькі, соціальні, екологічні проекти, курси. Можлива 

патріотично-виховна складова просвітницької діяльності різних Церков, здається, 
не потребує докладного описання, й обсяг та спрямування її присутності співмірні 
з присутністю такої ж складової в інших видах конфесійної активності. Ця 
складова в соціальній праці Церков та релігійних організацій може бути не така 
очевидна. Здавалося б, відношення до виховання патріотизму у соціальній 
діяльності є радше опосередкованим. Однак, різні соціальні проекти націлені на 
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витворення середовища відповідальних громадян, що і є формуванням людського 
субстрату громадянського патріотизму. Крім того, згідно особливо актуальних 
потреб часу, здійснюючи благодійницьку діяльність, релігійно-церковні чинники 
підкреслюють227, що надавати допомогу нужденним, а це зараз – тисячі біженців 
із зони військових дій, важливо і з точки зору того, що це сприяє об’єднанн

ців-вихідців з різних регіонів у їх зусиллях розбудовувати єдину країну.  
Патріотично-виховну складову може мати й екологічне виховання, як це 

можна продемонструвати на прикладі УГКЦ. Так, у відповідній праці цієї Церкви 
підкреслюється, що обов’язок берегти свою землю та все довкілля – це обов’язок 
християнина та патріота. Причому, йдеться як про природу, живу й неживу, так і 
про екологію людини, її помешкання, міста та країни. Даною проблематикою 
опікується в УГКЦ спеціальне Бюро з питань екології228, яке створене ще 2007 р. 
Якщо познайомитися з його ініціативами229, а надт  – останні  рок , то можна 
переконатися: пропонується гостро актуальна програма дій правдивого 
українського патріота із збереження ре

х виснажливої «гібридної війни». 
Різноманітні суботники з благоустрою тих чи інших територій (чи подібні 

природоохоронні заходи) відбуваються за різноконфесійною участю (у т.ч. і 
міжконфесійною), що є практичним вт

онливим його наочним вихованням. 
6). Періодичні та принагідні церковні та прицерковні заходи у т.ч. і як 

складова світських патріотичних заходів. У цьому ведуть перед, що зрозуміло, 
українські Церкви. УПЦ КП, УАПЦ та УГКЦ здійснюють молебні та інші 
богослужбові практики на честь національних пам’ятних дат (наприклад, до днів 
пам’яті героїв Крут та под.)230, зокрема – й у співслужінні з іншими конфесіями 
(частіше – це РКЦУ). Якщо йдеться про таку діяльність як частину світських 
заходів, то це розповсюджує ефект

ців, котрі не є воцерковлені. 
7). Діяльність різних церковних та прицерковних організацій, братств, 

сестринств. Абсолютна їх більшість в українських Церквах послуговується 
українською мовою та провадять конструктивну в плані впливу на виховання 
українського патріотизму діяльність (від просвітницько-історичних проектів до 

 

227 Наприклад: Допоможіть переселенцям, і вони будуть апостолами єдності України – 
Блаженніший Любомир. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://news.ugcc.ua/news/dopomozh%D1%96t_pereselentsyam_%D1%96_voni_budut_iednost%D1%
96_ukraini__blazhenn%D1%96shiy_lyubomir_72606.html. 
228 Відповідальність за створіння. Бюро УГКЦ з питань екології. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ecoburougcc.org.ua/pro-nas. 
229 Великопосна екологічна ініціатива «Екологічне навернення для порятунку створіння» 2015 // 
Відповідальність за створіння. Бюро УГКЦ з питань екології. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://ecoburougcc.org.ua/initsiativi/velikoposna-ekologichna-initsiativa-2015/1793-
velikoposna-ekologichna-initsiativa-ekologichne-navernennja-dlja-porjatunku-stvorinnja-2015. 
230 Пам'ять про Героїв Крут // Українська Православна Церква Київський Патріархат. 
Офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.cerkva.info/uk/news/kyiv/3061-kruty.html. 
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краєзнавчо-екологічних акцій). Це ж, як правило, характерно і для більшості 
таких організацій РКЦУ та аст ни протестантських Церков (крім а вентистів, 
більшості неопротестантів та єговістів, котрі послуговуються переважно 
російською мовою, хоч і можуть проводити ту чи іншу патріотичну діяльність). 
Останнє ожна з обережністю констатувати щодо окремих осередків УПЦ МП, 
хоч для прицерко них організацій цієї Церкви характерні краз речі прямо 
протилежні, (як от різноманіт

атріотичної спрямованості). 
8). Недільні школи, дитячі й молодіжні табори й гуртки, « ерко ні» садочки 

та школи. Відразу обумовимо, що останні взяті у лапки із-за того, що у 
вітчизняному законодавстві до останнього року не було прописане право Церков 
засновувати власні навчальні заклади (і створення та аналіз саме таких – це справа 
завтрашнього дня). днак в Україні вже е один рік функціонують та 
навчально- иховні заклади, засновані ізними прицерковними кол ми та 
окремими приватними особами різних конфесій та релігій, які є певним 
праобразом церковних садочків, шкіл та ВНЗ та багато у чому вже діють як такі. 
Свої інститути (де навчають крема і світським професія ) мають ГКЦ, РКЦ, 
адвентисти та баптисти, п’ятидесятники. Досить широке конфесійне 
представлення мають і недільні школи. Дитячі й олодіжні табори проводять 
УГКЦ і РКЦ, чимало протестантських Церков, хоч і менше – укр

славні Церкви, УПЦ МП, українські язичники, мусульмани та іудеї.  
Загалом, міра і спрямованість патріотичного виховно-просвітницького 

контенту в усіх цих середовищах корелює з проаналізованим вище в інших 
формах конфесійної діяльності. Наразі можна хіба що підкреслити, що не лише в 
дитяче-молодіжних закладах в українських Церквах та язичницьких громадах, але 
і в РКЦУ та низці протестантських присутня патріотична спрямованість: й нин це 
не лише вивчення українських традицій, елементи народознавства та 
країнознавства у сфері духовності та молитви за Україну

ського війська, родин учасників АТО тощо. 
Робота з підлітково-молодіжним контингентом, яка містить патріотично-

виховну складову, передбачає і більш включені форми. Так, молодь парафій, 
слухачі недільних шкіл (особливо це характерно для українських Церков), 
залучається до впорядкування цвинтарів та поховань українських героїв, учнями 
«церковних» навчальних закладів ведеться ошукова робота з опитування живих 
свідків патріотичних змагань українців у ХХ ст., здійснюється допомога 
ветеранам цієї боротьби. Останні пару

і новий переконливий матеріал.  
Утім, у даній сфері Церкви мають ще великий потенціал, розвиток якого 

буде, зокрема, прямо пропорційним р
о наповненн  їхньої роботи. 

 

231 Наприклад: Хресний хід за Януковича // Бюлетень релігійної інформації. – 2004. – № 11. – С. 
9-11. 
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9). Співпраця з дитяче-молодіжними патріотичними спілками та 
молодіжними патріотичними організаціями. Практично з самого початку 
відродження таких організацій в незалежній Україні УГКЦ, маючи відповідний 
досвід у ХХ столітті, підключилася до цієї адважливої ділянки патріотичного 
виховання молодих українців, у чому невздовзі до цієї Церкви приєдналися й 
УПЦ КП (та окремі священослужителі УАПЦ). Так, українські Церкви 
співпрацюють з найбільшою українською патріотичною дитяче-молодіжною 
організацією Пласт, опікуючись духовною ділянкою виховання її учасників, а 
незрідка – і надаючи приміщення й інші ресурси для її розвитку. Спільно з 
Пластом ці Церкви проводять різні акції, їх священики доїжджають у пластові 
табори. Аналогічна співпраця є і між УГКЦ й УПЦ КП та низкою інших 
молодіжних патріотичних

б має апеланом ре -католицького священ а232 та капеланів 
– отців з УПЦ КП.  

Нам відомі випадки і співпраці згаданих організацій та 
священослужителів РКЦУ. Крім того, РКЦУ також спіпрацює з меншою (в 
Україні) скаутською організацією, котра, як і Пласт, є «дочкою» історичного 
скаутського руху, що за часів СРСР міг розвиватися тільки поза його межами, 
був збережений в різних організаційних рамках україн ями в діаспорі, а потім 
повернувся в Україну також не в «одній іпостасі». Ця друга «Організація 
українських скаутів», як і кожна скаутська, також приділяє велику увагу 
патріотичному вихованню, так що, попри певну незручн

воєння» скаутського руху в Україні, охоплення всього його співпрацею з 
тими чи іншими Церквами йде на взаємну користь сторін.  

Що стосується протестантських Церков нам відомі окремі приклади, 
коли діти з протестантських родин приходили до Пласту, але поки ми не 
зустрічали офіційних даних щодо якоїсь співпраці цієї організації з 
протестантськими. Хоча не можна виключати випадків якоїсь відповідної 
ситуативної взаємодії (котрі, можливо, не знайшли широкого публічного 
висвітлення), однак системної такої роботи не спостерігається. Аналогічно 
можна констатувати і щодо українських зичників та УПЦ МП. Натомість 
остання робить спроби організувати власні, православні скаутські спілки, котрі, 
як нам доводилось чути від причетних чинників, також можуть сприяти 
українському патріотизмові. Одна  кількість ідповідно залучених дітей – дуже 
невелика, ця ніці тива залишається на рівні поодиноких шкіл та локацій, і не є 
загальноукраїнським яв

є (що не дозволяє перевірити фактичне ставлення до виховання 
патріотизму – якого).  

Дані щодо тієї чи іншої участі у співпраці з українськими дит
іжними патріотичними спілками та молодіжними патріотичними 

організаціями інших Церков та релігійних організацій практично відсутні.  

 

232 Християнство і націоналізм // ВО Тризуб ім. С.Бандери. 
http://banderivets.org.ua/hrystyyanstvo-i-natsionalizm.html-0.  
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Наголосимо: у співпраці між дитяче-молодіжними патріотичними 
спілками і молодіжними патріотичними організаціями та Церквами важливо те, 
що її бачать діти й молодь різної конфесійної приналежності та світоглядних 
уподобань. Протягом кількох років ми, у статусі «пластового приятеля», були 
свідками масового явища як новенькі пластуни (що прийшли в спілку «за 
компанію», поруч з домом тощо) із дітлахів із зародковою націєідентифікацією 
та елементарно-наївним рівнем духовного розвитку ставали свідомими 
українцями та членами тієї чи іншої Церкви, чиїх священослужителів бачили в 
Пласті, часом випереджаючи в одному та другому власних батьків, та ведучи їх 
за собою. Принагідно зауважимо, що вивчення співпраці Церков з дитячими (і 
молодіжними) організаціями поки не надт  розповсюджене серед аших кол г-
релігієзнавців233, а між т

ма) дослідження проблематики релігійно-церковного чинника у 
патріотичному вихованні.  

Співпрацю із загальноосвітніми школами та іншими навчальними й 
навчально-виховними немає сенсу наразі виносити в окремий пункт розгляду, 
оскільки, при недостатній розробленості та хиткості тематичної вітчизняної 
законодавчої бази, співпраця Церков та релігійних організацій зі світськими 
навчальними закладами є обмеженою (і не завжди всіма бажаною). Однак там, 
де вона все ж здійснюєть я (у вигляді уроків «християнської етики» чи 
подібних предметів, присутності священослужителів на шкільних позакласних 
заходах тощ

тів також співпадає з відповідними прикметами іншої конфесійної 
діяльності.  

10). «Майданне капеланство. Цьому різновиду капеланства, своєрідного 
пастирського служіння в нестандартній ситуаці  ми присвятили окреме 
дослідження234 докладно иявивши зміст даного явища т  порівнявши його з 
«типовішим» військовим капеланством. Власне, йдеться про капеланське 
служіння на тривалих суспільно-полі

печність і навіть трагічність, наближену або й аналогічну військовим, як 
це і сталося на Майдані 2013-2014 років. 

Священики, брати і сестри з українських Церков та РКЦУ, а також і деяких 
протестантських, мусульманських та язичницьких спільнот, відреагували на події 
дуже швидко, і протягом всього останнього Ма дану були в перших рядах його 
захисників, оберігаючи їх, втішаючи й наставляючи, та навіть намагаючись 
відповідно, пастирським словом, впли ути й на иловиків  Патріотизм вони 

 

233 Серед нечислених спеціально присвячених йому розвідок: Туєшин О. Молодіжна організація 
«Пласт» в контексті проблем застосування християнських аспектів в процесі діяльності 
молодіжних товариств // Українське релігієзнавство. – 2008. – № 47. – С 147-154.  
234 Недавня О.В. «Майданне капеланство» в Українській Греко-Католицькій Церкві як новітня 
інституційна форма її діяльності //Аврамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та 
міжконфесійні взаємини. – Галич, 2014. – С. 131-137. 



 
 

                                                           

конструктивними як для справжніх патріотів. Така діяльність, звичайно, не 
пройшла повз увагу дослідників235.  

В тодішніх екстремальних умовах УГКЦ дуже придався досвід її діяльності 
в катакомбах, водночас її представники - як священнослужителі, так і миряни - 
використовували і весь сучасний арсенал мобілізації на дієві патріотичні вчинки, 
зокрема – ресурси соціальних мереж Інтернету. В останньому не пасли задніх і 
священики УПЦ КП (як от отці Костянтин Холодов236 та Богдан Тимошенко237). 
«Майданне капеланство» для УПЦ КП розпочалось фактично ще до доленосних 
дзвонів Свято-Михайлівського монастиря: на Євромайдан, що лише розгортався, 
вже завітали священики, зокрема, УПЦ КП. Взагалі, церковному чиннику 
останнього Майдану судилося голосно заявити про себе на весь світ саме 
починаючи з тих ченців цього монастиря, котрі прийняли до себе побитих 
студентів238, не побоявшись цілком можливого тоді штурму «Беркуту».  

Такого переконливого наочного уроку патріотичного виховання з боку 
Церкви кияни не бачили з часів ординської навали. І не випадково саме після 
нього вони швидко утворили новий людський Майдан. На ньому вже постійно 
перебували майданні капелани, а перший молитовний намет, наданий 
священиком УГКЦ, ставили на наших очах кияни зі священиком УПЦ КП. З тих 
пір опіка майданних капеланів природно поєднувала духовну допомогу та 
практичні уроки патріотизму, отого самого здорового, християнського, коли 
немає більшої любові, ніж покласти життя за своїх друзів та рідних. 
Священнослужителі всіх Церков, присутніх на Майдані, справді служили поруч і 
разом, і до них зверталися потребуючі майданівці різних конфесійних та 
світоглядних орієнтацій.  

Так само і сцена Майдану була різноконфесійною: з неї лунали патріотично-
настановчі слова священослужителів майже всіх діючих в Україні Церков 
(включно з окремими священиками навіть із УПЦ МП, які, утім, діяли з власної 
ініціативи, що не була офіційною позицією їхньої Церкви). Очікувано це були 
представники українських Церков, однак і речники РКЦУ, п’ятидесятників, 
мусульман теж запам’яталися виразним патріотичним спрямуванням. Можна 
сказати, що різні «майданівські» Церкви доповнювали одна одну у зразках 
патріотично-виховної активності: то (як вже згадувалось вище) спільнота УКУ 
першою виражала непокору тодішній владі, то Патріарх Філарет різав «правду-
матку» прямо в очі Януковичу, що могли чули у прямому ефірі всі українці, а 
набат Михайлівського монастиря будив киян на захист Майдану, то владика 

 

235 Наприклад: Л.Филипович. Майдан і Церкви // Релігія в Україні. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/analitica/24364-majdan-i-cerkvi.html. 
236 Kostyantyn Kholodov // Facebook. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/kostyantyn.kholodov?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all. 
237 Богдан Тимошенко // Facebook. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://www.facebook.com/oBohdanTymoshenko?fref=pb&hc_location=friends_tab.  
238 Активісти Євромайдану знайшли прихисток у Михайлівському монастирі // Релігійно-
інформаційна служба України. [Електрон. ресурс]. Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/ state/national_religious_question/ 54435. 
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РКЦУ Станіслав Широкорадюк безапеляційно та з бездоганною богословською 
аргументацією схвалив239 повалення пам’ятника Леніну на Бесарабці (в той час 
коли частина українських активістів та політиків ліберальних поглядів, вже не 
кажучи за невільників пострадянського спадку, засуджували, принаймні частково, 
цю акцію), то лютеранський пастор Ральф Хаска240 вибігав зі своєї кірхи прямо 
перед лави беркутівців у намаганнях запобігти їх зіткненню з майданівцями.  

До речі, саме діяльність чинників не (суто) українських Церков варто тут 
особливо відзначити, адже вона розбиває застаріли стереотипи. Так, саме 
згаданий владика Станіслав взяв на себе відповідальність діяти від імені 
Всеукраїнської ради церков та релігійних організацій у найскладніший час 
важких рішень на Майдані. Його книга спогадів про Майдан «Боже, спаси 
Україну…», просякнута свідченнями патріотичної діяльності римо-католиків та 
відповідними виховними акцентами, видана однією з перших у своєму роді. Не 
можна не згадати і послідовну патріотично-виховну діяльність о.Миколи 
Мишовського241, редактора часопису «Кредо», цього безстрашного 
майданівського капелана, котрий встигав захищати барикадних бійців, 
напоумлювати опонентів, готувати актуальні випуски свого журналу та провадити 
велику патріотичну агітаційно-пропагандистську активність в соціальних 
мережах, просвічуючи та координуючи зусилля активістів (далеко не лише римо-
католиків).  

Дуже переконливим практичним уроком патріотизму був приклад пастора 
Анатолія Калюжного, котрий з синами ставав у лави майданівців на барикадах. 
Встановлений його Церквою «Нове життя» намет-храм, ставши фактично не лише 
широко-протестантським, але й реально екуменічним, зігрівав, напував чаєм з 
канапками та збирав на духовні дискусії різноконфесійних майданівців. Київська 
кірха німецької євангелічно–лютеранської громади, опинившись буквально на 
першій лінії протистояння Майдану, на очах «дійшла» до активної патріотичної 
позиції. Аналогічно і майданівські промови Саіда Ісмагілова, лідера 
мусульманської спільноти УММА, та гарячий плов його одновірців наочно 
демонстрували той факт, що громадянський патріотизм всіх мешканців країни 
може (і мусить!) бути співзвучним природному українському патріотизмові, та 
виховуватися в одному горнилі.  

Не менший героїзм у відстоюванні практичного патріотизму проявили 
віруючі як не (суто) українських, так і українських Церков та мусульмани 
Донецького Майдану, священослужителі й миряни, котрі публічно молилися за 
Україну. В тих краях, де вони були абсолютною меншістю - не лише конфесійно, 
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але й ідеологічно - щодня збиратися на такий Молитовний Майдан під 
українським прапором242 – означало мати особливу посвяту. 

Також маємо вдячно відзначити порівняно менш помітну діяльність на 
Майдані правдивих патріотів, представників усіх згаданих релігійно-церковних 
громад, а також і українських язичників та чисельних пересічних прихожан УПЦ 
МП, прихильників деяких східних течій та іудейських спільнот, з яких хтось – 
невтомно готував та розносив їжу, збирав та передавав теплі речі, а в найбільш 
небезпечні моменти молився в надії на відвернення найгіршого сценарію, не 
ховаючись у схрони недосяжності снайперських пострілів, а хтось – і ставав у 
перші ряди на барикадах. 

Справедливості ради додамо, що, хоч УПЦ МП дистанціювалась (як 
мінімум) від Майдану, однак окремі (нечисельні) священники, зокрема Георгій 
Коваленко, там бували й надавали протестуючим свою посильну допомогу. 
Водночас, акція її монахів, котрі вийшли на вулицю Грушевського між лавами 
протестувальників та спецпризначенців, оцінювалась майданівцями неоднозначно 
(як ми то чули особисто). В будь-якому разі, таку поодиноку участь не можна 
означити як патріотично-виховну діяльність їхньої Церкви, і «майданні» капелани 
як явище в ній не є присутнє.  

11). Військове капеланство. З перемогою Майдану все тільки 
розпочиналося, і багато вчорашніх «майданних» капеланів ставали капеланами 
військовими, працюючи з учасниками антитерористичної операції, 
добровольцями й мобілізованими, демобілізованими та волонтерами, що їздять в 
зону проведення АТО, звільненими з полону, вимушеними переселенцями й 
мешканцями прифронтових територій, а також з родичами та близькими тих, хто 
воює, поранений чи загиблий. Організаційно питання війського капеланства дещо 
по-різному почало оформлюватися в різних Церквах, а релігієзнавче вивчення 
сучасного змісту військового каапеланства тільки починається.243 Душпастирство 
військових капеланів в українських збройних силах до останніх років мало дещо 
інший характер і, зрозуміло, далеко меншу інтенсивність та наповнення. Якщо 
раніше капелани діяли у закритому просторі військових частин, то тепер вони 
здійснюють поїздки, тривалі й постійні, в зону АТО, де часом на одному п’ятачку 
опиняються зовсім різні за становищем, родом занять та поглядами люди, де наші 
військові так потребують практичних роз’яснень від духовних авторитетів, як 
вести себе в тих чи інших складних ситуаціях, коли їхній патріотизм стикається з 
переконаним опором з іншого боку, коли в умовах підступної «гібридної» війни 
противник не завжди явний, і, здавалося б, зрозумілі постулати патріотизму дещо 
по-різному сприймаються в різних середовищах.  
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Сучасна праця військових капеланів по-своєму не менш складна, ніж це 
було у їхніх попередників, навіть якщо порівнювати її з роботою капеланів вояків 
УПА. Адже зараз відбувається не лише зовнішня агресія, а й спротив місцевих 
сепаратистів, серед яких, можливо, є родичі чи знайомі учасників АТО. Ще рік 
тому вони могли жили поруч, ходили в гості, разом працювали, вчили дітей в 
одних закладах, а тепер знайшлися і зійшлися у протистоянні вояки АТО і 
україноцентричні мешканці Сходу України та проросійсько- й сепаратно 
орієнтовані. Зрозуміло, поняття патріотизму, якщо воно взагалі присутнє, може 
бути різним, але, так чи інакше, говорити душпастиреві про різні практичні 
аспекти патріотизму легше з тими, хто живе у середовищі однодумців та у 
спокійних обставинах, ніж перед вояками під час військових дій, серед 
переляканих поміж ворожого середовища та бідуючих вірних, біженців. Тож 
нинішні капелани мусять діяти серед різного конфесійно та світоглядно 
контингенту, підходити до спілкування індивідуально і водночас шукати якісь 
спільні знаменники для своїх підопічних, зокрема й у проблематиці, що 
стосується практичного патріотизму.  

Все це вимагає від військових капеланів неабиякої підготовки, у тому числі 
й вміння співпрацювати з колегами із інших конфесій. Нині військове 
капеланство як церковна інституція в УПЦ КП (як, зрештою, й інституція 
державна) ще не вповні завершила своє формування, однак священики цієї 
Церкви орієнтуються по ходу, надаючи допомогу там і в тому, у чому вона 
найбільш потрібна і яка для них можлива. Це ж стосується і окремих священиків 
УАПЦ, котрі виконують функцію військових капеланів. Відзначимо, що суттєвим 
організаційним надбанням УПЦ КП стало створення Управління духовно-
патріотичного виховання у Збройних Силах та інших військових формуваннях 
України244, яке розгортає свою активну діяльність. 

УГКЦ, що має досвід військового капеланства ще з часів боротьби січових 
стрільців та вояків УПА, а останній пару років продемонструвала високу свою 
здатність до такої непростої праці в сучасних умовах, що сьогодні вже набула 
системного характеру. УГКЦ має свій Центр військового капеланства245 , що діє з 
використанням всіх доступних сучасних засобів, зокрема він активно 
представлений та дієвий і в соціальних Інтернет-мережах (насамперед, Фейсбук), 
що дозволяє оперативно реагувати на відповідні потреби та зкомуніковувати всі 
потрібні ресурси.  

Священослужителі РКЦУ також були серед перших військових капеланів у 
зоні АТО. Прикметно, що відсутність окремої тематичної структури у складі 
РКЦУ (натомість вона має визначених капеланів246) в Україні не завадило 
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священикам цієї Церкви, як частині Церкви вселенської, озброєної докладно 
розробленою соціальною доктриною, успішно виконувати функцію військових 
капеланів. Богопосвячені особи з РКЦУ, їхні спільноти та цілі парафії 
волонтерствують, відправляють українським воякам різноманітні потрібні їм речі, 
допомагають раненим та переселенцям.  

Останнє стосується також і багатьох протестантських громад. Так сталося, 
що протестантські Церкви опинилися на «передньому краї» зони АТО, оскільки 
там їх було чимало, і їхні пастори волею-неволею мусили виконувати функцію, 
зокрема, і військових капеланів, а також і волонтерів, часом платячи за це життям 
та здоров’ям, вже не кажучи за власність та добробут. Тому було б несправедливо 
не згадати і їх як військових капеланів, навіть якщо у їхніх Церквах досі й не було 
відповідної структури або й самого терміну. Утім, життя спонукає протестантів до 
впорядкування капеланського служіння у війську, про що йшла мова на засіданні 
Ради Євангельських Протестантських Церков України (РЄПЦУ), яке відбулося 15 
грудня 2015 р. Глави протестантських церков домовилися провести окрему 
зустріч, присвячену проблематиці капеланського служіння для вироблення 
спільної позиції, узгодження дій та вироблення комплексного підходу247.  

Вище перераховані Церкви проводять навчання для своїх капеланів, щоб 
озброїти їх всіма необхідними для їхньої місії знаннями.  

Стосовно УПЦ МП, то ситуація із військовим капеланством у ній 
неоднозначна. З одного боку, її священослужителі вже були військовими 
капеланами згідно угоди цієї Церкви з Міністерством оборони України ще до 
подій Майдану і АТО. З іншого, - в контексті нашого дослідження йдеться про 
військових капеланів-священослужителів, що поїхали в зону АТО, під кулі і 
«Гради» разом з українськими добровольцями, за покликом душі, часто 
випереджаючи відповідну формалізацію. Не виключаючи, що серед таких 
військових капеланів були і священики УПЦ МП, все ж, враховуючи наявність 
їхніх колег з цієї ж Церкви, котрі виконують практично такі ж функції стосовно 
військових самопроголошених республік, говорити про відповідний (патріотично-
виховний) вплив військово-капеланської діяльності всіх священослужителів УПЦ 
МП як про вплив на користь українських націєдержавних інтересів – не 
доводиться.  

Також варто відзначити, що функцію військових капеланів та волонтерів 
виконує і якась кількість представників мусульманських спільнот України, 
підкреслюючи свій український громадянський патріотизм та виховуючи у 
такому ж напрямку своїх одновірців. Зрозуміло, кожен з капеланів тієї чи іншої 
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Церкви працює у першу чергу зі своїми віруючими, але не відмовляє при потребі 
у допомозі й усім бажаючим.  

Не менш важлива також і та волонтерська допомога: від їжі й захисних 
засобів до духовної літератури, котра з боку священиків також є живим уроком 
патріотизму до всіх своїх віруючих та навіть і для невоцерковлених. У такій 
діяльності також беруть участь і українські язичники, іудеї та представники 
окремих східних релігійних течій.  

 Як бачимо, Церкви та релігійні організації через посередництво багатьох 
форм і засобів здійснюють роботу, дотичну до патріотичного виховання. 
Проаналізовані напрямки і форми проведення патріотично-виховної діяльності 
стосуються найзлободенніших потреб сучасного українського суспільства. 
Відповідна праця відбувається як системно, так і принагідно і спонтанно, 
знаходяться для неї можливі методи і шляхи. Ситуація опору російській агресії, в 
якій зараз знаходиться українське суспільство, важкі виклики розвитку, що 
постали перед ним, об’єктивно спонукають Церкви (в особах як їх керівництва, 
так і всіх церковних, у т.ч. й мирянських структур, церковного активу на місцях) 
до ширшої реалізації функції патріотичного виховання, до можливої співпраці у 
цьому з іноконфесійними колегами, а пересічних віруючих – до відповідної 
більшої свідомості, включеності та суб’єктності. Крім того, спостереження за 
патріотично-виховною діяльністю (її наявністю чи відсутністю, спрямуванням та 
наповненням) релігійно-церковних чинників з боку українських громадян різних 
релігійних поглядів, конфесійних та світоглядних орієнтацій, відкриває для 
останніх як нові варіанти їх власного духовного розвитку, так і розуміння місця й 
ролі цих чинників у житті суспільства, а самі Церкви – стимулює до актуальної 
роботи над собою.  

Перед у вихованні українського патріотизму ведуть, зрозуміло, Українські 
Церкви, хоча й вони стикаються із певними проблемами: зовнішніми, 
пов’язаними як з особливостями світу, що глобалізується, так і з підступною 
агресією всі останні роки російської й російськоментальної масової культури, та 
внутрішніми, пов’язаними з умовами діяльності в новій для пострадянських 
теренів постмодерній ситуації з її вільним світоглядним вибором, конкуренцією 
інших конфесій і релігій тощо.  

Сьогодні у здійсненні функції патріотичного виховання українців чи не в 
найбільш вигідному становищі знаходиться УГКЦ. Адже вона спирається на свій 
відповідний історичний досвід, ще на надто далекий (коли ще живі героїчні 
капелани та миряни ХХ ст.) та водночас постає Церквою європейською, тобто 
може сприяти усвідомленню українцями їхніх націєдержавних інтересів у 
контексті їхнього європейського культурно-цивілізаційного вибору. Останнє і є 
найбільш адекватною й актуальною відповіддю на духовні, культурні й політичні 
виклики, що нині стоять перед українськими громадянами. Однак і УГКЦ є ще 
над чим працювати в даній царині, особливо, враховуючи її хоч і поки немасовий 
вихід поза західно-українські терени та нові проблеми, по’вязані з АТО, напливом 
біженців та не зовсім визначеною в оцінках – військова агресія Росії, а чи ж 
громадянська війна - подій на Сході України Апостольської столиці.  



 
 

УПЦ КП і (менш помітною мірою) УАПЦ використовують доступні їм 
прикладні можливості здійснення функції патріотичного виховання, проте у 
цій справі у них може бути ще багато знахідок та творчості. Для українських 
православних Церков патріотичну-виховну діяльність, з одного боку, 
ускладнює (як і будь-яку іншу) їх взаємна конкуренція та невизначеність 
міжнародного православного статусу, а з іншого – їхню таку діяльність 
вигідно відтіняє антипатріотична діяльність, яка характерна для УПЦ МП (як 
на рівні керівництва, так і на рівні парафій, окрім частини розташованих їх в 
Західній та Центральній Україні). В умовах наочнішого знайомства українців 
з патріотичною роботою Церков (після Майдану і в часи АТО) саме для 
українських православних Церков стала найбільш сприятливою виразна серед 
українського загалу тенденція останніх буремних років – більше задумуватися 
над екзистенційними питаннями (викликана загостренням практичних 
ситуацій на межі життя та смерті для більшого числа людей, у т.ч. й особливо 
– молодих). Адже частина з великого числа українців, що ідентифікує себе 
просто православними, можуть тепер все ж «конкретизувати» себе в УПЦ КП 
і УАПЦ, перетворивши свою орієнтацію у воцерковленість. А результатом 
фактичного (проросійського) ставлення до українського патріотизму та 
українських націєдержавних інтересів, характерного для УПЦ МП, стали 
численні випадки переходів її громад до українських православних Церков. 

Всі не (суто) українські християнські Церкви (або ж такі, що не 
походять з питомих українських традицій), як також і, власне, всі інші 
релігійні організації та громади, через свою можливу актуальну діяльність, 
дотичну до патріотичного виховання своїх адептів, отримали останніми 
роками чи не унікальну можливість міцніше та корисніше (для себе та й 
держави) врости в український ґрунт. Такою можливістю очевидно 
користуються РКЦУ та частина протестантських Церков (баптистських, 
п’ятидесятницьких, окремих харизматичних), а також частина 
мусульманських громад. Водночас, мусимо зауважити, що не всі чинники цих 
Церков і не завжди знаходяться на належній висоті відповідного служіння у 
плані його виразності та повноти. Ми не чуємо виразно патріотичну позицію 
Церкви адвентистів, Вірменської Апостольської Церкви, Духовного 
Управління мусульман Укроаїни, очолюваного Ахмедом Тамімом, 
харизматичних і неохристиянських (зокрема мормонів) спільнот, деяких 
іудейських управлінь. Утім, певні випадки колаборації зі старою владою, як і з 
сепаратистами, відомі тільки стосовно УПЦ МП.  

Що стосується РКЦУ, то окремі випадки архаїчної великопольськості чи 
мад’яронства її священиків у місцях компактного проживання відповідних 
національних меншин є радше поодинокими винятками, натомість тенденція 
українізації цієї Церкви, у вигляді як інкультураційних (і незрідка виразно 
патріотичних) заходів «згори», так і у вигляді відповідних ініціатив «знизу», 
«працює» на те, що РКЦУ еволюціонує в бік більш патріотичної, що вигідно 
сполучається з її заслуженим іміджем Церкви європейської та сучасної. Все це 
стало можливим завдяки «зустрічі» двох явищ: інкультураційної політики в 



 
 

                                                           

РКЦУ як загальної настанови її керівництва та приходу в РКЦУ за часів 
відродження в незалежній Україні помітного числа українців, у тому числі – 
не пов’язаних з цією Церквою родовими традиціями, а таких, що здійснили 
свій особистий конфесійний вибір на підставі власних культурно-
цивілізаційних преференцій. Для останніх характерно, як це ми вже 
предметно досліджували248, активно і свідомо стимулювати РКЦ в Україні 
розвиватися Церквою патріотичною й сучасною. Відтак, можна констатувати, 
що сьогоднішня РКЦУ кладе дечим свій внесок у формування українського 
громадянського патріотизму та європейської цивілізаційній орієнтації, чому 
сприяли героїчні та трагічні події останнього часу. Водночас для неї є ще 
чималі й непрості терени відповідної роботи, особливо на Сході та Півдні 
України. 

Серед протестантських Церков менш помітні у патріотично-виховній 
діяльності адвентисти (власне – мало помітні, й це стосується як звичайного їх 
буття, так і знакових, екстремальних періодів української сучасної історії, 
наприклад – певного дистанціювання на рівні керівництва від Майдану), що 
корелює з їхньою структурною єдністю в одному Уніоні з російськими 
одновірцями. Хоч останнє залежить не тільки від них (а великою мірою – від 
очільників на рівні міжнародному), рішення п’ятидесятників та баптистів, які 
раніше вийшли зі спільних з росіянами об’єднань, можуть послужити 
прикладом, якщо відповідальність перед Богом та співвітчизниками для 
адвентистів виявиться пріоритетною перед відповідальністю щодо 
міжнародних очільників та іноземних одновірців.  

Справедливості ради варто відзначити, що порівняно більше число саме 
протестантських Церков і громад знаходилися на Сході України, де провадити 
патріотично-виховну діяльність було куди важче (навіть якщо вона 
стосувалася громадянського патріотизму), тоді як на решті українських 
теренів вона мала і має місце – у вигляді, передусім, соціально-корисної 
роботи, матеріально-технічної та іншої допомоги в АТО тощо (у 
п’ятидесятників та баптистів). Певну українізацію протестантських Церков 
констатували й наші колеги249. Але на цій ділянці конфесійної діяльності 
протестантські Церкви (а надто – новітні течії) мають ще багато праці - 
починаючи від українізації у мові та формах своїх богослужбових практик, 
видань, навчальних і просвітницьких проектів тощо і закінчуючи збільшенням 
відкритості як до проблем національного духовно-культурного розвитку 
українців, так і до відповідної співпраці з іншими діючими в Україні 

 

248 Недавня О.В. Самореалізація українців в РКЦ: здобутки, проблеми, потенції // Вісник 
Прикарпатського університету. Християнство в Україні на межі третього тисячоліття. - Ів.-
Франківськ: Плай, 2002. – С. 65-73. 
249 Наприклад, П.Яроцький «Стан пізньопротестантскьх конфесій» // Українське 
релігієзнавство. – 2008. – № 46. – С. 326. 



 
 

                                                           

Церквами (що, знов-таки, підкреслювали колеги-релігієзнавці, самі обізнано 
включені у відповідні процеси)250.  

Разом з тим, протестантські Церкви (як і РКЦУ) мають вигідний 
потенціал свого євроатлантичного генетичного споріднення. Маючи 
одновірців у багатших та стабільніших країнах «старої» демократії, 
протестантські Церкви могли б користуватися не лише благодійною 
допомогою від них чи виїжджати на «конфесійну прабатьківщину», але й в 
Україні активніше пропагувати відповідний спосіб життя, об’єктивно 
корисний для виховання гарних громадян своєї країни. Для цього є, можливо, 
не для всіх очевидний та нешвидкий, але ефективніший за бадьорі яскраві 
агітки спосіб: пробувати налагоджувати співпрацю з патріотичними дитяче-
молодіжними організаціями. Також допоміг би у цій справі й ширший вихід у 
світські ЗМІ (але не у вигляді передач з дещо екзальтованими 
проповідниками; йдеться про висвітлення повсякденного життя, роботи, 
побуту протестантів, їхніх стосунків у родинах тощо).  

Сучасна ситуація в Україні є шансом для українських язичників 
вибратися із свого «історичного гетто», даючи своєрідні свої відповіді на 
актуальні духовні запити співвітчизників й відповідно спрямовуючи свою 
практичну патріотично-виховну діяльність.  

Помітні у своїй патріотичній діяльності (яка стосується виховання 
громадянського патріотизму) також і частина мусульман України, що мають 
для цього як зовнішній стимул (приклад долі кримських татар), так і в цілому 
сприятливу для їх діяльності внутрішньо-українську атмосферу. Саме зараз 
для них є гарні шанси заявити про себе як про також вдячних та 
відповідальних синів та доньок своєї Батьківщини, чим їх частина і 
користується. 

Вся небайдужа для виховання українського патріотизму діяльність 
Церков та релігійних організацій в Україні має знаходитись не тільки у полі 
досліджень фахівців, але і під спостереженням державних органів, та 
отримувати принципову оцінку всіх українських громадян, оскільки це – 
питання національно-державної безпеки.  

Подальше вивчення цієї проблематики може бути плідно продовжене у 
напрямках порівняння особливості небайдужої для виховання патріотизму 
діяльності різних Церков та релігійних організацій по регіонах та соціальних 
прошарках, дослідження впливу на форми й методи реалізації патріотичного 
виховання долучення до Церков неофітів різних національностей та 
культурно-цивілізаційних орієнтацій, студіювання найбільш корисних 
актуальних напрямків та проблемних моментів відповідної співпраці різних 
Церков тощо. 

 

 

250 Зокрема: Михайло Черенков: Під час Майнану релігія була миротворцем, а під час війни 
стала мобілізаторм // Релігійно-інформаційна служба України. [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://risu.org.ua/ua/index/expert_thought/interview/61746/. 



 
 

                                                           

2.5. Майдан як вияв громадянської позиції українців та їх церков. 
 
Упорядкована й видрукувана нами, авторами цього параграфу, книга 

«Майдан і Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (2014)251 є унікальною за 
своїм змістом і формою, що стало наслідком як винятковості події, якій вона 
присвячена – Українського Майдану зими 2013-2014 років, та її головної теми - 
місця й ролі в цій переламній події української історії релігії й церков, так і 
особливостям контекстуальним. Інформаційна доба забезпечувала нас, 
упорядників  і авторів збірки, безперервним потоком щомиті поновлюваного і 
доповнюваного матеріалу. Безпосередня зануреність в доленосну для України 
подію Майдану давала нам  можливість прискіпливо тримати свідомість на пульсі 
її перебігу й водночас сприяла критичному осмисленню її інформаційного 
відображення. У назві книги зафіксовано проблемний стрижень, на який нами, 
авторами, нанизувалися всі ілюстративні документи та експертні оцінки: 
співпричетність Майдану (а він є дієвою моделлю громадянського суспільства, 
що постала в сучасній Україні у відповідь та на противагу грубим спробам влади 
зупинити історично-духовний поступ народу, закапсулювавши Україну в 
попередніх формах устрою життя та свідомості) і Церкви - такої релігійної 
спільноти, що формується відповідно до духовних потреб і запитів 
громадянського суспільства та стає його невід’ємним рівноправним суб’єктом.  

В нашому разі під Церквою розуміється не якась конкретна конфесійна 
(християнська) організація, а саме спільнота об’єднаних у цілісну духовно-
релігійну систему представників різних віросповідань, які, ефективно 
взаємодіючи між собою та з громадою Майдану, задовільняли його духовно-
релігійні потреби – вони були наставниками, сповідниками, натхненниками, 
пастирями та духівниками. Стосовно ж наявних в Україні церков і релігійних 
організацій, то вони в різний спосіб та своєю мірою долучалися до Майдану. У 
кожному конкретному випадку це визначалось різноманітними факторами, 
включаючи богословські, геополітичні та суб’єктивні чинники. Зрештою, окрема 
церква чи релігійна громада є лише спільнотою одновірців, яка, хоча й має свою 
ієрархічну організацію та обов’язковий перелік традиційно вивірених релігійних 

 

251 Книга за редакцією Л.Филипович та О.Горкуші вмістила найрізноманітніші оцінки 
Революції Гідності в її духовно-релігійній іпостасі. Вона є наслідком моніторингу подій зими 
2013-2014 років - Українського ЄвроМайдану або Революції Гідності. Ключовими 
методологічними вимогами в їх праці були ідеологічно-конфесійна незаангажованість та 
подійно-проблемна включеність, що сприяло адекватному відображенню предмету – релігії в її 
функціонуванні на Майдані і щодо нього. Значний обсяг поточних ілюстративних документів 
та експертних оцінок забезпечив багатогранність висвітлення. До книги увійшли хронологія 
подій, офіційні документи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, окремих 
релігійних об’єднань, звернення та заклики релігійних лідерів до народу і до влади, неофіційні 
висловлювання та коментарі звичайних віруючих та пасторів, експертні оцінки політиків, 
державних діячів та релігієзнавців. Усе це допомогло розкрити суть Духовного Майдану, зміст 
Революції Гідності, показати роль релігії і Церкви в становленні громадянського суспільства та 
сучасних соціально-політичних процесів. 
 



 
 

істин, все ж об’єднує прихильників різних політичних поглядів чи носіїв 
відмінних аксіологічних систем.  

Змістовно книга поділяється на три частини. У першій частині її 
знаходиться лише один документ - «Короткий моніторинг подій», у якому в 
хронологічній послідовності вказано на значимі пункти виявлення релігійних 
організацій в події Майдану чи ключові приводи для нього. Темпорально межі 
цього документу простягаються від перших заяв релігійних діячів з приводу 
згортання тогочасним Урядом України євроінтеграційного процесу (подія, яка й 
спричинила загострення протестних настроїв найперше студентів, інтелігенції та 
представників середнього класу, адже позбавила надії на поступове виправлення 
під впливом зовнішніх факторів системної суспільної кризи в країні), до 
фактичного визнання Всеукраїнською Радою Церков та релігійних організацій 
нового, Майданом приведеного до влади, керівництва України. Друга частина 
книги є аналітико-теоретичною. Тут зібрано міркування фахівців (релігієзнавців, 
філософів, богословів та журналістів) щодо заявленої теми. Оскільки експертні та 
аналітичні матеріали з’являються пізніше осмислюваних у них подій, то в цьому 
розділі спостерігається певний темпоральний зсув: фахові коментарі, як правило, 
відтерміновуються. Третя частина праці є найбільшою за обсягом і містить 
широкий спектр найрізноманітніших ілюстративно-інформаційних документів, є 
фотографічною, бо кожен документ тут безпосередньо відображає якусь 
конкретну подію, дію чи моментальну її фіксацію.  

Автори-укладачі збірки в процесі її формування користувались відкритими 
інформаційними джерелами або ж безпосередньо звертались до авторів із 
проханням висловитись на заздалегідь задану тему. Перелік цих матеріалів має 
переважно хронологічну послідовність, доповнену подійно-проблемною 
концентрацією та первісною класифікацією за формою документу, статусом 
суб’єкта висловлювань, проблемним зосередженням тощо. Іноді нам видавалось 
доцільним ритмізувати цей перелік поточною аналітикою та ситуативним описом 
гарячих подій. Почавшись 30 листопада 2013 року - ключового пункту морально-
аксіологічного виклику церквам, потік зібраних ілюстративних документів 
переривається кінцем лютого 2014 року, коли, за нашим міркуванням, через 
об’єктивні обставини (російська агресія щодо України й наступна анексія Криму 
та сепаратистський тероризм на сході України) церкви були змушені звернути 
свою увагу на інші, ніж взаємодія з громадянським суспільством, теми.  

У книзі присутні два великі блоки: експертно-аналітичний та інформаційно-
ілюстративний. Інформаційний блок, що містить документи, які засвідчують 
місце, роль, позицію, точку зору тієї чи іншої церкви або конфесії в (щодо) події 
Майдану, складається з матеріалів, які з’являлись в інтернет-виданнях і мали на 
меті безпосереднє відображення чи актуальну інтерпретацію якоїсь окремої події 
або ж висвітлення її релігійно-конфесійної оцінки. Зазвичай потреба у таких 
спричинялась винятковістю й знаковістю події, складністю, жорсткістю чи 
непередбачуваністю її перебігу. Тож запропонований перелік документів та 
матеріалів має очевидні сплески більш інтенсивної реакції у відповідь на такі 
гострі факти, як: побиття студентів 30 листопада 2013 р.; спроба розігнати 



 
 

Майдан 11 грудня 2013 р.; лист Мінкульту з погрозами Українській Греко-
Кактолицькій Церкві 13 січня 2014р.; прийняття антиконституційних 
тоталітарних законів 16 січня 2014 р., що фактично позбавляли громадян цілої 
низки їхніх прав; похід радикалізованих злочинною зухвалістю та цинізмом влади 
майданівців на вул. Грушевського 19 січня 2014 р.; розгін мирної демонстрації до 
Верховної Ради 18 лютого 2014 р.; спроба зачистки Майдану й розстріл владою 
майданівців 18-20 лютого 2014 р. Такі гарячі й трагічні події були не лише 
інформаційним приводом для церков та релігійних організацій, а чи ж окремих 
релігійних діячів, але й місцем вияву їх справжньої життєвої позиції та тієї 
суспільно-духовної ролі, яку вони на себе готові були брати.  

Укладаючи цей блок, ми помітили деякі закономірності, спричинені як 
дійсною позицією тієї чи іншої церкви, конфесійної спільноти, так і її 
інформаційною політикою та залученістю до інтернет-простору. Зокрема бачимо, 
що чи не найбільше документів відображають діяльність та позицію Української 
Православної Церкви Московського Патріархату, хоча загалом ця церква 
неухильно утверджувала свою поза-майданну позицію. Вочевидь, що саме 
послідовне місцезнаходження на межі між барикадами (Майдану та влади) 
створили потребу так багато обґрунтовувати цю позицію і конкретні дії, 
висловлювання й думки цієї церкви та її окремих представників. Натомість 
релігійні організації, які безпосередньо були включені в тіло й дух Майдану, мали 
менше необхідності інтерпретувати свою позицію. Вона виявлялась як через їх 
діяльність, так і через присутність на Майдані в Києві чи на Майданах міст 
України. Відтак зазначимо, що в інформаційному потоці зазвичай найбільше 
представлений не той, хто діяв, а той, хто прагнув обґрунтувати свою позицію, 
роз’яснити її широкому загалу, хто має потребу розлогої її інтерпретації. Крім 
іншого, помітно, що в інформаційному потоці слід відрізняти офіційну церковну 
позицію, висловлювання релігійних очільників, думки духовних лідерів, 
міркування релігійних представників, окремих вірян та їх дієві індивідуальні 
реакції. Іноді вони узгоджувались, та ж частіше відображали наявні суперечності 
між цими шарами конфесійної функціональності. А вони подеколи разючі, 
зокрема на Заході і в Центрі країни в Церкві Московського Патріархату. 

Крім подійних викликів, що спричиняли до потужних інформаційних хвиль, 
уважне дослідження документів вказує на певні етапи “майданної” ідентифікації 
конфесій: буттійне, теоретичне й діяльне самознаходження. Так спочатку конфесії 
виявлялись в події Майдану через дещо стихійно-ситуативну діяльність та 
висловлювання своїх послідовників, потім вони знаходили теоретичне 
обґрунтування такої присутності (зокрема 15 та 17 січня 2014 р. в м.Києві 
відбулись два богословських Круглих столи на тему Церкви та Майдану), і 
зрештою – діяли узгоджено із цими обґрунтуваннями й церковними та 
суспільними запитами.  

Бачимо також, що більш послідовною, щирою та цілісною була позиція тих 
конфесій, релігійних спільнот та їх представників, які вже мали ґрунтовну 
соціальну концепцію, узгоджену із сучасними тенденціями зростання стандартів 
суспільного співжиття та духовно-моральних настанов належного розвитку 



 
 

людства. Тобто, коли церковна, конфесійна, релігійна та громадянська свідомість 
не вступали в дисонанс одна з одною, а гармонійно поєднувались. Водночас, слід 
наголосити на тому, що відсутність широкого інформаційного висвітлення 
присутності на Майдані тієї чи іншої конфесії не вказує на її непричетність. Це 
може бути наслідком або ж неодностайності внутрішньоконфесійної позиції, або 
ж нерішучості у її висвітленні, небажанні спровокувати негативну реакцію влади, 
невдоволення кліру чи нерозуміння непричетної до Майдану пастви, або ж 
неактивності (з різних причин) в інформаційному просторі. Деякі ж конфесійні 
спільноти виявляли свою присутність не виступами на сцені Майдану, а 
безпосередньою благочинною чи молитовною діяльністю й поширенням 
релігійної літератури серед майданівців. Рідко виходили на сцену чи публічно 
висловлювалися й не в представництві своїх керівних діячів іудеї, мусульмани, 
євангельські християни. З іншого ж боку, звичайно, відсутність якогось 
документу щодо участі тієї чи іншої конфесії або релігійної спільноти в 
майданних подіях може бути ще й наслідком нашого недогляду чи нездатністю 
охопити, переосмислити, врахувати й вмістити в запропоновану читачам книгу 
увесь обсяг інформаційних матеріалів, за що заздалегідь перепрошуємо.  

Ми свідомі того, що об’єктивно, всебічно та повномасштабно висвітлити 
об’ємність та текстурність вплетення Церкви в Майдан, спираючись тільки на 
інформаційні документи, поширені в інтернет-просторі, неможливо. 
Інформаційний простір надає нам лише текстуальне відображення як події 
Майдану, так і позиції та діяльності церков і вірян. Текстуру дійсності можна 
вловити лише особистим досвідом, а об’ємність – глибиною обізнаності із 
предметом та його специфікою. Тож надзвичайно важливим є доповнення 
документальної частини експертними матеріалами, у яких фахівці-релігієзнавці, 
теологи, філософи, політологи, правовики й журналісти осмислювали Майдан та 
Церкву за допомогою притаманного їм науково-гуманітарного інструментарію і 
спираючись на безпосередній досвід своєї присутності на Майдані. В такий спосіб 
вони ставали важливими свідками, озброєними необхідною для адекватного 
висвітлення теми “оптикою”. З метою ж забезпечення читачів потрібним 
інструментарієм для розуміння усієї складності включення релігії та конфесійних 
організацій в подію Майдану, цей аналітико-теоретичний блок, що містить 
міркування експертів, передував ілюстративним матеріалам.  

Укладаючи експертно-аналітичний блок ми користувались щонайперше 
критерієм фаховості та авторитетності в підборі матеріалів. Тут переважно 
представлена вітчизняна світська академічна аналітика й міркування світських та 
релігійних експертів, які хоча й спираються на конфесійну точку зору, але 
водночас демонструють притомність сприйняття, глибину розуміння предмету й 
критично-аналітичний підхід для його адекватного висвітлення. Загалом, 
релігієзнавці та експерти були активно запитувані у цей час. Так, наприклад, 
відомий експерт з релігійних питань зі Львова Андрій Юраш надав різним 
українським та зарубіжним виданням більше 30 інтерв’ю та фахових коментарів 
щодо діяльності релігійних організацій в період Майдану. Це стосується й інших 
авторитетних експертів (Віктора Єленського, Катерини Щоткіної, Михайла 



 
 

Черенкова, Людмили Филипович, Олександра Сагана, Ігоря Ісіченка, Віталія 
Шевченка, Сергія Здіорука, Ольги Недавньої, Андрія Юраша, Оксани Горкуші та 
ін.). Проте в повному обсязі подати всі ці матеріали ми не маємо можливості. Тож 
обмежилися лише деякими, в яких переважно продемонстровано точку зору 
авторів та їх фаховий підхід.  

Наголосимо, українські релігієзнавці та експерти отримали ексклюзивну 
можливість безпосередньо відслідковувати подію Майдану та виявились повністю 
готовими (інтелектуально й методологічно) багатогранно відрефлексувати та 
адекватно висвітлити його релігійний чинник. Натомість, скажімо, наші російські 
колеги та експерти (за рідкісними винятками, як, наприклад, А.Окара чи 
М.Ситніков) через відстороненість від самої події та ідеологічну заангажованість 
їхнього світобачення залишалися нечутливими до нашої дійсності, її коректного 
аналізу та адекватного висвітлення. У цьому переконалась група українських 
релігієзнавців (Л. Филипович, О. Горкуша, Г. Трегуб), які спробували 
актуалізувати тему Церкви на Майдані 13 грудня 2013 р. на міжнародній 
конференції в Московському університеті. Російські релігієзнавці в більшості не 
лише не сприймали запропонований українськими колегами науковий аналіз, але 
й прямо заперечували як можливість присутності церкви та релігійних ідей в події 
(Євро)Майдану, так і саму цю історичну подію як Революцію Гідності, в основі 
якої перебувають світоглядні трансформації, спровоковані також і попередньо 
засвоєними традиційними релігійними ідеями. З подібною нечутливістю 
російських колег зустрілись й українські православні, протестантські та 
мусульманські богослови.  

На відміну від росіян, західні представники релігієзнавчої науки та 
послідовники різних віросповідань позитивно поставилися до змагань України за 
свободу і демократію, в тому числі і за свободу совісті та права сповідувати будь-
яку релігію, а не тільки домінуючу. Підтримка цих людей, реакція яких на 
Майдан, на жаль, не ввійшла в дану книгу, була надзвичайно важливою для нас. 
Персонально і колективно демократичний світ висловився за європейськість 
України, оскільки всі ці роки переконував пострадянське українське суспільство у 
привабливості європейських цінностей, базовою з яких є свобода релігії. Завдяки 
зусиллям західноєвропейських і американських експертів в сфері суспільно-
релігійних і державно-конфесійних відносин, які займались просвітницькою 
діяльністю в Україні щодо стандартів в цих сферах, українські церкви та релігійні 
організації продемонстрували громадянську позицію, підтримавши свій народ, а 
не прислужництво перед злочинною владою, що виявили російські релігієзнавці. 

Позиція церков, виявлена на Майдані, сформувалася і утвердилася не без 
участі вітчизняних релігієзнавців, зокрема з Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії НАН України. Воно свого часу доклало багато зусиль для встановлення 
міжконфесійного порозуміння в українському суспільстві. Це здійснювалось 
через цілу систему просвітницько-наукових заходів та популяризаційних видань. 
У міжнародних наукових заходах (конференціях, симпозіумах, Днях релігійної 
свободи, інформаційно-навчальних семінарах) брали участь запрошені 
Відділенням зарубіжні експерти, науковці. Очевидно, що за понад 



 
 

двадцятип’ятирічну  діяльність Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ значно 
посприяло встановленню толерантності українського соціуму, налагодженню 
міжконфесійного порозуміння, утвердженню свободи совісті та свободи релігії в 
Україні, формуванню громадянської свідомості загалом. Через видруковувану та 
поширювану нами літературу стандарти суспільного життя, які спираються на 
цінність людської гідності, свободи й взаємоповаги, засвоювались широким 
загалом. Вітчизняні релігієзнавці через систему освіти та просвіти безпосередньо 
долучились до формування контексту, у якому змогли реалізувати своє 
покликання релігійні організації на Майдані.  

Дехто з відомих в Україні релігієзнавців, зокрема О.Горкуша, С. Здіорук, 
А.Колодний, О.Недавня, П.Павленко, О.Саган, В.Титаренко, Л.Филипович та 
В.Шевченко, були на Майдані не стільки в ролі спостерігачів його подій, а в ролі 
їх активних учасників, ризикуючи подеколи навіть життям. В протестних колонах 
під скинуті міліціянтами з криш газові і вибухові пакети, постріли снайперів ми 
йшли до владних установ. Нам приходилося із зони зіткнення виносити і ранених 
і вбитих. Нас хапали-запихували у «швидкі», щоб, зрозуміло, завезти до якогось 
відділку міліції. Ми приймали учасників Майдану у своїх домівках, передавали 
Майдану кошти, одяг, їжу. Наші оцінки діяльності окремих конфесій на Майдані 
сприймалися ними й певною мірою зорієнтовували їх на практичні кроки. Майдан 
виявив й нові імена молодих експертів (Д.Брильов, Т.Мухоморова, 
Г.Целковський, М.Якубович та інші). Та слід сказати, що далеко не всі вітчизняні 
релігієзнавці та експерти, зокрема й із нашого Відділення, активно 
висловлювалися про Майдан і Церкву під час найгарячіших подій зими 2013-2014 
років. Це зумовлено різними обставинами (віком, політичними переконаннями й 
світоглядними настановами, громадянською позицією, вихованням, рівнем 
професіоналізму, розумінням специфіки експертної діяльності тощо). Усе це 
додатково загострює проблему об’єктивності наукового аналізу суспільної 
дійсності. Очевидним стає, що подійна включеність є важливим фактором для 
встановлення наукової об’єктивності, хоча й, можливо, не дозволяє врахувати 
усіх прихованих прямих чи опосередкованих чинників та наслідків тієї або іншої 
події, а тим більше – виробити єдину узгоджену, загальноприйнятну її теоретичну 
модель. Натомість інтерпретативно-інформаційна опосередкованість та 
темпорально-просторова й культурно-світоглядна дистанційованість підміняє 
дійсну подію як предмет аналізу її ідеологічно звіреним й контекстуально 
сформованим симулякром. Відтак вважаємо доцільним в даному разі радше 
спиратись на наукову притомність як здатність, схоплюючи свідомістю дійсний 
предмет, застосовувати до його аналізу ефективні й належні методи теоретичного 
осмислення й висвітлення. Саме подійна включеність та наукова притомність 
характеризують авторів запропонованих в нашій книзі експертних та аналітичних 
матеріалів. Через подійну включеність їхні висловлювання не позбавлені 
емоційного забарвлення, але цей нюанс (завдяки поєднанню при цьому різних 
точок зору) лише допомагає більш об’єктивно висвітлити предмет осмислення 
(Майдан і Церкву у їх взаємодії) і передати його життєву текстуру.  



 
 

Тож унікальність книги «Майдан і Церква…» полягає ще й в тому, що ми – 
її редактори і автори, з одного боку, скориставшись усіма перевагами 
інформаційної доби, зібрали щонайширше текстуальне відображення Майдану в 
предметі його церковно-релігійного зрізу, а з іншої – доповнили цей емпіричний 
базис експертним аналізом фахівців різних гуманітарних галузей, які 
відслідковували не лише ілюстративні документи, але й саму подію. 
Висловлювані думки експертів не визначались якоюсь заздалегідь 
запропонованою єдиною концепцією, а є результатом їхніх фахових та 
особистісних міркувань. Це дає підстави стверджувати, що Майдан і Церква у 
нашій праці висвітлені багатогранно. Те ж, що не ввійшло до неї, з часом 
доповнить представлену картину в доопрацьованому виданні.  

На відміну від мети фахової діяльності релігієзнавців – теоретично 
осмислювати й моделювати, а не діяти безпосередньо, покликанням церкви та 
релігійних організацій було дієво впливати на свідомість і поведінку людей, а 
зрештою – на суспільну дійсність. І, як ми бачили, українські церкви, релігійні 
діячі та духовні авторитети в основному з гідністю продемонстрували свою 
здатність та готовність виконувати місію духовних поводирів народу в найважчі й 
переломні історичні моменти. Для них не стала несподіванкою чи небажаним 
викликом світоглядна трансформація сучасних українців. Українська Греко-
Католицька Церква, Римо-Католицька Церква України, Українська Православна 
Церква Київського Патріархату, Українська Автокефальна Православна Церква і 
значна кількість лютеранських, євангельських та інших християнських пасторів, 
ісламських, іудейських та рідновірівських релігійних лідерів сприйняли постання 
громадянської свідомості сучасних українців як реальну можливість вплинути на 
формування майбутньої України як зреалізованих вищих духовних цінностей.  

Більше того, Церква своїми діями і присутністю в середовищі рушійної 
історичної течії посталого проти застарілих потворних форм організації 
суспільної дійсності (кримінального авторитаризму) українського народу, своєю 
причетністю до його жертовності в ім’я звільнення для гідного життя Людини, 
своєю чутливістю до його страждань та готовністю стояти на захисті правди, 
права на свободу вибору, вищих духовних цінностей, користаючись зброєю 
любові, молитви та божественного благословення засвідчила на Майдані 
слідування божественній, а не світській політиці, сповідування релігійних істин, а 
не прагматичних зисків. Вона утвердилась як дієва Церква майбутнього України, 
яка є справжнім світлом і сіллю, натхненням єдиного духу, багатолико 
проявленого в індивідуальних душах майданівців. Саме тому конфесійне 
різноманіття не було проблемою на Майдані. Тут всіх об’єднала Любов – любов 
до Бога, України та Людини як творіння, Образу та Подоби Божої, що взяла на 
себе відповідальність за розбудову майбутнього Богом даної Батьківщини. Тут 
кожна окрема конфесія, священик, пастир чи мирянин, щиро здійснюючи власну 
місію у притаманний їм спосіб, були солідарні між собою і з громадянським 
суспільством цілком (до якого, очевидно, їхнім посередництвом долучився і Бог) 
у спільній справі поборення зла, торування шляху для добра й розбудови згідного 
з Божественним задумом майбутнього України. Церква Майдану залишалась 



 
 

вірною вищим цінностям та виявляла щиру готовність розділити до останнього 
подиху долю своєї пастви навіть тоді, коли від очевидної безвиході та безсилля 
перед переважаючим силою наглим і всепожираючим злом зникали з Майдану 
політики та помірковані лідери, обачні ідеологи, зневірені громадяни. Ми є 
свідками того, як духівники та молитва (разом із Гімном України) надихнули 
вистояти Майдан в ніч 11 грудня 2013 р. Всі ми бачили, як у найжахливішу ніч з 
18 на 19 лютого 2014 р.(а ми в ті години були на ньому)  Майдан дихав 
божественним натхненням завдяки постійній молитві та проповіді 
всеперемагаючої Любові до Людини та України зі сцени, де лишились лише 
ведучий та священики, монахині й пастирі (УПЦ КП, УГКЦ, РКЦ), а довкола 
намагались усе опанувати пекельний хаос та нагла смерть. Ми пам’ятаємо, що під 
гранатами, водометами та снайперськими кулями пліч-о-пліч біля своєї пастви 
були «святі отці» та брати по духу. Ми знаємо, що Небесну Сотню на вічний 
захист майбутньої України благословила Церква Майдану. І критерієм 
зарахування до лав святої Небесної Сотні була не конфесійна чи національна 
належність, а найвища жертва героїв-патріотів заради спасіння й оновлення 
Батьківщини. «Душу й тіло ми положим за нашу свободу» - ці слова Гімну час від 
часу зринали над Майданом у тисячоголосому співі його захисників. Плакати 
хотілося від усвідомлення того, що український народ зрештою  проснувся до 
історичної творчості. Словами  «Боже, великий й єдиний» Гімну висловлювалася 
понадконфесійність борців за свободу України, їх впевненість у її безсмерті. 

Якщо основою громадянського суспільства є солідарність та взаємоповага 
рівноправних дієвих суб’єктів співжиття (різної фахової, вікової, статевої, 
національної, конфесійної, географічної належності), то Церква Майдану 
продемонструвала ті самі характеристики на рівні міжконфесійних відносин. 
Виявом якості громадянськості Церкви Майдану були і спільні молитовні акції 
(на початку кожного дня, перед народними Віче, в критичні моменти Майдану, 
щогодинні нічні молитви, спільні молитовні намети), і співголосні духовні 
звернення та настанови, і взаємодоповнювані дії (благочинна діяльність – збір 
та передача коштів, речей, ліків та продуктів на потреби Майдану, 
волонтерська підтримка; захист потребуючих: Михайлівський Собор УПЦ КП 
став місцем прихистку побитих студентів у ніч на 30 листопада 2013р., потім 
цю естафету підхопили й інші храми та молитовні будинки різних конфесій, що 
надавали місце для ночівлі, реабілітації та схову; лікування стражденних – 
храмові госпіталі, сповідники та духівники на Майдані). На Майдані постійно 
діяли наметові Храми, на сцені Майдану майже щодня поруч з’являлися й 
палко промовляли за Україну єпископ УАПЦ Володимир (Черпак), єпископ 
РКЦ Станіслав Широкорадюк, отець УГКЦ Олекса Петрів та ін., співав хор 
студентів духовних навчальних закладів УПЦ КП й УГКЦ. Міжконфесійну 
солідарність Церква Майдану демонструвала не лише у справі опікування 
громадою та захисту стражденної Людини, але й підтримкою у скрутні 
моменти один одного. Тут можна згадати солідарність конфесій в підтримці 
УГКЦ після листа Мінкульту з погрозами позбавлення офіційної реєстрації цій 
релігійній спільноті за її Майданну діяльність, чи підтримки іудеїв, коли 



 
 

з’явилась загроза антисемітських дій з боку провладних найманців. Тож 
можемо сказати, що на Майдані постала справжня Громадянська Церква 
України.  

Про громадянську релігію як необхідний етап релігієгенезу неодноразово 
писав професор А. Колодний. Ми ж мали можливість безпосередньо 
спостерігати, як на Майдані фактично постала Громадянська Церква України. І 
мова жодним чином не йде про появу якоїсь нової об’єднаної релігійної 
організації (скажімо, Єдину Помісну Православну Церкву), що 
інституалізовується в сучасній Україні. Характерною особливістю 
Громадянської Церкви України є її принципова поліконфесійність, що 
відображає поліконфесійність українського громадянського суспільства, а 
сакральні символи є інтегративними й набувають водночас релігійно-духовну 
та історично-народну цінність (пошанування Т.Г.Шевченка як духовного 
пророка; поруч з державним Гімном та молитвою до Бога на Майдані завжди 
звучав Духовний Гімн М.Лисенка “Боже Великий, Єдиний, нам Україну 
храни”; майданні священики та пастирі природно поєднували конфесійну та 
національну атрибутику, й поруч зі Святою Книгою та головним релігійним 
символом тут завжди був наш жовто-блакитний прапор). Показово, що на 
Майдані активно приймали хрещення до того невіруючі громадяни, а 
хрещеними для них ставали зазвичай сотники та майданні побратими чи 
посестри. В найважчі, найнебезпечніші моменти майданівці просили про 
молитву, сповідь і благословення того духівника, що був поряд і кому довіряли. 
Та все це найчастіше відбувалось без встановлення конфесійної належності чи 
дотримання обрядового формалізму. Тож мова йде про таку солідарну 
спільноту церков, релігійних діячів, духовних лідерів та вільних громадян, які 
гармонійно та взаємоузгоджено співдіють в справі розбудови майбутнього 
України на підставі тих вищих духовних цінностей та релігійних ідеалів, які 
забезпечують реалізацію належного (звіреного з Божим задумом) світу. В 
процесі такої взаємодії виробляється спільна (та взаємодоповнювана із 
збереженням конфесійної специфіки) культова, віросповідна та практична 
позакультова діяльність, формулюються спільні ідеї, обґрунтовуються спільні 
ідеали, віднаходяться ефективні методи взаємодії із громадою та її окремими 
групами і громадянами, освячується жертва, принесена народом на 
започаткування новітньої історичної доби, та сакралізується визначений 
життям шерег святих-захисників й місце-святилище, де в муках та прагненнях 
народилось й очистилось нове українське людство – Майдан Незалежності. 
Саме така Церква потрібна і відповідна громадянському суспільству, вона буде 
його дієвим духовним поводирем в Майбутнє, безмежним натхненням та 
невтомною совістю. 

Автори-редактори книги хочуть тут щонайперше низько схилити голову 
перед українським народом, духовним злетом якого було започатковано та 
зреалізовано саму подію Майдану зими 2013-2014 р. Цей народ в особі своїх 
гідних синів спростував поширений стереотип, ніби суспільним поступом у 
сучасному світі рухають лише прагматичні інтереси та випробувані 



 
 

політтехнології. Життєвим подвигом, рішучою самопожертвою та щирим 
прагненням утвердити сучасну людину в її гідності цілісно сформованої 
особистості, вільної та відповідальної перед собою, Богом, громадою, історією 
та майбуттям, родиною, Батьківщиною та світом, яка сповідує вищі духовні 
цінності, українці (різних національностей та конфесій) спромоглися 
протиставити повноцінне життя людини, покликаної до звеличення дійсності, 
його фальшуванню й імітації у вигляді окремого життєвого шляху маленької 
людської істоти, загубленої між рядками чужих міфооповідей. 
Використовуючи інформаційну добу як контекст для утвердження правди, а не 
маніпуляції свідомістю мас, можна служити істині, запалюючи спраглі серця 
жагою її поширення й просвітлення її життєдайною силою найвіддаленіших 
закутків світу, де скупчується морок. Та на цьому шляху надзвичайно великою 
є роль досвідчених поводирів і вчителів, яку взяли на себе релігійні діячі й 
духовні лідери. Тож без їхньої присутності, постійного повчання й спонукання 
мислити та діяти в любові й злагоді, взаємоповазі й відповідальності, щиро і 
праведно не було б цього Майдану та його перемоги. Притомно осмислити й 
висвітлити цю історичну подію ми не змогли б без багаторічних теоретико-
методологічних напрацювань вітчизняної релігієзнавчої науки. Принагідно 
нагадаємо, що вітчизняна релігієзнавча спільнота, насамперед Відділення 
релігієзнавства ІФ НАНУ, значним чином сприяли попередній толерантизації 
українського суспільства, його обізнаності й освіченості в питаннях історії 
релігії та особливостей і перспектив її функціонування в конкретних історично-
суспільних умовах, що неодмінно вплинуло й на дійсний перебіг подій. 

 
*     *     *     *     * 

 
З чого починався Європейський Майдан? Відмову президента В.Януковича 

від Європейської орієнтації найбільш гостро відчула молодь. Це був кінець мрії 
про якісну освіту, зокрема про можливості навчатися за кордоном, ускладнення в 
одержанні Шенгенської візи, легальної праці поза Україною, гідне медичне 
обслуговування та інше. Як єдина динамічна сила в суспільстві, студентська 
молодь вийшла на Майдан з метою висловити свою позицію, заявити про себе як 
повноцінних громадян країни, що мають такі ж права, як і дорослі. В перші часи 
їх сповнював молодіжний романтичний максималізм, дещо наївна віра в можливу 
доброчинність Янукович. А що ж відбулося? Ображених 18-20-річних дітей 
президент покарав. Він їх розігнав, побив, декого – постріляв, покалічив, наніс 
непоправиму психологічну травму. При цьому який же він гарант прав і свобод, 
якщо сам цинічно нехтує цим? Яка ж він людина, якщо нехтує ціністю людського 
життя? Який же він християнин, якщо зневажає принципи Христової любові ? 

Вибух Майдану не звалився українцям на голову раптом, він 
нагромаджувався роками. Цинізм влади поступово наростав. Спочатку вона 
нехтувала правами дорослих на політичний вибір і гідне існування, потім правами 
бізнесменів на вільний і чесний бізнес, а зрештою на кон були поставлені права 
дітей жити у своїй країні, бути щасливими, впевнено дивитися у своє майбутнє. 



 
 

На відміну від всіх передуючих випадків супротиву українського 
суспільства (а їх було декілька), що мотивувалися матеріальними чинниками 
(підвищння зарплат, пенсій, права на працю і відпочинок, справедливий розподіл 
соціальних благ, повага різних прошарків суспільства та ін.), цей Майдан ніс в 
собі духовну, моральну ідею, бо ж говорив про гідність людини, її внутрішню 
свободу, про можливості самореалізації в людині людського і духовного. 

Молодь України вже бачила себе в Європі. Насампред - це студенти вузів, 
які, власне, і виступили проти диктатури дорослих рішень. Вони у своїй більшості 
вже неодноразово побували в Європі, власними очима переконались в її 
здобутках і недоліках. Вони їдуть в Європу не за одностатевими шлюбами, 
наркотиками і проституцією – тим, що при бажанні можна знайти і в нас, до того 
ж значно дешевше і вдосталь. Але сучасне студентство – це інтелектуальний 
прошарок суспільства, освічений, ідейний, добре вмотивований, налаштований на 
роботу в конкурентному середовищі, прошарок, який знає, що він хоче від життя. 
Ці люди професійно розмірковують про глобалізацію, політику, інтернет, релігію, 
науку, культуру. Вони володіють іноземними мовами і вільно спілкуються із 
своїми ровесниками з інших країн. Їх тяжко догнати дорослим, але можна 
зупинити у їх прагненнях, що й вирішила скоїти януковичська влада. І ось за цих 
умов українське суспільство показало, наскільки воно, незважаючи ні на що, 
зокрема вікове москальське гноблення, є здоровим і без будь-якого політичного 
керівництва вийшло  самостійно на Майдан як  місце всенародного віча, щоб 
захистити своїх дітей (та й себе) від фізичного і духовного насилля. Відтак не 
якісь меркантильні і близькорукі цілі зібрали людей на центальну плащу столиці, і 
не так політичні гасла об’єднували майданівцев, скілько бажаня кардинальних  
змін в житті ВСІХ українцев. Люди були переконані в правомочності Майдану і 
відчували законність  права висловити  свій протест.  

Вони не боялися. «Не бійтеся!» - саме до цього закликав духовний 
авторитет нації, екс-патріарх Української Греко-Католицької Церкви кардинал 
Любомир Гузар 1-го грудня 2014 року на Майдані, де він озвучив позицію церков. 
Звертаючись до майданівців, Гузар нагадав християнське вчення про духовну 
природу людини, про її богоподібність, про необхідність не тільки бути добрим, а 
й творити добро.  

Церкви України, будучи камертоном правди і совісті, стрімко відреагували 
на Майданівські події, підтримавши народ України в його прагненнях  жити 
краще й чесніше. Вони моляться і закликають всіх до молитви як особливо 
важливого для християнина дійства, орієнтуючи людей на любов до ближнього, 
на толерантність. Це слово Церкви про сутність християнської віри було надто 
важливим для народу саме в критичні й доленосні для нього дні. 

Майдан – це, без сумніву, подія вищого духовного гуманістичного порядку, 
яка знаходиться над економічними інтересами, над соціальними проблемами, 
навіть над політикою. В основі Майдану — Людина, гідність якої була зневажена 
і яка вийшла з протестом проти неповаги до себе, до своїх прав, перш за все – 
права на життя, проти нехтування свободами, які даровані не владою, не законом, 
а Вищим Началом. Тобто українці прийшли на Майдан вирішувати екзистенційні, 



 
 

смисложиттєві проблеми — і не тільки свої власні, а й всього українського 
народу. Саме тому можна вважати, що основне значення і призначення Майдану 
було гуманістичне, оскільки тут йшлося про Людину, про олюднення простору, в 
якому Людина живе і функціонує. 

Виходячи майже щодня на Майдан, ми бачили, що тут були присутні різні 
люди – за віком, за освітою, за мовою, за культурним та професійним рівнем, але 
їх всіх об’єднало та вивело на площу відчуття й усвідомлення присутності в собі 
не тільки біологічного чи навіть соціального начала. В кожного є совість, воля, 
сила Духу, сміливість думки, щось вище від матеріального, навіть дещо 
ірраціональне. Для віруючої людини зрозуміло, що цим Вищим є Бог. 

Віра - це фундамент Майдану. Що тримало Майдан, то це, без сумніву, 
колосальна енергетика віри і переконання. Не відчай, не злоба, не бажання 
помсти, а тим більше – не очікування винагороди. Не ідеалізуймо Майдан, 
вважаючи, що там були лише високоморальні і віруючі люди, які знають про 
моральні імперативи або християнський Символ віри, які щодня звіряли свої дії із 
Законами Всесвіту чи звертаються до Бога. Так, були люди різні, але у них у всіх 
проснулося людське, та частина людського, яка пов’язує Людину із світом 
Божественного. Тут люди облагородили своє біологічне єство, заявивши, що їм 
замало задоволення природних потреб — вони прагнуть насиченого духовного 
життя, де є місце вірі, моральності, порядності. Недарма ці події назвали 
Революцією гідності. Це ті цінності, до яких завжди закликає будь-яке духовне 
вчення, в т.ч. і релігія: людина — не тільки матеріальне тіло з часовими і 
просторовими координатами в історичному плині, а й істота духовна, яка живе 
вічно. Відповідно до всіх релігійних доктрин, Людині визначена певна місія, дані 
права і свободи, покладені вищі обов’язки – жити за Божими Законами, де чітко 
регламентується поведінка людини щодо Бога і щодо інших людей. Результатом 
виконання цих Законів має стати людина моральна, яка за будь-яких обставинах 
має ставиться до інших так, як би хотіла, щоб ставилися до неї. 

Українці виявились абсолютно гідними бути людьми духовними, 
незважаючи на такі різні мотиви і причини, які привели їх на Майдан. Зрозуміло, 
що ступінь цієї духовності може бути різною, подірявленою малими і більшими 
гріхами – така вже природа людська, але в цілому всі ці люди викликають 
величезну повагу. Та висока нота, яка була взята 1 грудня, санкціонована 
підтримкою моральних і духовних авторитетів України, лишалася на весь час 
Майдану, хоч, звісно, Майдан в порівнянні з його першими днями змінювався: 
мужнів, дорослішав, серйознішав. Той перший інстинктивний порух, який вивів 
мільйони людей на вулицю як протест проти побиття невинних дітей, виявився 
справжнім, природним, миттєвим. Цим українське суспільство довело, що воно є 
нормальним, моральним, духовним. Не знаємо, чи усвідомлювали люди, чому 
вони йдуть на Майдан 1 грудня, але бажання, реалізоване в дії, захистити 
невинних, слабких, немічних – не було витравлене з їх душ ніякими столітніми 
експериментами - воно там існує на рівні інстинкту, на рівні архетипу. Навіть  
люди вчиняли так, як того вимагає Закон Божий – з любов’ю до ближнього. 



 
 

30 листопада на Майдані не було моїх, профессора Л.Филипович, кровних 
дітей, однак були мої духовні діти – студенти з Могилянки, університетів Києва, 
Львова, Тернополя, Донецька та інших міст. І всі притомні батьки вийшли 
захистити своїх дітей. Часто старше покоління критикує молодь, кажучи, що вони 
є не такі, як ми - і не шанують, і недослухаються, але напочатках іспит на високу 
самосвідомість та чесність склала саме молодь.Нам, як науковцям, а водночас і 
вузівським викладачам, українське повстання студентів проти влади і порядків, 
які нині панують в суспільстві, якось нагадало молодіжні протести 60-х років 
м.ст. у Європі, коли революції молоді сколихнули весь світ. Тепер він інший. І 
Україна інша, хоча багато чого ще треба зробити для її очищення. 

Церква на Майдані як приклад поведінки дійсно людей. Серед тих, хто 
прийшов на Майдан в перший день після побиття студентів, переважна більшість, 
так думаємо, були люди невіруючі, можливо, скоріше невизначеної релігійності. 
Вони відреагували на подію як справжні християни, мусульмани чи юдеї.  

Проте жодна Церква, жодна конфесія, як цілісна інституція, не відразу 
оприсутнила себе на Майдані. Хоча самі обставини – стихійно чи закономірно — 
спонукали Церкву до дій: Михайлівський монастир дав прихисток мирним 
мітингувальникам рано-вранці 30 листопада, коли за ними гнався Беркут; миттєво 
з’явилася засуджуюча дії влади заява Українського католицького університету. 
Присутність та слова «Не бійтеся!» кардинала Любомира Гузара на Майдані 1 
грудня засвідчили, що він стурбований подіями і готовий надати духовну 
підтримку своєму народу. Пізніше, вже до українського народу та влади, 
звернулися Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та інші 
міжконфесійні об’єднання, які висловились «за» євроінтеграційний курс України.  

Не залишилися байдужими до подій 30 листопада й окремі Церкви. Замість 
закликів до євроінтеграції, тобто зовнішньополітичних устремлінь, прозвучали 
навіть не внутрішньополітичні, а гуманістичні і християнські, загалом релігійні 
вимоги: ніхто не має права посягати на життя, права і свободи Людини. Церква 
захистила не політичні орієнтації чи економічні потреби громадян - вона стала на 
захист людини. І цим вона виконала своє основне призначення. 

В цілому реакцію Церкви на вмотивований політикою влади протест 
народу, на незаконні дії силовиків можна оцінити як задовільну. І хоча були 
випадки, коли Церква не встигала за подіями, коли вона фактично слідувала за 
ними, коли прагнула тримати нейтралітет, але християнське, мусульманське, 
буддистське, юдейське «не вбий» переважило всі політкоректні стратегії і 
тактики. Релігійні організації відмовилися вважати, що «всяка влада на Землі від 
Бога», відмовилися виправдовувати деспотичний режим, засудили його політику. 

В принципі духовенство показало себе дуже гідно, навіть героїчно. 
Священнослужителі - і не тільки християни, а й мусульмани, буддисти - не 
думали про особисті небезпеки і виходили на Майдани по всій Україні, вставали 
між двома таборами, про- і анти-владними. Духовенство ревно молилося – на 
сцені Майдану, в молитовних палатках, серед людей, в своїх культових будівлях, 
дома, не ховаючи своїх облич, не виказуючи свою конфесійність. Ніхто не 
прагнув виокремитися і продемонструвати свою першість у висловлюваннях чи 



 
 

молитві. Сформувалась сукупна солідарна думка і позиція всіх церков, всіх 
релігійних організацій щодо захисту прав та свобод людини. Всі за всіх. Цим 
церкви фактично заклали ідеальну модель майбутнього суспільства (своєрідне 
Царство Боже), яким насправді воно може і має бути. 

Непокаяння влади та втрата здатності мислити. Науковці прагнули 
отримати інформацію з різних джерел, які представляють відмінні світогляди і 
політичні позиції, вслухатися в аргументи опозиційних сторін. І виявилося, що в 
цих джерелах багато суб’єктивного, заангажованого, непримиренного. Градус 
несприйняття і відторгнення іншого був ще надто високий. Тут далеко до 
практикування заклику любові до ближнього, не кажучи вже про любов до ворога. 
Наше суспільство не вміє, а часто і не хоче розмовляти, вести діалог, слухати і 
чути один одного. Багато що не піддається звичайній людській логіці. Те, що для 
одних є таким очевидним, не стало надбанням всіх в Україні. Перш за все маю тут 
на увазі реакцію на нинішню ситуацію людей на Сході та Півдні України. І 
скільки б ми собі не пояснювали, що світогляд тих людей історично залежний від 
імперських амбіцій Росії, які успадкував СРСР з його совковим дуальним 
баченням світу (ми і наші класові вороги), від ідеї непорушної слов’янської 
єдності, від антиукраїнської кернесо-добкінської пропаганди, ось не розумію, 
чому тим людям миліше недавнє стагнаційне радянське минуле з талонами на 
продукти харчування, пожиттєвими чергами за всім, ніж європейське майбутнє, 
нехай і ризиковане, але демократичне, народовладне, де поважається Людина, її 
права і свободи. Невже у людей немає очей, не працюють мізки, відсутня уява? 
Не бачив, не читав, не бував, не пробував, але засуджую. Як це знайомо з 30-х 
років минулого століття… Ну як у самого не вистачає освіти чи досвіду, то 
подивись-послухай, як інші люди оцінюють події. Засумнівайся в єдиноістинності 
своїх висновків, задумайся, чому люди прийшли на Майдан і не йдуть з нього, за 
що вони там стоять і чи за гроші? що стало причиною, а що є наслідком масових 
протестів? Чому Майдан підтримала інтелігенція, освічена частина українського 
суспільства, моральні авторитети нації, журналісти, митці, Церкви, люди віруючі, 
зрештою інші країни, окрім офіційної путінівської Росії? Чому почалося бродіння 
в провладній партії регіонів? Чому президент і прем’єр не вийшли до народу, 
який чекає їх ще з листопада? Хто винний в насильстві і що робити далі? Чи варто 
підтримувати таких «лідерів», які  ігнорують і бояться власного народу? 

На жаль, частина з нас втратила здатність мислити. Чому так сталося? Що є 
причиною мізкової та розумової дисфункціональності? Причин багато. І освіта в 
глибокій кризі, і виховання як процес відсутній, і не просвіщає ніхто народні 
маси, і ТБ всіх планомірно одурманює… Як освітянини-гуманітарії, дуже 
переживаємо за дегуманізацію суспільства і дегуманітаризацію освіти. З вищої 
школи прибираються навчальні дисципліни, які базовані на вмінні думати, 
розмірковувати. Болонська система нищить гуманітарні предмети. Де ті 
благословенні часи, коли філософія викладалася два семестри у 170 годин, коли 
студентам читалися курси етики, естетики, логіки, релігієзнавства, культурології, 
в рамках яких молодь знайомилася з духовною спадщиною людства, з його 



 
 

духовним досвідом. Вдумайтеся: філософія – любов до мудрості, а у нас вона 
сприймається як примха, марність (блажь), а філософ – як блаженний. 

Не може не дивувати й українська влада, яка з 30 листопада 2013-го 
жодного разу публічно не покаялась у скоєному. А всі нібито такі релігійні, на 
свята – до храму, привезли мощі – прикладаються, частенько згадують ім’я 
Господа, ревно хрестяться і співають «амінь». Але чи вони, демонструючи свою 
релігійну належність, зрозуміли суть тієї віри, якою хизуються і прикриваються? 
Чи справжній християнин (юдей, буддист, мусульманин) може вбити або дати 
наказ бити? Чи може християн красти, працювати тільки на себе, на свою сім’ю, 
ігноруючи спільне благо своїх громадян? Чому не кається влада, не визнає за гріх 
те, що тисячі років в усьому світі вважається гріховним? Свято вірять в свою 
непогрішимість, уявили себе якимись напівбогами, яким все дозволено? Але ким 
дозволено? Непогрішимість навіть папи Римського має свої межі. 

Майдан як школа для кожного. Гадаємо, що Майдан навчив людей 
вдивлятися в себе і в інших. Він навчив таким речам, які, можливо, люди ніколи 
не здійснювали – він навчив Майдан молитися. Персонально і колективно. Це 
сильні відчуття, коли тисячі людей разом різними голосами, але одним диханням 
виголошують «і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». В 
перші дні майже ніхто не молився, забули, що є така дієва сила, як сила молитви. 
Ця сила не раз являлася, особливо в найскрутніші години. В ніч з 10 на 11 грудня 
безперервна молитва «Отче наш» об’єднала сотні тисяч людей різних конфесій. І 
чи не вона, ця молитва, вимолила Майдан від зачистки. Священнослужителі 
вчили і навчили людей молитися, бути активними у своїй вірі, не боятися її 
проявляти в слові і дії. Молитви змінили свідомість людей, оскільки вони несли з 
собою ідеї примирення, любові, поваги, вони давали надію, вони об’єднували. 

Це була ще й гарна школа для українців, такий собі тренінг людяності, 
підтримки, гостинності, стійкості, солідарності, відкритості, переконаності у своїй 
правоті. На Майдані були присутні реальні люди, отой НАРОД, з якого 
складається 45-ти мільйонне населення України. Це - нормальні, живі люди, а не 
глянцеві секс-символи з модних журналів чи телеекранів, які «озабочені» своїм 
зовнішнім виглядом і статками, всихаючи від бездіяльності і бездум’я. Моя 
повага до справжніх людей, яких дума про Україну, її майбутнє вивела на Майдан 
і тримала там, зросла в рази. Цей народ неможливо буде перемогти, тим більше, 
що на його стороні правда. 

Виклики Майдану для Церкви. Майдан це не тільки час і місце, де 
Церкви проявили свою силу, виконали своє призначення. Це й виклики епохи, 
даної ситуації. Чи всі Церкви дали гідну відповідь на них? Які поставили перед 
собою питання? Чи є там щоденно і щогодинно? Як бачать своє майбутнє з цим 
народом, таким різним, неодноманітним? Майдан – це новий ступінь церковного 
самоусвідомлення, самовизначення себе в українському суспільстві. Весь час 
хотілося запитати священиків, ієрархів: Ви де? Ви поруч, ви над, де саме 
знаходитесь в новій системі координат, яку означив Майдан як глибокий конфлікт 
суспільства і влади? І майже всі вони відповідали: ми всередині, серед народу, в 
суспільстві. Різною мірою, різними формами (конкретною фізичною присутністю, 



 
 

молитовно, на відстані, сповідально, проповіддю, порадами, підтримкою, думкою, 
словом). Оце гасло, що Церква має бути з народом, яскраво представлене на 
Майдані. Не знаємо, чи були священики на антимайдані, серед міліціянтів, 
беркутівців, яким теж треба проповідувати Слово Боже, закликати до любові, 
примирення, ненасилля. 

Усвідомлення того, що Церква має бути з народом, одним церквам далося 
органічно, легко, просто. А ось деякі і досі думають: з яким народом, з якою 
часткою народу має бути Церква. Народ – він різний. Греко-Католицька Церква зі 
СВОЇМ народом, якого виховала в знанні правд віри і патріотизму. Хоча і там 
виокремилася «правовірна» гілка (секта догналівців), яка визнає Путіна своїм 
президентом… А як бути Українській Православній Церкві, народ якої по різні 
сторони барикад? Як бути іншим християнам, які постали перед такою ж 
проблемою? Ким має бути Церква – Церквою-гласом народу чи Церквою-
пастирем народу? Оця прив’язка Церкви до людей, посилання на їх волю, 
прикриття їхніми настроями інколи переважає необхідність усвідомити свою 
пастирську роль. Нам здається, що священик має не тільки висловлювати 
(транслювати) бажання людей, а й що він має йти на півкроку попереду свого 
народу – вчити його, виховувати. То ж і дивіться, з яким народом прийшла УГКЦ, 
УАПЦ чи УПЦ КП, і з яким народом прийшла УПЦ МП на іспит на 
християнськість, які цінності відстоюють ці частини народу. Розуміння чи 
нерозуміння, сприйняття чи несприйняття, згода чи незгода з потребами часу і 
розставили акценти в висловлюваннях і поведінці служителів УПЦ МП. Вони є 
різними. Ми розуміємо, продуктом якої епохи та держави вони є, коли, де і хто їх 
вчив-виховував, від кого вони залежать, тому й чекати від них одностайної 
підтримки Майдану – складно. Знайшлися ж необхідні слова у митрополита 
Володимира (Сабодана), щоб прояснити ситуацію своїм вірним, закликати їх до 
спільної молитви за мир, любов та злагоду, подолання розбрату і ворожнечі, 
недопущення насильства та розв’язання непорозумінь, застерегти всіх від 
порушення Божих Заповідей і християнської моралі, нагадати про Господню 
заповідь любити один одного, бути братами і сестрами, бути миротворцями і 
перемагати зло добром. Як це зрозуміли священики УПЦ МП? То їх право і 
обов’язок зробити вибір між закликами до ненасилля і любові й забороною 
ходити на Майдан як на «збіговисько неофашистів» ба більше — благословінням 
міліціантів на силову боротьбу з «майданівським отреб’єм і мракобєсами». 

Думаємо, що Церкви отримали додатковий кредит людської довіри після 
цих подій. Та й самі священики пройшли непоганий вишкіл, тому що форс-
мажорні умови перевіряють людину на людяність і професійність, в даному разі 
— бути духовником, пастирем. Авторитет духовного лідера завойовується не 
тільки знанням Біблії чи порядку проведення Божої служби, але й особистісною 
присутністю в потрібний час і в потрібному місці. 

Майдан як модель майбутнього суспільства. Майдан показав, що 
суспільство може бути організоване і функціонувати інакше — не так, як в 
нинішній Україні, тобто базуватися не на вертикалі влади, не на силі, не на 
корупції, а на самоорганізації спільноти та на самосвідомості її членів. Майдан – 



 
 

                                                           

це система, але не пірамідальна, а горизонтальна модель суспільних відносин, де 
взаємодіють різні її частини (громади, асоціації, спільноти, загони тощо). Комусь, 
може, і важко побачити в Майдані ідеал майбутнього суспільства, бо ж він трохи 
невмитий, задимлений, напружений, незатишний, але життєздатний, автономний, 
самоврядний, самоорганізований, де кожний робить те, що може, і не за гроші і не 
з-під палки. Таким має бути і соціум, де його члени знають, до чого вони 
покликані, яка їх роль у спільноті. Так, таке можливо тільки при високому рівні 
свідомості всіх громадян, з якою треба працювати. Звертатися до кожного, 
вислухати його і почути, врахувати думку, поважати позицію. Хто це має робити? 
А на сьогодні немає іншої інституції, крім Церкви, яка б мала довіру з боку 
суспільства, такий досвід і такі знання. І не скористатися цим – і громадянському 
суспільству, і владі – втратити шанс, який подарував Україні Майдан252.  

Майдан, як переломний етап новітньої Української історії, засвідчив, що 
Церква постає невід’ємним чинником формування майбутнього України. В 
доленосний момент сучасної України її релігійні організації продемонстрували 
здебільшого свою здатність і готовність ефективно взаємодіяти одна з одною, із 
громадянським суспільством загалом та його окремими складовими. Ми мали на 
Майдані  постання нового феномену - Громадянської Церкви України, яка, не 
будучи якоюсь окремою інституалізованою організацією, зінтегрувала в собі різні 
церкви (як віросповідні, а не організаційні співтовариства), конфесійних 
представників, духовних лідерів та громадян, об’єднаних спільною метою 
побудови гідного Майбутнього України на підставі вищих духовних цінностей та 
релігійно-національних ідеалів. Орієнтиром для функціонування такої 
Громадянської церкви постала Бого-людська, а не світсько-політична (навіть з 
елементами релігійного декору) програма. Першій притаманна міжсуб’єктна 
взаємодія, а другій – організаційно-інституційна. 

На наш погляд, релігія, а щонайбільше саме релігійні ідеї, відіграли 
неабияку роль у підготовці та перебігу революції Гідності. Релігійні ідеї прямо 
(засвоюючись із віровчення) чи опосередковано цілим цивілізаційним 
світоглядним поступом підготували необхідний світоглядно-культурний ґрунт. В 
Україні ж були потрібні умови (між іншим – і несприятливі суспільно-історичні 
обставини, що призводили до необхідності осягати релігійні істини як 
найпотаємніший духовний скарб та викохувати їх на самісінькому дні людського 
серця, як-то: утиски, гоніння і заборона певних церков, тривала доба панування 
войовничого атеїзму, агресивна експансія освіти і культури чужими й ворожими 
ідеологіями) для продуктивного засвоєння цих ідей та їх плекання. Зрештою, 
внутрішньо зрощене на світоглядному рівні пробилось в історичну дійсність, 
демонструючи глибокий світоглядний розлом – цивілізаційний та рівневий. 
Показово, що сучасне українське інтелектуальне середовище це розуміє. Так, 
наприклад, у квітні 2014 р. на відкритому засіданні філософського клубу 
львівської бізнесової еліти “Україна – душа світу”, ініціатором якого виступив 
підприємець і громадський діяч Олег Мацех, говорили про глибинні духовні 
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зміни, які відбуваються в Україні. Між іншим культурною та бізнес-елітою 
висловлювались думки й про те, що український народ – одна з “клавіатур для 
Господа Бога”, на якій Він щойно зіграв яскраву мелодію (Мирослав Маринович), 
“фактично революція в Україні відбулася на базових християнських цінностях, а 
відтак ми показали постмодерній Європі, що ці цінності ще існують і, головне, 
вони потрібні” (Олексій Скрипник) 253. Ці та інші міркування є симетричними 
нашим висновкам стосовно ролі релігії у події Майдану. Вони спонукають 
говорити про релігійні засади Української Революції Гідності, що суперечить 
песимістичним твердженням про обмеженість впливу релігії на сучасний світ.  

Водночас і відслідковувані нами трансформації релігійної функціональності 
стали підтвердженням парадигмальної зміни розуміння таких серед видатних 
світових релігієзнавців. Виразно окреслений перехід від концепції секуляризму до 
концепції диверсифікації254, презентований професором А. Баркер, яка у своєму 
виступі “Diversification amongst New Religious Movements” (Каунас, Литва, 2014) 
чи не вперше публічно звернула увагу на те, що для того, щоб лишатися 
незмінною, певна релігійна традиція має змінюватися. 

Так, події на Майдані, з одного боку, об’єднали церкви, а з іншого – 
привели до диверсифікації в релігійному середовищі, до урізноманітнення поки 
ще не на інституційному, а світоглядному і богословському рівні. Зокрема, 
православні та деякі протестанти виявилися неоднорідними у своєму баченні та 
оцінці Майдану, розуміння місця й ролі Церкви в суспільстві. Тож новий тренд у 
світовому релігієзнавстві (не теорія секуляризації чи десекуляризації, а теорія 
диверсифікації, яку обстоюють відомі релігієзнавці) виявився перспективним, 
запитаним самою дійсністю.  

Слід сказати, що якщо раніше церкви України намагались функціонально 
утвердитися в системі державно-церковних відносин, то під час Майдану стало 
зрозумілим, що в сучасному світі найефективнішим є орієнтування на взаємодію 
їх із громадянським суспільством. Водночас зазначимо, Український Майдан 
зими 2013-2014 рр. розгортався на тлі прихованих геополітичних процесів. 
Геополітична природа Революції Гідності та суспільної кризи, що спричинила до 
Майдану, очевидно проявилась з кінця лютого 2014 р., що було засвідчено 
окупацією Криму Росією та експортуванням у східні області України цією 
сусідньою державою тероризму й підбурювання сепаратизму. Ілюстрація та 
аналіз ролі та місця церков та релігії в цих процесах не була метою нашої книги. 
Однак і в обсязі зібраних нами матеріалів можна відслідкувати, що:  

1) Ті церкви, що вважають себе українськими за місцем історичного 
заснування та/чи місійного покликання, долучаються до виховання здорового 
патріотизму, і в областях їх значного поширення (західна та центральна Україна) 
наявна більша питома вага свідомих громадян України та відсутні 
сепаратистсько-екстремістські тенденції. Саме такі церкви та конфесійні 
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спільноти, що поділяють цю настанову, піддалися в наступному гонінням в 
окупованому Росією Криму (УГКЦ, УПЦ КП, ДУМУ УММА).  

2) Ті церкви, що сьогодні здебільшого орієнтуються не на взаємодію із 
громадянським суспільством, а на якесь провідне місце в державно-церковних 
відносинах, втрачають ознаки духовно-релігійної організації й перетворюються в 
наглядово-ідеологічний апарат, що обслуговує певну владну систему. Такою є 
функція Російської Православної Церкви. Саме тому УПЦ МП сьогодні 
опинилась у дуже складному становищі, бо ж їй доводиться вибирати свою 
ідентичність, балансуючи між ототожненням із прислужницею ідеологічної 
системи агресора чи суто обрядопродукуючою інституцією.  

3) Ряд релігійних організацій та конфесій (зокрема, адвентисти і свідки 
Єгови), спираючись на власні богословські положення, намагались послідовно 
демонструвати свою непричетність до події Майдану, що зрештою створило 
відчуття їхньої вилученості з суспільної дійсності, свідомого дистанціювання від 
неї, та зрештою - зменшило їх шанси впливати на формування Майбутнього, що 
започатковувалось (нагадаємо у зв’язку з цим також і про те, що потурання або й 
непротивлення злу за певних обставин є злочином перед добром).  

4) Релігія глибоко пов’язана з геополітикою особливо в справі сприяння 
прогресивним чи регресивним тенденціям суспільного розвитку та історичного 
поступу. Так, релігійні ідеї здатні інспірувати суспільно-історичний прогрес, а 
їхні принагідні інтерпретації – обґрунтувати необхідність консервування якоїсь 
застарілої форми чи потребу регресивного відступу. Такі різні наслідки залежать 
від того, кому служать провідники релігійних ідей - Богу (а відтак і людині як 
творінню Божому, гідному задуму Творця), чи земним тимчасовим силам та 
владам; сповідують духовні цінності чи матеріально-мирські зиски.  

Події на Майдані призвели до сподіваних та несподіваних наслідків. До тих 
наслідків, на які  сподівалися, належать: 1) започаткування зміни державно-
суспільного устрою; 2) збільшення питомої ваги свідомих громадян; 3) посилення 
інтегративних процесів в українському суспільстві; 4) зростання авторитету 
церков як духовних інституцій, авторитетних виразників моральних стандартів й 
дієвих представників громадянського суспільства; 5) поширення толерантності, 
віротерпимості та поваги до тих, хто сповідує вищі духовні цінності. До 
несподіваних ми зарахуємо: 1/. військову інтервенцію сусідньої «єдиновірної» 
(православної) держави в Україну при мовчазній санкції РПЦ; 2/. руйнування 
тривало продукованого стереотипу “братськості” за єдиновір’ям. Справжніми 
братами українським греко-католикам та православним Київського Патріархату в 
Криму виявились мусульмани, які навіть пропонували мечеті для богослужінь 
тим християнам, у яких позабирали храми. Натомість і для мусульман їхня 
конфесійна тотожність виявилась каналом геополітичної інспірації – одні 
мусульманські центри очевидно підтримали цілісність та незалежність України, 
інші – витримували статус нейтралітету, ще інші – під демонстративним 
нейтралітетом виношували прихильність певним, головно - російським 
політичним програмам; 3/. принципова поляризація світоглядних орієнтацій 
української спільнотності, в т.ч. і релігійного середовища. 



 
 

Це продемонструвало, що складні внутрішньоконфесійні (зокрема, скажімо, 
між різними православними церквами та й всередині однієї Православної Церкви 
– РПЦ) проблеми часто мають геополітичне чи світсько-політичне походження і 
жодним чином не пов’язані із віросповідними суперечностями. Бо ж яким іншим 
способом можна пояснити позицію РПЦ щодо всієї світової православної 
спільноти? Внаслідок цього УПЦ МП опинилась перед серйозним історично-
суспільним викликом. Внутрішньоцерковна криза тут безпосередньо пов’язана із 
присутністю прихильників різних геополітичних прагнень: відповідь: “ми поза 
земною політикою” виявляється некоректною, якщо очевидно, що ця церква може 
бути знаряддям в руках “єдиновірних братів”-окупантів через свою 
підпорядкованість їхньому наглядово-ідеологічному апарату, яким є сама РПЦ. 
Крім того, під час сепаратистського тероризму, який найгостріше проявився у 
східних областях України, зокрема у Донецькій та Луганській областях, де УПЦ 
МП є домінуючою, священики цієї церкви часто демонстрували послідовність у 
своїй належності не християнським цінностям, а політичним ідеологіям: їхні 
релігійні центри були місцем тимчасового прихистку для проросійських 
бойовиків, їхні вірні із православними іконками ставали живим щитом для 
антидержавних воєнізованих угрупувань тощо. Яскравим підтвердженням їхнього 
служіння саме імперській ідеології сусідньої держави, яка обґрунтовує військово-
терористичну експансію зокрема й ідеологемою з релігійним забарвленням 
(“духовна єдність Русского міра”), є радісна відповідь священика УПЦ МП 
журналістам у захопленому сепаратистами Слов’янську 30 квітня 2014 р.: настрій 
піднесений, бо тут скоро буде Росія, а ми є Російською Православною церквою. 
Очевидно, що не в усіх священнослужителів УПЦ МП політична ідентичність 
переважає релігійну. Але викрита буттєвими обставинами проблема плутанини 
тотожностей та зміщення їхніх пріоритетів у бік земних інтересів засвідчує 
необхідність переосмислення напрямів релігійної функціональності нині. 

Стосовно ж церков в Україні, то зрозуміло, що перед ними сьогодні стоїть 
складне завдання - по-новому інтегруватися в оновлене суспільне середовище, що 
забезпечить їм підтримку своїх вірних, повагу – інших, розуміння з боку 
представників громадянського суспільства як в Україні, так і за її межами. Цей 
шлях українських церков багато в чому буде показовим для міжнародної 
спільноти. Та проблему Церкви й геополітики в Україні ми плануємо висвітлити у 
нашій наступній книзі. 



 
 

Розділ третій. ХРИСТИЯНСЬКІ ЦЕРКВИ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 
В ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ НА ЗРІЗІ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ ТА ЦЕРКОВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 
ВСТУП. ШАНС НА ДУХОВНІСТЬ. На питання всеукраїнського референдуму: 

«Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності України?” 1 грудня 1991 
року із 84,18% (31891742 особи) тодішнього населення України 90,32% (28804071 
особа) висловились «так». Статистика невблаганна – безумовна більшість 
мешканців країни задекларували власне рішення бути відповідальними 
громадянами незалежної, унітарної України. Як невблаганні є й уроки історії, які 
нам ще доведеться проаналізувати, осмислити й засвоїти: більшість з тих, хто 
задекларував своє «не підтримання» унітарної, самостійної України мешкали в 
Криму (42% тих, хто «не підтримав»), Луганській (13%), Донецькій (12%), 
Одеській (11 %) та Харківській (10%) областях. Так само у цих регіонах була 
найменша кількість тих, хто «підтримав» Акт проголошення незалежності 
України: Крим - 54%, Луганська - 83%, Донецька - 83%, Одеська - 85%, 
Харківська - 86% області. Накладаємо на мапу сучасних подій і бачимо 
очевидний взаємозв’язок із загарбанням Криму та окремих територій Луганської і 
Донецької областей Російською Федерацією та підконтрольними їй бойовиками-
сепаратистами.  

25 років світоглядного зростання після означеного референдуму достатні 
для того, щоб в незалежній  Україні остаточно визначитись з тим, хто ми є, та 
навчитись бути собою і діяти доцільно та відповідно. Опікуватись духовним 
зростанням її мешканців отримала в країні також і релігія. Релігійні організації 
не виконують у нас  державних функцій, але вони мають право брати участь у 
громадянському житті. В такий спосіб їм були створені належні умови для 
духовного виховання громадян України.  

Зрозуміло, що різні релігійні організації мали відмінні свої  ресурси та різні 
мотиви в їх суспільному бутті, а відтак по-різному  поставились до тих завдань, 
які перед ними постали ще 25 років тому. Визначатись у складній дійсності 
незалежної України, знайти себе в надто заплутаних лабіринтах глобальної 
церковно-релігійної політики та строкатій українській поліконфесійності 
довелося і їм. При цьому визначитись і на рівні державно-церковних, і на рівні 
громадянсько-релігійних відносин. А це таки різні рівні самовизначення, бо перші 
стосуються інституційно сформованої дійсності, а другі – перспектив поступу 
спільноти. На першому рівні мова йде про взаємодію інституцій (держави та 
церкви), на другому – про вплив релігії на суб’єктивну свідомість громадян. І 
саме ось на цьому другому рівні можливе головне в здійсненні функціонального 
призначення релігії – сформувати відповідальне щонайперше перед Богом 
сумління віруючого.  

Сучасність задає власні тенденції поступу людства. Їх називаємо 
загальними трендами, з якими маємо рахуватись, бо залежності від них не 
уникнути. Зпоміж цих трендів виділимо насамперед персоналізацію як вияв 
зростання ролі особистостей у поступі людства. Це означає, що сучасний поступ 



 
 

                                                           

людства залежить не так від успішного функціонування якихось інституцій, як від 
особистісної життєдіяльності та позиції, сили волі й можливості вплинути на 
ситуацію безлічі особистостей, що вільно беруть на себе відповідальність за 
розбудову нашого майбутнього. Майбутнє в його якісних характеристиках 
визначається тим, якими є ці особистості, скільки їх є, яким набором базових, 
зокрема й духовних, цінностей вони володіють, і наскільки вони спроможні щось 
дійсно побудувати. Мова, звичайно ж, йде про громадянське суспільство та його 
персональних свідомих представників. 

Пам’ятаємо, що релігійні організації отримали шанс вільно опікуватись 
духовним зростанням громадян України  25 років тому. Тож сподіваємось, що 
наявність в Україні громадянського суспільства з його ціннісно-вмотивованими та 
духовно вкоріненими особистостями також є і їхня заслуга.  

 
 

3.1. Релігійне самовизначення українського світу. 

3.1а. Ідентичність мешканців України у вимірі релігії. 

Релігійні організації в роки незалежності й законодавчо закріпленої свободи 
віровизнань  щонайперше заходились своїм самовизначепнням і розбудовою своєї 
інституційної присутності в Українському суспільстві. За конфесійною 
належністю ми мали в Україні, що засвідчували соцопитування Центру 
Розумкова, вже в 2006 році досить строкату картину255. Ці проміжні у процесі 
релігійно-конфесійної ідентичності українців та церков дані  для нас є досить 
красномовними. Станом на цей рік не вважали себе віруючими чи належними до 
якоїсь церкви 62,5% опитаних.256 Нагадаємо тут, що пройшло лише 15 років після 
нашого виходу з державного утворення, в якому панівною була атеїстична 
ідеологія. До УПЦ КП себе зараховували в 2006 році 14,9% (39,8% з тих, хто 
«належить до церков, конфесій»), до УПЦ МП – 10,9% (29,4% з тих, хто 
«належить до церков, конфесій»), до УГКЦ себе віднесли 5,3% опитаних (14,1% з 
тих, хто «належить до церков, конфесій»), «важко відповісти» - 2,6% (7% від тих, 
хто «належить до церков, конфесій»), 1% - УАПЦ  (2,8% від тих, хто «належить 
до церков, конфесій»), 0,9% - віряни протестантських спільнот (2,4% від тих, хто 
«належить до церков, конфесій»), 0,7% - віряни «інших церков та конфесій» (2% 
від тих, хто «належить до церков, конфесій»), 0,6% - римо-католицька церква 
(1,7% від тих, хто «належить до церков, конфесій»), 0,2% - іслам (0,6% від тих, 
хто «належить до церков, конфесій»), 0,1% - іудаїзм (0,6% від тих, хто «належить 
до церков, конфесій»), 0% - буддизм (0,1% від тих, хто «належить до церков, 

 

255 http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=300 
256 Хоча у 2000 році за даними того ж таки Центра Разумкова віруючих було більше: 57,8% 
назвали себе «віруючими»; 22,5 – «тими, хто вагається між вірою та невір’ям»; 11,9% - 
«невіруючими»; 3,2% - «переконаними атеїстами»; 2,6% - «байдужими»; 2% - «важко 
відповісти». http://www.razumkov.org.ua/ ukr/poll.php?poll_id=1118 
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конфесій»). Отже, 34 % опитаних громадян України є християнами. Переважна 
більшість  (26%)  назвалася  православними. 

Динаміка зростання числа віруючих мешканців України вражає, адже уже в 
2007 році віруючими себе назвали 59% опитаних тим же самим Центром 
Разумкова 257 (Захід – 89,6 %; Південь – 48,8%, Центр – 57,3 %, Схід – 47,8%). 
Тих, хто вагався між вірою і невір’ям було 19% (Захід – 6,3%; Південь – 20,9%, 
Центр – 21,4%; Схід- 23,1%). «Важко відповісти» щодо власної віри було 5,8% 
опитаним по всій  Україні (2% - Захід; 10, 3% - Південь; 6,3% - Центр; 5,6% - 
Схід). У цих останніх даних відображено, так би мовити, “вільний людський 
ресурс” для ловців душ із релігійних організацій. Бачимо, що у тих регіонах, де 
церкви історично мали сильну позицію (Захід), кількість тих, хто «вагається», чи 
«кому важко відповісти» - мінімальна. Натомість Південь, Центр та Схід мали 
високий попит на релігійно-конфесійну пропозицію. Порівняно невисоким був 
показник «невіруючих» - 9,6% по Україні (1,3% - Захід; 12,6% - Південь; 8,1% - 
Центр; 14,5%- Схід). Ще меншим виявився показник «переконаних атеїстів» - 
2,4% (Захід – 0,5%; Південь – 3,7%; Центр – 2%; Схід – 3,3%). Байдужими до 
питань релігійної віри виявились лише 4,2% від опитаних (Захід – 0,3%; Південь – 
3,7%; Центр – 4,9%; Схід – 5,7%).  

Знову ж, корисним було б проаналізувати ці показники, наклавши їх на 
мапу сучасних подій та географію конфесійного наповнення України. Але і так 
уже бачимо, що світоглядно проблемними зрештою виявились ті регіони, де 
кількість визначених віруючих була менша, а кількість невіруючих, невизначених 
та переконаних атеїстів – більша. 

До речі, цікаві результати отримуємо й після аналізу «Звіту про мережу 
церков і релігійних організацій в Україні станом на 1 січня 2013 року (Форма 
№1)»258. Виявляється, що низький рівень патріотизму (небезпека сепаратизму та 
схильності до зміни державної належності) в певному регіоні можна пов’язати не 
так з кількісним показником присутності скажімо УПЦ МП, скільки, швидше, з 
відсутністю в певному місці або ж незначною поширеністю УПЦ КП, УГКЦ, 
УАПЦ. 

Тут, крім пошуку несприятливих факторів, які заважали сформувати 
відповідальну позицію громадян, доречно замислитись і над тим, наскільки самі 
церкви спромоглися ефективно діяти в світоглядному напрямку. Ось, для 
прикладу, статистичні дані по Криму за 2011 рік259, які нам дещо привідкривають 
розуміння того, чому зрештою найбільш організованою проукраїнською силою на 
момент анексії Криму Росією виявились кримські татари260.  

 

257 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=678 
258 http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_51768_Forma1_2013.pdf 
259 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=713 
260 За ставленням до різних релігій та течій в Криму з урахуванням національної належності 
бачимо, що росіяни та дивним чином й українці віддавали перевагу просто «православ’ю» 
(українці – 70,5%; росіяни – 72,8%; кримські татари – 16,5%); «позитивно» ставились до УПЦ 
МП (українці – 70,5%; росіяни – 72,8%), натомість «негативно» (українці – 2,7%; росіяни – 
1,7%; кримські татари – 12,1%); Також в основному «позитивно» ставились до РПЦ (українці – 



 
 

                                                                                                                                                                                                          

Для усвідомлення того, наскільки і для якого характеру конфесійної 
релігійності сприятливе населення України, цікавим є дослідження Центру 
Розумкова 2010 року261. На питання: «Яке з наведених тверджень стосовно релігії 
відповідає Вашим переконанням більшою мірою», 47,2% опитаних обрали – 
«будь-яка релігія, яка проголошує ідеали добра, любові, милосердя і не загрожує 
існуванню іншої людини, має право на існування»; 28,9 % - «всі релігії мають 
право на існування як різні шляхи до Бога»; 11,1% - «право на існуванням мають 
лише традиційні для нашої країни релігії»; 10,1% - «істинною є лише та релігія, 
яку я сповідую»; 2,1% - «інше»; 0,6% - не відповіли. Тож бачимо, що мешканці 
України є здебільшого прихильними до релігії взагалі й толерантними до різних 
конфесійних варіацій, щонайбільше якщо такі є носіями й сіячами добра, любові, 
милосердя, а не ненависті. Фанатична віра у істинність лише власної релігії 
притаманна невеликій кількості опитаних (10,1%). Трохи більше опитаних 
безпосередньо пов’язують припустиму релігійність з традиційно 
розповсюдженими на території України (11,1 %) конфесіями.  

Такі дані в порівнянні з іншими даними доводять, що більшість мешканців 
України релігійну ідентичність пов’язують із духовно-моральними цінностями, а 
не безпосередньо з церковними інституціями. Вони переважно оцінюють релігію 
за її корисністю як духовно-морального чинника. При цьому вони прекрасно 
розуміють, що інституційована релігія (релігійна організація) не сакральна 

 

60,5%; росіяни – 67,6%; кримські татари -18,6%), і «негативний» показник тут приблизно 
співмірний (українці – 5,7%; росіяни – 2,2%; кримські татари – 12%). Натомість уже 
проукраїнські церкви втрачають в прихильності поселенців Криму: до УПЦ КП «позитивно» 
ставляться лише 19,6% українців, 17,5% росіян, 8,2% кримських татар. В основному до УПЦ 
КП в Криму байдужі. А ось іслам є справді консолідуючим кримських татар чинником, адже 
позитивно до нього ставляться 89,1% кримських татар. Українці ж та росіяни до ісламу в 
основному байдужі або ж не замислюються щодо нього. Дивовижно, але в Криму більш 
«позитивно» до УГКЦ ставились саме кримські татари – 13% та росіяни – 9%, ніж українці – 
6,3%. Натомість для УГКЦ дали більше «негативно» саме українці – 9,4%; кримські татари – 
8,7%; росіяни – 4,7%. В основному греко-католики були байдужі росіянам – 41,9%, українцям -
39,3% та кримським татарам – 26,1%. Така ж приблизно ситуація з УАПЦ, з тією лише 
відмінністю, що її менш позитивно оцінюють кримські татари («позитивно»: українці – 13,7%; 
росіяни -14%; кримська татари – 8,2%; «байдуже»: українці – 46,5%; росіяни -45,6%; кримські 
татари – 38%; «негативно»: українці – 6,4%; росіяни – 4,6%; кримські татари -13%). Бачимо, що 
національна та релігійна належність не є тут безпосередньо пов’язаними. Адже яким тоді чином 
зможемо пояснити більш негативне ставлення українців до УПЦ КП та УГКЦ ніж кримських 
татар чи росіян? Комплексом меншовартості і бажанням пов’язати додаткову (ненаціональну 
ідентичність) з «іншою» церквою? Так само більшість росіян та українців в Криму були 
байдужі до римо-католиків та протестантів. Римо-католицизм «позитивно» оцінили кримські 
татари – 13%; росіяни – 8,5%; українці – 5,7%; «байдуже»: росіяни -33,9%; українці – 31,3%; 
кримські татари – 23,9%; «негативно»: українці – 9,8%; кримські татари -8,7%; росіяни – 5%. 
Протестантизм оцінили «позитивно» кримські татари – 13%; росіяни – 6,7%; українці – 4,9%; 
«байдуже»: росіяни – 31,4%; українці – 28,6%; кримські татари – 23,9%; «негативно»: українці – 
10,8%; росіяни – 6,8%; кримські татари -4,9%.  Щодо євангельських та харизматичних церков – 
ситуація приблизно така ж. До іудаїзму українці, росіяни та кримські татари в основному 
байдужі.  
261 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=709 



 
 

                                                           

непомильна установа, а спільнота віруючих людей в притаманних їм людських 
властивостях, а відтак і схильністю помилятись та обмеженістю знання,  
залежністю від обставин.  

Про це свідчить і розподіл церковної ідентичності серед православних 
мешканців України перед самим Майданом 2013 року262: «просто православним» 
себе вважали 40,8% від усіх опитаних «православних»; належним до УПЦ МП – 
27,7%; до УПЦ КП – 25,9%; до УАПЦ -1,2%; до РПЦ – 0,7%; ще 3,8% 
«православних» не змогли відповісти на питання про свою церковну належність. 
Припускаємо, що для тих 40,8% та тих 3,8% православ’я є швидше ідейно-
традиційним способом самовизначення, а не вибором власної належності до 
певної церкви.  

Щодо динаміки зростання числа віруючих мешканців України за роки 
незалежності, цікавою є порівняльна статистика (2000, 2010,  2013, 2014, 2016 
роки) того ж таки Центру Разумкова263. Бачимо, що кількість віруючих неухильно 
зростала, а кількість тих, хто вагається, чи невіруючих зменшувалась, особливо в 
період із 2000 по 2010 рік. Але коли ми накладаємо на цю статистику мапу 
найсучасніших доленосних подій – Революцію Гідності та захист України від 
збройної агресії Росії, то бачимо, як від включеності в ці події релігії та церков 
залежить і релігійність чи вагання громадян. Так, у період з 2010 до 2013 року 
(згадаємо церковно-політичний контекст: державна влада демонструє преференції 
певним релігійним організаціям – УПЦ МП; релігійні організації зосереджені на 
утвердженні чи захисті своїх інтересів на рівні державно-церковних відносин) - 
кількість віруючих зменшується із 71,4% (2010 рік) до 67% (2013 рік). Натомість 
кількість тих, хто вагається у вірі зростає від 11,5% (2010 рік) до 14,7% (2013 рік). 
Чи не тому ці 3,2% засумнівались у своїй вірі, що спостерігали за тим, як релігійні 
організації перейняті саме своїми церковно-інституційними інтересами?  

На користь цього нашого припущення свідчить зростання віри серед 
мешканців України у 2014 році (подійний контекст: Майдан зими 2013-2014 року, 
в якому пліч-о-пліч з громадянською спільнотою України брали активну участь й 

 

262 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=883 
263 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1118 Результати дослідження, проведеного 
соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 березня 2016 року в усіх регіонах України 
за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 
респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує — 2,3%. 
Дослідження здійснювалося за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. 

 Віруючим 
Тим, хто вагається між 
вірою і невір`ям 

Невіруючим
Переконаним 
атеїстом 

Мені це 
байдуже 

Важко 
відповісти  

2000 57.8 22.5 11.9 3.2 2.6 2 

2010 71.4 11.5 7.9 1.4 4.4 3.3 

2013 67 14.7 5.5 2 5.1 5.7 

2014 76 7.9 4.7 2.5 4.9 3.9 

2016 70.4 10.1 6.3 2.7 7.2 3.9 

 

http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1118


 
 

представники релігійних організацій, чим продемонстрували свою включеність в 
гострі ключові проблеми дійсності українців, діяльну причетність до долі 
України, зацікавлену партнерську взаємодію між собою та з громадянським 
суспільством. За цей період кількість віруючих збільшилась на 9%, але 
зменшилась кількість тих, хто сумнівається - на 6,8%  та тих, хто є невіруючим – 
на 0,8%;  тих, кому важко відповісти поменшало на 1,6%. Тож припускаємо, що 
коли громадяни побачили, що церкви безпосередньо й відповідально діють в 
суспільному житті, вони визначились на користь віри. Також до збільшення 
кількості віруючих звичайно могли спричинити й трагічні події (розстріл 
Небесної Сотні), адже наближення смерті та священність людської жертви завжди 
збільшує потяг до віри.  

Водночас ці порівняльні статистичні дані демонструють і те, що в 
українському суспільстві стабілізувалась ідентичність тих, хто вірить в атеїзм. 
Їхній показник балансує у межах 2-3% й суттєво не змінюється. Можливо тому, 
що це віра в ідеологему, яка є базовою для певного типу світогляду, що не 
передбачає якогось інституційно-організаційного додаткового включення чи 
специфічної громадської позиції.  

Однак за два роки після Майдану 2013-2014 року знову спостерігаємо за 
незначним падінням кількості віруючих, зростанням кількості тих, хто вагається 
та невіруючих. Зараз (ми маємо тут на оці 2016 рік) ці показники співвимірні із 
показниками 2010 року, коли суспільство починала поглинати апатія та зневіра у 
можливість щось змінити, ефективно вплинути на суспільну дійсність. За ці роки 
кількість «байдужих» до віри збільшилась майже вдвічі (4,4% у 2010 р., 7,2% у 
2016). Розуміємо, що це наші припущення, бо соціологічні дані тільки фіксують 
стан у суспільній свідомості, а не виказують причини. Але, доповнивши ці дані 
контекстуальним аналізом перебігу подій, спробуємо прояснити проблему 
падіння віри українців з ракурсу світоглядної функції релігії. Нагадаємо, що 
світоглядна функція релігії полягає в тому, що релігійні парадигми забезпечують 
свідомість віруючого додатковими параметрами – Бог, духовні цінності, які 
розширюють горизонт можливості досягнень людини у напрямку виходу за 
контекстуальні умови та стають додатковим засобом впливу на ситуацію з 
метою покращення дійсності якісним чином.  

У психологічному вимірі ми розуміємо, що до віри звертаються найчастіше 
тоді, коли проблема виживання постає надзвичайно гостро – контекстуальні 
умови видаються непереборними й свідомість шукає опертя у 
понадконтекстуальних вимірах. Коли суспільство чи людина стикається віч-на-віч 
зі смертю й зазирає в урвище брутального небуття – відбувається переоцінка 
цінностей. Свідомість хапається за ту ресурсну базу, яка засвідчує її причетність 
буттю, її життєву цінність й дійснісну особистісну вартість. Саме тому 
священики-капелани, що перебувають на передовій разом із захисниками 
України, часто засвідчують, що “на війні атеїстів немає”. Бо людина хоче жити. А 
коли її життя постійно перебуває під прицілом ворога і смерті – бажано мати 
захист. І віра стає бронею самосвідомості, а Бог – тим побратимом, що винесе 
твою безсмертну душу в останню мить бою знову до життя. Особливо це 



 
 

актуально, коли інші, крім Бога, суб’єкти та чинники впливу на ситуацію 
видаються неефективними, невпливовими, безсилими. Це – екзистенційно-
метафізичний вимір проблеми, яка має своє вираження і на рівні суспільної 
дійсності.  

Так само й суспільна свідомість, що перебуває в лещатах загрозливих 
інтенсивних подій, спрагла пошуку тієї ресурсної бази, яка б дієво сприяла виходу 
з найскрутніших ситуацій, подоланню жаху зникнення, навали загрози небуття. 
Відбувається переоцінка цінностей з необхідністю опертя саме на ті, які 
ефективно сприяють виживанню, збереженню причетності до життя, в 
горизонті – до Творця.  

 

3.1б. Визначеність громадян України  
щодо довіри суб’єктам їх співжиття. 

 
То ж маємо нині актуалізованим питання: чому тепер спостерігаємо 

зниження віри та збільшення сумнівів й зневіри? Під час Майдану, особливо в 
момент загострення подій, громадянська спільнота України перебувала 
безпосередньо в епіцентрі дійсності. Цей стан та досвід є порівнюваним з тим, 
який отримує воїн на передовій. Відступати нікуди, бо світ, частиною якого ти є 
та за який ти відповідаєш, знаходиться під загрозою знищення ворогом, з яким ти 
зараз віч-на-віч у борні. Поруч – плече побратима, а за спиною – домівка та 
родина. Схибити чи бездіяти – зрадити їхні сподівання та шанс на майбутнє 
життя. Тут вибір робиться моментально. Вибір на користь життя – особистого, 
побратимів, рідного дому. Під час бою немає місця іміджу чи блазнюванню, бо ж 
мова йде про справжнє – про життя. Тож і людина тут справжня, така, як є в 
найсутнісніших властивостях самоусвідомлення. Оскільки можна втратити все, то 
кожен оберігає найцінніше – для когось це честь і гідність (духовні цінності), для 
когось – ненаситна жадоба поживи (тваринні інстинкти). 

І тут дуже важливою є підтримка того, хто поруч. Не повчання чи 
вказівки, не настанова чи проповідь, а саме діяльна підтримка – “плече 
побратима”. В епіцентрі бою немає часу на уточнення статусів та рангів, 
важливо лише, щоб поруч був той, хто зрозуміє тебе й без зайвих пояснень та 
вагань діятимете злагоджено зі спільною метою. В епіцентрі бою жоден інший 
інтерес, крім інтересу самого життя, застерігатись не може жодним з 
діяльних відповідальних суб’єктів. В епіцентрі дійсності все відбувається по-
справжньому: небезпека зникнення буття, яким ми його знаємо і прагнемо, 
загрозливий своєю інтенсивністю та силою вал непередбачуваних доленосних 
подій, непридатність для орієнтування звичних карт місцевості та норм 
поведінки, пристойних для “зони комфорту”. Тут необхідно миттєво знайти 
непорушні орієнтири та стійку систему координат, щоб попри швидкоплинну 
мінливість місцевості та контексту правильно зорієнтуватись і вижити. Тут 
довіряють не тому, хто про себе гарно розповідає чи має позитивний імідж, а 
тому, хто є “справжнім побратимом”, хто діє разом з тобою на користь життя, 
справді священного перед загрозою знищення. 



 
 

                                                           

Згадаємо, як поводили себе духівники Майдану: вони були справжніми 
діяльними та відповідальними побратимами тієї громадянської спільноти, що 
зібралась на Революцію Гідності. Церковні інтереси на Майдані були 
непопулярними. Міжконфесійні проблеми зникли в середовищі Майдану. Через 
діяльну позицію священиків та духівників Майдану, що пліч-о-пліч разом з 
майданівцями захищали справді священне – право на свободу та життя гідної 
особистості в Україні (духовні цінності), - віра громадянської спільноти в те, що й 
Бог є діяльним суб’єктом, який безпосередньо впливає на перебіг подій, зростала. 
Усе це проілюстровано в книзі «Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна 
оцінка» (К., 2015). Зрештою упорядники книги доходять висновку, що в Україні 
під час Революції Гідності спостерігалось постання Громадянської Церкви – 
спільноти віруючих, що, незалежно від конфесійно-церковної ідентичності, 
знайшли порозуміння та спільно й натхненно Богом діють на захист Богом 
створеного – гідної особистості264 в Україні. І саме завдяки участі представників 
різних церков як діяльних співтворців доленосних подій в епіцентрі дійсності, 
можна говорити про те, що «Церква постає невід’ємним чинником формування 
майбутнього України»265.  

Аналізуючи ці події ми чітко відслідковуємо, що церкви та духівники на 
Майдані керувались інтересами двох суб’єктів – Бога та гідної Бога особистості 
(вільного й гідного громадянина України – особистості в її духовному вимірі). В 
такий спосіб через відповідальну діяльність духівників-представників 
громадянської спільноти у суспільно-громадському житті України діяльно 
перебуває і Бог. Й довіра до Бога та Церков (що продемонстрували свою діяльно-
громадську позицію) зростає в ширшому колі мешканців України.  

Однак, коли гострота подієвого перебування в епіцентрі дійсності 
зменшується, особистість повертається від “інтуїтивної довіри”до “дієвих 
механізмів”. Це відбувається або коли людина (чи спільнота) виходить з бою, або 
ж звикає до вибухонебезпечної ситуації як до “нормальної”, чи, принаймні, 
виробляє навички ефективної поведінки, що дозволяють їй вижити. Вона засвоює 
ці моделі “ефективної поведінки”, опановує придатні знаряддя й продовжує їх 
використовувати надалі. Довіра до побратимів залишиться, але у своїх діях особа 
(чи спільнота) керуватиметься не інтуїтивним, а прагматичним вибором, 
спираючись на вже отриманий досвід й використовуючи засвоєні моделі 
“правильної поведінки” та придатні знаряддя в тій чи іншій аналогічній ситуації.  

Простіше кажучи, церква, релігійна інституція чи духовна особа, що 
поводять себе як самовіддані побратими громадянської спільноти України в 
епіцентрі бою – користуватимуться повагою та матимуть довіру і в 
майбутньому, бо довели відповідальною позицією та вчинками свою 
“справжність” та ефективність для виживання України і збереження життя її 
гідних громадян. До них у своїй життєдіяльності звертатимуться ті, хто мав досвід 

 

264 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. За загальною редакцією  Филипович 
Л.О. і  Горкуші О.В. – К.: Самміт-Книга, 2014, 2015. – 656с. 
265 Там само. - С.647.  



 
 

позитивного вирішення гострої проблеми завдяки їхній підтримці раніше. Разом з 
ними, у взаємодії з ними, з їхньою підтримкою та допомогою Україна та 
українська громадянська спільнота вижили, пережили найгостріші та 
найтрагічніші моменти бою за виживання власного світу спираючись на їхнє 
плече та захистивши душу тим духовним бронежилетом, який їм з власної доброї 
волі відповідально й вчасно запропонували представники громадянсько-релігійної 
спільноти. 

Водночас важливо, щоб і “духовний бронежилет” (духовні цінності – 
любов, правда, життя) був справжнім, і побратим був самовідданим, тобто 
застерігав не окремий приватний (церковно-інституційний) інтерес, а інтерес 
самого життя, Богом створеного, у тому місці (суспільно-історичний контекст; в 
даному разі -  сучасна Україна), де перебуває та відповідально й взаємоузгоджено 
діє разом з громадою дієвих суб’єктів. Відтак релігійний суб’єкт в ситуації 
інтенсивного перебігу подій та серед громадянського суспільства має 
обстоювати інтереси: 1) Бога, 2) громади (конкретного Богом створеного 
життя, щодо духовної опіки якого має своє призначення). Разом з тим він повинен 
перебувати в дійсності, бути безпосередньо включеним у неї та причетним до її 
перебігу, відповідальним за цей перебіг, спрямовувати й оцінювати такий на 
підставі адекватності самій дійсності, а не штучно змонтованим міфічним 
варіантам зображення реальності (симулякрам, що підмінюють безпосередню 
дійсність її спотвореними маніпулятивними інтерпретаціями - зображеннями).  

Нагадаємо, що “епіцентр дійсності” - це місце, в якому ситуація змінюється 
щомиті, а перебіг подій є надзвичайно інтенсивним. Для того, щоб вплинути на 
зміну ситуації в бажаному напрямку потрібно діяти швидко та ефективно. Якщо ж 
злагоджено взаємодіють (а в основі злагодженої взаємодії – одна мета, 
взаємопорозуміння та навички спільної діяльності) декілька суб’єктів, то шанси 
змінити ситуацію в бажаному напрямку збільшуються. Саме в екстремальній 
ситуації оцінюються справжні характеристики кожного суб’єкта та перевіряються 
моделі корисної для виживання поведінки. Якщо ж ситуація не міняється в 
бажаному (очікуваному) напрямку, то чи суб’єкти, задіяні в ній не є ефективними, 
чи ж використані моделі поведінки є непридатними. Звичайно, на негативний 
перебіг подій можуть впливати й інші чинники, але щонайперше відшуковується 
те, що є безпосереднім для впливу й виправлення: дієві суб’єкти та моделі 
поведінки. 

Тож якщо якийсь суб’єкт не підтвердив своєї ефективної користі в певній 
ситуації, то  він, природно, втрачає довіру. Тому, з нашої точки зору, релігійні 
інституції, які не продемонстрували й не підтвердили того, що у взаємодії з 
ними можна вплинути на зміну ситуації в позитивний бік, втрачатимуть довіру 
громадян України. Вони видаватимуться неефективними (несправжніми, 
недієвими, що мають пріоритетним прихований окремий інтерес, який суперечить 
інтересу громади в цій ситуації, й тому не діють на спільну користь тощо) 
суб’єктами й втрачатимуть кількість тих, хто вважає себе до них належними.  

Звичайно, слід враховувати, що “українська дійсність” як і “громадяни 
України”, надто розшаровані. Не вся Україна перебуває в “епіцентрі дійсності”. 



 
 

Величезна кількість мешканців оберігає свій периферійний закуток “зони 
комфорту”, де не потрібно бути відповідальним діяльним суб’єктом ні за власну 
позицію, ні за власні вчинки, де достатньо мати “імідж” (позитивний образ в 
публічній сфері, що досягається шляхом інформаційних маніпуляцій) й 
“пристойний вигляд” - дотримуватись суспільно-встановлених правил поведінки. 
Це є світ симулякрів та фальші, де дійсність - не справжня, а зручні умови для 
спокійного перебування. Тут пріоритетним виявляється не критерій адекватності 
дійсності, а відповідності авторитетній інтерпретативній системі, зручній для 
маніпулятивного керування свідомістю суспільства. У той час, коли в “епіцентрі 
дійсності” (Майдан, фронт, активна громадська робота) рятується життя та 
вирішується доля майбутнього України, на периферії бояться будь-якого збурення 
й зміни ситуації, прагнуть “миру будь-якою ціною” та ретроспективної 
стабілізації. Тут мова не йде про справжніх суб’єктів, їх так і не оцінюють (за 
критерієм справжності та дійсності), тому що ті, хто “тут” оцінюють, теж не є 
“справжніми суб’єктами”, а є лише “виглядом”, “образом”, представленим через 
певний імідж, пристойний для звичної картини, висловлений в “допустимій” 
риториці для цієї віртуальної реальності та представленій у ній ситуації. 

Тож зниження віри та збільшення сумнівів і зневіри варто пов’язувати з тим, 
1) наскільки віддаленими від “епіцентру дійсності” (де загострюється потреба в 
побратимі, що в екзистенційно-метафізичному зрізі в найкритичніших 
очікуваннях досягає такого суб’єкта як Бог) знаходяться опитувані; 2) наскільки 
“несправжніми” чи “неефективними” виявились ті суб’єкти та інституції, на 
які покладалась надія, що вони зможуть вплинути на зміну буттєвої ситуації в 
позитивний бік; 3) наскільки невдалими виявились для виходу з кризової ситуації 
ті засоби та моделі поведінки, що були запропоновані оцінюваними інституціями 
чи суб’єктами. 

 
3.1в. Довіра громадян України церквам і релігійним організаціям. 

 
Повернемось до питання довіри церковним інституціям в незалежній 

Україні й спробуємо прослідкувати зміну церковної належності мешканців 
України залежно від буттєвого контексту. Це дасть нам можливість відслідкувати, 
які ж церкви вважались українцями дієвими суб’єктами, вартими довіри в 
конкретних життєвих обставинах. Так, за порівняльними даними Центра 
Розумкова кількість тих, що належить до різних православних церков постійно 
змінювалась. Бачимо, що в 2000 році, коли ідентичність громадян пов’язувалась з 
надією та майбутніми перспективами, вони охоче демонстрували свою належність 
саме до тих інституцій, які асоціювались з цим майбутнім як його діяльні 
чинники. Хоча переважна кількість опитаних не пов’язувала себе з жодною 
церквою (38,6% – «просто православні»; 4,6% - «не знають», до якої православної 
церкви належать), найбільше тих, хто чітко визначився в церковній належності - 



 
 

                                                           

представників УПЦ КП (12,1%). Менша кількість визнавала свою належність до 
УПЦ МП (9,2%) та УАПЦ (1,3%) 266.  

У 2005 році церковно–визначених православних стало дещо більше 
(«просто православний» - 33,4% від кількості опитаних; УПЦ КП – 14%; УПЦ МП 
– 10,6%; УАПЦ – 0,8%; «не знають», до якої православної церкви належать – 
1,9%). У 2010-му ж році картина міняється на користь належних до УПЦ МП 
(«просто православний» - 25,9%; УПЦ МП – 23,6%; УПЦ КП – 15,1%; УАПЦ – 
0,9%; «не знають» - 1,6%).  

Що могло спричинити до такої зміни балансу церковної належності серед 
православних за ці 5 років? Активізація місіонерської та просвітницької 
діяльності УПЦ МП? Суб’єктивний чинник – постать очільника церкви, від якої 
залежить і публічна діяльність та позиція церкви (УПЦ МП в цей час очолював 
митрополит Володимир)? Фінансова та владна підтримка цієї церковної 
інституції, що давало їй можливість більш ефективно пропагувати себе? 
Інтенсивна публічна діяльність, розвиток церковної мережі, будівля нових храмів, 
активізація церковних ЗМІ та інтернет ресурсів? Популяризація ідеї, що УПЦ МП 
займає державницьку позицію та на її базі можливе об’єднання православ’я 
України?  

Але також згадаємо й суспільно-подійний контекст: після Помаранчевої 
революції (2004 р.) громадяни України покладали великі надії на проукраїнські 
сили (політичні, церковні тощо), що, здавалось, можуть вплинути на ситуацію та 
кардинально змінити суспільну дійсність на більш сприятливу. За 5 наступних 
років ці надії зникли, ресурс довіри було розтрачено намарно, державно-
політична та економічна криза наростали, апатія суспільства збільшувалась. 

 

266 http://www.razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1122 

 

 УПЦ (МП) УПЦ-КП УАПЦ Просто православний Не знаю 

2000 9.2 12.1 1.3 38.6 4.6 

2005 10.6 14 0.8 33.4 1.9 

2010 23.6 15.1 0.9 25.9 1.6 

2013 19.6 18.3 0.8 28.8 2.5 

2014 17.4 22.4 0.7 28.1 1.4 

2016  15 25 1.8 21.2 2 

* Сума відсотків не дорівнює 100, оскільки на діаграмі не наведено відсоток тих, хто не відносить себе до 
православних 

 

Результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 березня 2016 року в 
усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 
2018 респондента віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує — 2,3%. Дослідження 
здійснювалося за підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. 
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Втрачалась віра в можливість вплинути на ситуацію та довіра до тих суб’єктів, на 
які покладалась надія, що вони це зможуть зробити.  

У цей час до влади приходять проросійські сили (Янукович та 
підконтрольний йому кланово-кримінальний олігархат), а тій церковній 
інституції, що теж працює в цій політичній програмі (Російсько-імперський 
вектор економічно-політичного захоплення України) та в релігійній риториці 
закладає “православные скрепи Русского мира”, надаються однозначні 
преференції від влади, створюються сприятливі умови для розростання церковної 
мережі, інтенсифікації публічної діяльності та пропагування “русскомировских 
православных скреп”.  

Справедливості заради нагадаємо, що в цей період проросійські владні сили 
намагаються взяти УПЦ МП під повний контроль, щоб нейтралізувати тенденції 
до автономізації її діяльності та церковної позиції від РПЦ (керівного центру), які 
проявляла ця церква під керівництвом митрополита Володимира (Сабодана), 
спроби усамостійнення й поступового вивільнення від повного підпорядкування. 
Тут знаходимо ще одну небезпеку для церковних інституцій, орієнтованих 
здебільшого на налагодження державно-церковних відносин – правлячі кола 
держави намагатимуться підпорядкувати й використовувати церковні інституції з 
власною метою – як додатковий механізм контролю за населенням та управління 
суспільною ситуацією в державі. Тож церква, яка заграє з державною владою з 
метою виторгувати собі певні преференції, повинна пам’ятати про цей ризик й 
запитати себе: наскільки й до якої межі вона готова стати знаряддям в руках 
земних влад, якщо на силу таких спирається в своїй діяльності задля вдоволення 
власного (церковно-інституційного) інтересу? 

Та повернемось до аналізу популярності УЦП МП серед мешканців України 
в період її фавори на державному рівні. І що ж ми бачимо? Якби громадяни 
України були настільки сприйнятливими до підтримуваних владою церковних 
інституцій й задовольнялись відведеною їм роллю “пастви” з площини бачення 
державно-церковних відносин, то очевидно кількість належних до УПЦ МП мала 
б зростати. Однак до 2013 року вона таки зменшується, натомість кількість 
церковно-невизначених збільшується: «просто православним» назвали себе 28,8% 
опитаних мешканців України; належними до УПЦ МП – 19,6%; до УПЦ КП – 
18,3%; до УАПЦ – 0,8%; «не знають» до якої з православних церков належать – 
2,5% опитаних. Здається, ці дані красномовно свідчать на користь нашого 
припущення, що інтенсивне включення, особливо з преференціями від влади, до 
державно-церковних відносин певної церковної інституції не визначає її 
популярності серед населення України.  

Ситуація з православно-церковною ідентичністю продовжує впевнено 
змінюватись у заданому векторі (зменшення кількості належних до УПЦ МП та 
збільшення належних до УПЦ КП) й наступного року. Жодних несподіванок, з 
нашої точки зору, в цьому немає. Аналізуючи місце та роль церков під час 



 
 

                                                           

Майдану 2013-2014 року 267, ми відзначали, що УПЦ МП здебільшого 
позиціонувала себе як церковна інституція, що знаходиться “поза і понад 
політикою та Майданом”. Ті ж священики та майданівці, що належали до УПЦ 
МП, але підтримували Революцію Гідності, наполягали на своїй церковній 
ідентичності у зрізі саме Української Православної Церкви, а не УПЦ 
Московського Патріархату. Водночас УПЦ КП і в особі своїх численних 
священиків, і в особі свого очільника  патріарха Філарета впевнено та діяльно 
демонструвала, що “вона з народом” на Майдані. Ця церква поводила себе так, як 
відповідальний та діяльний суб’єкт не лише державно-церковних відносин, а 
щонайперше – громадянсько-релігійних. УПЦ КП чітко та щиро – і в щоденній 
духівничій діяльності на Майдані, і в офіційних промовах патріарха Філарета та 
зверненнях до влади  демонструвала, що суб’єктом інтересів своєї церковної 
діяльності вважає Бога та українських громадян.  

Подібну позицію зайняла й УГКЦ та інші церкви, що взяли на себе 
відповідальність за долю українського народу в цей переломний історичний 
момент. Ті церкви, що не відсторонювались від критичної ситуації, у якій 
перебувала громада, не втікали з “епіцентру дійсності” в позицію “понад та 
поза політикою й Майданом”, а навпаки – стали діяльними й відповідальними 
співтворцями майбутнього України, так би мовити – духовними побратимами 
громадянській спільноті,  отримали заслужену довіру. Тому й маємо на 2014 рік 
серед опитаних мешканців України: 28,1% - «просто православний»; 22,7% - 
належних до УПЦ КП; 17,4% - до УПЦ МП; 0,7% - до УАПЦ; 1,4% - тих, хто «не 
знають», до якої з православних церков належать.   

Після пов’язаною зі смертю митрополита Володимира зміною свого  
очільника УПЦ МП стає однозначним репрезентантом “русского мира” й 
офіційно висловлюється та поводить себе відповідним чином. Наполягати на 
церковній ідентичності у зрізі Української Православної Церкви, а не УПЦ 
Московського Патріархату стає дедалі важче. Проукраїнська течія в УПЦ МП 
зазнає утисків, а публічна церковна риторика однозначно вивищується з площини 
української дійсності до русскоміровського імперського понадмежжя 
(“запоребрика”), для якого не існує державних чи національних, політичних чи 
культурно-традиційних кордонів в просторі його експансивних зазіхань. Якщо ж 
церковна інституція належить до іншого цивілізаційно-політичного виміру, ніж 
держава, в якій вона здійснює свою церковну діяльність, то чи варто їй 
дивуватись тому, що громадяни цієї держави змінюють свою церковну 
ідентичність? Особливо якщо дійснісна громадянська ідентичність вступає у 
відвертий дисонанс з церковною? Не таємниця, що бійці на передовій, які 
захищають Україну від російських та підросійських загарбників, не бажають 
бачити в капеланах представників УПЦ МП, особливо через небезпеку риторики 
необхідності “примирення з братом”, який націлює на тебе зброю тільки тому, що 

 

267 Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка. За редакцією Филипович Л.О. і  
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ти захищаєш власну Батьківщину. Такий дисонанс ідентичностей загрожує 
психічним розладом особистості.  

Тож подивимось, як змінилась релігійна належність мешканців України за 
два останні роки. Щонайперше бачимо, що, згідно з попередньо засвідченою 
тенденцією, кількість належних до УПЦ КП неухильно зростає в той час, як 
кількість належних до УПЦ МП та церковно невизначених православних – 
стрімко зменшується: станом на 2016 рік з-поміж віруючих українців 25% 
зголошуються належними до УПЦ КП; 21, 2% - називають себе «просто 
православними»; 15% - належними до УПЦ МП; 1,8% (збільшення більше ніж у 
двічі) – належними до УАПЦ; 2% - «не знають», до якої церковно-православної 
інституції себе віднести. При цьому  нагадаємо те, що серед опитуваних у 2014-
2016 роках немає мешканців анексованого Російською федерацією Криму та 
захоплених підросійськими бойовиками та російськими військами територій 
Луганської та Донецької областей. Це також могло вплинути на показники, але не 
настільки, щоб ми не вловили головних тенденцій. 

Загалом спостерігаємо, що кількість православних, які визначаються зі 
своєю церковною ідентичністю на користь УПЦ КП неухильно збільшувалась 
впродовж 16-ти аналізованих років. Це свідчить про те, що православні 
громадяни України не розчарувались в своїх очікуваннях позиції та діяльності цієї 
церковної інституції, а навпаки - чимраз більше переконуються, що саме так і 
має себе поводити в конкретних суспільно-історичних обставинах та церковна 
інституція, з якою вони себе можуть ідентифікувати.  

Стосовно ж останніх двох років (2014-2016), то для історичної довідки 
нагадаємо конкретний подієвий контекст: після Революції Гідності, внаслідок якої 
відверто підросійська влада на чолі з Януковичем покинула Україну; почалась 
завуальована військова інтервенція Російської федерації – анексія Криму, 
захоплення російськими військами (без розпізнавальних знаків) та підросійськими 
бойовиками частин Луганської та Донецької областей України, спроба 
проросійськими силами організувати сепаратистські збурення у ряді східних та 
південних міст України, де кількість російськомовного населення була 
переважною. Нагадаємо, що мова йде про ті регіони України, де українсько 
орієнтовані церковні інституції не були поширеними268.  

 
 

3.1г. Громадяни України в їх цивілізаційній, подієво-дійснісній 
та церковно-релігійній ідентичності. 

 
Тут цікаво прослідкувати кореляцію “цивілізаційної” чи “дійснісної” 

ідентичності з релігійною та церковною. Для «цивілізаційної» ідентичності 
важливим є історіографічний маркер – знакові історичні постаті та події, що 
відіграють в певному історіографічному дискурсі ключову роль. Залежно від 
історіографічного дискурсу, на який спирається в процесі світорозуміння 

 

268 http://risu.org.ua/php_uploads/files/articles/ArticleFiles_51768_Forma1_2013.pdf 



 
 

свідомість, визначається і бачення дійсності або ж тлумачення безпосередніх 
подій, у яких перебуває особа. Справедливою буде і протилежна кореляція: під 
тиском безпосередньої очевидності подій, у яких перебуває особа, свідомість 
схильна “виправляти” похибки того історіографічного дискурсу, який виявився 
неадекватним для розуміння дійсності. Простіше кажучи: якщо пропоноване чи 
використовуване тлумачення дійсності  (“як мені пояснили” чи “як я засвоїв”) 
відверто суперечить безпосередньому досвіду учасника подій й виявляється 
брехнею (не сприяє виживанню особистості у її сутнісних особистісних 
ідентичностях), доречним буде його виправити чи змінити, зробивши 
адекватним й ефективним знаряддям для орієнтування.  

Отже, історіографічні маркери, які дають нам можливість встановити, якої 
“цивілізаційної” ідентичності дотримуються мешканці України: оцінка 
історичних постатей та подій, ставлення до мови та держави. Дослідження з 
питання “що об'єднує та роз'єднує українців”, проведене Фондом «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian 
Sociology Service» з 25 грудня 2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення 
Міжнародного центру перспективних досліджень в 11 регіонах України, нам 
засвідчує, що навіть по майже 25 роках незалежності суспільна свідомість 
мешканців України є ще розшарованою й доволі строкатою. В основному (за 
використаними в цьому дослідженні історіографічними маркерами) спостерігаємо 
присутність в суспільній свідомості щонайменше 3-х “цивілізаційних” 
ідентичностей, зосереджених довкола таких глобально-історичних суб’єктів як 
Україна, Російська імперія, СРСР. Наважимось припустити, що їх усе-таки 4, але 
4-та (Європейська) за запропонованими у даному дослідженні маркерами не 
відстежується. Простіше кажучи, згідно з нашим аналізом суспільної свідомості 
усіх мешканців України за світоглядними параметрами можна умовно віднести до 
4-х категорій, залежно від тяжіння до того чи іншого “цивілізаційного 
центру” й опертя на певний історіографічний дискурс: тих, хто є 
громадянином 1) України; 2) «Русского мира»; 3) СРСР; 4) Європи. 

Друга і третя категорії при цьому споріднені, бо спираються на імперську 
ідеологему “Единства Русского мира”, що фундується на російській мові та 
“духовных скрепах” - традиційно-церковній міфології РПЦ (єдину дискурсивну 
міфологічну систему обґрунтування, що має варіативність у деяких нюансах 
історіографічного прочитання). 

Але не впадатимемо у відчай. Попри всі очікування сусіда-агресора 
(імперський московський центр) в суспільній свідомості сучасних мешканців 
України чисельність тих, хто ідентифікує себе з “русским миром” чи в його 
Російсько-імперському, чи СРСР-івському варіанті є надзвичайно мізерною. 
Тобто, незважаючи на усю проведену ідеологічну роботу, зокрема й УПЦ МП, 
кількість тих, хто світоглядно належить “русскому миру” в Україні неухильно 
зменшується. Як неухильно зменшується й кількість належних до УПЦ МП. 
Очевидно й тому, що в мешканців України виробились власні критерії для 
визначення адекватності тієї чи іншої запропонованої певною історіографічною 
парадигмою моделі витлумачення дійсності, критерії розрізнення правди й брехні. 



 
 

                                                           

І це не в останню чергу завдяки тому, що більшість українських релігійних 
суб’єктів щиро виконувала свої релігійно-світоглядні функції, орієнтуючись не 
так на задоволення своїх церковно-інституційних інтересів, як на застереження 
інтересів тих важливих суб’єктів, щодо яких мають релігійне призначення: Бога й 
український народ у його дійсній буттєвій ситуації. 

Тож, як показують статистичні дослідження269, тими історичними 
персонами, які оцінюються найбільш позитивно українцями, а відтак базово 
визначають провідну історіографічну українську лінію, є Ярослав Мудрий (32,9: 
від 47,9 у Києві, до 17,7 на Поділлі), Богдан Хмельницький (31,7: від 45,8 Нижнє 
Подніпров'я,  до 12,5 на Південному Заході), Володимир Великий (30,7: від 42,5 
Галичина, до 15,2 на Поділлі). Такі ж одіозні персони, що є репрезентантами 
“русского мира” та фундаментальними постатями імперсько-російської 
історіографії, як Цар Петро І (12,9: від 30,3 на Донбасі, до 1,5 на Волині), Владімір 
Лєнін (5,3: від 12,8 на Донбасі, до 0,5 на Галичині), Іосіф Сталін (7,2: від 16,3 на 
Донбасі до 0,5 на Галичині) значно поступаються українським державникам в 
популярності. Це щонайменше свідчить про те, що хоч і важко, з болем і кров’ю, 
але Україна все ж таки звільняється від ланцюгів російської ідеології. Показовим 
є те, що найбільшої популярності персони-фундаменти російсько-імперської 
ідеології мають саме у тих регіонах України, що зазнали збройної агресії Росії. 
Також вони є більш популярними в регіонах зі значним сепаратистським ризиком 
(Донбас, Причорномор’я).  

Вітчизняним релігієзнавцям не важко помітити, що ці регіони України 
співпадають з тими регіонами, у яких найбільш поширеною (в порівнянні з 
іншими церквами) була УПЦ МП. Як пам’ятаємо, однією з провідних функцій, які 
виконують релігійні організації, є світоглядна. Великою мірою наслідком зокрема 
й світоглядної роботи УПЦ МП є перевага у регіонах її поширення людей, що 
вважають своєю батьківщиною «Русский мир» чи СРСР. Тих, хто назвав 
близькою Росію, знову ж більше в регіонах переважної душпастирської діяльності 
УПЦ МП270.  

 

269 Дослідження “Що об'єднує та роз'єднує українців” Фонду «Демократичні ініціативи імені 
Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service» з 25 грудня 
2014 року по 15 січня 2015 року на замовлення Міжнародного центру перспективних 
досліджень в 11 регіонах України. Всього опитано 4413 респондентів (по 400 в усіх регіонах 
України, на Закарпатті та Буковині – 401, в Центрі – 402, на Поліссі – 410). 
http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm 
270 28.   Російська   держава  

 Дуже близькі 
Значною 
мірою близькі 

Значною 
мірою далекі 

Дуже далекі 
Важко 
сказати 

Волинь  6,0 37,0 32,3 22,0 2,8 

Галичина  3,0 12,2 36,5 37,8 10,5 

Пiвденний Захiд 13,7 33,4 42,4 8,2 2,2 

Поділля  25,6 26,4 25,9 18,0 4,1 

Центр 9,8 27,6 28,4 22,1 12,1 

http://www.dif.org.ua/ua/polls/2015a/sho-obednue-ta-rozednue-.htm


 
 

                                                                                                                                                                                                          

Звичайно, не лише релігійний чинник впливає на історіографічну 
ідентичність сучасних українців. Однак і роль світоглядного виховання віруючих 
у справі формування їхніх переконань, зокрема щодо образу земної Батьківщини 
й своєї ролі у ній, не маємо применшувати. Тому до УПЦ КП найчастіше 
відносять себе на Заході та в Центрі України, а до УПЦ МП – на Півдні та 
Донбасі271.  

Станом на 2016 рік регіональний розподіл церковної ідентичності серед 
православних виглядає так: Захід України – до УПЦ МП належать 10,5% 
опитаних (найбільший показник для УПЦ МП – 19,8% 2013 р.), до УПЦ КП 36,1% 
(найменший показник для УПЦ КП – 20,3% 2000р. та 2010 р.), до УАПЦ – 4,8% , 
«просто православний» - 5,2%, «не знає» до якої церкви належить – 0,2%; Центр 
України: УПЦ МП – 12,9% (найбільший показник для УПЦ МП – 22,2% 2000р.), 
УПЦ КП – 34,6% (найменший показник для УПЦ КП – 16,7% 2005 р.), УАПЦ – 
1,7%, «просто православний» - 25,8%, «не знає» - 1,4%; Південь України: УПЦ 
МП – 15,7% (найбільший показник для УПЦ МП – 42,6% 2010р.), УПЦ КП – 13% 
(найменший показник для УПЦ КП – 8,3% 2010р.) , УАПЦ – 0,5%, «просто 
православний» - 37,5%, «не знає» до якої церкви належить – 4,2% опитаних; Схід 
України: УПЦ МП – 15,8% (найбільший показник для УПЦ МП – 24% 2014 р.), 

 

Полісся  20,0 30,0 18,5 14,3 17,2 

Слобожанщина  13,3 42,5 29,0 5,5 9,8 

Нижнє 
Подніпров'я  

32,1 41,4 17,5 7,0 2,0 

Причорчномор'є 27,1 46,4 15,5 5,8 5,3 

Донбас  53,1 41,6 4,3 0,3 0,8 

Київ  13,7 36,2 28,1 14,4 7 

УКРАЇНА 
ЗАГАЛОМ 

22,9 34,1 22,5 13,6 7,0 

 
271 За інформацією Інституту релігійної свободи, в регіональному розрізі в усіх областях 
найбільш поширеним є православ’я, окрім Тернопільської, Івано-Франківської та Львівської 
областей, де більше половини мешканців є греко-католиками. Також греко-католиками себе 
вважають майже 20% мешканців Закарпаття. Римо-католиків зустрічається більше на 
Закарпатті (7%), у Хмельницькій (3%), Тернопільській (3%), Вінницькій та Житомирській 
областях. Протестанти (євангельські християне) найбільше поширені у Рівненській (5%), 
Волинській, Тернопільській, Чернівецькій, Київській, Донецькій і Хмельницькій областях. До 
УПЦ КП найчастіше відносять себе на Заході та в Центрі України, а до УПЦ МП – на Півдні та 
Донбасі. Тим не менш, дослідження 2015 р. показало, що навіть в південних і східних областях, 
крім Донбасу та Одещини, прихильників Київського Патріархату більше, ніж Московського. 
При цьому, чим далі на Південь і Схід, тим більше опитані схильні себе вважати просто 
православними і не відносити себе до жодної православної юрисдикції. Зокрема, найбільше 
таких у Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, 
Сумській, Одеській, Донецькій та Луганській областях. Інститут релігійної свободи, Київ// 
www.irs.in.ua// Більшість українців вважають себе віруючими-християнами – ІНФОГРАФІКА 
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1594:1&catid=34:ua&Itemid=
61 

http://www.irs.in.ua/
http://www.irs.in.ua/index.php?option=com_content


 
 

                                                           

УПЦ КП – 18,7% (найменший показник для УПЦ КП – 3% 2000р.), УАПЦ – 0,5%, 
«просто православний» - 24,3% (найбільший показник «просто православних» - 
54,5% 2000 р.), «не знає» - 3,7%; Донбас: УПЦ МП – 24,2%, УПЦ КП – 5%, УАПЦ 
– 0,5%, «просто православний» - 17,3%, «не знає» церковної ідентичності 2,2% 
опитаних272. 

Водночас спостерігаємо, що останнім часом українці відповідальніше почали 
ставитись до своєї церковної належності, й міняють її, якщо церковна політика 
та діяльність суперечить їхній громадянській ідентичності273. Не дивно, що 
належними себе до УПЦ КП сьогодні вважають себе значно більше українців, ніж 
до УПЦ МП. І проблема не в тому, як то постійно пояснюють на усіх 
міжнародних майданчиках представники МП, що ніби-то КП захоплює їхні 
храми, а в офіційній позиції та очевидній діяльності цієї церкви.  

УПЦ МП на офіційному рівні поводить себе як інституція, земною 
Батьківщиною якої є “русский мир” з центром в Москві, а не Україна, що 
розвинулась з Київської Русі й сьогодні знаходиться під збройною агресією Росії. 
Саме тому, що УПЦ МП, як частина РПЦ, обслуговує ідеологічні інтереси 
Москви і представляє російську імперсько-історіографічну точку зору, її віряни, 
які живуть в сучасній Україні й переживають зі своєю Батьківщиною сучасні 
проблеми, часто змушені міняти церковну належність. Значна кількість (39) 
парафій УПЦ МП останнім часом перейшла в УПЦ КП274. Хоча в МП це 
називають “рейдерським захопленням”, насправді ці переходи спричинені доброю 
волею більшості парафіян, які не хочуть належати до церкви, що не вважає 

 

272 Релігія, Церква, Суспільство і Держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали) 
Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу 
“Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” 26 травня 2016р. За сприяння 
Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні - КИЇВ-2016. - С. 31// 
http://razumkov.org.ua/upload/ Religiya_ 200516_A4.compressed.pdf 
273 Результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 25 по 30 
березня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій 
Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондента віком від 18 років. Теоретична 
похибка вибірки не перевищує — 2,3%. Дослідження здійснювалося за підтримки 
Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні “До якої саме православної Церкви Ви 
себе відносите? (2000-2016)” . відсотковий показник. Але не 100% сукупно, бо у цій таблиці не 
представлені представники інших (неправославних) церков. http://www.razumkov.org.ua/ 
ukr/poll.php?poll_id=1122 

 УПЦ (МП) УПЦ-КП УАПЦ Просто православний Не знаю 

2000 9.2 12.1 1.3 38.6 4.6 

2005 10.6 14 0.8 33.4 1.9 

2010 23.6 15.1 0.9 25.9 1.6 

2013 19.6 18.3 0.8 28.8 2.5 

2014 17.4 22.4 0.7 28.1 1.4 

2016  15 25 1.8 21.2 2 

 
274 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/state/legislation/64700/ 
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Україну самостійною державою, не засуджує збройної агресії Росії, не визнає 
захисників України гідними пошани (невставання Онуфрія й попів з МП під час 
вшанування загиблих захисників України) тощо.  

Нагадаємо, що в православній церковній традиції є дві провідні моделі 
поведінки в ситуації збройних конфліків: 1) миротворча, якщо мова йде про 
міжусобиці й громадянську війну; 2) консолідуюча громадян, якщо мова йде про 
захист держави, на яку напав зовнішній агрессор. УПЦ МП послідовно й 
наполегливо демонструє свою “миротворчу” позицію, роблячи вигляд, ніби 
збройна агресія Росії проти України є “громадянським конфліктом”275. В 
офіційних зверненнях представників цієї церкви така позиція пояснюється тим, 
що “по обидва боки є наші вірні”. А ми додамо, не лише вірні, але й священики 
УПЦ МП та РПЦ276 часто виявляються на боці агресора, іноді навіть зі зброєю в 
руках. Пам’ятаємо про роль священника УПЦ МП в захопленні Слов’янська (в 
храмі УПЦ МП був склад зброї і переховувались бойовики, що готувались 
захоплювати Слов’янськ) та безліч інших подібних фактів.  

Тож не дивно, що саме до цієї церковної інституції звертається Голова СБУ 
із закликом допомогти звільнити заручників на окупованих територіях277, адже 
вона користується там повагою. До українських (за дійснісною ідентичністю) 
церков на захоплених проросійськими бойовиками територіях виражено 
агресивне ставлення: релігійні організації піддаються гонінням, храми та 
молитовні будинки в них забираються, священнослужителі та віруючі – 
переслідуються. У підросійських бойовиків, російських військових та 
псевдоурядів захоплених територій Луганської та Донецької областей і 
анексованого Криму до українських церков вороже ставлення. Для представників 
УПЦ КП, УГКЦ, протестантських та мусульманських спільнот, що позиціонують 
себе як громадяни незалежної України, перебування на захоплених територіях є 
небезпечним навіть для життя. Усі пам’ятають, як у тому ж Слов’янську, але вже 
захопленому бойовиками, були ростріляні протестантські пастори. Учасники 
Донецького молитовного Майдану після захоплення Донецька пройшли через 
катування бойовиками та “обробку” російськими спецслужбами в донецьких 
підвалах. Така сама трагічна ситуація з українськими церквами в анексованому 
Криму278. 

 

275 Митрополит Онуфрій про війну на Сході. липень 2015 // http://uoj.org.ua/video/mitropolit-
onufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse 
276 СБУ заборонила в’їзд в Україну священнослужителю РПЦ у зв’язку з участу в бойових діях 
на боці бойовиків ДНР http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/20/7124238/ 
277 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/64984/ 
278 13 жовтня під час всенічного бдіння свята Покрови Богородиці сталася пожежа в 
ставропігійному чоловічому монастирі Преподобного Паїсія Величковського у селі Морозівка в 
АР Крим. Монастир був заснований покійним митрополитом Київським і всієї України 
Володимиром. За попередніми оцінками експертів, пожежа трапилась внаслідок підпалу. 
Наміснику та братії неодноразово погрожували. Вщент згоріла братська трапезна та корпус 
намісника. На воротах монастиря писали: «Долой сабодановщину», «Русская земля – для 
русских».  
 

http://uoj.org.ua/video/mitropolit-onufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse
http://uoj.org.ua/video/mitropolit-onufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse
http://www.pravda.com.ua/news/2016/10/20/7124238/
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/religion_and_policy/64984/


 
 

Вище наведена кореляція статистичних даних щодо церковної (УПЦ МП) та 
історіографічної (російсько-імперська історіографія) ідентичності теж 
підтверджує, що УПЦ МП не почувається суб’єктом, який представляє інтерес 
України та українців. Вона швидше представляє інтерес “русского мира” в 
Україні. І справедливим було б тоді називати її властивим іменем – РПЦ в Україні 
(до речі, так називає її і фашист Путін), а не УПЦ, що спотворює означення 
належності й вводить в оману необізнаних мирян.  

Але церковна інституція не є політичною інституцією, її функції дещо   
ширші. Бо церква – це спільнота віруючих, а її віруючі можуть мати відмінні 
політичні погляди, дотримуватись різних ідентичностей. Однак ми бачимо, що 
сама церква УПЦ МП висловлюється з точки зору релігійно забарвленої 
російсько-імперської ідеології. Це не означає, що всі члени цієї церкви мають такі 
переконання. Тож  ми впродовж останніх двох років спостерігаємо постійні 
внутрішньоцерковні конфлікти, що старанно прикриваються в публічній сфері. 
Загальна риторика УПЦ МП – “миротворча”: заклики до миру будь-якою ціною і 
примирення на будь-яких умовах, що б дозволило відновити “русский мир” у 
його “духовно-православній цілісності”. Як пам’ятаємо, влітку 2016 року саме 
УПЦ МП чомусь дивно вела своїх вірних хресною ходою просити про мир у Київ, 
а не в Москву чи Донецьк або ж Луганськ, де власне і знаходяться зацікавлені у 
агресії проти України суб’єкти чи їхні представники.  
 

3.1д. Консолідуюча функція церков в координатах “українського світу”. 

Те, наскільки кожна церква чи її священослужителі готові допомогти 
консолідації зусиль українського народу на захист України від збройної агресії  
Росії видно із включеності в капеланське служіння. Розпорядження №677 
Кабінету Міністрів України “Про службу військового духовенства (капеланську 
службу) у Збройних Силах, Національній гвардії та Державній прикордонній 
службі” було затверджене 02 липня 2014 р., а “Положення про службу 
військового духовенства (капеланську службу) у Збройних Силах України” було 
затверджене наказом Міноборони № 40 від 27.01.2015 р. Та фактично капеланська 
служба самоорганізовувалась раніше. І вже від початку військових дій капелани-
добровільці рушили на фронт, щоб бути духовними побратимами бійцям на 
передовій. При цьому деякі церкви працювали в напрямку підготовки капеланів 
значно раніше. Так, зокрема, УГКЦ направляла своїх священиків у військові вищі 
навчальні заклади (із 2004 року), аби вони змогли в майбутньому служити 
капеланами й бути “своїми серед воїнів”, ставати духовними побратимами бійцям 
за потреби.  

Можемо виділити принаймні декілька етапів розвитку капеланства в 
Україні: 1) попередньо підготовчий, коли церкви спрямовували частину 
священиків на спеціальну підготовку для можливості в майбутньому опікуватись 
військовими; 2) стихійно-добровільчий, коли священики за покликом серця й 
Божого натхнення самі вирушили виконувати душпастирську місію на фронт; 3) 
регламентовано-інституалізаційний, коли було сформульовано “Кодекс 



 
 

військового священика (капелана)”, визначено на законодавчому рівні основні 
положення капеланського служіння й створена “Рада у справах душпастирської 
опіки при Міністерстві оборони України”, в завдання якої, власне, і входить 
організувати інститут військового капеланства в ЗСУ та Нацгвардії України; 4) 
спеціально-підготовчий, коли церкви активно взялись за спеціальну підготовку 
священнослужителів для роботи на передовій.  

Так, зокрема, УГКЦ 7 лютого 2015 року сформулювала “Звернення до 
священиків про душпастирство в умовах війни” й організувала спеціальне 
навчання для капеланів, в основу якого було покладено досвід різних країн та 
України в цьому напрямку. Щодо УПЦ КП, то 8 липня 2015 року Священний 
Синод УПЦ КП постановив, що всі священики віком від 25 до 55 років повинні 
бути готовими до мобілізації на капеланство. Для них також організували 
спеціальне навчання, яке, крім іншого, містить й початкову медичну підготовку. 
Так само й деякі інші церкви потурбувались про підготовку священнослужителів 
до капеланської діяльності. Капеланське служіння здійснюється силами 
спеціально підготовлених церквами та відібраних спеціальною капеланською 
радою для цієї потреби парафіяльними священниками чи пастирями за 
ротаційним принципом: місяць на фронті, три – у своїй парафії (так принаймні в 
УПЦ КП). 

Станом на середину 2016 року маємо такі дані діяльного перебування 
священиків в зоні бойових дій279 : 

 
Церква Священики-

капелани 
Священики-
волонтери 

Активісти від 
церков 

УПЦ КП 295 14  
УПЦ МП 8 28  
УАПЦ 5 27  
УГКЦ 122 30 9 
РКЦ 4 7  
ВСО ЄХБ 12 1 18 
ВСЦ ХВЄ-П 23 8 28 
Інші християни (в т.ч. з не 

ідентифікованою церковною 
ідентичністю) 

52 35 85 

Разом 521 150 140 
 
Ці цифри, як бачимо, корелюються не стільки із кількісним представленням 

церковної ідентичності серед українців, скільки з бажанням та готовністю певної 
церкви та її священиків і пастирів діяти на захист України. Так, принаймні станом 
на 2016 рік, належність до УПЦ МП заявляють 15 % віруючих, а належність до 
УПЦ КП – 25%. А ось капеланів від УПЦ МП перебувало в зоні бойових дій лише 
5, а від УПЦ КП – 295. І на це є суб’єктні та дійснісні причини. Можливо й ті, які 

                                                            

279 Бути поруч. Основи військового капеланства для військових і волонтерів. Тетяна 
Калениченко, Руслан Коханчук. - 2016. - С.23. 



 
 

                                                           

митрополит Августин з Білої Церкви означив словами «очікування команди» з 
Росії до діяльності, але вже іншої за змістом. 

До суб’єктних можна зарахувати те, що УПЦ МП, як суб’єкт релігійної 
політики, представляє в своїй офіційній позиції швидше інтерес “русского мира”, 
аніж незалежної від Російської федерації України. Натомість УПЦ КП чітко себе 
ідентифікує як Українська за земною місійністю церква, тож і відчуває 
відповідальність за мобілізацію українців на захист Батьківщини. На офіційному 
рівні УПЦ МП ставиться до війни Росії проти України як до “громадянського 
конфлікту” і в публічній сфері провадить релігійно-риторичну політику 
“примирення між братами”, хоч звичайно у цьому конфлікті теж займає власну 
позицію і визначену сторону – представляє інтерес “русского мира”.  

До дійснісних можна зарахувати той спротив, який виник би в лавах 
захисників України, якби вони на лінії вогню почули проповідь “примирення” з 
“братами” (офіційна риторика УПЦ МП), що захоплюють зі зброєю в руках 
українські міста, чи оповіді про “громадянський конфлікт”, коли щодня 
зустрічаються в бою з російськими військовими чи бойовиками, озброєними та 
вишколеними Росією. 

Щодо протестантських пасторів, то їхня очевидна більшою є присутність в 
зоні бойових дій, ніж у міжконфесійній карті сучасної України (ВСО ЄХБ та ВСЦ 
ХВЄ-П – разом 35 капеланів, 9 волонтерів і 46 активістів; крім того в «інших 
християнах» очевидно знаходиться значна кількість тих протестантських пасторів 
та волонтерів, що не зараховують себе до ВСО ЄХБ та ВСЦ ХВЄ-П, хоча за 
статистикою за 2016 року протестантів означених  спільнот в Україні не більше 
1%), зумовлена особливістю протестантського підходу – служити не лише 
словом, а щонайперше дією, активною включеністю, бути поруч і допомагати 
там, де є в цьому гостра потреба. Тому вони дуже часто пристутні там, де 
найбільш потрібні, і в якості волонтерів, працівників медичних служб 
допомагають, де можуть, виконуючи в такий спосіб  і своє релігійне служіння.  

На рівні громадянсько-релігійних відносин у волонтерську діяльність так 
само можуть включатись й деякі священики з УПЦ МП, адже й для них на 
індивідуально-діяльному рівні є можливість вийти за межі офіційної церковної 
риторики.  

На рівні державно-церковних відносин у нас є збірний релігійно-церковний 
суб’єкт Всеукраїнська Рада Церков та релігійних організацій, у якій представлені 
найбільші церкви України. Знаково, що своє 25-те ювілейне засідання ВРЦіРО 
провела в Краматорську – одному з прифронтових містечок, раніше звільненому 
від бойовиків280. На цьому засіданні представники церков та релігійних 
організацій прийняли спільне звернення щодо утвердження миру та поступу 
українського суспільства281. Це глибокий і фундаментальний документ, в якому 

 

280 https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2193#sthash.SXoRoWZc.VInVHXaI.dpbs 
281 Звернення  Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 
щодо утвердження миру та поступу українського суспільства від 2 листопада 2016 р. 
Підтверджуючи свою позицію, викладену у Зверненнях 
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 щодо нормалізації суспільно-політичної ситуації в Україні з огляду на внутрішні та зовнішні 
виклики від 24.03.2014 року; 
 щодо ситуації на Сході України від 09.07.2014 року; 
 на підтримку благодійництва та волонтерської діяльності від 31.10.2014 року; 
 про обов’язок допомоги у захисті Батьківщини від 10.02.2015 року; 
 з приводу звільнення заручників на Сході України як прояву милосердя від 06.09.2016 року, 
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій закликає всіх віруючих продовжувати 
молитися за мир та благополуччя в Україні. Всіх причетних до розпалювання військового 
конфлікту на Сході України закликаємо до пошуку порозуміння та прагнення до миру, 
припинення штучного загострення ворожнечі через поширення неправдивої пропаганди та 
інформаційних маніпуляцій. Закликаємо до складання зброї тих, хто взяв її до рук незаконно, і тих, хто 
прийшов на українську землю зі злочинними та загарбницькими намірами. 
Війна руйнує та нищить, приносячи з собою лише біль і страждання. Жахливі події останніх років на 
Донбасі мають спонукати всіх замислитися про цінність кожного людського життя, яке не повинно 
ставати розмінною монетою у геополітичних амбіціях жодної держави та у власних корисливих 
цілях. Усе суспільство і кожен громадянин окремо – чи то політик, чи то релігійний діяч, чи то 
працівник ЗМІ – мають плекати суспільний мир і злагоду, не допускати у своїх висловлюваннях мову 
ворожнечі, шукати шляхи до примирення через діалог та взаємне прощення. 

Ми звертаємось до людей, які проживають в зоні бойових дій і до яких ми приїхали, до людей, 
які страждають від війни, до людей, які опинилися на окупованих територіях та в «сірій зоні», до людей, 
які пережили окупацію і визволення, та відчуваємо своїм обовʼязком сказати про вас і запевнити, що ми 
є ті, хто хоче усім вам послужити, щоб ви почували себе гідними громадянами та були огорнуті увагою і 
допомогою. Ми щиросердечно готові вам послужити задля вилікування ран нанесених цією війною. 
Ми знову звертаємося до міжнародного співтовариства з проханням зробити все можливе для 
збереження територіальної цілісності, суверенітету і недоторканості кордонів України, включаючи 
український Крим і Донбас. Сучасна система світової безпеки ґрунтується на повазі до міжнародного 
права та суверенітету кожної держави, відтак ці основоположні принципи мають бути дотримані і 
відносно України. Адже до цього часу на Сході України спостерігаються неприпустимі порушення прав 
людини, захоплення у заручники і тортури, релігійно-вмотивовані переслідування та утиски релігійних 
меншин, які мають, нарешті, припинитися та знайти своє відображення у звітах Спеціальної 
моніторингової місії ОБСЄ. 

Релігія не повинна використовуватися як інструмент для штучного розпалювання ворожнечі та 
ескалації конфлікту, а бути джерелом миру, порозуміння та любові. Ми як глави церков і релігійних 
організацій звертаємось до наших віруючих для того, щоб кожен своїм відповідним прикладом показав 
прагнення до миру та взаємного прощення, виявляв повагу до представників інших конфесій. 
Піднесення духовних цінностей у суспільстві є життєво важливим для України і умовою позитивних 
перетворень фундаментального рівня. Ми закликаємо до духовного оновлення кожного громадянина і 
кожної родини, що стане підґрунтям для оздоровлення нації в цілому, побудови міцного морального 
фундаменту, перемоги над корупцією та іншими людськими спокусами. 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій високо цінує служіння українських воїнів-
захисників, а також військових капеланів і волонтерів на Сході України. На сьогодні душпастирська 
опіка, моральна підтримка та практична соціальна допомога як ніколи потрібні військовослужбовцям і 
членам їхніх сімей, а також багатьом мешканцям Донбасу, спокій і безпеку яких забезпечують 
українські захисники. 

Добродійність та взаємодопомога співгромадян здатні ще більше згуртувати українське 
суспільство, зміцнити соціально-культурну ідентичність багатонаціонального народу України. 
Ми переконані, що налагодження широкого суспільного діалогу, співпраця між владою та 
громадськістю у прагненні до необхідних змін та дотриманні основоположних прав сприятимуть 
утвердженню миру, згуртуванню нації, виходу з економічної та політичної кризи, проведенню життєво 
необхідних реформ. 

Перебуваючи у Краматорську, ми памʼятаємо, що це українське місто, як і Словʼянськ з 
околицями, є територіями нашої Вітчизни, які були окуповані та стали визволені. Вони є 
передвісниками перемоги миру над війною, правди над неправдою і добра над злом. 
Просимо у Всемогутнього Бога миру для всього Українського народу! 



 
 

                                                                                                                                                                                                          

засвідчено, що ВРЦіРО поводить себе й говорить до суспільства як єдина духовна 
інституція, що опікується долею України та духовним здоров’ям українців. Цей 
історичний документ заслуговує ретельного прочитання, але ми спеціально 
виділили ключові тези, що, на нашу думку, розкривають позицію ВРЦіРО та 
закладають фундамент для оздоровлення України. 

Показово, що й представник УПЦ МП, присутній у цьому збірному 
релігійно-церковному суб’єкті, поділяє точку зору, проголошену цим 
документом. Тобто й риторика УПЦ МП виправляється та стає 
державоцентричною на рівні ВРЦіРО, що безумовно корисно для духовного 
оздоровлення України.  

Відтак, аналіз присутності й ролі релігій та церков в сучасній дійсності 
України, в ситуації збройної агресії сусідньої імперії, війни та значних суспільних 
проблем, нею породжених (загиблі захисники України, поранені, консолідація 
суспільства на захист Батьківщини, підтримка і захист переселенців з окупованих 
територій, мешканців звільнених територій, волонтерська допомога ЗСУ, 
Нацгвардії тощо) нам засвідчив, що церкви України переважно ефективно 
функціонують у двох площинах: державно-церковній та релігійно-громадянській, 
що безумовно є вагомим чинником майбутньої перемоги України. Однак також ми 
помітили, що геополітичний чинник відіграє значну роль у тому, яким чином та 
чи інша церква поводить себе стосовно України та українців. Якщо церква є 
інструментом в ідеологічній війні проти України держави-агресора (Російської 
федерації), то її офіційна риторика не лише не сприяє консолідації громадян на 
захист Батьківщини, але й стає причиною суспільно-світоглядного розколу 
населення, що, безумовно, не на користь ні Україні, ні церкві, яка втрачає 
прихожан (вище наведені статистичні дані). 

 

3.2. Самовизначення релігійних інституцій щодо української дійсності 
та координат “українського світу”. 

 
3.2а. Суб’єкт інтересів в його залежностях. 

 
Логічно при аналізі функціонування церкви як релігійної інституції в 

певному суспільно-історичному локусі поставити питання про суб’єкта 
інтересів, на користь якого функціонує ця інституція, та центр прийняття 
рішень щодо тактичних кроків, офіційної позиції та принагідної риторики цієї 
інституції. Безумовно, головним суб’єктом, інтерес якого функціонально 
покликана застерігати релігійна інституція, є Бог. Та цей інтерес формулюється в 
конкретному суспільно-історичному контексті й мовою, зрозумілою народу, щодо 
якого функціонує релігійна інституція. Простіше кажучи, релігійний дискурс, що 
досягає своїм горизонтом богословсько-теологічних висот, відкриваючи таким 
чином людям доступ до Бога, розширюючи їхній світогляд цим додатковим 

 

 



 
 

параметром світорозуміння, має бути прочитуваним в певному контексті так, 
щоб не виривати людину з дійсності, а стати опертям у її життєдіяльності, 
ефективним знаряддям її свідомості для сприйняття подій і розуміння свого 
місця та ролі у конкретних обставинах.  

Тому питання суспільно-історичного локусу перебування, а більше – 
самоусвідомлення, релігійної інституції є важливим. Бо якщо церква тілом 
перебуваючи в українській сучасній дійсності, дихає духом й самовизначається як 
представник “рускомировського” виміру, для якого України як незалежної 
самочинної держави не існує, а українська сучасна дійсність є ворожою, бо ж не 
вписується в імперську модель, приписаною їй роллю “окраины”, “неотделимой 
части”, то у її позиції, риториці, діях ми побачимо очевидний дисонанс з 
українським змістовним контекстом і дійсністю. Це спричинить відторгнення 
такої інституції українським світом, несприйняття українськими громадянами. 
Щонайбільше тому, що свою світоглядну функцію така релігійна інституція 
виконуватиме в іншому суспільно-історичному локусі, ніж того прагне й потребує 
український народ, з іншою метою, ніж релігійно-духовне натхнення та моральне 
повчання українських громадян. Так, УПЦ МП виховуватиме не громадян 
України (яка для цієї інституції існує лише як територія – “окраина русского 
мира”), а громадян саме ось цього міфічного “русского мира”. 

З точки зору сучасного суспільно-історичного локусу України, церква, при 
застереженні інтересів головного суб’єкта – Бога, мала б самовизначатись в 
межах сучасної української дійсності та функціонувати щодо власне українського 
громадянина - народу. Тобто, власний інституційний інтерес церква як суспільна 
організація повинна знаходити й застерігати в координатах українського світу 
співвідносно й дотично до інтересів українського народу, в його історіографічних 
та змістовних властивостях, в його дійсних обставинах життя, давати доречні 
відповіді для виживання в конкретних умовах. Якщо ж центр прийняття 
рішення винесений за межі українського суспільно-історичного локусу, то цю 
вимогу важко застерегти. Тоді церква може потрапляти в ситуацію, коли її 
інституційний інтерес суперечить інтересу українського народу, конкретної 
людини, що живе в Україні й відчуває дійсність саме цієї держави.  

Це трапляється тоді, коли така церковна інституція є невід’ємною 
частиною церковної інституції іншого виміру (глобального, цивілізаційного) й не 
може діяти чи самовизначатись окремо, незалежно від провідного курсу 
історіографічно-міфологічного дискурсу, продукованого головним суб’єктом 
інтересів у центрі прийняття рішень про тактичні дії щодо стратегічної мети. 
Її дії та риторика залежать від (або безпосередньо випливають із) головної 
стратегії, затвердженої центром прийняття керівних рішень. Для УПЦ МП – це 
очевидно РПЦ, частиною якої вона є, та Москва.  

Тож самостійність церкви чи збалансованість церковного інтересу 
інтересами народу, щодо якого релігійна організація провадить релігійну 
діяльність та має своє функціональне призначення, залежить від буттєвого 
виміру - координат, у яких церковна інституція самовизначається. Ця проблема 
стає очевидною щонайбільше в епіцентрі дійсності, де мова йде про виживання 



 
 

                                                           

певного народу, держави, культури, конкретної людини в конкретних обставинах 
з її земними ідентичностями, як то тепер є в Україні.  

Підтвердити наші припущення можемо й статистичними даними 282. У 
цьому ракурсі красномовною є зміна уявлень українців щодо того, на базі якої 
православної церковної інституції могли б об’єднатись православні України. 

Так того ж депресивно-апатичного 2010 року, коли здавалось ситуацію 
змінити неможливо, УПЦ МП отримувала усілякі преференції від підмосковської 
олігархічно-клептократичної влади, бо ж мала служити світоглядному 
утвердженню “единого русского мира” (це б то Російської імперії), 
підпорядковуючись тиску кураторів та керівному центру в Москві, аж 22,3% 
опитаних згодились, що «Українська православна церква має залишатися 
невід’ємною частиною РПЦ»; 16,7 % - наполягали, що «православні України 
мають згуртуватися навколо УПЦ-КП», і 13,8% вважали, «Православні Церкви 
України повинні об’єднатися в єдину незалежну Церкву». В останній пропозиції 
очевидно мається на увазі: 1) об’єднання без визначення конкретної церковної 
інституції, довкола якої об’єднуватись – без фундаментального центру тяжіння; 2) 
об’єднання лише за ідентифікатором “православний” без історіографічного чи 
цивілізаційного уточнення, що свідчить на користь відокремлення релігійної та 
громадянської ідентичності, їхньої недотичності для прихильників такої думки; 
або ж навпаки, 3) ця позиція ґрунтується на переконанні про необхідність 
об’єднання “київської православної традиції”, як унікальної духовної традиції, 
для якої відсутній якийсь сучасний інституційний центр тяжіння, бо вона 
представлена в різних церковних інституціях тією чи іншою мірою, а вагомим є 
саме культурно-цивілізаційний показник - Київська Русь як основа. Загалом же 
бачимо, що більшість громадян розуміли необхідність самостійної (незалежної від 
РПЦ) єдиної православної інституції в незалежній Україні, центр прийняття 
рішень якої знаходився б не у Москві, а в Києві, а визначення інтересів 
вписувалось би в координати українського світу. Таких сукупно 30,5%. Це 
більше, ніж тих, кому «байдуже» – 26,5%. Але тих, кому «байдуже» (26,5%), і тих, 
кому «важко відповісти» (18,2%) сукупно значно більше, ніж тих, які 
замислювались про потребу дійснісного самовизначення церкви, яка об’єднує 
православних українців. «Інші» варіанти об’єднання православних пропонували 
2,5% опитаних.  

Але вже 2013 року (передмайдан) кількість тих, хто вважав, що 
«Православні України мають згуртуватися навколо УПЦ  КП» (19,6%) чи тих, хто 
пропонував, що «Православні Церкви України повинні об’єднатися в єдину 
незалежну Церкву» (19,1%), перевищувала кількість переконаних, що 

 

282 «З яким із наведених суджень стосовно перспектив православ’я в Україні Ви згодні більшою 
мірою? (2010-2016)» Результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру 
Разумкова з 25 по 30 березня 2016 року в усіх регіонах України за винятком Криму та 
окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2018 респондента віком 
від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує — 2,3%. Дослідження здійснювалося за 
підтримки Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. 
http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=1124 



 
 

                                                           

«Українська православна церква має залишатися невід’ємною частиною РПЦ» 
(18,7%). Дещо зменшилась кількість «байдужих» (25,6%) та тих, кому «важко 
відповісти» (14,4%). Кількість же тих, хто схилявся до «іншої» платформи для 
об’єднання православних (наприклад, УАПЦ) лишилась приблизно такою ж 
(2,6%).  

Ще стрімкіше втрачає прихильників “русскомировский” варіант об’єднання 
православних України після зміни керівництва УПЦ МП (прихід підконтрольного 
й повністю підпорядкованого політиці Кремля Онуфрія) та початку військової 
агресії Росії проти України. Так, станом на 2016 рік лише 10,1% опитаних 
погоджуються, що «Українська православна церква має залишатися невід’ємною 
частиною РПЦ». Натомість 24,4% наполягають, що «православні України мають 
згуртуватися навколо УПЦ КП», ще 23,6% вважають, що «Православні Церкви 
України повинні об’єднатися в єдину незалежну Церкву». Кількість «байдужих» 
(24,2%), тих, кому «важко відповісти» (15,5%) та тих, хто пропонував інші 
варіанти об’єднання (2,3%) суттєво не змінилась.  

Водночас показовим є і регіональний зріз 2016 р.283, що відображає 
теперішні суспільно-світоглядні пріоритети щодо того, яким чином мають 
об’єднуватись православні України в Єдину помісну православну церкву. Захід 
України дає найбільше голосів за «Православні Церкви України повинні 
об’єднатись в єдину Церкву, яка домагатиметься незалежності» - 37,8% та 
«православні України мають згуртуватися навколо УПЦ КП» - 30,2%, 
найменше з усіх регіонів за «Українська православна церква має залишатися 
невід’ємною частиною РПЦ» - 4,5%. Центр України також пропонує 
здебільшого «незалежні варіанти»: «православні України мають згуртуватися 
навколо УПЦ КП» - 29%, «Православні Церкви України повинні об’єднатись в 
єдину Церкву, яка домагатиметься незалежності» - 26,1%, за «Українська 
православна церква має залишатися невід’ємною частиною РПЦ» - лише 7,8%. 
Південь України більш байдужий та невибагливий до цих питань («байдуже» - 
32,1%, «важко відповісти» - 22,8%), але загалом незалежні об’єднання 
православних України («православні України мають згуртуватися навколо 
УПЦ КП» - 19,1%, «Православні Церкви України повинні об’єднатись в єдину 
Церкву, яка домагатиметься незалежності» - 15,8%) переважають над 
«русскоміровським» («Українська православна церква має залишатися 
невід’ємною частиною РПЦ» - 9,3%). Навіть Схід України, незважаючи на 
значну кількість байдужих та невизначених («байдуже» - 28,8%, «важко 
відповісти» - 18,3%), усе ж віддає перевагу україноцентричній єдиній 
православній церкві («православні України мають згуртуватися навколо УПЦ 
КП» - 20,2%, «Православні Церкви України повинні об’єднатись в єдину 

 

283 Релігія, Церква, Суспільство І Держава: два роки після Майдану (інформаційні матеріали) 
Інформаційні матеріали підготовлені до чергового засідання постійно діючого Круглого столу 
“Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” 26 травня 2016р. За сприяння 
Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні - КИЇВ-2016 - С. 32. // 
http://razumkov.org.ua/upload/Religiya_200516_ A4.compressed.pdf 
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Церкву, яка домагатиметься незалежності» - 14,8%), ніж «русскоміровській» 
(«Українська православна церква має залишатися невід’ємною частиною РПЦ» 
- 17,2%). Цікаво, що Донбас, який потерпає від збройної агресії Російської 
федерації, найбільш байдужий до проблеми фундаменту об’єднання 
православних в Україні («байдуже» - 39,8%; інші популярні варіанти набрали 
приблизно однакову кількість прихильників: «православні України мають 
згуртуватися навколо УПЦ КП» - 15,4%, «Православні Церкви України повинні 
об’єднатись в єдину Церкву, яка домагатиметься незалежності» - 15,0%, 
«Українська православна церква має залишатися невід’ємною частиною РПЦ» - 
14,7%). 

Та загалом в Україні у 2016 році неперебірливих щодо координат 
дійсності, у якій має перебувати церковна інституція, лишилось небагато. Ще 
менше – прихильників “русскомировского” варіанту ідентичності церковної 
інституції України. Що вплинуло на таку трансформацію суспільного запиту 
церковно-інституційної буттєвої ідентичності? Дійсність, у якій безпосередньо 
перебувають українці. Саме з позицій цієї дійсності та особистісного 
життєвого досвіду оцінюється риторика та діяльність церков як тих 
інституцій, що або перебувають у тій самій дійсності разом з громадянами, 
або ж вилучені з неї чи ворожі до народу, щодо якого виконують своє 
душпастирське призначення. 

І скільки б УПЦ МП не намагалась обґрунтовувати зниження довіри до 
неї серед українських громадян “гоніннями”, скільки б не доводила 
зменшення кількості власних громад “рейдерськими захопленнями”, а 
зменшення кількості прихожан – “утисками” в сучасній Україні, справжня 
причина - в її специфічних церковних інтересах, що суперечать інтересам 
виживання українського народу, бо співпадають з інтересами провідної 
ідеологічної установи країни-агресора, диктуються з московського центру 
прийняття керівних рішень. УПЦ МП не перебуває разом з більшістю 
громадян України в їхній безпосередній дійсності, а знаходиться “поза” і 
“понад” такою (в площині “русского мира”). Це, до речі, стає і причиною того, 
що православні священики, які були належними до УПЦ МП, але діяли 
відповідально перед Богом та власною паствою в безпосередній українській 
сучасній дійсності, за покликом сумління переходять до УПЦ КП. “Ми 
перейшли до Київського патріархату через антиукраїнську позицію багатьох 
священиків УПЦ МП”,  – зізнається протоієрей Сергій Дмитрієв. І, на 
підтвердження наших міркувань, додає: “Ми побачили, що УПЦ 
(Московського патріархату) не є вільною в ухваленні певних рішень і не може 
чітко визначитися зі своєю позицією по важливих питаннях, які турбують 
церковну громаду і мене як священнослужителя, які я би хотів почути від моїх 
ієрархів”284. 

 

284 Ми перейшли до Київського патріархату через антиукраїнську позицію багатьох священиків 
УПЦ (МП) – протоієрей Сергій Дмитрієв // Радіо Свобода. 08 січня 2017. // 
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3.2 б. Артикуляція належності церковних інституцій до вимірів “поза” та 
“понад” українською дійсністю (“русскомировский” варіант). 

 
Церковна інституція, що самовизначається поза виміром української 

дійсності, часто вдається до фальсифікації дійсності на доведення логічної 
несуперечності висловлювань, узгоджених з провідною парадигмою іншого 
виміру світорозуміння, ніж “український світ”.  

Щоб не бути голослівними, звернемось до інтерв’ю митрополита Онуфрія 
“Про війну на Сході”(14 липня 2015 року)285, у якому він чітко артикулює 
офіційну точку зору УПЦ МП щодо поточних подій. Як бачимо, маніпулятивно-
пропагандистське запитання до митрополита, що “на відміну від інших 
українських церков, Ви не підтримуєте антитерористичну операцію на Сході 
України. Через це на Вас і на Церкву постійно виливається бруд у ЗМІ, таким 
чином, напевне, намагаються вбити клин між суспільством та УПЦ”,- не лише не 
спонукає Онуфрія до жодних спростувань, але й відповідь розгортається в 
дискурсі доведення цієї тези з використанням релігійної риторики. Спочатку нас 
відсилають до постаті Христа, натякаючи, що позиція його була “понад” і “поза” 
суспільно-політичною дійсністю: “Моє Царсво, яке я проповідую, є не від цього 
світу. І коли Спасителя судили, Його звинувачували в тому, що Він є противник 
Кесарю, тобто римському царю, імператору. Роблячи висновок з того, що сказав, 
наш Спаситель був звинувачений в тому, що Він не був патріотом”.  Ось за що, 
виявляється, осудили Христа з точки зору митрополита Онуфрія. Далі 
проводиться підкреслена аналогія з позицією, що її демонструє УПЦ МП: “Ми є 
Церквою Христовою. Канонічна Церква – це Церква, яка ґрунтується на тих 
постановах, які дав Христос і дали апостоли. І на всі часи, скільки наша Церква 
існує, нам завжди дорікали, що ми не є патріоти. Хоча більше патріотів, ніж в 
нашій Церкві, я не бачу і не бачив ніколи”. Так, патріотизм, проповідуваний на 
офіційному рівні в УПЦ МП, очевидно не від світу українського. А щонайближче 
– від світу “канонічного” – “русскомировского”.  

Розтлумачуючи специфічний патріотизм УПЦ МП, Онуфрій наполягає, що 
“наша Церква завжди була і є патріотом, але справа в тому, що наш патріотизм 
виражається в тому, що ми закликаємо людей жити з Богом, бути в мирі з 
Богом… Якщо тепер конкретніше про війну, яка точиться на Сході, то я хотів би 
сказати, що ця війна є громадянською. …я знаю це особисто. Знаю від єпископів, 
які там служать, знаю від людей моїх знайомих, що батько служить в 
Національній гвардії, а син – у повстанській армії. Брат на одному боці, другий 
брат - на іншому боці… Це є братовбивча війна. І тому Церква, як після революції 
1917-го року, так і після революції гідності в 2013-2014 роках закликає, щоб люди 
примирилися один з одним, щоб люди простили один одному… Церква закликає, 
щоб люди знайшли в собі сили простити один одного і перестати вбивати один 
одного”.  
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Зупинимось на цьому уривку, бо він є надзвичайно цікавим для з’ясування 
офіційної позиції УПЦ МП.  Про заклики до миру, які дивним чином ця церква 
спрямовує лише до України, яка насправді змушена оборонятись від збройного 
нападу сусіда-агресора – Російської федерації, ми вже згадували вище. Тут, 
очевидно, проблема полягає в значеннєвих нюансах різномовного прочитання 
слова “мир”. Для українського менталітету й світогляду “мир” означає стан 
злагоди на підставі взаємопорозуміння. У цьому разі, щоб встановити цей мир 
потрібно принаймні досягнути порозуміння між ворогуючими сторонами та 
згоди від того, хто порушував спокій та мирне життя іншого, жити далі у 
злагоді, без зазіхань, та, Боже збав, збройної агресії проти брата, який і не думав 
порушувати твої кордони і нападати на твою державу. Але якщо ми вживаємо це 
слово з позицій російського менталітету у специфічно-російськомовному 
значеннєвому схопленні, то “мир” - це відцентрований, систематизований, 
підпорядкований і врегульований центром простір. “Світ” українською не передає 
всіх значеннєвих тонкощів російського “мір”, бо має основне значеннєве 
навантаження на “світло”, яке також є “правда, яка просвітлює й робить спільним 
певний життєвий простір”. Якщо ж це слово прочитується в контексті парадигми 
“Русский мир”, то значеннєве навантаження “правда” (адекватне відображення 
дійсності) втрачається, але слова митрополита Онуфрія набувають логічного 
значення й збалансовані з іншими його висловами: до миру справді треба 
закликати і приводити збурену периферійну територію, що відривається від 
імперського центру й противиться його керівній ролі. Передбачається, що як 
тільки простір знову буде повністю підпорядковано єдиному імперському центру, 
то  настане мир і спокій.  

Щодо “братовбивчої війни”, то тут у нас теж виникають небезпідставні 
сумніви, з якої ж позиції про це говориться. З позиції сучасної української 
дійсності даний вислів є безглуздим. Тож очевидно з позиції міфу про “трех 
братских народов”, з-поміж яких “русский старший брат” завжди підкорює та 
підпорядковує власній волі неповносправних менших братів. Бо ж усім, хто 
якимось чином поцікавився чи безпосередньо або ж і опосередковано був 
дотичний до сучасних подій на Сході України відомо, що їх ініціатором, 
розпалювачем, організатором була Російська федерація. Саме російські військові 
(зелені чоловічки) анексували Крим, російські війська з території Росії 
випалювали “градами” наших захисників влітку 2014 року під Зеленопіллям та на 
Савур Могилі, російські військові оточували і розстрілювали в зеленому коридорі 
українських воїнів під українським Іловайськом, з російського “Буку” було збито 
Боїнг 117 над територією України, російською зброєю та під командуванням 
російських кураторів ведуть бойові дії терористи, російську зброю та найманців 
везуть на захоплені території російські “гумконвої” тощо. Тому справді, лише 
нехтуючи безпосередньою українською дійсністю та спираючись на міф про 
“три братні народи” можна назвати збройну агресію Російської федерації 
проти України “братовбивчою війною”.  

Натомість митрополит Онуфрій, посилаючись на власну обізнаність, 
стверджує, ніби на Сході України суцільні сімейні та родинні протистояння, 



 
 

                                                           

буквально: “батько служить в Національній гвардії, а син – у повстанській армії”. 
Хотілось би побачити дійсну статистику тих сімей, які таким чином розійшлись 
по протилежних фронтових позиціях. Здається, що тут усе ж таки використано 
маніпулятивний прийом і якийсь унікальний випадок подається як загальне 
правило. Також дивує термін “повстанська армія” в застосуванні до натхненних, 
організованих та озброєних російською федерацією бойовиків.  

Наступний маніпулятивний прийом – однозначна аналогія української 
Революції Гідності 2013-2014 років із подіями 2017 року. Що  стало з Церквою на 
території СРСР після революції 2017 року, ми знаємо з історії. Однак знову ж 
незрозуміло, до яких “людей” звертається УМП МП із закликом “перестати 
вбивати один одного”. Чи ж не логічніше звернутись до того, хто підняв зброю й 
пішов війною на сусіда, схаменутись і припинити збройну агресію проти 
України? Бо ж не просто “люди” вирішують вбивати один одного, а є певний 
суб’єкт інтересів, зацікавлений у веденні гібридної війни, включно зі збройним 
конфліктом, в Україні. Просто “люди” чомусь виявляються озброєними 
російською зброєю, часто мають російське громадянство. І для того, щоб “люди 
знайшли в собі сили… перестати вбивати один одного”, треба щоб принаймні той, 
хто віддав наказ власним найманцям і бойовикам захоплювати українські міста й 
нищити українців, відкликав цей наказ і перестав навчати, фінансувати та 
озброювати бойовиків, присилати російські війська та зброю на українську 
територію. 

Ну і непрямий натяк, що сучасні криваві події на Сході України є наслідком 
Революції Гідності – стандартний пропагандистський шаблон російсько-
імперської позиції з метою зняти відповідальність з дійсних суб’єктів агресії. І 
далі – означити ярликом “підвладних прислужників” інших релігійних суб’єктів, 
що зайняли патріотично-україновизначену позицію, тобто позиціонують себе як 
власне українські286. Нам би хотілось побачити, якою б була реакція РПЦ, якби 
подібні висловлювання митрополит Онуфрій озвучував у Москві спрямовано на 
контекст державно-церковних відносин у Російській Федерації. 

Наступні висловлювання митрополита Онуфрія розгортаються в тому ж 
дискурсивному напрямку, і з опертям на релігійну риторику доводиться логічна 
несуперечливість позиції УПЦ МП287. Причина війни – у гріховності людини, і 

 

286 – Ви хочете сказати, що в громадянській війні, яка виникла після 1917 року, Руська 
Церква не підтримувала жодну сторону? – Жодну. Хоча владі треба було від Церкви, щоб 
Церква підтримала їхню позицію, тобто радянську владу. І були такі священики, єпископи, які 
це зробили – політизовані, які стали на бік радянської влади, відомі як оновленці. Вони почали 
пропонувати свої послуги, мовляв, що скажуть, те зробимо. Лише впустіть сісти на це крісло, 
що поруч з вами, – і ми будемо робити, що скажете. Але вони всі загубили себе, їх зненавиділи 
навіть ті, хто ними користувався, тому що зрадником користуються, але його ніхто не любить. І 
сьогодні в нас є теж десь політизовані єпископи і священики, які дуже хочуть попасти в цю 
політичну лінію. І вони дуже там все вітають, але це не чесно, і це не правильно!” 
http://uoj.org.ua/video/mitropolit-onufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse 
287 “Я поважаю і люблю владу. Вони поставлені Богом. Але Бог дає владу для того, щоб вона 
творила волю Божу. Для того, щоб вона утворювала та встановлювала мир, а не для того, щоб 
вона вела війну. Так що, я люблю і поважаю владу, але прошу, щоб вона робила усе можливе, 

http://uoj.org.ua/video/mitropolit-onufrij-pro-vijnu-na-skhodi-o-vojne-v-donbasse


 
 

                                                                                                                                                                                                          

все що нам лишається – змиритись із ситуацією і примиритись з Богом: “Почали 
відходити від Бога – пішли голод, мор, війна, меч. Потопче їх, потопче –  потім 
знов покаються, знову живуть благополучно. Це багато разів повторювалось в 
історії. І це з нами повторюється в такому ж світовому масштабі. Не живемо з 
Богом – самі собі робимо війну, ми в цьому винні. Покаємось, повернемось до 
Бога – все припиниться, і буде знову добре, красиве і мирне життя”. Зі словами 
підтримки митрополит звертається до “простих людей, які не мають жодного 
відношення до війни: не про творців війни, а про мирних жителів”. Шкода, що 
думка про “творців війни” була нерозвинута. Бо ж тоді можна було б очевидно 
побачити, кого ж таки вважає творцем збройної агресії Російської федерації проти 
України митрополит Онуфрій.  

Логічна несуперечність в межах певної міфологічно-історіографічної 
парадигми, яка ґрунтується на провідній російсько-імперській ідеологемі про 
“Единый Русский мир” з центром в Москві та “три братских народа”, які мають 
підпорядкуватись “старшему”, це б то російському брату аби настав мир, не є 
доказом істинності, чи то пак – правдивості його підходів і суджень. 
Щонайперше тому, що вона очевидно вступає в дисонанс з дійсними подіями і 
спростовується безпосереднім життєвим досвідом сучасних українців. Правда, 
нагадаємо, - це адекватне відображення дійсності з певної точки зору. Ключовим 
у визначенні правди є “адекватне відображення дійсності”. Оскільки ж у вище 
наведених судженнях за мету ставиться не адекватне відображення дійсності, а 
доведення логічної несуперечності конкретної точки зору, то такі висловлювання 
не є правдивими, лише несуперечними певній парадигмі світорозуміння.  

Натомість ми побачили, що саме принагідна риторика та конкретна 
діяльність засвідчують, чиї інтереси застерігають та чиїми агентами впливу на 
дійснісну ситуацію в Україні є ті чи інші персони й інституції. Що стосується 
офіційної риторики УПЦ МП, то вона підкреслено дистанційована від української 
дійсності, бо ця дійсність з її “українськими координатами для самовизначення” 
(український світ), з їхньої точки зору, потребує виправлення в бік возз’єднання 
“русского мира”.  

Звідси й невставання митрополита Онуфрія під час вшанування полеглих 
захисників України, й демонстративне називання війни Росії проти України 
“братовбивчим конфліктом на Сході України”, й наполегливі заклики до миру, 
звернуті не до агресора (Москви), а до Києва й України. Підкреслене відсторонення 
від України, бо це лише “канонічна територія”, що належить “русскомировской 
империи” (“Отечеству”) й віддана для “духовного окормлення” частині РПЦ, якою є 
УПЦ МП. Безліч разючих фактів - від сепаратистських проповідей священиків УПЦ 

 

щоб війну було припинено. Я роблю компроміси і роблю те, що в моїх силах, але те, що 
стосується канонічних правил і життя Церкви, якими вона керується на нашій землі більше 
тисячі років, а, взагалі, в історії, то більше двох тисяч років, – в цьому Церква ніколи не 
поступалася і поступатись не буде.  Якщо я так зроблю, якщо піду на компроміс, я перестану 
бути в Церкві. Церква буде, але я вже буду поза Церквою, а я цього не хочу. Я хочу бути в 
Церкві.” 
 



 
 

                                                           

МП до відмови відспівувати загиблих українських воїнів - наочно доводять, 
наскільки позиція УПЦ МП не співпадає з дійсними потребами сучасної України та її 
громадян.  

Усе це, зрештою, є наслідком того, що керівний центр цієї конфесійної 
інституції, яка діє в Україні, знаходиться в Москві. Простіше кажучи – УПЦ МП не 
може мати іншої риторики, адже тільки транслює на українську територію те, що 
висловлюється очільником РПЦ: “Вашими вустами говорить Російська Православна 
Церква, до Вашого голосу дослухається світ, до Вас звернені погляди мільйонів 
наших сучасників. Воістину Ви є духовним лідером, хто користується особливою 
довірою і високим авторитетом у народу”, - красномовні щирі слова Предстоятеля 
УПЦ МП Онуфрія (Березовського) до Патріарха РПЦ, висловлені ним 20 листопада 
2016 року у Москві на святкуванні 70-річчя Кіріла (Гундяєва)288.  

 
3.2в. Підпорядкований член в своїх узгодженнях із стратегічною 

ідеологемою їх церковного центру. 
 
Про все це детально розписує офіційний сайт Московського 

Патріархату, який називається “Русская Православная Церковь”289. І саме у 
такій ідентифікаційній визначеності правильно було б цій церкві й 
називатись: РПЦ в Україні. Бо насправді те, що ми називаємо УПЦ МП, 
“нероздільно” включене в перелік єпархій РПЦ290 (Русской Православной 
Церкви), хоча і визначено як “самоуправляемые” її підрозділи291. Показовим 
також є, що саме Онуфрій зачитав “Поздравительный адрес членов 
Священного Синода Русской Православной Церкви Святейшему Патриарху 
Кириллу по случаю 70-летия со дня рождения”, в якому знаходиться таке 
означення характеристик та статусу Кіріла: “Вы смело и решительно 
возвышаете свой голос в защиту традиционных нравственных ценностей, 
обличаете лицемерие и лукавство мира сего, предупреждаете о пагубных 
последствиях вражды и противостояния, молитесь о водворении мира и 
общественного согласия, напоминаете людям о необходимости быть 
милосердными и справедливыми. Весом Ваш вклад в укрепление 
православного единства и межрелигиозного диалога, в развитие церковно-
государственных отношений и международного сотрудничества… Став 
преемником святителей Киевских и Московских, Вы со тщанием и терпением 
продолжаете совершать подвиг сих ревнителей Православия, поборников 
отеческой веры, наследников миссионерских трудов святых братьев Кирилла 
и Мефодия, учителей Словенских, и святого равноапостольного великого 

 

288Митрополит Онуфрій їздив до Москви вітати Патріарха Кирила з 70-річчям // РІСУ. 21 
листопада 2016 //  http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/moscow_patriarchy/65192/ 
289 У день 70-річчя Святішого Патріарха Кирила в Храмі Христа Спасителя пройшло урочисте 
богослужіння // Руська Православна Церква. 20 листопада 2016 
//http://www.patriarchia.ru/ua/db/text/4690669.html 
290 http://www.patriarchia.ru/db/organizations/ 
291 http://www.patriarchia.ru/db/text/1802267.html 



 
 

                                                           

князя Владимира, крестителя Руси. Их молитвами да поможет Вам 
Всемогущий Бог и впредь побеждать козни вражьи и утверждать Православие 
на всем каноническом пространстве Московского Патриархата…”292.  

На цьому ж заході Онуфрій відзвітував Кірілу про “Всеукраїнську 
хресну ходу миру, любові і молитви за Україну”, яку УПЦ МП організовувала 
влітку до Києва293 й пожалівся на утиски: за його словами українські віруючі 
«удостоїлися від Бога честі страждати за чистоту православної віри і за 
відданість церковним канонам, переданню і звичаям… У дев'яності роки 
минулого віку Господь удостоїв нас терпіти від християн, які іменують себе 
греко-католиками, які цинічно і жорстоко виганяли наших вірних з храмів, 
завдаючи їм моральні і фізичні образи. Рани від цих образ в деяких місцях 
кровоточать і донині. Сьогодні ми знову страждаємо за збереження єдності 
нашої земної Вітчизни - України. Нас ображають,  нас оббріхують, а ми 
молимося, щоб Господь послав мир на нашу землю»294. Принагідно зауважимо 
про сучасні захоплення цією церковною інституцією в анексованому Криму 
храмів українських церков, скажімо УПЦ КП295, які вони очевидно не 
вважають утисками. 

Показовим є й те, що саме на захоплених територіях УПЦ МП 
вважається “канонічною” і шанованою “державною” церквою, адже це просто 
єпархії “нероздільної” РПЦ296. Її храми не захоплюються і не руйнуються, 
священнослужителі і прихожани не піддаються гонінням і тортурам за 
конфесійною ознакою, як те відбувається із всіма іншими релігійними 
інституціями України. Більше того, УПЦ МП виконує роль духовного опікуна 
захоплених підросійськими бойовиками та російськими військами територій; 
священики постійно з’являються на їхніх “офіційних” заходах, 
благословляють бойовиків тощо. І це все можливе завдяки тому, що ця церква 
самовизначається у буттєвих координатах не як українська, а як “невіддільна” 
частина РПЦ (“русскомировская”).  

Наскільки мало в УПЦ МП лишилось власне від релігійної організації 
можна зробити висновок принаймні з того, що в боротьбі за владу в церкві і 
вплив на церковну владу тут порушуються релігійні табу, зокрема й таємниця 
сповіді, про що свідчить історія зі спробою взяти під контроль церковну владу 
світськими олігархічно-проросійськими силами наприкінці 2013 року. В цій 
боротьбі до проукраїнських (чи умовно проукраїнських) церковних сил 

 

292 Поздравительный адрес членов Священного Синода Русской Православной Церкви 
Святейшему Патриарху Кириллу по случаю 70-летия со дня рождения// Русская Православная 
Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. 20 ноября 2016 // 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4686646.html 
293 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/65209/ 
294 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/65209/ 
295 Митрополита Онуфрія попередили про особисту відповідальність за привласнення УПЦ  МП 
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застосовувались найрізноманітніші (від підкупу, до шантажу та залякування), 
включно із підготовкою компрометуючих матеріалів у вигляді таємного 
відеозапису сповіді ключових персон, методи297. За таких тенденцій очевидно, 
що в цій Церкві, як боголюдській установі, перемагає лише людське. І не 
властиво людське у векторі можливості зростання людини до статусу гідної 
відповіді Богові істоти, а конкретно людське з його остаточним вкоріненням в 
чітко означений земними владами спосіб прояву, як примітивно-тваринне 
інстинктивно-зумовлене впокорення перед світом земних потягів: влада, 
гроші, страх, підпорядкування земній політиці імперського центру. 

 
3.2г. Критерії визначення позиції церкви, її ролі та місця  

в українській дійсності. 
 
Дієвих демонстрацій, агентом впливу на Українську дійсність якого саме 

суб’єкта інтересів є УПЦ МП, маємо більш ніж достатньо. Ця інституція, на позір 
вживаючи релігійну термінологію, насправді провадить стратегічно політичний 
дискурс, нав’язуючи своїм прихильникам спосіб мислення, потрібний 
конкретному суб’єкту – Російській імперії ( нині -Російській Федерації). Їхні 
заклики “до миру” насправді означають вимогу “впокорення агресору” 
(підкорення імперському центру). Однак, як і будь-яку політичну інституцію 
після серії непопулярних чи суперечних інтересам народу та дійсності заяв та дій, 
цю інституцію спіткала біда втрати публічного рейтингу та довіри в Україні. 
Яким чином вона намагається врятувати свій рейтинг із, звичайно, застереженням 
інтересу головного суб’єкта, на службі в якого знаходиться, й можливістю 
зберегтись у статусі актуального агента впливу на “ворожій” території? Через 
аналіз гострих контекстуальних запитів та пропозицію власної популярної 
“дієвої” відповіді на них. Демонстрацією того, що вона є “дієвим суб’єктом” та 
пропонує “ефективні механізми” вирішення життєвоважливих проблем сучасних 
українців.  

Однією з найболючіших проблем, які україновизначені інституції 
(щонайбільше державного й офіційного рівня) й персони не в змозі поки-що 
вирішити, не поступившись інтересами власне українського народу та держави 
(своєю українодійснісною належністю), є проблема заручників та полонених 
підросійськими терористами. Мінський переговорний процес зайшов у глухий кут 
через те, що терористи, керовані Москвою, відмовляються міняти заручників, 
поки Київ не поступиться агресору (Російській Федерації) рядом надважливих 
пунктів: зміна Конституції на догоду Москві, амністія бойовиків-злочинців, 
визнання підросійських  терористів у статусі поважного суб’єкта переговорного 
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процесу з можливістю їхнього входження в український політикум тощо. Наші 
полонені стали заручниками безвихідної ситуації, адже їх хочуть обміняти лише 
на такі поступки агресору, які фактично нівелюватимуть усі здобуті самостійною 
Україною захисні механізми від прямого втручання у внутрішні справи 
незалежної держави імперського російського центру. Нівелюватимуть те, що 
власне вони і захищали або що репрезентували, коли їх захопили в полон 
терористи. А приємним бонусом їхнього обміну може бути також і підняття 
публічного рейтингу прямих агентів впливу країни-агресора на внутрішньо-
українську ситуацію.  

Дійсність та гострі контекстуальні проблеми самі підкидають підросійським 
імперським агентам нагоду продемонструвати свою “дієвість” та “впливовість”. 
Як ми бачили, українці в масі своїй не марновірні. Їм потрібні дієві докази й 
подійна демонстрація впливовості певного суб’єкта. Українці прагматично 
довірливі – довіряють тому, хто справою доводить свою ефективність у вирішенні 
їхніх конкретних проблем. Авторитет окремої персони, що був створений в 
публічній сфері найрізноманітнішими засобами, зрозуміло, поступається і є менш 
стійким, ніж авторитет інституції, що впродовж десятиліть намагалась 
опікуватись світоглядом населення України й має досить велику кількість 
прихильників та у своїй риториці посилається на беззаперечний авторитет 
понадконтекстуального суб’єкта – Бога. 

Але технології та тактичні кроки для підняття рейтингу як окремих осіб-
агентів впливу країни агресора, так і певних інституцій – таких самих агентів 
впливу – ті ж самі.  

Припинивши обмін полонених бойовиками, російська сторона створила 
критичну ситуацію, у якій громадяни України ладні звертатись до будь-яких 
персон та інституцій, аби лише врятувати життя та повернути рідних, що були 
захоплені терористами в полон. Дискредитувавши офіційних осіб та інституції, 
що займаються цими проблемами на державному рівні з боку України, 
демонстрацією їхньої “нездатності” звільняти заручників (бо вони не згодні 
поступитись інтересом України як самостійної держави та українського народу як 
такого, що має право на свою незалежну державу), російська сторона змушує 
простих українців шукати більш “авторитетних та дієвих” переговорників, які 
йдуть на прямі перемовини з терористами й потім демонструють “видимий 
результат”.  

І до справи “звільнення полонених” беруться проросійські (очевидні чи 
латентні, само- чи мимовільні) агенти впливу. Спершу випробовується варіант з 
Надією Савченко, яка починає вести прямі переговори з терористами, 
зустрічаючись у Мінську без узгодження з державою Україна із Захарченко та 
Плотницьким (керівниками бандформувань, що є маріонетками Кремля). Її 
риторика спрямована на зміну їхнього статусу: тепер ці злочинці й бандити вже 
не терористи, що, до речі, захопили не лише частину територій Ураїнської 
Донецької  та Луганської областей, нищачи не тільки захисників України, але й 
українське населення, економічну, соціальну та інші інфраструктури на 
підконтрольних їм територіях. Підпорядковані їм бойовики, нагадаємо, два роки 



 
 

                                                           

тому брали в полон і саму Надію Савченко. При цьому були вбиті та полонені її ж 
побратими, яким, щоправда, не випало честі з руки Московської імперії, здобути 
собі імідж героїв України. Але Надія Савченко своїми висловами та діями, що 
суперечать інтересам української держави та народу, вже достатньо 
дискредитувала і цей створений їй у публічній сфері імідж. Тож її репутація якщо 
і буде врятована, то не в очах переважної більшості українців. А це, звичайно, не 
дасть можливість їй стати ефективним агентом впливу на українську ситуацію, 
хіба у ролі окремого політика з обмеженою кількістю легковірних прихильників. 

Крім того, ведучи перемовини не з російською стороною (центр ухвалення 
рішень), а з її маріонетковими представниками сам-на-сам, вона не лише 
намагається піднімати їхній статус в очах громадськості, але й принижує власний, 
бо у ролі такого “переговірника” не представляє й української сторони (лише 
приватну особу із специфічною точкою зору). Ефективність такого вже 
дискредитованого агента впливу не буде високою.  

Тож до визволення полонених береться на прохання СБУ (вище ми 
згадували про таке прохання) релігійна інституція – УПЦ МП. 18 лютого 2016 
року з полону бойовиків повертають Тараса Колодія – “кіборга”, що  був 
полоненим підросійськими бойовиками і перебував у них від самого знищення 
ДАПу вже два роки. Хоч Тарас Колодій і був у списках на обмін, щодо яких 
велись перемовини у Мінську, його не віддавали українській стороні, аж доки 
мама (львів’янка, що теж показово) у відчаї не звернулась з проханням по 
допомогу до УПЦ МП.  Його передача перетворюється на піар-компанію з 
підняття рейтингу УПЦ МП. Роль цієї інституції спеціально підкреслюється. Крім 
того вказується й на дійсних суб’єктів, здатних впливати на цю безвихідну 
ситуацію, які, звичайно ж, перебувають в Москві (у вимірі “Русского мира”). 

Для цього на брифінгу298 з приводу повернення Тараса Колодія з полону 
митрополит УПЦ МП Онуфрій прямо заявляє, що це повернення стало можливим 
завдяки особистій найактивнішій участі патріарха Кіріла (очільника РПЦ). 
Наголошується, що Президент України просив УПЦ МП про повернення 
полонених. І це вже 15-тий полонений, якого повернули додому УПЦ МП. Таким 
чином піднімається і статус самої інституції, яка вирішує завдання, про яке 
просить очільник України.  

У загальній риториці митрополита Онуфрія нічого не міняється. Проблеми 
зі здоров’ям Тарас Колодій має, бо не мав можливості за своїм здоров’ям 
слідкувати, а не тому, що піддвавася тортурам в полоні. Не з полону визволяється 
захисник України від збройної агресії сусідньої держави, а “додому повертається 
людина, що просила нашу церкву про допомогу”. Церква допомогла “людині” 
незважаючи на те, що “в кожного є свої думки і свої позиції”. Митрополит 
Онуфрій засвідчує, що і надалі допомагатиме у звільненні українських 
військових299. У висвітленні цієї події особливо підкреслюється, що ні Президент 
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України, ні офіційна переговорна група не змогли, але ось УПЦ МП – має таку 
можливість і діятиме в майбутньому300. Голова СБУ висловлює вдячність УПЦ 
МП за сприяння у звільненні Тараса Колодія.  

І ми висловлюємо свою вдячність. 15 звільнених з полону – це 15 життів 
українців. Не будемо порівнювати це з числом звільнених офіційними 
представниками України301, бо кожне життя священне. Але знаємо, що зараз 
активно пропагується уявлення, що якщо є потреба дійсно звільнити когось з 
полону бойовиків, то краще звертатись не до структур, що уособлюють офіційну 
позицію держави Україна (а отже й застерігають інтерес українського народу в 
конкретній ситуації), а саме до УПЦ МП. Справді, саме ця церковна інституція є 
поширеною і поважною на захоплених територіях, тож і має можливість як 
провадити безпосередні перемовини з бойовиками, так і впливати на вирішення 
якихось конкретних проблем через вплив з Москви патріарха Кіріла. 
Красномовний доказ, чиїм агентом є ця інституція. Жодна інша релігійна 
організація не має таких преференцій зі сторони країни агресора чи підросійських 
бойовиків. Нам важко навіть уявити, що якась інша релігійна організація змогла б 
домовитись з бойовиками чи отримати підтримку Кіріла. Хоча й не зрозуміло, 
чому того ж самого Тараса Колодія УПЦ МП не спробувала звільнити раніше? 
Хлопець перебував впродовж двох років в полоні бойовиків. Як і десятки інших 
захоплених терористами, продовжують ними утримуватись у заручниках. Чекали, 
поки український народ зневіриться у можливості держави допомогти у 
звільненні полонених, поки всі інші шляхи виявляться недієвими, поки змучена 
мама, СБУ та Президент звернуться саме до митрополита Онуфрія? Щоб гарно 
повернути виснаженого воїна під телекамери й з подякою особисто Кірілу? В той 
час як Україна добровільно віддає десятками бандитів-злочинців в надії на те, що 
підросійська сторона випустить хоч одного полоненого із офіційного списку?302 

 

300http://news.church.ua/2016/12/18/zusillyami-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-zvilneno-
ukrajinskogo-vijskovopolonenogo/ 
301 Близько тисячі. 
302 “Чтобы вызволить наших пленных, Украина идет по пути обменов "по доброй воле". 
При посредничестве Украинской православной церкви спасли Тараса Колодия. В качестве 
"доброй воли" наши вернули трех наемников, в том числе гражданина РФ, которого с 
автоматом в руках взяли в плен на фронте в марте 2015-го.  
Сейчас российские СМИ пишут, что "ДНР передала Киеву двух пленных женщин". Кто эти 
"пленные"? Может, какие-то агенты СБУ или снайперы ВСУ? Может их взяли на поле боя? 
Одна из них -простая женщина, которая влюбилась в мужчину, проживающего на 
оккупированной территории. Он ее пригласил к себе, но потом решил избавиться, обвинил ее в 
пособничестве "укропам" и ее бросили "на подвал". Другая "пленная" - судья из Мариуполя, на 
оккупированные территории проезжала неоднократно. Обе этих женщины не были в списках 
пленных для обмена - это просто заложники, схваченные без каких-то причин.  
Вместо этих двух несчастных случайных людей, которых просто схватили на улице, и которые 
пережили застенки, куда никогда не приезжают ни правозащитники, ни ОБСЕ, ни ООН, 
Украина "добровольно" передаст сразу 15 человек из списка на обмен - все они под следствием 
в Украине либо уже получили приговор суда. Передаем 6 женщин и 9 мужчин, которые в 
отличие от этих двух заложниц находились в списках на обмен. Украина заложников не берет - 
передаем только реальных террористов, наемников, шпионов и их пособников, интерес к 

http://news.church.ua/2016/12/18/zusillyami-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-zvilneno-ukrajinskogo-vijskovopolonenogo/
http://news.church.ua/2016/12/18/zusillyami-ukrajinskoji-pravoslavnoji-cerkvi-zvilneno-ukrajinskogo-vijskovopolonenogo/


 
 

                                                                                                                                                                                                          

Ну і подійний контекст красномовний: у цей самий час інтенсифікуються 
бойові дії на фронті. Бойовики та російські найманці і військові із 18 грудня 
намагаються наступати на Світлодарській дузі. Того ж самого 18 грудня – 5 
офіційно загиблих українських захисників, десятки поранених. Тіла трьох 
загиблих українських військових бойовики не віддаватимуть українській стороні 
впродовж тижня. Черговий російський “гумконвой” підвозить терористам 
допомогу: живу силу – російських найманців та зброю з боєприпасами. 
Російською стороною зривається обмін полонених, адже Москва для початку 
повернення заручників вимагає від Києва політичних поступок та виставляє 
умови, що суперечать інтересам як Української держави, так і українського 
народу303. Нюанси, що непомітні пересічному споживачу інформації, криються в 

 

которым проявляет противник. Таким образом, Украина демонстрирует волю вернуть всех 
наших настоящих пленных - 48 человек, которых подтверждают сейчас боевики, и которые 
действительно находятся в списках на обмен. Надеемся, что эти шаги позволят в ближайшее 
время все-таки осуществить обмен наших 48 на 228 пленных боевиков, осужденных по 
приговору суда и находящихся под следствием, среди которых немало граждан РФ”. // 
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/1470452842995007 
303 Ірина Геращенко 23 грудня 2016 р. про це: “ В той час, коли тривала підсумкова прес- 
конференція Путіна, на якій він озвучив те, що ми щодня повторюємо мамам і родинам 
заручників, що ключі від тюрем і в РФ, і на окупованій території, знаходяться не в Донецьку і 
Луганську, а в Кремлі, що там вирішують, коли кого віддадуть українській стороні, у нас в 
Києві в ці ж хвилини, за ініціативою української сторони, проходила скайп - конференція 
гуманітарної підгрупи… Я не наївна дівчина, чудово розумію, де приймають рішення щодо 
звільнення заручників, але разом з колегами, попри іноді усвідомлення всієї примарності наших 
зусиль, чесно б'ємося за кожного хлопця і докладали максимум зусиль для того, щоб їх витягти 
на волю в цьому році.  Сьогодні Путін знову заявив про "всіх на всіх"…, тобто, про цивільних, 
схоплених на окупованих територіях за проукраїнські погляди (і яких продовжують щодня 
хапати) і наших військових, що боронили нашу землю - на всіх тих, хто здійснив найтяжчі 
злочини проти України, в тому числі важкі вбивства. Цю мантру сьогодні слово в слово 
повторили представники ОРДЛО. Вони не підтверджують наявність в себе 110 заручників, що 
їх вимагає звільнити СБУ і мінська група, а говорять, що в них утримується вдвічі менше. І 
вимагають від української сторони негайно передати ОРДЛО 700 осіб, а звільнити [обіцяють] 
менше 50…  В списку тих, кого вимагають, є вбивці і інші особи, що вчинили найтяжчі 
злочини. В списку тих, кого підтверджує ОРДЛО, немає багатьох з тих українців, долі яких нам 
відомі- їх просто ховають і не дають жодної інформації про звільнення. Ось така правда. 
Сьогодні на скайп - конференції ми ставили питання пошуку компромісу задля звільнення до 
різдвяних свят, нагадували про обіцянку ОРДО звільнити підлітків, піднімали питання негайно 
передати українській стороні нового заручника, що поранений потрапив до рук бойовиків 
кілька днів тому при бойовому зіткненні. Відповіді не було, вірніше, по суті, весь світ почув 
сьогодні відповідь від очільника РФ: що режисери і журналісти - диверсанти і терористи, що 
українська сторона не амністує всіх, що має бути прийнято закон про амністію. Да, про 
амністію кричали сьогодні і ОРДЛО....  Як з цим рухатися далі? Важко. На жаль, РФ не 
готова зараз віддати заручників. Чекає нової адміністрації Трампа, чекає послаблення 
нормандського формату , працює над дискредитацією мінських груп, сприяє іншим 
дестабілізуючим рухам всередині самої України. Мене душать сльози, бо ми робили все 
можливе, аби звільнити хлопців зараз, а не завтра. І мами і родини не завжди чують аргументи, 
і це дуже і дуже важко...., бо вони живуть надією і вірою. Ми продовжуємо працювати з 
волонтерами і церквою, шукаючи будь-яку можливість витягати наших. Ми наполягаємо на 



 
 

 
отворення”.  

                                                                                                                                                                                                          

деталях висловів та мотивах дій суб’єктів304, які диктують свій інтерес 
українській стороні. У публічній сфері серією таких тактичних кроків 
нагнітається відчуття безвиході. І водночас пропонується постать того, хто знає 
дієвий спосіб “умир

А миротворчою риторикою й умиротворчуючою практикою УПЦ МП та її 
біляцерковні організації займаються постійно, правда, як ми це вже 
демонстрували вище, у дуже дивний спосіб – намагаються примирити українську 
сторону із ситуацією, в якій головним суб’єктом інтересів є Російська сторона 
(країна агресор), і, відповідно, дати можливість цій ситуації розвинутись саме на 
користь цього суб’єкта інтересів. Щоправда українські громадяни не є 
беззаперечно марновірними й довірливими до релігійної риторики 
“умиротворення”, бо ж мова йде про виживання в ідентичності українських 
громадян. Тому й зупиняють за нагоди усілякі акції “примирення”, організовувані 
під проводом чи з благословення та натхнення УПЦ МП в українських містах.  

Так, зокрема, й 20 грудня в Дніпрі активними громадянами України було 
зірвано проведення “Всеукраинского православного форума” «Украинцы 
выбирают мир»”305, організовуваного “Союзом православных женщин” під 
керуванням Ольги Коваленко (яка має ряд нагород від Кіріла та співпрацює з 
“Українським вибором” Віктора Медведчука). Українських громадян 
насторожило те, що на цьому форумі мали бути озвучені стратегії примирення, 
написані у Москві під натхненням проповідей Кіріла. Зокрема, з позицій очевидно 
антиукраїнських мали обговорюватись теми: “Мир у жіночих долонях”, 
“Волонтерський рух в Україні: за і проти”, “Шляхи вирішення питань миру в 
Україні, звільнення військовополоненних”, “Свобода совісті, свобода 
віросповідання”, “ЗМІ – шляхи повернення до істинних цінностей”, “Молодіжний 

 

тому, щоб світ не мовчав, щоб світ підключився до вирішення питання з заручниками, щоб 
припинилися знущання над українцями, яких незаконно утримують в ОРДЛО. На жаль, новин 
на сьогодні, після скайп - конференціі немає.... бо так вирішила Москва” 
https://www.facebook.com/ iryna.gerashchenko/posts/1193800164041128 
304 Президент РФ Владімір Путін розповів під час прес-конференції 23 грудня 2016, що не 
влаштовує "представників Донбасу" в процесі переговорів з Україною про обмін полоненими:  
"Свого часу президент Порошенко висловив ідею обміну "всіх на всіх". Я з цим повністю 
згоден, але пізніше з'ясувалося, що за цією формулою ховаються деталі, які не влаштовують 
представників Донбасу", - заявив Путін у ході прес-конференції в Москві. "Якщо вже всіх на 
всіх - треба прийняти рішення про помилування і випустити всіх", - зазначив він. За його 
словами, Україна не бажає включати в список на обмін частину затриманих на її території осіб, 
вважаючи їх затриманими "за законом". У той же час, за словами Путіна, "всі особи, що 
утримуються на Донбасі, українською владою визнаються утримуваними незаконно". "Але є 
значна кількість осіб, які перебувають у в'язницях України і яких українська влада вважає 
законно засудженими і не бажають включати в список на обмін. Ось і проблема", - Детальніше 
читайте на УНІАН: http://www.unian.ua/politics/1694386-putin-poyasniv-chomu-ne-pogodjuetsya-
na-obmin-polonenimi-z-ukrajinoyu.html. 
305 http://msdnipro.com/nashi-statti/v-dnepre-aktivistyi-ne-dali-ozvuchit-myisli-moskovskogo-popa-
foto-video.html 

https://www.facebook.com/%20iryna.gerashchenko/posts/1193800164041128
http://msdnipro.com/nashi-statti/v-dnepre-aktivistyi-ne-dali-ozvuchit-myisli-moskovskogo-popa-foto-video.html
http://msdnipro.com/nashi-statti/v-dnepre-aktivistyi-ne-dali-ozvuchit-myisli-moskovskogo-popa-foto-video.html


 
 

рух і субкультури: відношення до ситуації в Україні, що склалась”, “Відродження 
сімейних традицій – основа духовної безпеки держави”.  

Загалом пристойні теми, але їх формулювання, особливо з урахуванням хто 
ж і з якої позиції мав їх озвучувати, а також висвітлювати (було запрошено 
сумнозвісне СПЖ – “Союз Православных Журналистов”, що насправді є спілкою 
гундяєвських пропагандистів), викликають у нас підозри щодо мети. Зважаючи на 
всі нюанси конкретної дійснісної ситуації сучасної України і особливо 
біляфронтового регіону – міста Дніпра, варто прискіпливо поставитись і до того, 
що проголошують, і до того, хто та з якою метою це проголошує. Якщо про 
“основи духовної безпеки держави” розповідатимуть агенти сторони-агресора, й 
вони ж формулюватимуть молодіжне “відношення до ситуації в Україні” та 
пропонуватимуть “шляхи повернення до істинних цінностей” і накреслюватимуть 
“шляхи вирішення питань миру в Україні”, то з якою дійсною метою 
організовується подібний захід? Та й, Слава Богу, не цим панам та панянкам 
оцінювати волонтерський рух в Україні, висловлюючи свої “за” і “проти”. Адже 
українські волонтери добре знають, для чого вони добровільно допомагають 
українським захисникам – щоб зберегти український світ, частиною якого кожен з 
них є, від знищення російськими окупантами.  

До речі, питання волонтерства та допомоги в сучасній ситуації України теж 
є доволі цікавим та красномовним щодо позиції, зокрема й геополітичної, яку 
займає суб’єкт, що надає допомогу (матеріальну, діяльну чи духовну). Можна 
виділити декілька векторів волонтерської допомоги, які засвідчують, з якою 
метою суб’єкт діє. Перший вектор – допомога на фронт захисникам України. У 
цьому напрямку спрямовують свої зусилля саме ті суб’єкти, які прагнуть 
перемоги з метою відновлення мирного життя в самостійній Україні: вигнати 
окупанта зі свого дому й повернутись до мирного життя. Другий вектор 
(дотичний до першого) – допомога пораненим та сім’ям загиблих захисників 
України: вшановуючи внесок, який зробили хлопці у захист України, подякувати, 
як зможемо. Третій вектор -допомога переселенцям з анексованого Криму та 
окупованих районів Донецької і Луганської областей: це є громадяни України, які 
постраждали від агресора безпосередньо, але є нашими рідними, що потребують 
тепла і підтримки. Ця допомога сприяє єднанню українців у їхніх суспільно-
історичних та світоглядних координатах. Четвертий вектор – допомога 
звільненим від окупації районам: дуже часто це лише створення елементарних 
умов для повернення мешканців, які знаходились під збройним та інформаційним 
тиском країни агресора, додому в Україну (навіть через елементарну допомогу з 
харчуванням, одягом, співчуттям тощо). П’ятий вектор – допомога мешканцям 
захоплених територій. Останній вектор найбільш уразливий та хиткий, адже 
демаркаційну лінію розрізнення “просто мешканця” та “найманця-бойовика чи 
мешканця-колаборанта, що взяв зброю в руки й воює проти України за «русский 
мир”, провести сьогодні доволі важко. Як і перевірити, кому ж насправді і чи 
дійшла та яка саме допомога до мешканців окупованих територій, - практично 
неможливо. Тож іноді така допомога є допомогою фіктивною або ж 
перетворюється на допомогу бойовикам.  



 
 

                                                           

Та як-би там не було, але вектор спрямування волонтерської допомоги в 
сучасній Україні свідчить про те, з якою метою та з яких позицій діє суб’єкт. 
Чотири перші вектори доброчесно заповнюють з більшою чи меншою 
ефективністю, заповзятістю й дієвістю, згідно з власними здатностями та 
можливостями проукраїнські волонтерські рухи та церкви.  Ці чотири вектори 
сприяють встановленню миру та утверджують злагоду в координатах 
українського світу. П’ятий вектор є проблематичним для проукраїнських 
волонтерських рухів та церков через об’єктивні обставини – він стосується 
“закордоння” українського світу, що перебуває в інших правових, суспільних, 
економічних, геополітичних та інформаційних обставинах. Там, де координати 
“українського світу” виявляються розтрощеними агресором, 
українозорієнтовані суб’єкти не мають об’єктивної можливості допомагати. І 
саме у цьому векторі діють суб’єкти інших вимірів: “глобального” та 
“русскомировского”. 

 
 

3.3. Виміри бачення дійсності як засоби для 
фокусування витлумачення подій церковними суб’єктами. 

 

3.3 а. Кордони вимірів, логічна несуперечність та дійсність. 
 
Чим “русскомировский” вимір відрізняється від “глобального”? Він також 

має державно-територіальні (чи політично-ідеологічні та міфологічно-
історіографічні) кордони, при потраплянні за які миротворча риторика релігійних 
суб’єктів відразу перетворюється у консолідуючу й надихаючу на боротьбу з 
ворогом. Це демонструється висловлюваннями патріарха Кіріла стосовно війни у 
Сирії, яку він вважає священною 306.  

 

306 Відео з промовою та уривками знакових виступів патріарха РПЦ Кіріла. Кіріл: “Нам 
объявленна необъявленная война. Может быть теперь на примере Сирии мы понимаем, чего 
хотят наши противники. Они хотят уничтожить Россию. А если это война, то все мы должны 
быть мобилизованы. Мобилизованны должны быть наши войска, наши специальные службы и 
все население должно быть отмибилизованно.”  Патріарх Московський назвав війну, яку Росія 
веде в Сирії оборонною. Про це він сказав у Різдв’яному інтерв’ю головному пропагандисту РФ 
Дмитру Кисельову. “Это в буквальном смысле наш сосед”, - сказав Кіріл про Сирії, незважаючи 
на те, що відстань між кордонами  двох держав по прямій складає біля тисячі кілометрів. Кіріл: 
“Вот то, что сегодня происходит, как бы в далекой Сирии, которая на самом деле никакой 
далекой не является, - это наш сосед буквально. Это и есть защита Отечества. Об этом ясно 
сегодня говорят многие. Это война оборонительная. Даже не столько война, пока еще точечные 
какие-то возздействия. И покуда эта война носит  оборонительный характер, она является 
справедливой. Поэтому все, что происходит – это ответные оборонительные действия. И в этом 
смысле мы смело говорим о справедливой борьбе. Военные действия оправданы, когда они 
защищают человека, общество, государство”.  30 грудня 2015 року Сирійська спостережна рада, 
спостережна рада із  прав людини повідомила, що за три місяці, що пройшли з часу відкритого 
втручання Москви в Сирійську війну від російських авіаударів по об’ектах в цій країні загинуло  
792 цивільні особи. В тому числі 116 жінок і 180 дітей.  Кіріл: “Участие в неких действиях, 



 
 

                                                                                                                                                                                                          

Для ілюстрації нагадаємо, які наслідки для Сирії мала “оборонна, священна” 
війна Російської Федерації на її території. Брутальне порушення всіх можливих 
норм міжнародного права, коли урядові війська диктатора Асада за підтримки 
його союзників  Росії та Ірану здійснювали бомбардування непідконтрольних 
Башару Асаду територій Сирії, включно з найбільшим містом – Алеппо. Під час 
цих бомбардувань нищились не лише антиурядові військові сили, але й вбивалися 
мирні мешканці. Незважаючи на те, що світова спільнота, стурбована 
загостренням війни у Сирії й значними втратами серед мирних мешканців, 
закликала зупинити конфлікт, пробувала надати гуманітарну допомогу й сприяти 
вивезенню біженців із зони бойових дій, бомбардування продовжувались, 
допомога блокувалась. Генеральна асамблея ООН 9 грудня 2016 року ухвалила 
резолюцію із закликом негайно припинити бойові дії у Сирії, забезпечити 
невідкладну доставку гуманітарної допомоги жителям країни, а також зняти 
облогу всіх міст, включаючи Алеппо. Відповідну резолюцію підтримали 122 
учасники засідання, проте 13 все ж проголосували проти (серед них і Росія)307. У 
відповідь асадівськими військами за підтримки російської авіації Алеппо 12-13 
грудня було остаточно розбомблене. На думку Пан Гі Муна (Генерального 
секретаря ООН)308, Алеппо стало синонімом пекла: впродовж тривалого часу 
російські та сирійські бомбардувальники регулярно винищували підконтрольні 
опозиції східні райони найбільшого міста в Сирії, а 13 грудня 2016 року урядові 
сирійські війська після серії нищівних бомбардувань309 взяли під контроль 
Алеппо310. До цього сирійського міста під час його облоги не підпускали колони 
червоного хреста, розстрілювали колони біженців та гуманітарної допомоги тощо. 
Після “взяття під контроль Алеппо” асадівськими військами, зачистку міста 
проводили зокрема й російськомовні найманці.  

 

которые могут повлечь за собой смерть, когут быть оправданы”.  Кирилл: “Сегодняшняя война 
с тероризмом, она должна быть общей, для того, чтобы победить это зло. И вот эту войну я 
называю священной”// Кирилл: Война в Сирии справедливая, оборонительная, священная// 
Свободная пресса. - 16 декабря 2016. - http://svoboda2.com/voina-svianchenna 
307 Генасамблея ООН закликає негайно припинити бойові дії у Сирії // Радіо Свобода. 09 грудня 
2016. // http://www.radiosvoboda.org/a/news/28167557.html 
308 Пан Ги Мун: Алеппо стал синонимом ада // Гордон. 17 декабря, 2016 // 
http://gordonua.com/news/worldnews/pan-gi-mun-aleppo-stal-sinonim-ada-164431.html 
309 “Сили режиму Асада та російські військові літаки здійснили кілька нальотів на 
підконтрольні опозиції райони східної частини Алеппо" // У східному Алеппо від авіаударів 
загинули 60 цивільних // Європейська правда. 13 грудня 2016 // 
http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/12/13/7058802/ 
310 “Более 50 тыс. мирных жителей, которые восстали против диктатуры Аль-Асада, могут стать 
жертвами расправы или бомбардировок. Как говорят активисты, более 180 человек стали 
жертвами расправ в районах, которые недавно перешли под контроль режима. Это сделали 
бандиты Асада и группировки, которые их поддерживают". "Это, может быть, мое последнее 
видео". Жители восточного Алеппо записывали послания перед взятием района армией Асада. 
Видео // Гордон. 14 декабря 2016. http://gordonua. com/news/worldnews/eto-mozhet-byt-moe-
poslednee-video-zhiteli-vostochnogo-aleppo-zapisyvali-poslaniya-pered-vzyatiem-rayona-armiey-
asada-video-163862.html 
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Руїни та згарище, тисячі загиблих, біженців, зачистки з розстрілами під 
відеозапис захоплених містян Алеппо разом із старими та дітьми – ось наслідок 
“священої оборонної війни” Російської федерації на території Сирії. І все це 
відбувалось, так би мовити, “в прямому ефірі” інформаційного простору 
“стурбованої” глобальної спільноти, під час того, як поважні суб’єкти 
“миротворчого” діалогу, засідали за своїми “круглими столами” (ООН, ОБСЄ) і 
закликали один одного до порозуміння, дотримання норм міжнародного права та 
співжиття, відповідальності за збереження світового порядку у відносній й так 
важко здобутій числом жертв минулосторічних двох світових воєн “зоні 
комфорту”, й необхідності зупинити дестабілізуючі чинники у самому зародку. 
Простіше кажучи – більшістю голосів закликали один одного схаменутись й 
почати діяти розумно та відповідально задля збереження миру й застереження 
інтересу усієї глобальної системи.  

Та очевидно не всіма поважними суб’єктами спільний інтерес розумівся 
однаково, й приватний інтерес та особисті зиски, одягнені в шати миротворчо-
глобально-зацікавленої риторики, часто перемагав. І це їм вдавалось саме завдяки 
маніпулятивним технологіям: підміна понять (“агресія” на “захист”, “захоплення” 
на “звільнення” і навпаки), розвішування яскравих ярликів, що часто мають 
протилежне значення (того, на кого нападають – назвати “екстремістом”, а того, 
хто нападає – “миротворцем”), подача приватного інтересу у статусі глобальної 
користі, інтерпретативна фальсифікація дійсності: дестабілізацію тлумачити як 
врегулювання ситуації, “гумконвоями” посилати зброю та війська, “захистом 
мирного населення” вмотивовувати знищення цілих міст, районів тощо, зрештою 
– відверта брехня та нав’язування штучно-створеної симулякривної системи 
витлумачення дійсності.  

Це все ми, до речі, спостерігали і щодо інтерпретації російською стороною 
та її прихильниками подій в Україні. І ми розуміємо, що успіхів фальсифікатори й 
брехливі інтерпретатори досягають тому, що на глобальному рівні відрізнити 
конкретну дійсність від штучно створеного майстрами маніпуляції симулякру та 
вигідної їм інтерпретації надзвичайно важко. Іноді це практично неможливо, бо 
симулякр подається за дійсність “поважним” суб’єктом глобального діалогу. 
Натомість, до уваги не береться конкретний вимір “українського світу” з його 
засвідченими дійсністю та безпосередніми учасниками координатами. Бо на 
глобальному рівні чим впливовіший суб’єкт (чим більшими можуть бути наслідки 
його дестабілізуючої діяльності на глобальну економічну й політичну системи) – 
тим авторитетнішою вважається його точка зору.  

Рядом російських політиків та усіляких експертів уже проголошується 
думка, що до непідконтрольної Москві України слід застосувати сирійський 
сценарій311. Для повної легітимізації цієї думки в межах “русскомировских” 

 

311 Михаил Александров - ведущий эксперт Центра военно-политических исследований 
МГИМО «ВАРИАНТ КОНТРАТАКИ АРМИИ ДОНБАССА» - о возможном сценарии 
принуждения к миру киевского режима. (конференція Российского института стратегических 
исследований) Видео 16 декабря 2016 г.// https://www.youtube.com/watch?v=-CY5c6xZVvo; 



 
 

                                                                                                                                                                                                          

світоглядних координат залишилось, щоб лише патріарх РПЦ Кіріл назвав 
військову агресію проти України “священной оборонительной войной”, тобто 
релігійною риторикою легітимізував і сакралізував те, що уже в російській 
публічній сфері називають відверто “принуждением к миру киевского режима”.  

Але поки-що висловлювання Кіріла щодо ситуації в Україні засвідчують, що 
агресія проти нас виглядає з їхньої точки зору умиротворенням й опікуванням 
канонічною територією “русского мира”. Логічна несуперечність в межах цієї 
міфологічно-історіографічної парадигми застережена. Для того ж, щоб 
оголосити нас ворогами, доведеться пояснити, як і коли українці захопили “Киев-
мать городов Русских”. Розпочати, звичайно ж, можна з того, як утискається й 
нищиться “каноническое православие” – основа культурної духовної традиції 
“русского мира”. Щоб створити стійкий образ ворога, з яким треба боротись, слід 
вказати на “інакшість” цього “ворога” “священної православної російської 
імперії”, позначити її яскравим ярликом. Така “інакшість” може набувати 
конфесійної позначки й закріплюватись підкреслено-негативним ярликом, яким 
позначаються “неправильно віруючі” (“мусульманы-экстремисты”, “сектанты и 
раскольники”). Тому фабула “гонений” (негативних явищ, загрозливих дій, що 
чиняться “іншим” щодо “мене”) розширюється: спочатку “гонениям” ніби-то 
піддавалось “русскоязычное население”, поступово наполягається, що “гонениям” 
піддається “каноническое православие”, репрезентоване з точки зору 
“русскомировских” координат однією православною церковною інституцією в 
Україні – УПЦ МП. Це можна подавати на зовнішній публічний контекст і в 
звичній глобальним гравцям термінології, скажімо як “порушення прав віруючих 
в Україні”312. 

Та справедливості заради нагадаємо: церква, як спільнота віруючих, 
складається з різних людей, які можуть мати й власну позицію та міркування, аж 
до спростування головної політично-стратегічної лінії, проголошуваної УПЦ МП 
на офіційному рівні. На користь цього свідчать і госрі висловлювання окремих 
єпископів УПЦ МП щодо церковного керівництва, зокрема патріарха Кіріла313, і 

 

Російський військовий експерт закликав реалізувати в Україні сирійський варіант // Главком 22 
грудня 2016 // http://glavcom.ua/video/rosiyskiy-viyskoviy-ekspert-zaklikav-realizuvati-v-ukrajini-
siriyskiy-variant-388995.html; Яковенко Ігор. «Сирійський варіант» для України. Чому світ 
сьогодні змінюється в небезпечному напрямку та як на це реагувати // День. 22 грудня 2016 // 
https://day.kyiv.ua/uk/article/media/syriyskyy-variant-dlya-ukrayiny ; Российский экономист 
призвал уничтожать украинцев миллионами, а Украину – расчленить (ВИДЕО) // 15 минут. 28 
декабря 2016 // http://15minut.org/news/167351-rossijskij-ekonomist-prizval-unichtozhat-ukraincev-
millionami-a-ukrainu-raschlenit-video 
312 Предстоятель УПЦ обговорив з Послом США порушення прав віруючих в Україні. 19 
жовтня 2016 // Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ // 
http://uoj.org.ua/ua/novosti/sobytiya/predstoyatel-upts-obgovoriv-z-poslom-ssha-porushennya-prav-v-
ruyuchikh-v-ukra-n 
313Єпископ УПЦ  МП : митрополит Іларіон — "служитель антихриста", Патріарх Кирил — 
"єретик", а його вчитель — "здох як собака"// РІСУ, 16 грудня 2016 // 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/orthodox/uoc/65477/ 

http://uoj.org.ua/ua/novosti/sobytiya/predstoyatel-upts-obgovoriv-z-poslom-ssha-porushennya-prav-v-ruyuchikh-v-ukra-n
http://uoj.org.ua/ua/novosti/sobytiya/predstoyatel-upts-obgovoriv-z-poslom-ssha-porushennya-prav-v-ruyuchikh-v-ukra-n


 
 

                                                           

окремі дії священиків цієї церкви314, і внутрішня церковна боротьба проти 
офіційної політичної лінії церкви, здійснювана ще наявним “проавтокефальним 
крилом”315, вихованим свого часу митрополитом УПЦ МП Володимиром. Та 
наскільки ефективною, показовою і впливовою може бути позиція чи діяльність 
окремих священиків, якщо керівний центр церкви, який визначає стратегію її 
функціонування, керує конкретними тактичними кроками і встановлює межі та 
напрямок офіційної точки зору, безальтернативно перебуває в 
“русскомировскому” геополітичному вимірі і готовий брати до уваги та 
легалізувати лише так витлумачені факти й таким чином зрозумілу дійсність, щоб 
це вписувалося в його стратегічну програму, було логічно несуперечним 
“русскомировской” ідеології та служило експансивним цілям?  

А те, що УПЦ МП є лише підпорядкованою частиною РПЦ, однозначно 
підтверджується самим патріархом Кірілом316. Показовим є, що у риториці 

 

314 Священик УПЦ (МП) освятив літак, названий на честь льотчика-героя, який загинув на сході 
України // РІСУ, 6 грудня 2016 // 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/faith_and_weapon/65365/ 
315 УПЦ (МП) після Митрополита Володимира. веб-конференції — митрополит Переяслав-
Хмельницький і Вишневський Української Православної Церкви Олександр (Драбинко), 
секретар Предстоятеля УПЦ (1992-2014) митрополита Володимира (Сабодана) // РІСУ, з 18 
листопада 2016 до 28 листопада 2016 // http://risu.org.ua/ua/index/conferencedetails/45 ; 
Проавтокефальне крило в УПЦ (МП) не має свого медійного майданчика, - митрополит 
Драбинко // РІСУ, 9 грудня 2016// 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/culture/religion_in_massmedia/65405/ 
316 Виділення наше: “МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Русская православная церковь (РПЦ) 
никогда не согласится на независимость Украинской церкви от Московского патриархата, 
заявил в понедельник патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном акте в храме 
Христа Спасителя по случаю своего 70-летия, в котором приняли участие предстоятели 
и представители всех 15-ти поместных церквей. "Я благодарю владыку Онуфрия 
(предстоятеля УПЦ МП – ред.) за его мужество и твердость в отстаивании святого 
православия и за сохранение канонического единства Церкви. Наша Церковь никогда 
не оставит в беде своих собратьев на Украине и не откажется от них. Мы никогда 
не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо Киев — 
это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", — 
сказал патриарх Кирилл, обращаясь к митрополиту Онуфрию”… На Украине в настоящее 
время действует каноническая Украинская православная церковь, которая является 
самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные 
мировым православием церковные структуры – созданный в 1990-е годы Киевский патриархат 
и возникшая в 1917 году Украинская автокефальная православная церковь. Нынешние 
украинские власти настаивают на признании независимости Украинской церкви 
от Московского патриархата. Говоря о церковном разделении на Украине, предстоятель РПЦ 
отметил, что "грех раскола исцеляется не насилием и лукавством, но покаянием и любовью 
во Христе". "От болезненной язвы украинского раскола страдает все тело церковное, и боль 
от нее ощущается не только на Украине, но и в диаспоре, и на канонических территориях 
других поместных церквей. Опасность разделения в Церкви понятна каждому из нас", — сказал 
патриарх. Именно поэтому, добавил он, "анафематствование Русской церковью бывшего 
монаха Филарета Денисенко (глава УПЦ КП – ред.) было поддержано всеми поместными 
православными церквами". "Хотел бы выразить сердечную благодарность тем предстоятелям 
и представителям поместных церквей, которые открыто выступают в поддержку канонического 



 
 

патріарха РПЦ демонструється і відношення до України як до лише території 
(частка “на”, замість “в”), й наполягається: “Наша Церковь никогда не оставит 
в беде своих собратьев на Украине і не откажется от них. Мы никогда 
не согласимся на изменение священных канонических границ нашей Церкви, ибо 
Киев — это духовная колыбель святой Руси”317, та наголошується на важливій 
ролі Онуфрія: “Я благодарю владыку Онуфрия за его мужество и твердость 
в отстаивании святого православия и за сохранение канонического единства 
Церкви”318. Очевидно, що простір можливостей, за такого чітко встановленого 
керівним центром вектора церковної політики та прокреслених меж і напрямків 
офіційної позиції, для “проавтокефального крила” є мізерним.  

Тому з позицій “русскомировского” виміру логічно несуперечним та 
доцільним буде надавати допомогу саме у напрямку вищезазначеного п’ятого 
вектору. То ж фіційна риторика УПЦ МП акцентує увагу  на потребі допомоги 
саме “постраждалим від громадянської війни мешканцям”. Оскільки ж вся 
Україна є “канонической территорией”, то допомога “постраждалим від 
громадянської війни” логічно розповсюджується і на третій вектор та захоплює 
четвертий.  

 
3.3б. Сприйняття української дійсності християнськими церквами 

крізь призму «глобального» виміру. 
 
Щодо релігійно-церковних суб’єктів “глобального” виміру, які також 

перебувають “поза” і “понад” системою координат “українського світу” та 
дистанційовані власною геополітичною позицією від подійного епіцентру 
дійсності сучасної України, досвід якого для нас є безпосереднім, то і для них 
щонайперше п’ятий вектор допомоги є логічно правильним. Загалом з цих позицій 
різниці між третім, четвертим та п’ятим вектором немає, бо допомога 
стосується “постраждалих внаслідок бойових дій на сході України”319. 
Архиєпископ Клаудіо Ґуджеротті, Апостольський Нунцій в Україні, в інтерв’ю 
для Радіо Ватикану розповів, що “серед гуманітарних викликів, які доводиться 
долати, є реабілітація постраждалих дітей, допомога одиноким матерям, велика 
кількість самотніх похилих віком людей, які залишилися без опіки після того, як 
працездатне населення залишило зону конфлікту, нестача медикаментів, діти, що 
не мають можливості ходити до школи”. Понтифік особисто пожертвував значну 
суму на допомогу постраждалим від бойових дій в Україні, але цим його 
допомога стражденним людям не вичерпалась, і, як зазначає 6 квітня 2016 року 

                                                                                                                                                                                                           

православия на Украине", — заключил первоиерарх РПЦ”.  // Патриарх: РПЦ никогда не 
согласится на независимость Украинской церкви // РИА Новости. Россия сегодня. Религия и 
мировоззрение. 21.11.2016 // https://ria.ru/religion/20161121/1481792674.html 
317 Там само. 
318 Там само.  
319 Нунцій в Україні про потреби постраждалих внаслідок бойових дій на сході країни // Радіо 
Ватикану. 04/04/2016 //  ; 
http://risu.org.ua/ua/index/all_news/community/charity/63007/ 
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ті і про Україну .  

                                                           

Апостольський нунцій у відеоблозі для “Живого телебачення”: “Святіший Отець 
вважає, що лише військовим шляхом буде важко вирішити ситуацію. Тому 
виступив з ініціативою, щоб допомогти цим людям. Однак його бажання 
допомогти не обмежиться лише матеріальною допомогою. Це є набагато ширший 
контекст. Перший і найважливіший контекст – щоб світова спільнота говорила 
про Україну, бо зараз тиша, наче всі проблеми вже вирішено. І ця тиша нівелює 
увагу всього світу до України”320. Як бачимо, Римо-Католицька Церква у своїй 
офіційній риториці загалом висловлюється як релігійна інституція глобального 
рівня, що турбується людиною, незалежно від її дійснісної, національної, 
державної, політичної ідентичності. Державно-політичні кордони з глобального 
рівня видаються неважливими, незначними, незначимими.  

Відтак відмінність “глобального” виміру від “русскомировского” полягає 
саме у неважливості державно-територіальних кордонів для першого, за якими 
знаходяться “вороги священної імперії” для другого. Тому риторика глобального 
виміру підкреслено узагальнено-миротворча й не спускається до рівня пошуку 
ворогів, з якими треба вступати у запеклу боротьбу та яким слід приписувати 
яскраві ярлики-позначники. Ця риторика  наполегливо “примирлива”, спрямована 
на діалог з будь-якими “впливовими” й “поважними” суб’єктами. У цьому плані 
красномовною є допомога Римо-Католицької Церкви, яка теж зорієнтована в 
основному на “постраждалих від війни в Україні мешканців”321. Як до речі і 
заклики типу “до миру в Україні і припинення війни” звернені не до країни-
агресора чи підросійських бойовиків, а висловлюються Папою Римським 
“взагалі” до всіх, абстраговано від конкретних обставин та подійного 
контексту322. Навіть у своєму традиційному Різдвяному послання «Urbi et Orbi» 
Папа Франциск побажав миру усім народам і особливо тим, які нині зазнають 
страшні страждання від воєн, згадавши в цьому контекс 323

Нічого дивного у такому підході немає, адже з глобального виміру 
Понтифіка турбує не конкретна війна в Україні, а світова війна, що загрожує 
людству загалом. Так з метою запобігання саме цій глобальній загрозі 
розробляється католицька стратегія утвердження миру. Тактичні кроки “до 

 

320 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/catholics/apostolic_nunciatura/63013/ 
321 “Зібрані в європейських церквах 6 мільйонів євро будуть спрямовані на програми 
гуманітарної допомоги для постраждалих від бойових дій на Донбасі”. “Кошти будуть 
перераховані 25 грудня, у день католицького Різдва. Гроші, зібрані на заклик Папи Римського у 
церквах по всій Європі для допомоги постраждалим від конфлікту на Сході України, будуть 
спрямовані на потреби понад двох мільйонів українців, насамперед у Донецькій, Луганській, 
Харківській та Дніпропетровській областях”. Гроші будуть спрямовані на забезпечення їжею, 
житлом, медикаментами та засобами гігієни постраждалим від тривалого конфлікту на Сході 
України //  http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2016/12/23/161223c.html 
322 Для прикладу: “Дорогі брати й сестри, у надії, дарованій нам воскреслим Христом, ще раз 
закликаю до звільнення всіх людей, викрадених у зонах збройних конфліктів” // Папа закликав 
до звільнення людей, викрадених у зонах збройних конфліктів // Радіо Ватикану. 10/04/2016  // 
http://uk. radiovaticana.va/news/2016/04/10/   
323 У Різдвяному посланні "Urbi et Orbi" Папа побажав відновлення миру на сході України // 
РІСУ. 25 грудня 2016 // http://risu.org.ua/ua/index/all_news/world_news/65567/ 



 
 

                                                           

зупинення жахливої «поетапної світової війни», яку переживає людство”, 
пропоновані Понтифіком: “зустріч між особами, примирення між народами, 
заанґажування на користь справедливості”324. Рецепт – “діяти на користь миру, 
живучи досвідом ненасильства”. З метою “досягнення цілісного роззброєння, 
подолання страху, підтримки щирого та відкритого діалогу” задля спільного 
добра. Саме діалог, вважає понтифік, є дієвим шляхом, але “успішність діалогу 
вимагає вміння давати й отримувати, починаючи від наших відмінностей у 
шуканні спільного добра, а досягнувши угод – стійко їх дотримуватися”325.  

Отже – діалог. Але задамось питанням: з ким на глобальному рівні 
провадити такий діалог? Діалог з будь-ким, очевидно не буде успішним, бо ж 
суб’єкти, включені у дієвий діалог, повинні розуміти один одного, спиратись на 
спільні знаменники у його веденні (цінності, предмет), та, що чи не найбільш 
важливо – бути відповідальними за порозуміння та наслідки такого діалогу, а для 
цього вони принаймні повинні мати якусь спільну мету й перебувати у спільній 
дійсності, прагнучи таку змінити у бажаному для усіх напрямку. То ж з ким 
готовий Понтифік провадити діалог заради миру взагалі і заради миру в Україні 
зокрема? Нелогічно для нас, але, мабуть, логічно з рівнів “понад” координатами 
“українського світу” та контексту сучасної української дійсності - з Патріархом 
РПЦ Кірілом326. І такий підхід Понтифіка мав би турбувати (на нашу думку) ті 
церковні інституції, що, перебуваючи безпосередньо в українській дійсності, 
підпорядковані “глобальному” Римо-Католицькому центру прийняття рішень. 

Зустрівшись на Кубі 13 лютого 2016 року Папа Франциск та Патріарх РПЦ 
Кіріл висловили сподівання, що їхня зустріч “зможе зробити вклад у примирення 
між греко-католиками і православними там, де існує напруження. Сьогодні 
очевидно, що метод «уніатизму», притаманний минулому, в значенні приєднання 
однієї спільноти до іншої, відриваючи її від своєї Церкви, не є способом, що дає 
змогу відновити єдність. Однак, християнські спільноти, що з’явилися в таких 
історичних обставинах, мають право існувати та здійснювати все те, що є 
необхідним для задоволення духовних потреб своїх вірних, одночасно прагнучи 
жити в мирі зі своїми сусідами”. Не знаємо, наскільки при цьому був врахований 
церковний інтерес, скажімо, УГКЦ, при ухваленні Понтифіком рішення 
розв’язувати проблеми “уніатизму” у згоді з точкою зору Кіріла. Бо церковний 

 

324 Папа: Поетапну світову війну можна зупинити милосердям // Радіо Ватикану. 13/04/2016 // 
http://uk.radiovaticana.va/news/2016/04/13/ 
325 Там само. Показовою є і наступна риторика: “припинення війн є остаточною метою 
людської особи та спільноти”. Зазначивши, що «ігнорувати чи приховувати конфлікти» є 
даремним, Понтифік підкреслив, що слід їх признати, щоб “не потрапити у пастку, втративши 
загальну перспективу”. Адже лише признавши існування конфлікту, можна його подолати. Але, 
як християни, пригадує Папа, ми можемо подолати війни та конфліктні ситуації лише тоді, коли 
“вважатимемо братами і сестрами наших ближніх”. Сьогодні чи не найбільшою перешкодою є 
“стіна байдужості”, яка стосується не лише людей, але й “природного довкілля”. Але 
заанґажування у подолання байдужості буде успішним тільки тоді, коли ми, “за прикладом 
небесного Отця, будемо здатними застосовувати милосердя”, яке в політиці називається словом 
“солідарність”. 
326 http://risu.org.ua/ua/index/all_news/confessional/interchurch_relations/62495/ 



 
 

                                                           

інтерес РПЦ, як і політичний інтерес довговічної історії “Русского міра” 
(Російської імперії) Кіріл таки застеріг. Очевидний баланс точок зору в умовах 
цього діалогу будується на врахуванні інтересу “глобального” та 
“русскомировского” рівнів, представлених позиціями РКЦ та РПЦ як поважних 
суб’єктів, що вважають себе авторитетними ухвалювати рішення щодо долі 
інших. Дисбаланс стає помітним лише з нашої точки зору – з позиції 
безпосередніх учасників сучасної української дійсності.  

Але, як бачимо, “глобальний” рівень у його зорієнтованості на сучасний 
діалог з метою формування мирного майбутнього виявляється байдужим до 
історичного досвіду окремих спільнот віруючих, їх специфічних інтересів та 
ідентичності. Ба, більше, він нехтує багатьма конкретними обставинами, 
дистанціюючись від контексту безпосередньої дійсності з метою розвинути 
діалогічний дискурс з обраними для цього поважними суб’єктами. Щодо цих 
поважних суб’єктів, то, як не дивно з наших позицій, Понтифік вважає таким, 
зокрема й у вирішенні проблем в сучасній Україні, патріарха РПЦ Кіріла.  

На зустрічі ж у Кубі видається логічно несуперечним, що репрезентант 
“глобального” рівня й репрезентант “русскомировского” виміру спільно 
вболівають “з приводу протистояння в Україні, що вже спричинило багато жертв, 
завдало незліченні страждання мирним мешканцям та привело суспільство до 
важкої економічної та гуманітарної кризи”. А заклик “всіх сторін конфлікту” “до 
розсудливості, суспільної солідарності та до діяльного будування миру” 
сприймається з вуст релігійного ідеолога й легітимізатора збройної агресії проти 
України в боротьбі за “единое отечество – Русский мир” відвертим блюзнірством 
й цинізмом. Розуміємо, що Понтифік щиро вірить у доцільність налагодження 
взаємокорисного й братнього діалогу з Кірілом, адже вбачає в РПЦ саме ту 
церковну інституцію, з якою слід налагоджувати екуменічну взаємодію. Тому 
Папа Франциск та Кіріл спільно “заохочують наші Церкви в Україні трудитись 
над досягненням суспільної гармонії, утриматися від участі в протистоянні та не 
підтримувати його подальший розвиток”327, вкладаючи в поняття “гармонії” 
якийсь свій, утаємничений від нас, навряд чи спільний для обох, зміст.  

Бо розуміння цієї “гармонії”, сформульоване в координатах “глобального” 
чи “русскомировского” виміру згідно з провідними парадигмами світорозуміння, 
їм притаманними, має на увазі зовсім різні предмети. І кожен з цих позначуваних 
таким гарним словом “гармонія” у вимірі безпосередньої української дійсності не 
набуватиме змісту “гармонії” в координатах “українського світу”. Адже для 
глобального рівня “гармонія” – це безкінечний діалог з поважним суб’єктом задля 
майбутнього порозуміння (формально-процесуальний підхід). Для 
“русскомировского” – підпорядкування й впокорення (“принуждение к миру”) 
бунтівної “окраины”, що є частиною “канонической територии” “священной 
православной русской империи” (системо-усталюючий підхід). В перенесенні на 
українську дійсність це означатиме: 1) безкінечні балачки із стороною-агресором 
та гра у піддавки агентам її впливу і неупинні поступки незалежністю й 
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інтересами “українського світу” на вимоги “поважних” суб’єктів під дружні 
оплески глобальної спільноти з приводу поступового налагодження “гармонії” 
світового устрою в процесі діалогу; 2) безумовна капітуляція агресору та втрата 
будь-яких перспектив на власне гідне життя, зрада очікувань і сподівань всієї 
української спільноти заради майбутнього укріплення й наступної світової 
експансії антигуманної тоталітарної російської імперії. Як бачимо, перший 
варіант “гармонії”, до якої нас закликають, застерігає інтерес гравців глобального 
рівня в перспективі можливості досягнути ідеалістичної мети у далекому 
майбутньому. Другий – інтерес Російської імперії з її ретроспективно-міфічним 
уявленням про мету як відновлення “Единого православно-русского отечества”. 
Жоден варіант не застерігає інтересів “українського світу” й не враховує нашу 
безпосередню дійсність. І “глобальний” і “русскомировский” вимір 
жертвують втіленим життям – сучасною Україною задля досягнення 
власних цілей.  

Нам зрозуміло, чому Синод РПЦ схвалив у Санкт-Петербурзі 16 квітня 2016 
року і зустріч Кіріла з Папою, і підписання Гаванської декларації з її 
інтерпретацією війни в Україні328. Хоча ця декларація відразу викликала подив і 
розчарування у віруючих УГКЦ, що таки відчули себе заручниками глобально-
політично-релігійної гри329. Позиція Понтифіка правильно розуміється як “не від 
світу цього”, через що її не можна оцінювати з точки зору конкретної дійсності. 
Однак відзначається безумовний вплив на текст Гаванської декларації330 саме 
такого суб’єкта інтересів як РПЦ, який застосовує маніпулятивні методики 
(двозначність, підміну понять, зміщення проблеми) в інтерпретації власної ролі у 
сучасних українських подіях. Ось як це в перші дні сприймається очільником 
УГКЦ: “пункт 26 цієї Декларації є найбільш контроверсійний. Створюється таке 
враження, що Московська патріархія або вперто не признається, що є стороною 
конфлікту, тобто відкрито підтримує агресію Росії проти України, як до речі і 
освячує військові дії Росії в Сирії як «священну війну», або звертається передусім 
до свого сумління, закликає себе саму до розсудливості, суспільної солідарності 
та до діяльного будування миру… Саме слово «конфлікт» тут є темним і радше 
схиляє читача думати про те, що в нас є «громадянський конфлікт», а не зовнішня 
агресія сусідньої держави. Сьогодні загальновідомим є той факт, що якби на 
українську землю з Росії не прибували її військовослужбовці та не постачалася 
важка зброя, якби РПЦ освячувала не ідею «руского мира», а передачу контролю 
Україні над її власними кордонами, то ні анексії Криму, ні цієї війни взагалі б не 

 

328 Синод РПЦ шкодує, що в УГКЦ розкритикували Гаванську декларацію // РІСУ 18 квітня 
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було. Саме такої суспільної солідарності з українським народом та діяльного 
будування миру ми очікуємо від підписантів цього документа”331.  

Але з часом УГКЦ, власне зрадивши українство, відмовиться від таких 
публічних висловлювань і оцінок, адже їм доведеться вкладатись у той ліміт 
значень і сенсів, що обмежується офіційною позицією керівного центру – Римо-
Католицькою Церквою.  

Звичайно, кожен рівень має власну логіку ведення діалогу, власну 
дискурсивну доцільність, власних поважних суб’єктів, точка зору яких 
враховується для прийняття рішення щодо висловлювань та дії. Але, як ми те 
демонстрували вище, Понтифік й Патріарх Кіріл є суб’єктами, що мислять і діють 
у різних вимірах. Але Україна очевидно і для першого і для другого – є лише 
територією для здійснення власного місійного призначення. Та з позицій нашої 
української дійсності виглядає нелогічним, що суб’єктом, точку зору якого 
щонайперше враховують, є церковна інституція, що репрезентує агресора й 
послідовно застерігає його інтерес, а не той суб’єкт, що потерпає від агресії й 
намагається врятувати власне життя та “український світ” у його дійснісних 
координатах. Нам видається, що ревні захисники життя, навіть ще 
ненародженого (в утробі матері), мали б турбуватись і збереженням дійсного 
втіленого життя, що вже розвинулось, утвердилось, зросло і дало гідні плоди. 
Стати на захист не агресора, що намагається знищити Україну та українців, а 
підтримати того, хто захищає своє життя та свій світ, прикриваючи і 
глобальний вимір від експансивних зазіхань імперського диктатора та його 
ревних, зокрема і церковно-виражених, прислужників. 

Та Папі Римському, який має однією з провідних стратегічних ліній 
екуменічний діалог з РПЦ, важко зорієнтуватись в дійснісних обставинах сучасної 
української ситуації. Інтерес цього глобально-релігійного суб’єкта знаходиться 
“поза” виміром нашої дійсності й “понад” координатами “українського світу”. Тому 
папський нунцій і має можливість вільно пересуватись як Україною, так і 
захопленими територіями, бо це все – лише територія його місійного служіння без 
очевидних кордонів. І він спокійно зустрічається в захопленому бойовиками 
Луганську з шанованими там підросійськими псевдоурядами представниками 
“каноніческого православия” – священиками УПЦ МП332, здійснює служби в 
окупованому Донецьку333. Поїздки папського нунція на непідконтрольну Україні 
територію, де він відслужує месу, є можливими завдяки зближенню Ватикану і 

 

331 Там само. 
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Москви на рівні “геополітичних” церковних гравців, для яких “український світ” в 
його дійснісних координатах та державних кордонах не є значимим.  

Отже, якщо з точки зору “русскомировского” рівня координати “українського 
світу” є хибними, бо Україна – лише територія для духовної опіки, частина 
“священної православної російської імперії”, що противиться підпорядкуванню 
Єдиному центру – Москві, а тому дійсність її потребує виправлення (“примирение” 
как “принуждение к миру заблудшего брата”), то з точки зору “глобального” рівня 
координати “українського світу” незначимі, а особливості нашого безпосереднього 
буттєвого досвіду й відповідні потреби та інтереси – лише окремий випадок 
загальної глобальної проблеми, до якого треба застосовувати загально-універсальні 
механізми врегулювання без врахування конктерної специфіки. Якщо в першому 
випадку світоглядні координати “українського світу” треба знищити, виправити, 
підпорядкувати, то в другому – ними можна знехтувати заради глобальних 
інтересів, скажімо – налагодження екуменічного порозуміння із іншим поважним з 
точки зору Ватикану геополітично-церковним суб’єктом – РПЦ.  

 

3.3в. Сучасна українська дійсність та виміри “українського світу”. 
 

Однак, що робити у разі, якщо для нас координати “українського світу” є 
космосом, у якому ми визначаємось в своїх сутнісних характеристиках, а епіцентр 
дійсності, у якому перебуваємо, безпосередньо засвідчує життєву необхідність 
зберегти наш світ як запоруку власного виживання? Що, якщо у нас є власний 
дійснісний вимір та досвід, у якому маємо власний життєвий інтерес? Як 
поводити себе церковним інституціям, які поділяють українську дійсність та 
мають своє місійне призначення саме щодо українського народу і не втікають від 
відповідальності за сучасних українців у понад- і поза- дійснісне замежжя 
теоретично-богословських міркувань? Не нехтують втіленим життям у його 
конкретній дійсності, а надихають таке на розвиток?  

І тут маємо взірці справжньої, правдивої і щирої поведінки духівників 
українського народу. Власні церковні інтереси вони узгоджують і з інтересами 
Бога (захист життя, Богом створеного), і з інтересами українського народу, 
пережвиваючи з останнім як правдиві пастирі, усі страждання й негаразди, 
проводячи свою паству крізь долину мороку на світлий шлях до життя. 
Безумовно, до таких церковних інституцій щонайперше зарахуємо УПЦ КП. А те, 
що вище наведені статистичні дані демонструють поступовий та неухильний зріст 
вірних цієї церкви впродовж усіх 25 років незалежності України, лише запсвідчує, 
що саме цій церковній інституції українці довіряють найбільше. Довіряють, як 
духовному побратимові, що не зрадив і не залишив на поталу земним владам та 
зовнішнім агресорам, не кинув в епіцентрі бою, не продав за особистий 
церковний, політичний чи економічний інтерес, а з готовністю і на Майдані і в 
окопах на фронті під обстрілами продовжує діяти, взявши на себе 
відповідальність за сучасне й майбутнє України. 

Так само проаналізувавши присутність релігійних організацій у сучасній 
українській дійсності та їхню визначеність в координатах “українського 



 
 

                                                           

світу”, можемо назвати й інших, хто підпорядковує свій церковний інтерес 
інтересам Бога та українського народу. До цих інституцій справедливо буде 
застосувати позначник “українська” й вважати відповідальним релігійним 
суб’єктом, що будує спільно з іншими Україну.  

Але як бути, якщо така церковна інституція залежна від керівного 
центру, який перебуває “поза” і “понад” українською дійсністю та церковний 
інтерес і стратегію поведінки визначає в координатах інших вимірів? 
Небезпека нехтування інтересами втіленого життя, що зараз і тут дихає і 
живе, є тоді великою. І тут доречно звернути увагу на те, що як позиція та 
діяльність УПЦ МП визначається та залежить від стратегії та меж, 
встановлених керівним центром – РПЦ (Москвою), так і РКЦ в Україні та 
УГКЦ змушені спиратись на стратегічну геополітичну програму РКЦ у своїх 
висловлюваннях та діях, їхній простір можливостей також обмежується 
кордонами припустимого та доцільного з точки зору керівного центру. А 
завдяки перебуванню керівного центру в “глобальному” вимірі та 
відстороненні від дійсності України, РКЦ в Україні, як і УГКЦ, що стала 
своєрідною заручницею інтересу екуменічного діалогу між РКЦ та РПЦ, не 
можуть вільно діяти в межах координат “українського світу”. Вони змушені 
так само дистанціюватись в своїх висловлюваннях від конкретики 
українського контексту, редукувати розлогі й місткі значення з виміру 
“українського світу” у формальнологічні терміни, зрозумілі “глобальному” 
виміру. 

На підтвердження, продемонструємо “Привітальне слово Глави УГКЦ 
Святослава Шевчука з приводу Референдуму щодо незалежності України”, 
проголошене 1 грудня 2016 року334. З його точки зору, цей референдум 
справді став визначальним історичним моментом державотворення України. 
Але, наголошує глава УГКЦ, незалежність України - означає Європейську 
Україну: “Тому воля народу, що була висловлена 25 років тому, означає 
бажання і завдання будувати Європейську Україну. Ми сьогодні можемо 
сказати, це була воля європейського розвитку і майбутнього нашої держави… 
Ми всі хочемо мати-побудувати Європейську Україну”. Але, при всій повазі 
до УГКЦ та враховуючи її роль у збереженні та становленні України, 
перепитаємо: «А хіба голосуючи на Референдумі за незалежність України 
мешканці України голосували не за УКРАЇНСЬКУ Україну? Власне ми й 
починали свої міркування з аналізу цього Референдуму, вказавши, що 1 
грудня 1991 року безумовна більшість мешканців колишньої УРСР 
задекларували особисте рішення бути відповідальними громадянами 
незалежної, унітарної України. Водночас ця подія дала шанс українцям на 
вільний розвиток власної духовності, а українським церквам – можливість 
стати відповідальними духівниками українського народу. І ось минуло 25 

 

334 Привітальне слово Глави УГКЦ Святослава Шевчука на 1 грудня 2016 р. з приводу 
Референдуму щодо незалежності України // Національний форум: Трансформація України // 
https://www.youtube.com/watch?v=lU3JR-xwPKQ 



 
 

років. Україна та українці знаходяться безпосередньо в епіцентрі бою за право 
на власне життя, духовність, світогляд. Координати “українського світу” не 
беруться до уваги релігійно-церковними суб’єктами глобального виміру і 
заперечуються та руйнуються представниками імперського центру, від якого 
тоді ж звільнилась Україна. Та хіба глава саме Української (якщо вона такою 
є) Греко-Католицької Церкви про це не знає? Чи для нього Українська 
дійсність, у якій власне і УГКЦ набуває своєї суб’єктності та значимості, вже 
не є актуальною? Чи це слова глави Європейської Греко-Католицької Церкви? 
І чи не спостерігатимемо ми скоро, що з метою ведення миротворчого діалогу 
на “вищому” рівні до нього запрошуватимуться лише такі “поважні” й 
“значимі” суб’єкти, як Онуфрій, “брат” Ахмет Тамім, а може ж і Кіріл (якщо 
він “снізойдьот” до рівня української церковної інституції), а не ті, хто в 
українському епіцентрі дійсності рятує і надихає життя, що тут і зараз дихає й 
намагається вижити (скажімо Ігор Ісіченко)?  

 
 

Висновки. Функції Церков України в контексті 
слугування їх «українському світові». 

 
Жодним чином не намагаючись комусь чимось дорікати, але тільки критично 

аналізуючи об’єктивні показники (статистичні дані, публічні висловлювання та 
діяльність релігійно-церковних суб’єктів) і вказуючи на ризики з позиції української 
дійсності та застереження інтересу втіленого в координатах “українського світу” 
життя, доходимо до висновків:  

1. Найважливішою функцією, яку виконують релігійні суб’єкти в Україні, 
є духовно-світоглядна. 

2. Від ефективності виконання власне цієї функції в безпосередній 
українській дійсності та світоглядних координатах “українського світу” залежить й 
підтримка певної церковної інституції українськими громадянами.  

3. Українці здебільшого є прагматично віруючими – визначають 
корисність релігії як духовно-морального чинника, що має сприяти покращенню 
якості життя й виживанню у їхній конкретній дійсності. Простіше кажучи – 
довіряють тому, хто поруч з ними відповідально будує й захищає український світ.  

4. Якщо якась церковна інституція не демонструє своєї дієвості й 
ефективності для їхнього виживання у конкретних дійсних обставинах – вони 
схильні міняти церковну належність, залишаючись вірними влансій духовно-
світоглядній ідентичності (зміна церковної належності православними). 

5. Церковні інституції у своїй діяльності мають застерігати інтереси 
щонайперше таких суб’єктів як 1) Бог; 2) громада віруючих у конкретних 
ідентичностях, запитах, обставинах; 3) церква. Баланс між суб’єктами інтересів 
будується саме у такій послідовності врахування дійсних потреб. Якщо 
пріоритетним стає інтерес іншого суб’єкта, скажімо імперської влади (що сталось з 
РПЦ), церковна інституція втрачає властивості релігійної, перетворюється на 
політично-ідеологічне знаряддя підпорядкування населення, й може вважатись 



 
 

“церквою” лише номінально, оскільки застосовує релігійну риторику з метою 
досягнення земних цілей – обґрунтування експансивних зазіхань, підпорядкування 
волі послідовників, контроль за населенням, захоплення територій тощо.  

6. У суспільній свідомості громадян України можна виділити 
представників щонайменше 4-х “цивілізаційних” ідентичностей: громадян 1) 
України; 2) “Русского мира”; 3) СРСР; 4) Європи. Друга і третя споріднені, адже 
фундуються на одній міфологічно-ідеологічній парадигмі – “Единство Русского 
мира” з центром в Москві. Її репрезентанти є нечисленними. Їхня кількість 
зменшується. Четверта ж є наслідком “глобалізації” точки зору з виміру української 
дійсності у вимір “європейського світу”. 

7. Визначаючись в сучасній українській дійсності, церкви також 
спираються і на певну “цивілізаційну” ідентичність. Якщо їхня “цивілізаційна” 
ідентичність не співпадає з дійсністю України, вони стають агентами впливу на 
ситуацію в Україні (через духовно-світоглядне функціонування) того суб’єкта 
інтересів, що представляє “цивілізаційний центр” (“русскомировского” з центром в 
Москві для УПЦ МП; “глобального” для церковних інституцій, підпорядкованих 
РКЦ). 

8. Точка зору на дійсність суб’єкта інтересів із встановленням мети, 
доцільності діяльності, значення висловів тощо залежить щонайперше від виміру, в 
якому він визначається, та безпосередньої дійсності, досвід якої отримує. Ми 
знайшли серед релігійних суб’єктів представників щонайменше трьох вимірів 
розуміння ситуації в Україні:  

a. “глобального” – для якого кордони державно-географічні чи дійснісно-
історичні не мають жодного значення, бо весь світ цілком є територією для 
здійснення місійного релігійного покликання; цей вимір максимально 
дистанційований від життєвих обставин та сутнісних запитів й ідентичностей 
конкретних віруючих; формально-логічна доцільність тут долає гостроту дійсності з 
її нагальними потребами зокрема й щодо виживання втіленого життя.  

b. “русскомировского” – для якого державні, культурно-цивілізаційні, 
духовно-світоглядні та історичні кордони України заважають підпорядкувати 
імперському центру територію, на яку вони зазіхають, бо вважають “окраиной 
православной русской империи”. Експансивна мета визначає не лише діяльність, але 
й риторику суб’єктів з цього виміру – ті, хто чинить спротив загарбникам та має 
власний інтерес, що суперечить інтересу Москви, оголошуються “ворогами”, 
“карателями”, “экстремистами” тощо і проти них ведеться “священная война” 
(гібридна – із застосуванням найрізноманітніших методів та знарядь, включно з 
церковними), метою якої є “принуждение к миру” згідно з імперськими інтересами.   

c. “український світ” – для якого безпосередня дійсність з гостротою 
перебування в епіцентрі бою за Україну та життя українських громадян є критерієм 
оцінки ефективності будь-якої світоглядної пропозиції. Це стосується й оцінки 
наслідків духовно-світоглядної опіки українських громадян присутніми в Україні 
церквами. Цей вимір безпосередньо корегується дійснісністю, не є від неї 
дистанційованим чи абстрагованим.  



 
 

9. З якого саме виміру та чи інша церковна інституція бачить ситуацію в 
сучасній Україні, а відтак і визначає своє місце й роль у розв’язанні нагальних 
проблем українських громадян, можемо відслідкувати не лише з висловлювань, але 
й із аналізу конкретної діяльності, наприклад – капеланського служіння та 
волонтерської допомоги. Ми виділили 5 векторів волонтерської допомоги. Два 
перших репрезентують зацікавлення суб’єкта у захисті “українського світу” – 
втіленого життя від знищення; 3-4 – зацікавлення суб’єкта в гармонізації життя в 
Україні (“на території України”); 5-тий знаходиться за кордонами “української 
дійсності”, а тому доступ до нього мають лише гравці “глобального” та 
“русскомировского” виміру. Якщо суб’єкти, що перебувають в українській дійсності 
й зацікавлені у збереженні “українського світу” спрямовують свою допомогу на 
перші чотири вектори, то “глобальні” та “русскомировские” суб’єкти – на 5, 4, 3. 

10.  Від того, у якому вимірі (“глобальний”, “русскомировский”, “українська 
дійсність”) знаходиться керівний центр церковної інституції, значно залежить її 
офіційна риторика та діяльність. Якщо релігійна інституція знаходиться в 
українській дійсності, але її керівний центр дистанційований від конкретики 
українського контексту й має на меті власні стратегічні цілі, може бути знехтуваним 
не лише “втілене життя” сучасної української дійсності та інтереси “українського 
світу”, але й інтереси цієї церковної інституції. 

11. Українські громадяни не підтримуватимуть ті релігійні інституції, що не 
поділяють з ними української дійсності, не взаємодіють для збереження й розбудови 
українського світу.   

12. Виконуючи духовно-світоглядну функцію, церковна інституція має 
визначитись в своїй ідентичності враховуючи усі вищевказані зауваження, щоб 
уникнути ризиків та небезпек, які спіткатимуть тих, хто не узгоджує свої окремі 
інтереси з інтересами виміру, до якого належить, дійсності, у якій перебуває, 
суб’єктів, з якими співдіє.  

Релігійний дискурс, що досягає своїм горизонтом богословсько-теологічних 
висот, відкриваючи таким чином людям доступ до Бога, розширюючи їхній 
світогляд цим додатковим параметром світорозуміння, має бути прочитуваним в 
певному контексті так, щоб не виривати людину з дійсності, а стати опертям у її 
життєдіяльності, ефективним знаряддям її свідомості для сприйняття подій і 
розуміння свого місця та ролі у конкретних обставинах.  

Саме принагідна риторика та конкретна діяльність засвідчують те, чиї інтереси 
застерігають та чиїми агентами впливу на дійснісну ситуацію в Україні є ті чи інші 
персони й інституції. Бог, якщо він існує, створив дійсний світ, а не 
фальсифікований. Тому, з нашої точки зору, нехтувати дійсністю в догоду 
ідеалістичним чи міфологічно-ретроспективним ілюзіям те саме, що жертвувати 
втіленим життям, натхненним Богом, заради штучно створених на потребу земних 
влад симулякрів. Виконуючи свою духовно-світоглядну функцію в сучасній Україні, 
церкви змушені балансувати на хисткій линві самовизначення між різними рівнями 
світорозуміння та під натиском різних суб’єктів інтересів. Дай Бог не зірватись їм у 
прірву служіння приватним зискам та земним владам і не втратити своєї релігійної 
належності.  



 
 

Розділ четвертий. РЕЛІГІЙНИЙ ЧИННИК У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
І ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ 

 
Чверть століття, що пройшли після відновлення незалежності України, не 

зменшили інтерес до аналізу ролі релігії (в усій сумі її складових) в становленні й 
розвої української державності, осмислення «релігійного», «етнічного» й 
«національного» та аналізу форм і методів їх поєднання/синкретизму. Адже, за 
влучним висловом засновника міждисциплінарної галузі досліджень 
націоналізму, британського професора Ентоні Смідта, «історія розвитку 
сучасного світу – це історія виникнення й занепаду, росту і вгасання націй та 
націоналізму»335. Шлях особи/суспільства до універсального/всезагального як 
лежав, так і лежить через конкретну культуру, мову, релігію, національні інтереси 
тощо, що надає «релігійному» і «національному» виразного екзистенційного 
виміру. 

Питання взаємодії релігійного і національного в сучасній Україні становить 
науковий інтерес ще й тому, що в цьому питанні, як і в політичному житті країни 
загалом, виразно спостерігається протистояння прихильників ідей розбудови т.зв. 
«національної держави» (націє- і державотворення як основа модерної України) та 
прихильників формування нашої країни як одразу постмодерністської 
(космополітичної) держави з її багатокультурністю і полірелігійністю, на основі 
методологічних підходів, «відмінних від національного наративу», який, на їх 
думку, «дає надто звужену, одновимірну картину подій, що відбуваються, і має 
обмежені евристичні можливості»336.  

Друга група українських вчених використовує напрацювання передусім 
російських філософів і політологів, які після виходу України з СРСР почали 
традиційно звинувачувати українських науковців у «підкресленні біологічного 
фактору у формуванні етнічності і недооцінці соціального фактору»337. Українцям 
приписується т.зв. «примордіалізм»338 (еволюціоністське уявлення про етнос, 
розгляд його як початкового та незмінного об'єднання людей «по крові» і з 
незмінними ознаками). Метою примордіалізму, на думку віце-президента 
Російського географічного товариства проф. В.Колосова, є «неминучість 
конфронтації з Росією»339, що зайвий раз підкреслює штучність цього конструкту, 

                                                            

335 Смит Э. Национализм модернизм. — М., 2004. – С. 24.  
336 Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України. 
Монографія. – К., 2012. – С. 7. 
337 Барбашин М. Ю. Современный западный примордиализм: методологические проблемы в 
изучении этничности. // Гуманитарный ежегодник, – 2011. – № 10. – С. 364. 
338 Колосов В.А. «Примордиализм» и современное национально-государственное строительство 
// Полис.– 1998.– № 3.– С. 95-106; Барбашин М.Ю. Современный западный примордиализм: 
методологические проблемы в изучении этничности // Гуманитарный ежегодник. – 2011. – № 
10. – С. 362-371 та ін. 
339 Колосов В.А. »Примордиализм» и современное национально-государственное строительство 
// Полис. – 1998. – № 3. – С. 100. 
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оскільки йдеться про спробу теоретичного сформувати загальне правило, дія 
якого поширюється лише на україно-російський конфлікт.  

Ми не будемо вдаватися до більш детального аналізу цієї абсурдної теорії, 
суть якої фактично зводиться до звинувачення українців у домінуванні 
«біологічного фактору у формуванні етнічності» (улюблений прийом радянської 
пропаганди часів боротьби із т.зв. «українським буржуазним націоналізмом»), а 
відтак обґрунтуванні неминучості майбутнього конфлікту між українцями і 
росіянами та критики ліберальної демократії, в якій, нібито, вже розчарувався 
весь світ. Ця теорія примордіалізму, зрештою, ще раз підтверджує той факт, що 
Російська Федерація ніколи (ні за Б.Єльцина, ні за В.Путіна) не полишала ідеї 
повернути Україну в лоно імперії, яку б назву не носила б остання.  

Що пропонується росіянами як альтернатива ними ж нав´язаного українцям 
примордіалізму? А це відомі теорії конструктивізму (подає етнос як конструкт, 
який створюється за допомогою інтелектуального впливу окремих особистостей – 
культурних і владних еліт340) та інструменталізму (в етнології зосереджували 
свою увагу не на вивченні об'єктивної основи існування етносу, а лише на ролі 
останнього в культурі, визнавали етнічність інструментом, за допомогою якого 
люди домагаються тих чи інших цілей, вважали етнічність ситуативною роллю, 
свідомим вибором, який робить людина або група осіб для досягнення політичної 
влади або цілей економічного характеру – відтак у вченні етнічність фактично 
постає як продукт впливу соціальної ситуації341). 

Не заперечуючи окремих раціональних ідей ні одного, ні другого напряму 
(у своєму дослідженні ми, зокрема, акцентуємо увагу на ролі накладання 
етеноконфесійних кіл при формуванні ексклюзивних особливостей специфіку 
культури народу і т.п.), не можемо не звернути увагу на нездатність 
конструктивізму й інструменталізму пояснити системну стійкість етносів 
(народів) в умовах зміни не лише соціальних ситуацій, але й цивілізацій, в умовах 
багатостолітнього панування інших (за культурою та панівними етносами) 
імперій, на заідеологізованість згаданих конструктів і т.п. недоліки.  

Зрештою, логіка цивілізаційного розвитку світу у другому десятилітті ХХІ 
століття знову повертається до переоцінки цінностей етнічного (національного). 
А тому систематичні «інтерпретації релігійного і етнічного» – це далеко не «нова 
міфотворчість», не механічне прирощення фактографічного матеріалу, як це 
намагаються нав´язати нам окремі українські вчені342, а переосмислення явищ 

 

340 Див.: Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении 
национализма / Пер. с англ. В.Николаева. – М.: Кучково поле, 2001; Тишков В.А. Реквием по 
этносу: исследования по социально-культурной антропологии. – М.: Наука, 2003. 
341 Порус В.Н. Инструментализм // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / 
Составление и общ. Ред. И.Т.Касавин. – М., 2009. – С. 284-285; Барбашин М.Ю. Современные 
социологические подходы в изучении этничности //Социально-гуманитарные знания, 2005. – № 
4. – С. 167-181. 
342 Див.: Кочан Н. Особливості взаємодії релігійного і етнокультурного чинників // 
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості /За ред. Ю.Левенеця, М.Панчука, 
В.Войналовича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2001. – С. 337–361. 
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етнічного та релігійного характеру відповідно до нових об´єктивних та 
суб´єктивних обставин розвитку країни та світу, намагання дати адекватний (без 
загравань чи штучного приниження) викликам інструментарій у руки і 
дослідників, і політиків, для отримання ними адекватних оцінок ролі релігії в 
житті держави у минулому та сучасному, а також прогнозів на майбутнє. 

Це важливо також з огляду на те, що «релігія», «етнічність», «націоналізм» і 
донині не мають остаточного й однозначного витрактування не лише в їх 
функціональності та ролі в історії тієї чи іншої нації, але й щодо їх змістовного 
наповнення. Це – складні, багаторівневі та комплексні системи, глибина 
взаємопов’язаності й взаємообумовленості яких залежить також і від просторово-
часової детермінанти, а їх сприйняття у колективній та індивідуальній свідомості 
часто базується не на фактах і диференційованому аналізі (з врахуванням 
історичних обставин), а на стереотипах, нав´язаних ззовні.  

Очевидним є також і соціальний запит на практичні рекомендації щодо 
регулювання в Україні розвитку релігійних і національних процесів, формування 
загальних рис громадянського суспільства, зменшення гостроти міжнаціональних 
та міжконфесійних конфліктів, оновлення державно-церковних відносин. Для 
цього потрібне осучаснення чинного законодавства про свободу совісті та 
релігійні організації із врахуванням етноконфесійної специфіки культури народів 
та характеру розвитку на певній території конфесій. 

 
4.1. Етноконфесійна специфіка націє- та державотворення. 

Співвідношення феноменів «релігія» і «етнос». 
 
Передусім зауважимо, що та чи інша релігія може відігравати надзвичайно 

різну (аж допротилежності) роль у становленні окремих націй чи державотворенні. 
Крім того, критерій оцінки її ролі у цих процесах залежить як від місця, де це 
відбувається, так і від часу, у який відбуваються згадані процеси.  

Поєднання етнічних та релігійних факторів – достатньо складне явище, до 
того ж, як вже вище зазначалося, диференційоване у просторово-часовій 
перспективі. Про його важливість і практичну спрямованість свідчить хоча б уже 
той факт, що наразі у науці сформувався новий і перспективний 
міждисциплінарний напрям – етнологія релігії343. Ми ще повернемося до більш 
детального аналізу співвідношення феноменів «релігія» і «етнос», а наразі 
розглянемо, яким чином етноконфесійна специфіка культури народів найбільш 
суттєво впливає на процеси націє- та державотворення.  

Синкретизм етнічного і релігійного в інституційному плані, внаслідок 
процесу етнорелігієгенезу344, утворює явище, що у науковій літературі отримало 

 

343 Дет. див.: Филипович Л.О. Етнологія релігії: теоретичні проблеми, вітчизняна традиція 
осмислення. – К.: Світ знань, 2000; Филипович Л.О. Релігія і нація як об´єкти наукового 
дослідження // Филипович Л.О. Культура релігійного життя. Вибрані праці. -К.: УАР, 2016. – С. 
117-124.  
344 Див.: Филипович Л. Історичні віхи та закономірності етнорелігієгенезу // Релігія і нація в 
суспільному житті України й світу. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 37-56.  



 
 

                                                           

назву етноконфесійна спільнота (або етноконфесійна спільність) (ЕКС). Генеза 
кожної ЕКС – це передусім сплав різноманітних впливів культур, звичаїв, релігії та 
моралі345 інших етносів/народів (етноконфесійність як специфічна ознака 
культури346), національної історії і політичного процесу, який відбувається, як 
правило, на теренах проживання членів ЕКС або однієї з країн. Професор 
Л.Филипович визначає ЕКС як «єдність певної групи людей на основі їх 
належності до одного етносу, що сповідує одну релігію», при цьому «етнорелігійна 
чи етноконфесійна спільність» може бути як «етномоноконфесійною, так і 
етнополіконфесійною»347. Зрозуміло, що згадані «групи людей» повинні мати 
особливий, релігійно оформлений спосіб життя й конфесійно зорієнтовану етнічну 
самосвідомість.  

Як свідчить історія, ЕКС, створені українцями (кілька власних ЕКС) та 
представниками інших етносів, які проживають як національні спільноти інших 
народів, у різні часи відігравали/відіграють різну, але важливу роль у націє- чи 
державотворенні. Зазначимо, що наявність у того чи іншого народу кількох ЕКС 
(етнополіконфесійність) – достатньо розповсюджене явище, характерне не лише 
для українців. Ці ж процеси прослідковуються і в угорців, ромів, німців, курдів та 
інших етносів/народів.  

У часи незалежності, у зв‘язку із приєднанням України до низки 
міжнародних угод та зміною чинного законодавства відповідно до світових норм, в 
Україні з‘явилася значна кількість мігрантів, переважно не християн. Вони 
фактично створюють нові етноконфесійні спільноти, історично не характерні для 
українських земель. Йдеться про арабів, афганців, в‘єтнамців, китайців та 
представників інших східних чи азіатських народів. Окрім релігійних утворень 
(ЕКС), вони об‘єднуються також у міжнаціональні громадські об‘єднання 
(Міжнародна громадська організація «Інтернаціональний союз», Рада національних 
товариств України, ГО «Арабська міжнародна діаспора України» тощо), що сприяє 
їх інтеграції в українське суспільство.  

Проте мусимо зазначити, що дослідження зазначених ЕКС, в силу їх 
становлення і фактично непроявленості у суспільстві – це справа дослідників 
наступних десятиліть. Адже лише із появою другого-третього покоління цих 
новітніх емігрантів (громадян України, народжених тут), ми зможемо зробити 
висновки і про ступінь їх інтегрованості у суспільство, і про роль релігійного 
чинника в збереженні мови, культури цих національних спільнот, та, зрештою, 
побачити, чи ця, у переважній більшості, економічна еміграція, взагалі закріпилася 
на наших теренах, чи продовжила свій процес еміграції на інших теренах348. 

 
 

345 Див.: Баронин А.С. Этническая психология. – К.: Тандем, 2000. – С. 224. 
346 Див.: Саган О. Специфіка релігійності в Україні // Українське релігієзнавство. – 1999. - № 12. 
– С. 94. 
347 Филипович Л.О. Культура релігійного життя. Вибрані праці. – С. 130. 
348 Саган О. Релігійний чинник в українському націє- та державотворенні: методологічні 
оціночні підходи. // Релігія в проблемах її структури і функціональності. – К.: Інтерсервіс, 2016. 
– С. 84. 



 
 

                                                           

Оціночні підходи до ролі релігійного чинника в українському націє- і 
державотворенні не можуть бути загальними для всіх етнічних спільнот, що 
проживають в Україні. Аналіз тенденцій розвитку та характеристика сучасного 
стану основних етноконфесійних спільнот України мають мати диференційований 
характер – відповідно до характеру ЕКС, її інтегрованості у суспільство і впливу 
на суспільні процеси в тому чи іншому регіоні або ж у країні загалом (наприклад, 
греко-католики на Західній і Східній Україні тощо). Свого часу французький 
мислитель Шарль Монтеск’є вказував навіть на закономірний зв’язок між 
моделями державного устрою й конфесійною орієнтацією тієї чи іншої церковної 
структури. Згідно з його переконаннями, «релігія без видимого глави» більше 
відповідає республіканському правлінню. Він мав на увазі реформатів, 
протиставляючи їх католикам, які, на його думку, тяжіють до монархізму.349 

Найбільшою діаспорною етнічною спільнотою в Україні є росіяни. За 
переписом 2001 р., їх нараховувалося 8,3 млн. осіб, або 17,3% від загальної 
кількості населення країни. За кількастолітнє своє перебування на українських 
теренах росіяни створили тут кілька ЕКС, пов‘язаних із: старообрядськими 
переконаннями; Московською патріархією; течіями, які є опозиційними до 
традиційної Російської/Руської православної Церкви (Російська ПЦ Закордонна, 
Істинно-православна Церква, Істинно-православні християни тощо). Проте, 
назагал, маємо стан позірної нейтральності до процесу українського націє- й 
державотворення тих московитських/російських ЕКС, які не пов‘язані із Руською 
ПЦ (їх адепти є переважно не етнічними українцями). Московська ж патріархія є 
активним чинником у згаданому процесі. На жаль, переважно негативним, що 
пов‘язано із тим фактом, що московський центр для росіян, що перебувають в 
українських єпархіях (парафіях), є передусім національним, політичним і лише 
потім релігійним центром. 

Інші ЕКС можна систематизувати за різними ознаками, передусім 
конфесійною. Зокрема можна виділити:  

- Ісламські: до Духовного управління мусульман Криму, Духовного 
управління мусульман України та Духовного управління мусульман України 
«Умма» входять як араби за походженням, так і представники інших народів, що 
сповідують іслам, зокрема кримські татари і навіть українці; азербайджанці – 
мають ЕКС шиїтську та сунітську; волзькі татари, значна частина яких 
представлена Релігійним управлінням незалежних мусульманських громад 
України «Київський муфтіят». 

- Православні: болгарська, вірменська, грецька, румунська, молдавська, 
словацька, гагаузька та ромські ЕКС.  

- Протестантські: німецька ЕКС – євангелічно-лютеранська церква; 
угорсько-реформатська ЕКС; шведсько-лютеранська ЕКС. 

- Католицькі: польська та угорська ЕКС. 
- Юдейські ЕКС включають чотири найбільші організації (Об’єднання 
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хасидів Хабад Любавич іудейських громад і організацій України, Об’єднання 
іудейських релігійних організацій, Всеукраїнський конгрес іудейських громад, 
Релігійні громади прогресивного іудаїзму), а також ще понад два десятки інших 
іудейських організацій.  

- Караїзм – вірування автохтонного народу Криму, який сповідує караїзм (у 
караїмів однакові етнічна і віросповідна назви). 

Більшість із названих ЕКС тісно переплетені із громадськими та 
етнокультурними об‘єднаннями. Наприклад, лише іудейських організацій в 
Україні діє біля двохсот – частина із них об‘єднана у обласні чи республіканські 
єврейські ради, незалежні спілки, центри тощо.  

Наша оцінка ролі ЕКС в українському націє- та державотворенні базується 
на кількох заувагах: 

- У нинішньому постмодерністському середовищі поділ етноконфесійного 
середовища може відбуватися не за віронавчальним (обрядовим) принципом, як 
це відбувалося ще навіть у минулому столітті, а за належністю до певних 
культурних й інституційних об´єднань, що може значно політизувати релігію, 
вносячи деструктивні настрої і у суспільство. 

- Державотворчий потенціал ЕКС найкраще прослідковується через 
компаративний аналіз внутрішніх системних процесів у суспільстві, взятих у 
просторово-часовій ретроспективі (етапи прояву в межах території сучасної 
України), із врахуванням можливих змін, спричинених глобалізаційними 
процесами. 

- Етноконфесійні кола (ареали поширення Церков) тієї чи іншої конфесії на 
теренах України фактично завжди були чисельними, відтак накладалися один на 
одне, взаємовпливаючи, окрім культури, й на релігійну обрядово-культову сферу. 
Тому тут неможливо виділити абсолютно домінуючу конфесію чи Церкву, а такі 
спроби неминуче призводять до певного фальшування історії Церков та країни 
загалом.  

Конкретна роль тих чи інших ЕКС у націє- чи державотворенні часто 
обумовлена їх походженням та наявністю/відсутністю власних держав. 
Наприклад, польська, словацька, румунська та угорські ЕКС багатопланово 
долучені до транскордонного співробітництва між громадянами й організаціями, 
оскільки ці народи проживають по сусідству із країнами свого походження. З 
іншого боку, віддаленість від історичних батьківщин (азербайджанці, болгари, 
вірмени, китайці, корейці, шведи тощо) також не є перешкодою у сприянні в 
налагодженні дружніх контактів України із урядами (бізнес-партнерами, 
громадськими організаціями, благодійними фондами, окремими сім‘ями тощо) 
країн свого походження. Відтак, Україна розширює контакти (отримує нові 
геополітичні можливості) з країнами чи навіть цілими регіонами (наприклад, 
арабським Сходом). 

Значно покращують ситуацію в Україні контакти чи навіть співробітництво 
розміщених тут ЕКС (переважно інституйованих ними організацій, як правило – 
громадських за формою організації) із міжнародними організаціями. Тут йдеться 
як про міжнародні конфесійні чи національні об‘єднання або спільноти 



 
 

                                                           

(наприклад, співпраця Меджлісу кримськотатарського народу із Всесвітнім 
конгресом татар350), так і про міжнародні організації вузькопрофільного 
спрямування, які займаються реалізацією як благодійних проектів, так і 
моніторингом етнічних/національних утисків, станом свободи совісті, прав 
біженців, відновленням прав депортованих народів тощо.  

Члени певних ЕКС у другому та наступних поколіннях проживаючи в 
Україні, а, особливо, народжуючись у етнічно різнорідних сім´ях, фактично 
стають особами із подвійною (потрійною і т.д.) етнічною ідентичностю та 
лояльністю до історичної Батьківщини (Батьківщин). Це значно актуалізує 
питання про якість і дієвість етнополітичного та етнорелігійного менеджменту в 
країні. Тому не дивно, що ці питання не завжди подобаються українським 
чиновникам – адже багато позицій із захисту прав національних чи релігійних 
меншин не завжди відповідають тим європейським стандартам, які Україна 
зобов‘язалася виконувати при підписанні міжнародних угод чи хартій. Проте 
усунення, часто під тиском громадянського суспільства, виявлених в результаті 
співпраці недоліків сприяє покращенню іміджу України та наближення її до 
світових стандартів.  

Однак згадані багатоманітні ЕКС здатні впливати не лише на міжнародний 
рівень державотворення (і набуття державою міжнародних стандартів), але й на 
подальшу консолідацію народу України у політичну націю. Аналіз українських 
реалій дозволяє зробити висновок, що мультирелігійність значно замортизувала 
труднощі переходу нашої нації від царської імперії (із державною Церквою) та 
різновидом цієї імперії радянського взірця (із повністю контрольованими 
силовими органами Церквами) до цінностей свободи совісті, сформованих у т.зв. 
«західному світі». Адже етноконфесійні спільноти об‘єктивно кристалізують 
спільні інтереси й цінності, виробляючи загальні суспільні ідеали та об’єднуючи 
навколо них громадян.  

Постійні контакти, культурний взємообмін між різноманітними 
етноконфесійними спільнотами України об‘єктивно сприяють виробленню 
спільної для всього суспільства системи цінностей та унеможливлює домінування 
однієї з точок зору. ЕКС, разом із національними та громадськими об‘єднаннями, 
впроваджують у суспільну свідомість багато ідей громадянського суспільства, що 
покращує якість життя як цих спільнот, так і суспільства загалом.  

Зазначимо, що в Україні інтегративний потенціал феномену 
етноконфесійних спільнот залишається малодослідженим – відтак потрібні 
наукові розвідки компаративного плану для дослідження територій, які мають 
більш-менш однорідний склад населення (і більшість представників однієї релігії) 
та регіонами із поліконфесійним та полікультурним населенням. Фактично 
йдеться про застосовування системно-структурного та статистичного аналізів 
(з‘ясування системних змін, виявлення елементів опозицій, порівняння масивів 
статистичних даних тощо). 
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З іншого боку, ще раз підкреслимо, що вплив появи нових ЕКС на духовну 
сферу етнічних українців обумовлений просторово-часовими чинниками. Адже у 
XVIІ ст. формування на основі Православної Церкви, існуючої як домінуюча 
конфесійна спільнота в Україні, Української Греко-Католицької (з’єдиненої) 
Церкви мало катастрофічні наслідки для українців, оскільки, за словами 
митрополита Петра Могили, ця подія посварила «Русь із Руссю», розколола націю 
політично та у сфері культури, локалізувавши останню. Об’єктивним наслідком 
подібних етноконфесійних регіоналізацій «стає формування територій сильного 
домінування однієї з Церков не лише в духовному, культурному, а й в політико-
правовому сенсі, на той час як інші церковні структури посідають місце 
другорядних, дискримінованих, а то й відверто гнаних». Це породжує «реальну 
дискримінацію меншості», «провокує суспільні конфлікти на цьому ґрунті».351 

А у нинішніх умовах, під тиском розмивання етнічної ідентифікації особи 
(чужа мова, маскультура, поява нових семантичних полів та способів їх прояву), 
українці поступово урізноманітнюють свою релігійну самоідентифікацію (спектр 
– від язичництва до новітніх релігій). Проте, в силу об‘єктивних та суб‘єктивних 
обставин, українцям, на відміну від деяких інших пострадянських суспільств, 
вдалося уникнути суттєвих змін у суспільних комунікаціях між представниками 
різних віросповідань. Значна заслуга у цьому передусім різноманітних 
міжцерковних організацій, передусім Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій та державного органу у справах релігій і національностей, якому 
меншою чи більшою мірою вдається відстоювати базові принципи свободи 
совісті.  

Найбільш повне розкриття проблеми етноконфесійної специфіки націє- та 
державотворення потребує, на наш погляд, більш детального з´ясування питання 
співвідношення феноменів «релігія» і «етнос», оскільки нині окремі Церкви і 
релігійні напрями відверто спекулюють на цьому. Наприклад, священики-
москвофіли в Україні ще з часів зміни юрисдикції Київської митрополії із 
константинопольської на московську, обрали безпрограшну, як їм здається, 
тактику боротьби із національними рухами в православній Церкві – намагаються 
утвердити думку, що християнство є наднаціональною релігією, бо ж для «неї 
немає ні елліна, ні іудея, ні варвара, ні скіфа» (Колос. 3: 11). Але чи означає це, 
що християнство дійсно негативно відноситься чи ігнорує національні чинники?  

Відповідь на це питання ще на початку ХХ ст. намагався сформулювати 
активний діяч руху за оновлення православної Церкви в Україні Арсен 
Річинський. У своїй праці «Проблеми української релігійної свідомості» 
А.Річинський зауважує, що вселенський зміст християнства «розкривається в 
окремих національних формах, сукупність яких творить таку християнську 
спільність, де немає вже ні елліна, ні скифа, ні іудея, бо ж кожний однаково 
причасний благодаті. Але при цьому кожний залишається тим, ким був – елліном, 
скифом чи іудеєм, вносячи свій особливий тон у загальну симфонію». Виходячи з 
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цього, виснововує А.Річинський, вищою метою існування кожної нації «є 

розкриття якогось моменту вічного Буття, що залежить від природних 
обдарувань, особливої місії і чинної енергії кожного народу».352  

Кожний народ виконує на Землі інше «служіння», тобто має своє спеціальне 
покликання, свою місію, «збірне служіння», які має виявити повністю і за які має 
відповісти опісля на Суді Божому. Тому ігнорувати роль національного чинника у 
церковному житті і виправдовувати це якимись нібито релігійними міркуваннями 
не можна. Святе Письмо виразно засвідчує абсолютне невмируще його значення 
«Нація, яка підмет відмінних дарувань, зі спеціальним покликанням на світі, з 
довільною енергією ділання в історії, з обов’язком загально-національної відпо-
відальності перед Богом за свої «таланти», – зауважує А.Річинський, – є соборною 
особистістю ноуменального порядку. Тому нація безсмертна, як і душа 
людська».353 

Відтак поняття «релігія» і «етнос» відображають взаємозумовлені, складні й 
суперечливі зв’язки національно-конфесійного буття. Як слушно зауважує 
професор А.Колодний, «хоча у виникненні і відтворенні релігійних вірувань 
етнічний фактор і відіграє важливу роль, навіть існують етнічні корені релігії, 
проте однакова конфесійність не є обов’язковою ознакою етнічної спільності».354 
І дійсно – світові й навіть окремі національні релігії можуть охоплювати різні 
етноси/народи/нації, проте, як свідчить історичний досвід, єдність релігійних 
вірувань не призводить до нівелювання відмінностей між народами. З іншого 
боку – народи чи нації, які сповідують різні вірування, не перестають зберігати 
свою етнічну/народну єдність. Яскравим прикладом цього є, наприклад, Україна, 
Білорусія, Болгарія та інші народи. Хоча, звичайно ж, не можна відкидати той 
факт, що конфесійна неоднорідність може призводити до конфліктних ситуацій у 
внутрішньонаціональних і міжнаціональних відносинах, провокувати 
міжконфесійну нетерпимість – прикладів таких ситуацій достатньо, наприклад, в 
історії України. 

Зв’язок національного і релігійного складався історично й існує, по суті, у 
всіх релігіях. «Тому, – вважає професор А.Колодний, – релігій взагалі немає, 
існують лише своєрідні конфесійно-етнічні їх різновиди. Конфесійно-етнічні 
утворення мають динамічний характер, зумовлений розвитком економічного, 
політичного і духовного життя того чи іншого етносу»355. Суголосні цим думкам і 
висновки визначного дослідника церковної історії Івана Власовського: «Зв´язок 
між національністю і релігією в історії людства, треба признати явищем цілком 
природним»356. 
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Проникнення релігійного в національне і навпаки, тривала їх взаємодія 
ведуть до виникнення згаданого нами неподільного синкретичного утворення – 
етноконфесійних спільнот, які, своєю чергою, об´єктивно впливають на розвиток 
як державотворчого процесу, так і загальної культури народу, про що вже йшлося. 
Чому виникає це проникнення? Справа в тому, що релігійні вірування не є 
самодостатніми. Попри бажання окремих віруючих побачити якусь «чисту» 
релігію, без етнічної складової, історична практика показує, що це не можливо. 
Професор Л.Филипович зазначає із цього приводу, що етнос щодо релігії 
«виступає необхідним ґрунтом (основою) для виникнення останньої. … Етнос – 
це поле реального буття релігії, в якому вона розгортає свої трансцендентні 
смисли»357.  

З іншого боку, «релігія посилює етнос, є його додатковою сполучною 
ланкою», «дає етносу необхідний запас міцності проти впливів ззовні».358 Адже 
будь-яка релігія не може бути відмежована від конкретних людських спільнот, 
зокрема психологічного складу, самосвідомості, традицій, мови, способу 
господарювання тощо певних етносів/народів. Інша справа, що ця релігія може 
розповсюджуватися в т.ч. і не на території її виникнення та становлення (коли 
найбільше спрацьовує механізм етноконфесійного синкретизму і етнічні 
особливості входять у релігійний культ, напрацьовується термінологія тощо). А 
тому для нових територій можуть бути дивними і часто неприйнятними, 
наприклад, спосіб виконання обрядів чи богословська термінологія – у такому 
випадку відбувається їх заміна на більш прийнятні варіанти.  

Митрополит Іларіон (Огієнко), детально досліджуючи механізм 
етноконфесійного синкретизму при християнізації Руси-України, зауважив, що 
біля 80% богословської термінології було змінено українцями на власні терміни, 
серед яких і найважливіші – «Бог», «Богоматір», «образ» тощо359. Сучасний 
українознавець Сергій Наливайченко поглиблює дослідження митрополита і 
показує вплив санскритської та інших східних культур на формування в т.ч. 
релігійної термінології українців.360 Подібні процеси спостерігаються не лише у 
християнстві (наразі – православ´ї). Всі релігії тим чи іншим чином зазнали т.зв. 
«національних трансформацій». Це  свідчить, що зв´язок етнічного і релігійного є 
не механічний, а діалектичний, має двосторонній характер – не лише етнос 
впливає на релігію, але й релігія має суттєвий вплив на етнічні особливості, 
призводячи інколи до кардинальних змін у способі життя людей. Наприклад, 
зміни життєвого укладу, пов´язані із п´ятиразовою молитвою у мусульман, т.зв. 
санітарні реформи (обмеження у вживанні певних продуктів) у цілій низці 
релігійних напрямів тощо.  
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Професор Л.Филипович зауважує, що у такий спосіб релігія може 
«виступати додатковим компонентом в процесі ідентифікації етносу»361. Адже 
поєднання етнічного і релігійного часто створює неповторний синтез не лише у 
т.зв. «національних релігіях» (іудаїзм, індуїзм, конфуціанство тощо), але й 
католицизмі чи православ´ї. В останньому ці особливості особливо наглядні – 
позірно одна конфесія відрізняється на рівні національних православних Церков 
як зовнішнім виглядом кліру, так і особливостями виконання (і, власне, 
наявністю) обрядів, акцентацією на різних складових догматично-канонічного 
корпусу тощо. Один із перших у незалежній Україні дослідників етноконфесійної 
специфіки релігії О.Шуба зазначав з цього приводу: «У Болгарській православній 
церкві... відчутними є національні особливості болгарського народу, у 
Грузинській – грузинського, у Російській – російського, в Українській – 
українського».362 Додамо до цього, що ці відмінності можуть досягати інколи 
такого рівня, що науковці цілком аргументовано розрізняють поняття «грецьке», 
«московське», «сербське» чи «українське» православ´я саме як перехід кількісних 
накопичень згаданих особливостей у їх якісні характеристики363. 

Як ми вже побіжно зазначали, етноконфесійна специфіка культури на 
певній території і у певний час створює т.зв. «етноконфесійне коло», яке, з одного 
боку, у межах одного етносу чи народу може бути далеко не єдиним (наприклад, 
православні, греко-католицькі, римсько-католицькі, протестантські та ін. в межах 
українського етносу), з іншого – взаємодіяти з іншими етноконфесійними колами, 
які існують в один час і на одній території, але створені іншими етносами 
(єврейські, болгарські, грецькі тощо на теренах України). Причому ця взаємодія 
може мати значний коригуючий характер, коли те чи інше етноконфесійне коло 
суттєво чи не суттєво, але все ж впливає на культуру, обряди, звичаї 
представників іншого (українці-євреї-роми-греки-болгари тощо).  

Важливо також пам´ятати, що згадане коригування може відбуватися як 
природним (ненасильницьким), так і силовим способами. У другому випадку 
йдеться про нав’язування релігії іншим народам як спосіб їх поневолення через 
денаціоналізацію, позбавлення етнічних рис, які поступово зникають разом із 
попередніми релігійними переконаннями. Результатом такої політики є повна 
асиміляція та «розчинення» поневолених у такий спосіб народів. Тому багато 
народів так завзято боронять ті релігії, які вже стали для них «своїми» через 
спрацювання механізму етноконфесійної специфіки культури. Відтак, зважаючи 
на плинність історичного процесу та зміну економічних/політичних зацікавлень, 
роль релігії в житті історичних соціально-етнічних спільнот (етносу/народу) не 
була стійкою раз і назавжди визначеною, а змінювалася у часі та просторі. 

У формуванні етноконфесійної специфіки культури, з одного боку, задіяні 
всі складові релігійного комплексу — релігійна свідомість, культ, відчуття, 
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релігійні інституції, а з іншого — вся система етносфери певного народу. 
Онаціональненню найбільшою мірою піддається культова складова релігії, 
оскільки саме через обрядові дійства, які значно доступніші для розуміння 
пересічним віруючим, ніж догматика, більшість людей співвідносить себе з 
конкретною релігією і церковною традицією. Культ набуває національних рис під 
впливом етнопсихе народу, особливостей його світосприйняття, мистецтва, 
традицій і звичаїв, мови, соціальних інтересів та життєвих потреб, міжетнічних 
відносин.364 

На процес онаціональнення впливає й інституційна складова релігії, 
зокрема функціонування управлінських структур Церков та конфесійних 
об’єднань. Зокрема, відсутність жорсткої, по своїй суті, імперської форми 
правління (як-то було в Московії) відобразилася на організації церковного життя 
в Україні. Українське православ’я вирізнялося прогресуючим демократизмом, 
виборністю всіх церковних посад (що, до речі, відповідає канонічним нормам 
Церкви), високою віротерпимістю та відкритістю стосовно інших релігійних течій 
і напрямків. Впродовж кількох століть окремішна за суспільно-політичними, 
економічними, культурними умовами власного розвитку московська православна 
традиція була суттєво відмінною від української за своєю гуманістичною 
спрямованістю.365  

Передусім йдеться про ототожнення релігійної та етнічної належності, яке у 
царські часи було законодавчо закріплене. Це стало як джерелом 
етноконфесійних конфліктів (і навіть погромів), так і чинником насадження 
нерівності між різними віросповіданнями в поліконфесійному суспільстві. 
Особливою ж рисою етноконфесійних конфліктів (зокрема й московсько-
українського) є їх тяглість у часі та просторі – вони можуть тривати століттями. 
Адже у конфлікт (виходячи із вже згаданої специфіки етноконфесійності) 
залучені всі сфери людської діяльності (політика, економіка, культура тощо), що 
виснажує ці ресурси, оскільки значні зусилля витрачаються саме на згладжування 
відкритих форм протистояння. Після такого згладжування етноконфесійний 
синкретизм переходить у фазу повсякденної ментальності. Як слушно зазначає з 
цього приводу сучасний український дослідник повсякденного життя віруючих 
Ю.Борейко, повсякденну «ментальність українських православних вірян» 
найхарактерніше визначає саме етноконфесійний синкретизм.366 

Підсумовуючи, зазначимо наступне. Процеси націє- і державотворення 
залежні від урегулювання релігійного чинника, особливо у транзитних 
суспільствах, до яких можна віднести і Україну. Залежно від часу свого прояву і 
від просторової локалізації, ЕКС можуть здійснювати як конструктивні 
(передусім йдеться про потенціал до інтеграції українського суспільства, 

 

364 Дет. див.: Саган О. Національні прояви православ’я: український аспект. — К., 2001. – С. 34-
35. 
365 Там само. – С. 210-219. 
366 Борейко Ю. Повсякденність українського православного вірянина. – Луцьк: Вежа-Друк, 
2016. – С. 224.  



 
 

                                                           

збільшення його економічного потенціалу та культурної опірності), так і 
деструктивні впливи на життя нації чи держави загалом. Цей вплив залежить не 
лише від спрямованості і характеру ЕКС, але й від якості державного управління. 

Декларація релігійної свободи без продуманої і науково обґрунтованої 
політики держави у сфері релігії може призвести до використання релігійного 
чинника у своїх інтересах закордонними релігійними центрами. Якщо останні є 
також національними та політичними центрами, то така держава отримує загрозу 
деструктивного впливу релігійного чинника на свою культуру і навіть 
суверенітет.  

Відносини між державою і релігійними організаціями стають стабільними і 
передбачуваними, коли спираються на діяльність світських інститутів 
громадянського суспільства. З іншого боку, багатоманіття національно-
культурних та релігійних організацій етнічних меншин України позитивно 
позначається на формуванні громадянського сектору українського суспільства.  

Відтак, розгляд етноконфесійної проблематики (етноконфесійної специфіки 
культури, різноманітних проявів життєдіяльності і впливів етноконфесійних 
спільнот) повинен відбуватися комплексно, без ідеологізації чи міфологізації 
явища. Тільки науковий, об’єктивний за своєю суттю, підхід спроможний 
забезпечити кваліфікований достовірний аналіз цієї надскладної проблематики, 
особливо в аспекті її впливу на націє- та державотворення. 

 
4.2. «Національна Церква» як релігійно-соціальний феномен 

 
Дослідження визначальних рис «національної Церкви» та впливу останньої 

на соціальний розвиток України потребує свого поглибленого дослідження. 
Теоретичним осмисленням проблеми у вітчизняному релігієзнавстві займаються 
професор А.Колодний367 та доцент С.Здіорук368, творчий доробок яких є наразі 
визначальним.  

Чому потрібна постійна подальша розробка і аргументація цієї 
проблематики саме в українському релігієзнавстві?  

Якщо у західному релігієзнавстві дослідження проблематики «національних 
Церков» та тісного зв´язку між націями та релігією не викликає суперечок хоча б 
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тому, що поява «першої сучасної нації – англійської – пов´язана із появою першої 
національної Церкви»369, то для українських реалій це надзвичайно принципове 
питання. Воно викликає опірність у сприйнятті навіть у колег-науковців, які не 
зовсім вдало намагаються критикувати напрацювання А.Колодного та 
С.Здіорука370. Реакція на саму постановку цього питання у прихильників 
«русского міра» також достатньо прогнозована. До речі, у радянські часи поняття 
«національна Церква» взагалі не вживалося у науковій літературі. Комуністичні 
ідеологічні інститути розглядали (і цілком справедливо!) будь-які розробки на цю 
тематику як можливий фактор формування національної свідомості.  

Піднесення національно-релігійних рухів наприкінці 80-х років ХХ ст. і 
відродження на теренах України Автокефальної православної, а згодом і Греко-
католицької Церков зумовило широке використання поняття «національна 
Церква» в різноманітних церковних, політичних і публіцистичних документах. 
Проте трактування терміну було у різних авторів часто мало не протилежним (від 
ідеологічного конструкту до територіального розташування). Після проголошення 
незалежності України стали широко доступними дослідження мислителів й 
церковних діячів української діаспори, прізвища яких були у радянські часи під 
негласною забороною. У творах останніх поняття «національна Церква» 
найчастіше розкривається через функціональність Церков у суспільній сфері. 
Наприклад, митрополит Іван Огієнко, І.Власовсьикй, А.РІчинський та ін. багато 
писали про «національне освоєння вселенськості християнства», «покликання 
Церкви на служіння своєму народові» чи про обов´язок кліру берегти народну 
культуру тощо.  

Проте й «нова» література на початку 90-х років минулого століття не зняла 
певних складнощів, а нерідко – й відвертих спекуляцій щодо розуміння терміну 
«національна Церква». Найпоширенішими із останніх є намагання підмінити 
поняття «національна Церква» на «державна Церква», або ж оголосити розробки у 
напрямі осмислення поняття «національної Церкви» архаїзмом чи «поверненням 
у минуле». Зазначимо, що до числа критиків цього терміну підключилися й 
православні богослови Московського патріархату. Зокрема, вони активно 
спекулюють еклезіологічним вченням про єресь етнофілетизму, згідно якого 
змішується національне й церковне, і звинувачують у цьому УПЦ КП та УАПЦ, 
пропонуючи термін «етнофілетичний» як синонім до абсурдних (щодо УПЦ КП 
та УАПЦ) «неканонічний» і «безблагодатний».371  
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Проте подвійність стандартів Московської патріархії настільки кричуща, що 
її жорстко критикує за це Вселенський патріарх (ставлення політичних 
пріоритетів вище церковних)372 і навіть учасники Всеправославного Собору 2016 
р. на Криті відкрито звинуватили саме Руську ПЦ у єресі етнофілетизму 
(національні пріоритети вище церковних).373 Подібну критику вважаємо цілком 
справедливою – за своєю природою і характером діяльності Московська 
патріархія постає як суто національний, власне московський (російський) 
феномен зі значними рисами одержавлення, а тому не дивно, що ієрархія та клір 
цієї Церкви активно і повсемісно сприяють утвердженню імперських амбіцій 
світської верхівки. Свого часу А.Річинський зауважив, що «наднаціональне» 
християнство, «як це засвідчує контекст світової історії, обстоюють ті, хто в такий 
спосіб прагне маскувати національну гегемонію одних і баламучення інших».374 

В Україні проблематика, пов´язана із критеріями національної Церкви, 
завжди набирає популярності у часи суспільних здвигів (XVII ст., початок та 
кінець ХХ століття, два «Майдани» і нинішній післямайданний час). Власне у 
даному випадку суспільний запит на «національну Церкву» виступає елементом 
не лише етно-, але й державного розвою й безпеки, розвитку громадянського 
суспільства (Церква як «совість нації» тощо).  

Проблема національної релігії (Церкви) актуальна для нинішніх українських 
реалій ще й тому, що, як слушно зауважує професор А.Колодний, відродити 
всеціло українську культуру, а ця проблема залишилася актуальною і через 25 
років незалежності України, можна лише за умови включення до неї всіх 
складових духовності нашого етносу, в тому числі й тих, які тривалий час 
прагнули вивести за сферу складових української культури. «Відтак розбудова 
Української державності, відродження занедбаної і всіляко гонимої української 
культури тісно пов’язані з реалізацією ідеї розбудови Української Національної 
Церкви».375 В сучасному світі релігія і надалі має вагоме значення, а відтак ані 
політичні чи економічні, ані духовні чи культурологічні проблеми не можуть бути 
вирішені позитивно й цивілізовано без її участі. «Етноконфесійна специфіка 
релігії надає цим процесам особливого духовно-емоційного забарвлення, 
збагачуючи їх своїм колосальним історичним досвідом, усталеною віками 
традицією».376 
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Якщо звернутися до теоретичної частини порушеної проблематики, то слід 
зауважити, що в основі ідеї національної Церкви лежить значною мірою 
досліджена (теоретичний аспект) етноконфесійна специфіка релігії,377 що й 
формує вже згадувані етноконфесійні спільноти (ЕКС). Саме ця специфіка є 
одним із найважливіших факторів формування самоідентифікації індивідів як 
представників тієї чи іншої народності/нації, що, зрештою, може стати 
вирішальним чинником державотворчого процесу. Суспільна практика показує, 
що у періоди історичних зламів формування специфіки ЕКС значною мірою 
залежить (стимулюється) від запиту (потреб) нації у власній релігійній структурі, 
відтак може суттєво допомагати самоусвідомленню нації як самоцінності й 
самодостатності (стає націотворчим або націозберігаючим чинником, стимулює 
розбудову власної національної держави як повноправного і рівноправного 
суб’єкта міжнародних відносин), так і виступати в якості «руйнівного, 
агресивного й асимілятивного чинника».378  

Відтак ЕКС, з одного боку, соціалізують релігію, привносять у її 
віросповідну й обрядову частину етнічні (національні) елементи, з іншого – 
екстраполюють на суспільні відносини адаптовані частини релігійних доктрин, 
включаючи у себе весь комплекс стосунків із релігійними феноменами як на 
інституційному, так і на особистісному рівнях (Інституційні форми відносин: 
міжконфесійні; міжцерковні; державно-конфесійні, державно-церковні). І цей 
процес відбувається незалежно від суспільно-політичних чи економічних умов, 
які панують у тій чи іншій країні. Інша справа, що пануючі суспільні відносини 
суттєво впливають на рівень взаємопроникнення згаданих складових 
синкретизму.  

В умовах домінування т.зв. масової культури (доба пост– і 
постпостмодерну) збереження чи відновлення культурно-духовних самобутніх 
традицій того чи іншого народу та зростання його історичної самосвідомості 
сприймається багатьма активістами як умова виживання цього народу і не 
розчинення його в іншій культурі (культурах). Тому, як відголосок ідей 
національно-визвольних революцій XVIII-XIX століть, у ХХІ ст. набуває 
популярності ідея збереження (чи навіть творення) національної (національних) 
Церкви як невіддільного елементу національної ідеї. Не є винятком у цьому 
процесі і сучасна Україна, де дискусії щодо національної Церкви і допустимого 
рівня цієї «національності» у Церкві не припиняються від початків відновлення 
незалежності країни.  

Визначення поняття національної Церкви потребує перманентного 
коригування, незважаючи на той факт, що наукова література нині широко 
послуговується поняттями «національна Церква» і «національна релігія» (часто 
швидше у географічній, аніж семантичній прив´язці). У залежності від специфіки 
культури того чи іншого регіону і рівня соціалізації релігії, поняття «національна 
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Церква» може мати відмінне смислове наповнення. Наприклад, у країнах, де 
домінують національні вірування/релігії (Ізраїль, Індія, Китай, Японія та ін.), 
інституційні утворення (Церкви, організації), створені прихильниками цих 
релігій, без жодних сумнівів ідентифікуються як національні. Проте, навіть у 
деяких із названих країн, поняття «національна Церква» і «національна релігія» 
застосовується і щодо домінуючих у тому чи іншому регіоні релігійних 
напрямків, що протягом тривалого часу зуміли адаптуватися до місцевої культури 
і звичаїв та стали їх невід´ємною частиною (наприклад, буддизм). Найбільш 
характерні приклади подібних адаптацій можна віднайти також в історії 
розповсюдження ісламу, католицизму, протестантизму тощо.  

Проте науковці можуть фіксувати беззаперечні приклади етноконфесійних 
синкретизмів, однак вони часто не визнаються Церквами. Так, римсько-
католицька Церква взагалі не визнає поняття «національних Церков» в значенні 
аналізованого нами етноконфесійного синкретизму (хоча прикладів такого 
синкретизму дуже багато), а її єпархії інституційовані як частини єдиної Церкви в 
якійсь країні. Наприклад, в Україні громади Церкви об´єднані в «Римсько-
Католицьку Церкву в Україні», а її єпископат складає Конференцію Римсько-
католицьких єпископів України.  

У православній еклезіології навіть у назвах Церков просліджується чи не 
протилежна картина. Більшість помісних православних Церков позірно мають 
національну ознаку (Російська, Польська, Сербська, Болгарська та ін.). У 
політико-правовому аспекті православні доктрини часто слугують частиною 
(основою) найбільш прийнятної для певної нації духовної ідеології, яку певна 
держава використовує для вирішення стратегічно важливих завдань. Саме 
відштовхуючись від такого розуміння ролі Церкви в соціальному процесі постав 
принцип, який нині має у православ´ї навіть богословське обґрунтування – 
«окрема нація – окрема Церква». 

Як спадщина минулих століть, поняття «національна Церква» породжує 
асоціації із поняттям «державна Церква» (однак перша є складовою духовно-
культурного розвою нації, а друга – суспільно-патріотичного процесу). Така 
підміна понять особливо характерна для пострадянського простору 
(кількастолітній досвід православ´я як державної релігії Російської імперії), а у 
сучасній Україні активно використовується адептами «русского міра» для 
дискредитації ідеї Помісної православної Церкви, яка бачиться (і критикується!) її 
критиками саме як державна Церква, з усіма атрибутивними ознаками останньої.  

Як один із недолугих наслідків такого «одержавлення» православ´я 
подається версія про ніби то спробу української влади об´єднати всі християнські 
Церкви (у деяких варіантах – всі сущі релігійні напрями) в одну Церкву. 
Зрозуміло, що такі «ідеї» викликають природнє несприйняття й опірність навіть у 
середовищі самих православних. Проте саме ідея стати «головною Церквою» 
(узурпувати статус національної як єдиної і єдино-народної й правильної) для 
православних ніколи не була чужою. В УПЦ МП це бажання прослідковується у 
спробах домінувати у православному сегменті, а відтак намаганні тим чи іншим 
способом блокувати допуск на державні заходи представників УПЦ КП чи 



 
 

                                                           

УАПЦ, що виразно проявлялося у часи першого строку президентства Л.Кучми 
чи у перші два роки президентства В.Януковича. 

Не чужа ця ідея й УПЦ КП, проте принципово з інших причин – таким 
чином (і в цьому є певна логіка в аспекті ролі Помісної православної Церкви у 
становленні держави), вважали прихильники цієї ідеї, вдасться пришвидшити 
розбудову держави. Зокрема патріарх УПЦ КП Володимир (Романюк) заявляв, що 
«Я – за державну Церкву. Це необхідно, коли нація будується. Має бути 
фундамент, і в Україні ним має бути православ’я».379 В інших інтерв´ю патріарх 
Володимир був не менш радикальний: «Будь-які тлумачення, що, мовляв, усі 
конфесії мають бути рівними, що нам не потрібна державна Церква, мені просто 
незрозумілі. Я, наприклад, вважаю, що повинна Церква бути державною, якщо 
вже не де-юре, то де-факто […] наша державна влада не повинна реєструвати все 
підряд і казати: будьмо всі однакові, рівні перед законом […], нема такого в світі, 
щоб всюди були релігії рівні».380 

Наступник патріарха Володимира – патріарх Філарет роль держави бачить 
менш радикальною, але в рамках того ж таки дискурсу «національної держави» і 
«національної Церкви». Оскільки метою Держави є об´єднання суспільства і 
творення міцної держави, то Церква може надати державі у цьому суттєву 
допомогу. «Саме через об’єднання Українського Православ’я в єдину Помісну 
Церкву суспільство об’єднається в незалежну державу. … Ми закликаємо також і 
державу не стояти осторонь цього процесу – створювати сприятливі умови для 
об’єднання. Державні чинники мусять зрозуміти – без такого об’єднання не може 
бути міцної української держави».381 

У багатьох промовах ієрархії та програмних документах, прийнятих 
керівними структурами УПЦ КП наглошується, що умовою існування міцної 
держави є незалежна Церква (і нинішня анексія Криму та бойові дії на Донбасі 
підтверджують справедливість цього твердження), а відтак держава не повинна 
стояти осторонь проблеми конституювання Помісності православ´я в Україні. 
Тобто «процес державотворення і створення єдиної Української Помісної 
православної Церкви – нероздільні».382  

Така позиція дала підставу деяким науковцям стверджувати, що 
аргументаційна база УПЦ КП «обмежена національним наративом», «залежністю 

 

379 Інтерв’ю Патріарха УПЦ-КП Володимира (Романюка) //Вечірній Київ. – 1994. – 17 травня.  
380 Інтерв’ю Патріарха УПЦ-КП Володимира (Романюка) // Літературна Україна. – 1993. – 23 
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від підтримки держави» та «особистими амбіціями глави УПЦ КП».383 Інших 
аргументів для обґрунтування доцільності окремішнього існування УПЦ КП ці 
науковці, на жаль, не бачать, що виказує їх відверту промосковську позицію і 
несприйняття ідей як «національної Церкви», так і Української Помісної 
православної Церкви.  

Зрештою, подальша історія розвитку України (підтримка значною кількістю 
жителів Криму та Донбасу сепаратистських настроїв, що відбулося не без 
допомоги кліру УПЦ МП та їх біляцерковних організацій) підтвердила очевидну 
упередженість цих дослідників в оцінці базових засновків появи УПЦ КП. До 
речі, політика президента В.Януковича щодо УПЦ КП також спростувала міф про 
залежність цієї Церкви від підтримки держави – навіть у часи гонінь ця Церква 
зростала кількісно, оскільки її підтримала більшість української інтелігенції, 
особливо у районних містах.  

До речі, щодо проблеми Української Помісної ПЦ – автори цитованої 
монографії, аналізуючи проблемні питання помісності, частково фальсифікували 
факти. Наприклад, оголосили Президента Л.Кравчука прихильником ідеї «єдинної 
незалежної церкви»384 (чого у часи президентства Л.Кравчука не було – на посаді 
Президента він демонстративно самоусунувся від цієї тематики, віддавши її на 
відкуп своєму промосковськи налаштованому апарату). Л.Кучма поданий таким, 
що «уникав прямого втручання у релігійну-церковну сферу, прагнучи проведення 
політики «поділяй і владарюй».385 Хоча, насправді, саме Л.Кучма вперше на 
державному рівні проголосив нагальну необхідність реалізації ідеї єдиної 
Помісної православної Церкви в Україні386 тощо.  

В.Ющенко, ставши Президентом України, продовжував ідеї Л.Кучми щодо 
необхідності Помісної Церкви. Зокрема він наголошував, що «утворення єдиної 
Помісної православної Церкви є одним з найважливіших факторів самоозначення 
нашої нації, утвердження її ідентичності і єдності. У свідомості людей об’єднання 
православ’я тісно пов’язане з поняттям соборності нашої держави, її духовною 
цілісністю».387 Проте у В.Ющенка ідея помісності православ´я перейшла не лише 
на особистісний рівень («моєю мрією є створення в Україні єдиної Помісної 
Церкви»388), але й на рівень місійний – і кінцевою метою цієї місії бачився 
«єдиний у Христі народ України».389  

 

383 Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України. – К., 
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386 Саган О. Єдина Помісна Православна Церква. – К., 2016. – С. 13. 
387 Вступне слово Президента України Віктора Ющенка на зустрічі з членами Всеукраїнської 
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Відтак каденція президентства В.Ющенка стала своєрідною кульмінацією 
інструменталізації на найвищому державному рівні ідеї «національної Церкви», 
базовою складовою якої бачилася уже не лише об´єднане православ´я, але й, з 
подачі кардинала Л.Гузара,390 також і український греко-католицизм. Змішування 
цих контекстів, до речі, значно зашкодило ідеї православної помісності і лише 
додало аргументації московським адептам у їх критиці процесу виведення 
православних України УПЦ з-під юрисдикції Московського патріархату 
(показували як процес зради парвослав´ю). Окрім того, після заяв президентів 
Л.Кучми та В.Ющенка щодо необхідності Помісності православ´я в Україні, 
віруючі (і не лише православні) очікували якихось практичних кроків із реалізації 
заявленого «національного дискурсу».  

Проте на практиці ми побачили надто одновимірні, спрощені для 
розв’язання такого роду комплексних питань пропозиції. Їх суть зводилася до 
проведення помпезних ювілейних заходів, запрошення глав інших православних 
Церков та «пошуку» компромісних варіантів із примирення принципово різних за 
ставленням до української ідеї позицій. Зрозуміло, що політика «загравання» із 
Московським патріархатом в процесі конституювання Помісної ПЦ не могла 
принести нічого, окрім розчарування, що, до речі, поширилося й на соціальну 
сферу життя українців. 

Концепти «національної Церкви» та Помісної православної Церкви із 
приходом до влади Президента В.Януковича були не стільки виведені поза сферу 
державної політики, скільки заміщені на їх протилежність – демонстративні 
преференції УПЦ МП та її московському керівництву. В.Янукович не став 
приховувати особистісні уподобання і майже два роки не лише відверто лобіював 
інтереси УПЦ МП, але й намагався впливати на її політику, в т.ч. й здійснював 
спроби змінити керівництво Церкви кримінальними методами (щодо фактів тиску 
на митрополита Володимира та його оточення, у 2016 р. Генеральною 
прокуратурою України відкрито кримінальну справу).  

За президентства В.Януковича відбулася безпрецедентна в роки 
незалежності активізація діяльності Московської патріархії в Україні. Один із 
авторів концепції «русского мира» – Московський патріарх Кирил (Гундяєв) – 
активно долучився до пропаганди цих проімперських ідей в Україні. Відтак на 
українських теренах у православно-церковному та суспільно-політичному житті 
зіткнулися два протилежні за своєю направленністю концепти – «русского мира» 
та «національної Церкви». Це протистояння довгий час йшло із беззаперечним 
успіхом на боці «русского мира», в легітимізацію якого у часи президентства 
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В.Януковича було включено всі можливі адміністративні засоби (освітні 
програми та заходи на рівні Міністерства освіти та науки України, пропаганда, 
тиск на ЗМІ, кадрові чистки в СБУ, яку, до речі, очолив росіянин-силовик тощо) 
та практично відверто використовувалися всі доступні можливості УПЦ МП, аж 
до прямої політичної й антиукраїнської пропаганди у храмах.  

Проте анексія Криму та бойові дії на Донбасі поступово змінюють ваги 
терезів на користь концепту «національної Церкви». Влада знову повернулася до 
проблеми необхідності конституювання Помісної православної Церкви. Зокрема, 
Президент України П.Порошенко заявив на зустрічі із ієрархами 
Константинопольського патріархату (липень 2015 р.): «Український народ 
молиться, щоб єдність зійшла і в церковному житті, та вдалося зробити те, чого 
прагнуть усі українці, – створення Помісної української церкви. Для нас це є 
мрією, яка допоможе Україні бути об’єднаною і зберегти принципи та 
традиції».391  

Ці ідеї не викликають жодного сумніву у націонал-патріотичну та 
національно-культурницьку середовищі, а соціологічні дослідження показують 
ріст популярності ідеї Помісності православ´я в Україні. За даними 
соціологічного дослідження Центру Разумкова (листопад 2016 р.), 39,5% 
православних в Україні ідентифікують себе з УПЦ КП, а 23,3% – відносять себе 
до УПЦ МП. Серед тих опитаних, які вважають себе православними, 44,3% 
підтримують «необхідність створення в Україні «єдиної Помісної Православної 
Церкви, незалежної від інших церковних центрів за межами України», 25% – не 
підтримують цю ідею, а 30,7% – не визначились. 46,2% українців, які відносять 
себе до православних, підтримують «звернення Верховної Ради України до 
Вселенського патріарха Варфоломія із проханням надати автокефалію 
(незалежність) православній Церкві в Україні», 18,5% – не підтримують, а 35,3% 
– сказали, що їм важко відповісти.392  

Для порівняння зазначимо, що у 2013-2014 рр., відповідаючи на питання 
про необхідність Єдиної Помісної православної Церкви в Україні, 39% 
респондентів (від 24% на Заході й до 46% на Півдні) зізналися, що вони не 
знають, про що йдеться. Кількість упевнених в тому, що така Церква має бути 
створена, і тих, хто дотримується протилежної думки, були фактично однаковими 
– 21% і 22%, відповідно. 18% з цим питанням не визначилися.393 

                                                            

391 Порошенко П. «Єдина помісна православна церква допоможе єднанню країни» // Президент 
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Розглядаючи православ´я як чинник історії України саме в аспекті 
національної Церкви, мусимо зазначити, що, попри глибоке занурення у 
національну культуру, свідомість й традиції більшості населення (передусім поза 
теренами Західної України), загалом його роль як національної Церкви складна та 
суперечлива. Адже ми повинні зважати на понад три століття панування тут 
Московської патріархії із її чітким посилом до денаціоналізації українців. Відтак 
православній Церкві важко претендувати на універсальний статус національної 
Церкви – тут надто багато винятків у часі й просторі. 

Не стали винятком і часи нинішньої незалежності України. Бурхливий 
розвиток інституційної мережі православ´я всіх юрисдикцій на початку 90-х років 
минулого століття значно пригальмувався у перше десятиліття ХХІ століття. 
Загальні тенденції розвитку православ´я (відсоток недільних шкіл та рівень 
духовної освіти, кількість священичих і чернечих покликань, довіра до ієрархії у 
суспільстві, надмірний консерватизм тощо) засвідчують значні проблеми як у 
самовідтворенні православних Церков, так і у їх впливі на українське суспільство. 
Ось як це означує знаний релігієзнавець, професор А.Колодний: «Визнаємо те, що 
якщо у вітчизняному православ’ї не відбудеться докорінна зміна у всьому на 
подобу аджорнаменто в католицизмі, якщо воно не знайде внутрішні чинники 
вирішення своїх колізій і здолання своїх доцентричних прагнень, не навчиться 
жити в умовах демократичного суспільства, то за два-три покоління на теренах 
України воно стане тупиковою конфесією».394 

На цей «якісний» показник нинішнього розвитку православ´я в Україні 
накладається і «кількісний» – внутрішня диференційованість православної 
конфесії на кілька напрямів, три із яких є домінуючими на православному полі: 
УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ. В умовах не лише розділення, але й гострої 
конкуренції між собою (особливо – між проукраїнським та промосковським 
напрямами), зрозуміло, що православ´я наразі не може виступати духовним 
інтегратором соціуму. Суспільство очікує від цієї конфесії консолідації – в такому 
разі (і за умови паралельного вирішення внутрішніх проблем) воно має шанс 
залишитися домінуючою конфесією на теренах України.  

Проте бути домінуючою Церквою – це, в українських реаліях, ще не значить 
бути єдиною національною. В Україні уже сформувалися цілі регіони, де 
православні віруючі не складають більшості населення. У Західних областях 
України, наприклад, домінує Українська Греко-Католицька Церква, яка проявила 
значну активність у процесі творення і розбудови нинішньої незалежної України, 
має значний внесок у процеси її духовноого і культурноого відновлення. 
Національна за своєю суттю, ця Церква є регіональним явищем, незважаючи 
навіть на перенесення митрополичої катедри зі Львова до Києва. Крім того, в 
Церкві в останні десятиріччя відбуваються суттєві зрушення доктринального й 
інституційного характеру (загострення боротьби т.зв. «західників» та 
«восточників», існування церковних відколів тощо), що в першопричині сягає 

 

394 Колодний А. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і церква в контексті 
реалій сьогодення. – К., 1995. – С. 32.  



 
 

                                                           

проблеми з обстоюванням власних прав, викладених ще в «Артикулах, що 
належать до з’єднання з Римською Церквою».395 

Іншим великим регіоном, де потуги православ´я значно ослаблені, є Східна 
Україна. Попри намагання УПЦ МП задіяти адміністративний тиск проти 
поширення там УПЦ КП та УАПЦ, позиції Московського православ´я виглядають 
у перспективі одного-двох поколінь дуже примарними зовсім із інших причин. 
Тут у геометричній прогресії зростають протестантські й харизматичні організації 
різноманітної спрямованості. 

Таким чином, об’єктивно оцінюючи релігійну ситуацію в Україні, 
зазначимо, що переважна більшість Церков підтримують поступальний розвиток 
країни. Об´єктивно так склалося, що жодна з них не охоплює своїм впливом 
більшість населення, а тому не можу претендувати на роль єдиної національної 
Церкви. Не в останню чергу це є причиною того, що Україна чи не від початків 
своєї незалежності тримає курс на релігійний плюралізм, який (так вже 
об´єктивно склалося) накладається на плюралізм політичний й ідеологічний.  

Проте, звичайно, реалії життя кожної конкретної країни вносять свої 
корективи у цю ідеальну картину. Адже, як зазначає релігієзнавець С.Здіорук, 
«будь-яка поліконфесійність породжує спочатку латентні, а потім і відкриті 
конфлікти. І оскільки вони зумовлені фундаментальними віросповідними 
принципами, то остаточне їхнє розв’язання потрібно шукати на шляхах редукції 
відповідних принципів суперників чи опонентів іновірців аж до повної їхньої 
елімінації».396 В основі цієї боротьби ідея єдино істинної Церкви чи релігії, яка 
визначально закладена в кожному віровченні – без цього їм довелося б змінити 
свою сутність і зійти з арени суспільного життя.397  

Проте, попри релігійний контекст, ці міжконфесійні/міжцерковні конфлікти 
«за єдиноістинність», як зазначає релігієзнавець М.Бабій, «часто-густо мають 
етнічне забарвлення», оскільки виникають на тлі т.зв. «кризи ідентичності».398 А 
тому, «коли ми говоримо про міжконфесійні відносини, то цілком логічно треба 
сказати насамперед про відносини, взаємодію конфесійних, етнічних чи 
етноконфесійних ідентичностей у їх особистісному або спільнотному вияві».399 
Відтак «причинною базою міжконфесійної конфліктогенності» завжди є і 
«відсутність реальних можливостей повноцінної віросповідної та етнокультурної 
самореалізації».400  

 

395 Артикули, що належать до з’єднання з Римською Церквою // Берестейська унія (1596-1996). 
Статті й матеріали /Редкол. М.Гайковський, В.Гаюк, О.Гринів, Я.Дашкевич та ін. – Л.: «Логос», 
1996. 
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Нині навіть у наукових статтях друкується багато спекуляцій на тему «одна 
держава — одна Церква». Втягування у цю дискусію відбувається на основі 
аналізу ролі духовного потенціалу певних конфесій в історії розвитку народів 
світу (синтоїзм, індуїзм, іудаїзм тощо). Відтак, прихильники православного 
віровчення вважають, що й православ´я в Україні має мати особливу, об´єднуючу 
місію, що, з іншого боку, надасть йому (православ´ю) особливий статус. Ми 
розцінюємо такий підхід як спекулятивний і такий, що більше шкодить як країні, 
так і православ´ю в Україні. Адже українці як цілісне етнонаціональне утворення 
не віднайшли себе в жодній із конфесій, залишаючись поліконфесійним народом, 
де, як вже зазначалося, жодна із конфесій повною мірою не охоплює всього 
розмаїття національно-культурного буття народу. 

Про це ж йдеться і у чинному законодавстві України. Зокрема у 
Конституції401 та Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації»,402 
де гарантується рівноправність усіх релігій і право громадян сповідувати будь-яку 
віру. Зокрема ст. 35 Основного Закону зазначає: «Кожен має право на свободу 
світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку 
релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи 
колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність... 
Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова».403 

Базуючись на сказаному, сучасні українські релігієзнавці визначають 
головні складові поняття «національна Церква». Зокрема один із перших в 
Україні дослідників феномену національної Церкви С.Здіорук, виходячи із 
дослідження взаємовпливу етнічного й релігійного в історії людства, природи 
феномену етноконфесійної специфіки релігії та законів логіки, дуже слушно 
зауважив, що таке поняття (згідно з законом достатньої основи) має відображати 
мінімум п’ять визначальних параметрів: історичний; географічний; 
етнокультурний; політичний; демографічний.404 Професор А.Колодний цілком 
слушно додає до цих параметрів ще й лінгвістичний та праксеологічний.405  

На основі цих розмірковувань, С.Здіорук та А.Колодний дають дефініцію 
поняття «національна Церква», з якою ми цілком погоджуємося: «Національною 
Церквою постає Церква будь-якої конфесії, яка функціонує в певний історичний 
період і, спираючись на свою традицію і набувши етноконфесійної специфіки, 
сприяє поступові етнокультури, самосвідомості й державницького менталітету 
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певної нації, користується національною мовою як богослужбовою та має значний 
рівень поширення серед населення певної країни чи територіального регіону».406 
Зазначимо, що поняття «національна Церква» не синонімічне поняттю 
«національна релігія». В Україні це особливо добре видно – в межах однієї 
конфесії існують протилежні за своєю ідеологією (україно- та 
московськоцентричні) православні Церкви.  

Висновки українських вчених близькі до напрацювань знаного 
американського соціолога Едуарда-Альберта Шілза, який суспільством вважав 
об´єднання, що відповідає таким критеріям: існування його як елемента більшої 
системи; ідентифікація з певною територією; наявність власної назви та історії; 
укладення шлюбів між представниками даного об´єднання (суспільства); 
поповнення за рахунок дітей, які визнані представниками цього суспільства; 
існування його у тривалішому часі, ніж середня тривалість життя окремого 
індивіда; єдність загальної системи цінностей (традицій, звичаїв, норм, законів, 
правил тощо – в т.ч., очевидно, й релігійних переконань – О.С.). Усе це дає змогу, 
вважав вчений, трактувати суспільство як соціальну систему. Кожен з цих 
елементів соціальної системи перебуває у взаємозв´язках з іншими, займає 
специфічне місце та відіграє певну роль у ній.407 Як бачимо, висновки 
А.Колодного та С.Здіорука цілком суголосні загальному контексту розвитку 
світової наукової думки щодо соціальних спільнот. 

Формування національних Церков «не має нічого спільного з конфесійно-
церковною автаркією чи релігійним шовінізмом», - справедливо вважає 
С.Здіорук. Адже «поліконфесійність держав та націй є об’єктивною реальністю, 
якій, до речі, не важко знайти навіть догматично-канонічне обґрунтування ( Бут. 
10:5; Дії. 2:4; Перше послання до коринфян ап. Павла, 14: 6, 9, 14, 19; Пр. св. ап. 
34-35; Пр. 5,6,15,16 І Всел. Соб.; пр. 5,17 IV Всел. Соб.; Пр. 9,13,22 Антиох., пр.3 
Сардикійського, пр.59 Карфагенського Помісних Соборів та ін.».408 Професор 
А.Колодний пояснює це ще й тим, що «національна ідентичність є данністю 
природного порядку людського існування», а релігія «покликана формувати у 
представників певних етносів осмислене уявлення про їх національну 
ідентичність, захищати її».409 

Цілком слушно А.Колодний вводить і розрізнення між поняттями 
«національна Церква» і «Церкви чи релігійні організації національної 
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орієнтованості»: «національною в Україні постає не та церква, яка використовує у 
своїй назві щось від корінного етносу (наприклад, Українська ПЦ, що в 
юрисдикції Московського патріархату), не та, що функціонує на його рідній землі 
чи має порівняно тривалу тут історію. Якщо церква ігнорує в своїй діяльності 
мову корінного етносу, всеціло підпорядкована у всьому зарубіжному центру, що 
нехтує наші національні інтереси, а то й працює проти української суверенності, 
то вона не є українською національною навіть за умови належності значної 
кількості її парафіян до українського етносу».410 Відтак «національною» 
вважається автором та Церква, яка «несе національну ідею – незалежність країни, 
сприяє розвитку і збереженню нашої національної культури, зокрема української 
мови, репрезентує в різних релігійних центрах та інституціях, у тому числі й в 
центрі своєї юрисдикції, нашу суверенну державу».411  

За цими критеріями до «національних релігійних об’єднань» А.Колодний 
слушно відносить УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ, а також Українську лютеранську 
церкву та різноманітні етноспільноти українських неоязичників.412 До Церков чи 
релігійних організацій національної орієнтованості можна віднести деякі 
мусульманські організації, особливо ті, які опікуються етносом-автохтоном – 
кримськими татарами. Своя релігія допомагає єднанню караїмів і кримчаків. 
Активно працює на утвердження російської самосвідомості у своїх вірних і 
«російські» Церкви (старообрядці, істинно-православні течії, Московський 
патріархат. 

Відтак «національна Церква» зовсім не означає «єдина» для всієї нації (про 
що вже йшлося) і, звичайно, не є аналогом національно-державної релігії, хоча 
остання може формувати національну Церкву. А тому нація може мати кілька 
конфесій/Церков, які об’єктивно сприяють її збереженню, самовідтворенню і 
поступу та відповідають вказаним критеріям національної Церкви. 

Розуміння суті «національної Церкви» та її соціальної природи важливе для 
українського суспільства, оскільки нині часто відбувається підміна понять, коли 
та чи інша Церква самопроголошуються національною лише за розміщенням на 
певній території чи через окремі проповіді українською мовою. Проте, як показує 
теорія та практика, цього ще далеко не достатньо.  

Осмислення українськими православними віруючими проблеми 
національної Церкви, на наш погляд, допоможе врегулюванню відносин між 
трьома найкрупнішими православними юрисдикціями в Україні (УПЦ КП, УПЦ 
МП та УАПЦ) – стимулюватиме до об’єднання віруючих у Помісній Українській 
Православній Церкві з канонічно довершеною структурою самоуправління зі 
статусом Патріархату. Як переконує світова практика, власні помісні православні 
Церкви позитивно впливають на зміцнення внутрішньо- й зовнішньополітичних 
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позицій держав. Адже це дає можливість нації входити в різні міжнародні 
релігійні центри і виражати там інтереси своєї національної держави і водночас 
обороняти свій національний духовний простір від зовнішньої агресії на нього з 
боку чужоземних конфесій і Церков, суттєво допомагає усвідомленню нацією 
саме своєї самоцінності й самодостатності. Глибоке розуміння цього факту є і в 
керівних структурах Української Держави – практично всі Президенти України, 
Верховна Рада та Кабінет Міністрів неодноразово висловлювали свою підтримку 
цієї ідеї.  

З іншого боку, ми повинні також бути свідомими того, що будь-яка 
демократія зазнає невдачі, коли громадяни не вірять, що за їхню країну варто 
боротися.413 На жаль, одна із найкрупніших Церков України – УПЦ Московського 
патріархату – докладає значних зусиль для розповсюдження цієї зневіри у свою 
країну, її перспективу (не лише європейську, але й будь-яку позитивну), вагомість 
культури, досягнень тощо. Аспект «національної Церкви» дозволяє зрозуміти 
причину такої позиції і, що важливо, застосувати відповідні заходи протидії. В 
цьому аспекті важливим є фактор просвітницької роботи (лекції, брошури, 
семінари тощо) щодо вказаної проблематики. До цієї роботи повинні бути 
залучені як відповідні державні структури, так і громадські інституції.  

Наприкінці зазначимо, що кожна нація, згідно Паризької хартії для нової 
Європи (1990 рік), інших міжнародних правових документів, має право на свою 
релігійну самобутність, вираження, збереження і розвиток своїх особливих 
традицій і звичаїв. Держава повинна створювати умови для такого розвитку і, 
зокрема усувати наслідки насильницької асиміляції українців в чужу для них 
церковну традицію, зокрема сприяти відродженню вітчизняної самобутності, в 
т.ч. й шляхом прийняття певних законодавчих актів, як це роблять багато країн у 
Європі. В усвідомленні цієї самобутності значно допоможуть знання про теорію і 
практику існування «національних Церков».  

 
 

4.3. Релігійний чинник в українському державотворенні 
та формуванні громадянського суспільства 

 
Світовий досвід свідчить, що релігія (Церква) здатна бути серйозною 

націєтворчою силою не завдяки поглибленню відчуження між інорелігійними 
спільнотами, а передусім як чинник політичної й культурної мобілізації. Причому 
релігія (Церква) надає політиці морального підґрунтя, збагачує її 
фундаментальними цінностями справедливості, свободи, відповідальності, 
солідарності, взаємоповаги, рівноправності тощо. Ці фундаментальні цінності є 
також і основою громадянського суспільства, яке покликане передусім відстояти 
принцип рівності усіх перед законом та рівноправності усіх дієвих суб´єктів 
співжиття.  
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Відтак, національний характер Церкви (про що йшлося у попередньому 
параграфі) реалізується не тільки через її підтримку національної культури, 
передусім мови, а й завдяки усвідомленню особливої відповідальності Церкви за 
долю народу/нації і впливу на розвиток останньої. Причому цей вплив не є 
постійним, але, на нашу думку, часто був/є вирішальним на зламних етапах нашої 
історії (наприклад, «Помаранчевий Майдан» та «Революція гідності»). А, оскільки 
процес творення української нації триває, і він, за словами французького 
філософа та історика Ернеста Ренана, є щоденним плебісцитом щодо того, бути 
чи не бути нації і якою їй бути, то у цьому плебісциті роль релігії (швидше – її 
інституйованих й конфесіоналізованих форм) важко переоцінити.  

Оскільки ані релігія, ані народ/нація не є застиглими сутностями, то їх 
взаємовплив не залишається незмінним протягом різних періодів розвитку. Відтак 
ми повинні диференційовано підходити до ролі релігійного чинника в історії 
українського державотворення. Проблемою, що часто породжує неоднозначність 
оцінок, є суб‘єктивізм в оцінці явищ – його позитивне чи негативне сприйняття 
часто залежить не лише від конфесії експерта, але й від його політичної 
налаштованості. Наприклад, важко заперечити факт впливу (на нашу думку – 
вирішального!) релігійного чинника на формування (й реалізацію) ідеї об‘єднання 
України із «єдиновірною» Московією у 1654 році.  

Оцінки цього об´єднання нині полярно різняться – від «успіху дипломатії 
Б.Хмельницького» до «жахливої стратегічної помилки». Хоча, на наш погляд, є й 
об´єктивні критерії оцінки будь-якої події на процес державотворення – це аналіз 
впливу події на розвиток всіх складових державності, базовими із яких ми 
вважаємо мову й культуру. Тому й оцінка згаданих т.зв. Переяславських угод 
1654 р. має бути однозначна – йдеться про фактично різноманітні форми 
трьохсотлітнього нищення українського народу, його культури та мови. 

З часу проголошення незалежності України відбуваються постійні кризи 
довіри населення не лише до виконавчої гілки влади (політика якої безпосередньо 
впливає на матеріальне становище людей), а й до всіх політико-правових 
інститутів країни. На цьому фоні спостерігається стабільно висока довіра 
суспільства до інституту Церкви. Наприклад, у листопаді 2016 р. Церкві довіряли 
76,2% українців. Причому владні органи не входили навіть у п´ятірку перших 
позицій. На другому місці за рівнем довіри волонтери (51,4%), третьому – Збройні 
Сили України (45,8%) і т.п.414 Тенденція високої довіри українців до Церкви 
(проте із різним рівнем відсотків), спостерігається і в інші роки незалежності 
України. 

З іншого боку, високий рівень довіри суспільства до Церков та релігійних 
організацій провокує деяких політиків (чи навіть політичні сили загалом) 
використати релігію у свої цілях (легітимізація, підняття рейтингу тощо). Проте 
не можна сказати, що процес цей однобічний – деякі Церкви, як свідчить історія, 

 

414 Українці найбільше довіряють Церкві, не довіряють владі, опозиції та ЗМІ // РІСУ. – 17 
листопада 2016. Електронний ресурс. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/all_ 
news/community/social_questioning/65150/ 
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також не проти отримати доступ до політичного ресурсу (депутатство різних 
рівнів, розподіл бюджетних коштів, уникнення відповідальності тощо).  

Відтак в Україні еволюційно склалися різні аспекти впливу релігійних 
чинників на державотворчі процеси та формування громадянського суспільства. 
Передусім відзначимо інструменталізацію релігії політичними силами різних 
політичних спектрів (суспільно-політичний інструментарій Церков хоча й дещо 
обмежений, а інколи навіть не ефективний в досягненні швидких результатів, 
проте незамінний у довгостроковій стратегії, а саме у прищепленні необхідних 
ідей, переконань, наприклад, підростаючому поколінню чи якійсь іншій цільовій 
аудиторії) і тісне переплетіння в окремих релігійних організаціях релігійного та 
етнічного чинників. Останнє особливо чітко проявляється у діяльності 
біляцерковних організацій, що діють як з благословення церковної ієрархії, так і 
без нього. 

Зважаючи на чисельність в Україні кліру (т.зв. «білого» й «чорного» 
духовенства, притчу, проповідників, місіонерів тощо), а також членів братств, 
місій, орденів і т.п., різних Церков і релігійних напрямів, їх соціальну активність, 
вважаємо, що важливим чинником державотворення є розвиток 
самоідентифікаційних процесів у релігійних середовищах. Ці процеси можуть і 
повинні бути контрольовані державою (через цензуру суспільних предметів, що 
читаються у духовних навчальних закладах, реакцію на ті чи інші виступи, 
вчинки кліру тощо). Відсутність реакції суспільства і силових структур держави 
на приклади зради та не патріотичної поведінки кліриків та релігійного притчу 
(прикладів цього достатньо багато, наприклад, щодо кліриків УПЦ МП чи деяких 
протестантських Церков у 2014-2016 роках) породжує апатію і зневіру у 
суспільстві. З іншого боку – це стимул до розвитку громадянського суспільства, 
залучення суспільно і соціально активних особистостей, передусім із числа 
віруючих, до конструктивних змін у релігійному середовищі, уникнення 
спекуляцій з боку Церков і застосування ними політики подвійних стандартів. 

Із попереднім чинником тісно пов´язаний і наступний – впливи закордонних 
політичних, національних та релігійних центрів на суспільно-політичну й 
економічну ситуацію в Україні завдяки використанню релігійно-церковних 
каналів. Про небезпеку цього фактору експерти та науковці пишуть вже не один 
рік. Цей фактор багатогранний і розшаровується на кілька важливих складових:  

- доктринальна (виступи та інтерв´ю вищої ієрархії та впливових кліриків 
Церков, особливо наглядно це проявляється у акціях представників Московської 
патріархії; постанови та рішення Соборів, Синодів чи інших вищих церковних 
керівних органів; богословські статті, коментарі, інтерпретації святих текстів 
тощо),  

- інформаційна (задіювання у поширенні певної інформації церковних та 
біляцерковних ЗМІ, Інтернет-сайтів, створення специфічних інформприводів, 
проведення Круглих столів, конференцій тощо),  

- кадрова (призначення довірених осіб із-за меж України на відповідальні 
посади у Церквах та біляцерковних громадських організаціях; відрядження із 



 
 

                                                           

України проукраїнських кліриків та богословів, корегування освітнього процесу в 
духовних навчальних закладах тощо).  

Прикладів такої діяльності закордонних центрів щодо України достатньо. 
Найбільш системно і агресивно це проявляється у діяльності Московського 
патріархату, проте не слід забувати і про Румунську православну Церкву, яка 
навіть створила на території України три свої єпархії (що навіть з точки зору 
православної еклезіології є нонсенсом), чи про ісламські релігійні і національні 
центри, окремі ініціативи Ватикану тощо.  

Враховуючи викладене, можемо зробити попередній висновок про те, що 
релігійний фактор може також виступати (і часто виступає!) деструктивно щодо 
процесів національної консолідації, у державотворчих процесах та формуванні 
громадянського суспільства сучасної України. І це стосується не лише Церков, які 
вороже налаштовані щодо української ідеї, державності чи культури. Окремі 
політичні сили (і навіть владні структури) часто надто захоплюються 
ангажуванням у свої проекти релігійного чинника, провокують представників 
Церков та релігійних організацій до участі у конкурентній боротьбі за доступ до 
владних ресурсів, що об´єктивно втягує їх у політичні процеси (лобізм політичних 
законопроектів, участь у виборчих перегонах, агітація за ті чи інші політичні сили 
тощо).  

При цьому політики наче «забувають» про об´єктивний характер 
міжцерковного протистояння (кожна із Церков вважає лише себе єдиноістинною і 
такою, що дарує спасіння). А тому долучення до цього протистояння 
владних/політичних ресурсів не може не продукувати якщо не нові 
міжрелігійні/міжцерковні конфлікти, то, принаймні, збільшувати суспільну 
напругу та породжувати нові негації в українському суспільно-політичному 
житті. Більше того, як справедливо зауважує професор А.Колодний, «загравання з 
Церквою, яке спостерігається у нас на різних рівнях влади, свідчить не про високу 
духовність останньої, а навпаки – її духовну злиденність і світоглядний 
примітив».415  

Яким чином згадані чинники спрацьовують в Україні? Розглянемо 
детальніше на прикладі найбільших конфесій країни.  

З перших років незалежності України великі надії як на ідейного провідника 
народу покладалися віруючими на Церкви, передусім православну. І ці сподівання 
мали під собою реальне підґрунтя, про що свідчив досвід сусідніх країн. 
Найяскравішим прикладом могла слугувати Польща, де католицька Церква з 
початку 80-х років ХХ ст. стала провідником у боротьбі з тоталітарним 
комуністичним режимом і до сьогодні залишається найвищим моральним 
авторитетом для населення.  

До речі, іншим – протилежним прикладом впливу Церкви на процеси 
національної інтеграції могла б стати Російська Федерація. Якщо у Польщі 
домінуюча Церква стала промотором якісних змін у державі, то вікові традиції 
Російської православної Церкви бути ідейною опорою держави і надалі дають 

 

415 Колодний А.М. Історіософія релігій. Монографія. – К.: УАР, 2013 – С. 381.  



 
 

взнаки – важко переживши зміну режиму (радянсько-соціалістичного на 
капіталістичний), вищі ієрархи Московського патріархату стали ідеологами 
переплетення державницької, національної й релігійної ідеї в Росії, фактично 
повертаючись до вже призабутої у радянські часи формули графа С.Уварова: 
«Самодержавие. Православие. Народность». 

Православно-імперська спадщина не може не впливати на ситуацію в 
Україні і в часи незалежності. Перетворення православ´я у часи Російської імперії 
не лише у державну Церкву, але й активно функціонуючий ідеологічний інститут 
(із державницькими функціями на кшталт русифікації чи визначення політичної 
надійності), мало для України своїм наслідком не лише русифікацію населення і 
«викачку мізків» в крупні міста Росії. Спостерігався й ефект втрати православ´ям 
свого авторитету, який тодішня влада намагалася утримувати насильницькими 
методами, оголошуючи «підозрілими» і «ненадійними» всіх не православних.  

Тісна співпраця царської влади та православної Церкви стала фактором 
справедливої недовіри українських революціонерів 1917-1918 років до 
православних кліриків. І дійсно – фактично всі єпископи та більшість тогочасного 
православного кліру не підтримали українську визвольну боротьбу. Сформований 
автокефальний рух отримав кадрове поповнення «із народу», проте був швидко 
розгромлений більшовиками, а реабілітована після 1943 року Російська 
православна Церква аж до розвалу Радянського Союзу тісно співпрацювала із 
атеїстичними за формою і антиклерикальними за суттю радянськими силовими 
структурами. 

Демонтаж в Україні тоталітарної системи, який триває й досі, складає 
враження, що православ´я (релігійний чинник загалом) перестало відігравати 
якусь роль у розвитку політичної, економічної, гуманітарної ситуації в Україні, 
впливати на державотворчі процеси і розвиток тут громадянського суспільства. 
Чи так це? 

Значний функціональний вияв релігійного фактору (переважно 
православний автокефальний та греко-католицький чинники) як державотворчої 
інституції був відчутний на початку 90-х років минулого століття, на початках 
становлення незалежної Української держави. Перш за все відзначимо 
православ´я і не лише у знаному аспекті автокефального руху, який почав 
відновлюватися на теренах України вже наприкінці 80-х років ХХ ст., але й 
Київської митрополії Московської патріархії, на той час ще не розділеної. 

На наш погляд, науковцями недооцінено роль ініційованого митрополитом 
Київським і Галицьким Філаретом Денисенком Помісного Собору Української 
ПЦ 1-3 листопада 1991 р. у становленні і визнанні незалежності України. 
Розглянувши питання про автокефалію УПЦ, Собор прийняв «Визначення Собору 
УПЦ з питання повної самостійності УПЦ», у якому сказано, що проголошення 
незалежності української держави вимагає від Української ПЦ нового статусу. І 
таким статусом повинна бути повна самостійність і незалежність, тобто 
автокефалія. Дарування автокефалії Українській ПЦ сприятиме укріпленню 
єдності православ’я в Україні, слугуватиме згуртуванню громадян усіх 
національностей, які проживають в Україні, і тим самим робитиме внесок в 



 
 

укріплення єдності всього українського народу. Саме у визначенні Собору 
зазначалася відома максима «незалежна Церква у незалежній державі є канонічно 
виправданою та історично неминучою».416 Рішення собору були підтримані всіма 
його делегатами, у тому числі й тодішнім єпископатом УПЦ. Жодне з цих рішень 
Московською патріархією не було опротестоване.  

Зважаючи на домінуючу в Україні на початку 90-х років ХХ ст. кількість 
прихильників УПЦ Московського патріархату та авторитет цієї Церкви, можемо 
зробити висновок про те, що «Визначення» Помісного Собору 1-3 листопада 1991 
р. мало суттєвий вплив на результати референдуму 1 грудня 1991 року.417 На 
питання референдуму: «Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення незалежності 
України?», як відомо, більшість громадян України висловилися позитивно. Із 
31,89 млн. (84,18%) жителів України, які взяли участь у референдумі, 28,8 млн. 
(90,32%) проголосували «за». І саме після референдуму почався процес 
дипломатичного визнання України як незалежної політичної держави. До того 
часу ще були спроби Росії (як і у 1917-1918 роках) та інших великих країн 
утримати Україну у лоні якоїсь видозміни Радянського Союзу на кшталт 
Співдружності Незалежних Держав.  

Після Помісного Собору УЦП МП 1991 р. та референдуму 1 грудня 1991 
року фактично був запущений канонічний механізм (відповідно 34 ап. пр.) 
проголошення автокефалії в Україні. Ідея автокефалії Українського православ‘я 
почала набувати все більше прихильників. Навіть у Верховній Раді у 1995 р. у 
було створено депутатське об’єднання «За Помісну Церкву», яке у різному складі 
та з різними назвами існувало у більшості скликань цього виборного органу. До 
речі, міжфракційне депутатське об‘єднання «За єдину Українську Помісну 
Православну Церкву» (очолює нардеп Володимир Ар‘єв) створене і у Верховній 
Раді восьмого скликання. 

Чому питання автокефалії/помісності православ´я в Україні важливе у 
державотворчому процесі? Боротьба українців за церковну незалежність та 
автокефалію православної Церкви завжди мала не лише релігійний, але й 
національний та політичний зміст, була однією із форм його національно-
державницького самоутвердження. Експерти цілком справедливо називають 
православну автокефалію важливим етапом українського державотворення: 
«Якщо в нас включиться цей духовний механізм, то остаточно закінчиться 
перший етап державотворення, буде держава, яка ніколи не увіллється в жодні 
«союзи». Почне формуватися нація на основі ментальної єдності… Більш 
уніфікованої, ніж православ’я, основи для об’єднання нації просто не 
придумаєш».418  
                                                            

416 Див.: Собор Украинской Православной Церкви 1-3 ноября 1991 г. – К.: Изд. Украинской 
Православной Церкви, 1992. – С. 45-50.  
417 Див.: Преловська І. Помісний Собор Української Православної Церкви 1-3 листопада 1991 
року: передумови та наслідки // Православ´я в Україні. Зб. мат. VI Міжнародної наукової 
конференції. – К.: КПБА, 2016 – С. 429-439.  
418 Сльози патріотизму на очах прагматика. Інтерв´ю із Л.Григорович // День. – 2000. – 10 
серпня. 



 
 

                                                           

До цього можна додати той факт, що саме православні мають найбільше 
т.зв. «біляцерковних» громадських організацій (місій, братств),419 а, відтак, 
мережу мирянських організацій, які можуть як формувати громадську думку, так і 
організовувати людей на протестні акції. На жаль, давні українські традиції 
православних братств, які сформували у XVII ст. на теренах України т.зв. «рух 
посполитих», що десь близький до того, що ми називаємо громадянським 
суспільством, в нинішній країні відновлюються дуже повільно. Хоча певні 
позитивні зрушення є. Наприклад, дослідник Ю.Борейко відзначає, що «більшість 
православних братств, відстоюючи ортодоксальні положення й залишаючись на 
консервативних позиціях», позитивно реагують на суспільні зміни, включаються 
у процес змін у суспільстві.420  

Проте ми не повинні забувати й про т.зв. «політичне православ´я», яке 
характерне лише для УПЦ МП й існує саме у формі братств та місій. Воно є 
явищем настільки деструктивним у Церкві та у процесі розбудови незалежної 
України, що навіть отримало офіційне засудження на Архиєрейському Соборі 
УПЦ МП 21 грудня 2007 р. та на Синоді 11 листопада 2008 року. Як зазначив 
тодішній Предстоятель УПЦ МП митрополит Володимир, «деякі суспільні 
організації, що позиціонували себе як православні, фактично пропагували 
політичні ідеї».421  

Чому Московська патріархія та єпископат УПЦ МП так різко виступають 
проти української влади та державності України загалом? Адже навіть учасники 
скандального (скликаного із порушенням діючого Статуту УПЦ МП) 
Архиєрейського Собору, який відбувся у м.Харкові 27 травня 1992 р., у своєму 
листі до тодішнього Президента України Л.Кравчука писали, що вони одностайно 
«схвалюють і підтримують устремління Української православної пастви до 
повної незалежності», і здійснять всі заходи, щоб вирішити «це життєве питання 
нашої Церкви».422 Проте на практиці практично всі фігуранти Харківського 
Собору діяли і діють протилежним чином. 

Справа в тому, що УПЦ МП – складова і поки що невід´ємна частина 
Московського патріархату. А відтак вона керується всіма рішеннями Помісних та 
Архиєрейських Соборів, які скликає Московський патріарх. У серпні 2000 р. на 

 

419 На 01.01.2016 р., наприклад, в Україні діяли 45 православних братств, 8 католицьких і 3 
протестантських. Див.: Дані Департаменту у справах релігій та національностей Міністерства 
культури України. Форма 1. Звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні станом 
на 01.01.2016 р. // Електронний ресурс. Режим доступу: 
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Архиєрейському Соборі РПЦ були прийняті «Основи соціальної концепції 
Русскої Православної Церкви», п.5 Розділу ІІІ якої формулюється ставлення 
Церкви до держави. Зокрема допускається, за певних умов, «відмова державі у 
послуху».423 Саме тому в проповідях, інтерв´ю та статтях багатьох кліриків 
Московської патріархії, включаючи й Московського патріарха, прослідковуються 
постійні спроби подати події в Україні як «переворот», «захоплення влади 
хунтою» тощо.424  

Таким чином здійснюється т.зв. «підводка» подій під означення Соціальної 
доктрини Руської ПЦ для подальшого обґрунтування протидії кліру та вірних 
Московської патріархії владі в Україні. А арсенал засобів такої протидії достатньо 
великий: «закликати народ застосовувати механізми народовладдя для зміни 
законодавства чи перегляду рішень влади; звертатися у міжнародні інстанції до 
світової громадської думки; звертатися до своїх чад із закликом до мирного 
громадянського непослуху».425 Як бачимо, в Україні Московська патріархія 
успішно здійснює цей, виписаний у своїй Соціальній концепції сценарій, та додає 
багато інших, не менш радикальних, засобів. Зокрема, підбурення віруючих до 
протестних акцій проти діючої влади, поширення зневіри у власну країну, її 
економіку, військо, розповсюдження чуток про якісь «каральні акції» Збройних 
сил України. УПЦ МП зі всіх сил намагається подати будь-яку критику чи 
протести громадськості проти антидержавних дій своїх кліриків як «репресії та 
гоніння», звертається із цими надуманими «фактами» у міжнародні інстанції.  

Проте православ´я – не єдина конфесія, яка суттєво впливає на процес 
українського державотворення та формування громадянського суспільства. Не 
можна недооцінювати в цьому аспекті вже згаданих українських греко-католиків, 
а також окремі протестантські течії та язичників – фактично ті течії, які експерти 
визначають як національні. Власне, одним із об´єктивних індикаторів відношення 
тієї чи іншої Церкви чи релігійно течії до означених проблем є їх участь 
(сприйняття) Помаранчевого Майдану та Революції Гідності. 

Проблематика українського державотворення і формування громадянського 
суспільства турбує, наприклад, Греко-Католицьку Церкву та її провідників вже 

 

423 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Церковь на рубеже 
веков. Юбилейный Архиерейский Собор Московской Патриархии. Документы и материалы. – 
Санкт-Петербург: Царское дело, 2001.- С. 85. 
424 Див., напр.: Московский патриарх пугает Украину расколом и осуждает священников на 
Майдане // Іpress.ua. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://ipress. ua/ru/news/ 
moskovskyy_patryarh_pugaet_ukraynu_raskolom_y_osuzhdaet_ svyashchennykov_na_ maydane 
43838.html; Майдан глазами патриарха Кирилла // Релігія в Україні. – Електронний ресурс. 
Режим доступу: http://www.religion.in.ua/main/daycomment/24963-majdan-glazami-patriarxa-
kirilla.html; Патриарх Кирилл осудил Майдан как «революционный бунт» // Ютуб. – 
Електронний ресурс. Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=_l-xEJTm2Ys; Фролов 
Кирилл. Причины и смыслы антицерковного террора киевской хунты // Антифашыст. – 
Електронний ресурс. Режим доступу:http:// antifashist.com/item/prichiny-i-smysly-anticerkovnogo-
terrora-kievskoj-hunty.html та ін. 
425 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви // Русская Церковь на рубеже 
веков. – Санкт-Петербург, 2001.- С. 85. 
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кілька століть.426 Вони, як і ієрархія Римо-Католицької Церкви, значну увагу 
звертають на донесення своєї позиції (в т.ч. й із суспільно-політичних питань) до 
віруючих.427 З часу відновлення структур УГКЦ на теренах України 
спостерігається активне включення її провідників та віруючих у процеси 
державотворення і проголошення незалежності країни.428  

Її очільники питання відношення українських віруючих до власної 
державності ставлять як ніхто категорично: не любов до Батьківщини – то не 
любов до Бога.429 Можна навести десятки документів, прийнятих проводом УГКЦ 
з приводу політичних подій в Україні від початків незалежності. Їх метою є 
вплинути (покращити) на політичну ситуацію в країні430 та спонукати до 
суспільної (соціальної) активності громадські інституції, віруючих Церкви та 
народ країни загалом.431 Причому, як свідчать наукові дослідження, в УГКЦ (як, 
частково, і в УПЦ КП) відбуваєтся навіть включення вчення у сферу суспільно-

 

426 Дет. див.: Панфілова Т. Роль Греко-католицької церкви та її духовенства у формуванні й 
діяльності структур громадянського суспільства Галичини (ХІХ-ХХ ст.) // Історичні студії 
Східноєвропейського нац. Ун-ту ім.Л.Українки.– 2014.– Вип.11-12.– С. 24-30; Волинець О. 
Українська греко-католицька церква і держава: теорія та практика взаємодії. – Львів, 2007; 
Васьків А. Українська греко-католицька Церква в системі формування сучасної політичної 
свідомості // Історія релігій в Україні: праці ХІІ Міжнар. наук. конф. (Львів, 20–24 травня 2002 
р.).– Львів, 2002.– Кн.2.– С. 80–85 та ін.  
427 Церква і соціальна комунікація. Найголовніші документи Католицької Церкви про пресу. 
Радіо, телебачення, Інтернет ат інші медіа (1936-2003). – Львів: Вид-во УКУ, 2004. – 440 с. 
428 Звернення владик УГКЦ з нагоди Проведення референдуму 1 грудня 1991 р. // Соціяльно 
зорієнтовані документи УГКЦ (1989–2008) (Джерела християнського суспільного вчення та 
служіння. – Львів: Вид-во УКУ, 2008. – C.– 51. 
429 Гузар Л. Хто не любить України – той не любить Бога // CREDO.– 2014.– Електронний 
ресурс. Режим доступу: http://www.credoua.org/2014/11/125984; Звернення з’їзду мирян УГКЦ 
«Відповідальність вірних за Церкву і державу» до Президента України Віктора Ющенка // 
РІСУ.– 2006. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/ church_ 
doc/ugcc_doc/33929 
430 Греко-католицька церква закликала виборців не продавати голоси // ВВС: Україна.– 2012. – 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2012/07/ 
120727_ek_church_election; Гузар Л. Вибори і гречка // CREDO.– 2015. – Електронний ресурс. 
Режим доступу : http://www.credo-ua.org/2015/10/144017; Гузар Л. Маємо сумлінно і 
відповідально не тільки критикувати владу, але й її обирати і контролювати // CREDO.– 2014.– 
Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.credo-ua.org/2014/07/120389. 
431 Звернення Синоду Єпископів Києво-Галицької Митрополії УГКЦ до вірних та всіх людей 
доброї волі щодо соціально-політичної ситуації в Україні // РІСУ. – 2004. – Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ugcc_doc/33925; Звернення Синоду Єпископів 
Києво-Галицької Митрополії УГКЦ до вірних і всіх людей доброї волі з нагоди підготовки до 
виборів Президента України // РІСУ. – 2004. – Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/ resourses/church_doc/ugcc_doc/33926; Звернення Синоду Єпископів 
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства УГКЦ до вірних та усіх людей доброї волі про 
участь у виборах 2006 р. // РІСУ.– 2006. – Електронний ресурс. Режим доступу: 
http://risu.org.ua/ua/index/resourses/church_doc/ugcc_doc/34091 та ін. 
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політичного життя України,432 та трансформація соціально-політичної доктрини 
УГКЦ під впливом державотворчих процесів в Україні.433  

Інші згадані нами Церкви та релігійні організації менш активні у реалізації 
державотворчих чи громадських проектів. Їх потенціал часто реалізовується в 
рамках діяльності міжцерковних інституцій, які функціонують в Україні. 
Найвідомішою із подібних інституцій є Всеукраїнська Рада Церков і релігійних 
організацій, яка нині фактично монополізувала сферу державно-церковних 
відносин. На сайті цієї організації, яка створена у 1996 р. і не зареєстрована ні як 
громадське, ні як релігійне об´єднання, також можна віднайти десятки звернень з 
приводу поточної релігійної та суспільно-політичної ситуації в країні. Зокрема 
щодо президентських і парламентських виборів, рівня моралі, реклами, ставлення 
до військових конфліктів тощо.434  

Характеризуючи релігійний чинник в українському державотворенні та 
формуванні громадянського суспільства, не можна оминути увагою також 
феномен, який отримав назву «Майдан». Як слушно вважає професор 
А.Колодний, перший Майдан, або «Помаранчева революція», з її «головною 
ідеєю – утвердження демократичної української України», призвів (в силу 
об´єктивних та суб´єктивних причин) до певного суспільного розчарування, 
наслідком чого став прихід до влади В.Януковича.435 Другий Майдан (Революція 
Гідності), як справедливо стверджують українські релігієзнавці, «є дієвою 
моделлю громадянського суспільства, що постала в сучасній Україні у відповідь 
та на противагу грубим спробам влади зупинити історично-духовний поступ 
народу, закапсулювати Україну у попередніх формах устрою життя та 
свідомості».436 Додамо, що, на наш погляд, Майдан як «Революція Гідності» став, 
як показав наступний розвиток подій, могутнім фактором збереження Української 
держави, яку тодішня влада в Україні на чолі із В.Януковичем фактично 
позбавляла будь-якого шансу не повернутися у статус московської колонії. Саме 
майданівці згодом стали кістяком добровольчих батальйонів та волонтерських 
об´єднань, які фактично зупинили військовий поступ сепаратизму на Сході країни 
та активно працюють у недержавних громадських організаціях.  

                                                            

432 Див.: Мороз В.Р. Включення вчення УГКЦ у сферу суспільно-політичного життя України 
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Проте Майдани мають і виразний релігійний вимір. Йдеться про 
співпричетність Майдану і Церкви – такої релігійної спільноти, що формується 
«відповідно до духовних потреб і запитів громадянського суспільства та стає його 
невід´ємним рівноправним суб´єктом», спільнотою об´єднаних «у цілісну 
духовно-релігійну систему представників різних віросповідань, які, взаємодіючи 
між собою та громадою Майдану, задовольняли його духовно-релігійні 
потреби».437 Такий стан речей навіть дозволяє релігієзнавцям говорити про 
постання на Майдані «Громадянської Церкви України».438 

Саме Революція Гідності є нині тим моральним орієнтиром, який і надалі 
формує громадянське суспільство в Україні, попри певний відкат у негайній 
реалізації базових ідей Майдану – справедливості, рівності усіх перед законом, 
боротьби із проявами корупції та корупціонерами тощо. Не зійти із обраного 
шляху допомагають і більшість нинішніх Церков, які діють в Україні. На це 
направлені, наприклад, звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних 
організацій, особистісні звернення лідерів Церков і релігійних організацій, 
діяльність багатьох капеланів та церковних волонтерів. Ці звернення та діяльність 
мають позитивне сприйняття у суспільстві, а відтак і надалі актуалізують потребу 
змін та особистісної участі у цих змінах.  

 
Підводячи загальний підсумок до розкриття теми ролі релігійного чинника 

у національному та державотворчому житті країн світу загалом та України 
зокрема, зазначимо, що релігія впливає на націє- та державотворчий процес 
завдяки феномену етноконфесійності, який, своєю чергою, тісно прив´язаний до 
процесу етнорелігієгенезу. Сформовані у такий спосіб етноконфесійні спільноти, 
особливо новітні, мають величезний потенціал як у об´єднанні країни так і у 
розширенні т.зв. «горизонтальних зв´язків» між країнами (на рівні певних осіб чи 
спільнот) та налагодженні дружніх контактів України із урядами (бізнес-
партнерами, громадськими організаціями тощо) країн свого походження чи навіть 
цілими регіонами. Таким чином, Україна розширює контакти і отримує нові 
геополітичні можливості. 

У процесі згаданого етнорелігієгенезу, за певних умов, може сформуватися 
національна Церква, яку ми визначаємо як релігійно-соціальний феномен. Без 
осмислення українськими православними віруючими та владними інституціями 
(передусім – силовими) суті і значення національної Церкви в житті країни, 
врегулювання відносин між трьома найкрупнішими православними 
юрисдикціями в Україні (УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ) фактично позбавлене 
перспективи. Без цього неможливе конституювання і власної Помісної 
православної Церкви, а відтак і зміцнення, завдяки цьому, внутрішньо- й 
зовнішньополітичних позицій держави, досягнення більш глибокого 
усвідомлення нацією своєї самоцінності й самодостатності, рівноправного 
входження українських віруючих в різноманітні міжнародні релігійні центри з 
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метою захисту інтересів як Церков, так і держави загалом. З огляду на це, 
українська нація має спільну проблему – необхідність усунути наслідки 
насильницької асиміляції українців в чужу для них церковну традицію та 
відродити власну, українську. Без знання про теорію і практику ґенези 
національних Церков це завдання майже неможливо виконати.  

Сучасні реалії розвитку значною мірою зденаціоналізованого українського 
суспільства свідчать, що усунути наслідки насильницької асиміляції українців 
можна лише шляхом формування потужного громадянського суспільства. 
Фактично всі гілки влади у нас мають виразні ознаки деградації та 
антиукраїнськості. У цьому аспекті релігія (Церква) здатна бути серйозною 
націєтворчою силою в Україні завдяки наданню політиці морального підґрунтя та 
збагачення фундаментальними цінностями справедливості, свободи, 
відповідальності, взаємоповаги, рівноправності тощо. Проте ми не повинні 
забувати й про те, що релігійний фактор може також виступати й деструктивно 
щодо процесів національної консолідації – це проявляється не лише в діяльності 
вороже налаштованих до української культури чи державності Церков, але й у 
функціонуванні деяких політичних сил, які втягують Церкви у політичні 
авантюри. 

Нині Україна дедалі сильніше відчуває вплив мегатенденцій світового 
релігійного, релігійно-політичного, етнорелігійного просторів, що не може не 
відображатися на процесі її державотворення та особливостях формування 
модерної української нації на основі громадянського суспільства. Адже 
релігійний чинник і надалі посідає в Україні помітне місце в політичному 
дискурсі з націє- та державотворення, а його потенціал так само активно 
використовується найрізноманітнішими політичними і суспільними силами. 
Відтак потребують подальшого вирішення питання неантагоністичного режиму 
відокремлення Церкви (релігійних організацій) від держави, рівності релігійних 
організацій перед законом, партнерської моделі взаємовідносин держави і Церкви 
(релігійних організацій) у соціальній сфері, окреслення кола взаємних прав і 
обов’язків у відносинах держави і релігійних організацій, реального 
унеможливлення прямої участі Церков у політичний діяльності.  

Україна, як держава із перехідним суспільством, що швидко втрачає старі 
цінності (маємо певні успіхи декомунізації і стихійні й несистемні спроби 
деоросіянення), проте не завжди віднаходить нові смисли. Відтак, поряд із 
вказаними проблемами, залишаються актуальними й питання взаємодії 
громадянського суспільства, що, на наш погляд, почало інтенсивно формуватися 
лише після Революції Гідності 2013-2014 рр., із різноманітними формами 
інституалізованої релігійності. Оскільки більшість релігійних інституцій в Україні 
представлена християнськими напрямами, йдеться не стільки про прийняття 
українським суспільством християнства як фундаменту відносин між більшістю 
суспільства, скільки про сприйняття і прийняття християнством цього нового і 
часто поверхово християнізованого громадянського суспільства. Тим більше, що 
нині навіть у багатьох традиційно «християнських» країнах релігійна (і навіть 
етнічна!) самоідентифікація особистості дедалі частіше стає не ознакою, що 



 
 

                                                           

успадковується відповідно до традиції, а справою вільного вибору особи, що 
інколи формується під впливом маскультури, ЗМІ чи окремих харизматичних 
особистостей.  

Сааме тому етноконфесійний синкретизм стає більш складним, 
багатоваріантним та менш фатальним, як це було ще донедавна. Відтак релігійні 
та етнічні самоідентифікації набувають виразного соціокультурного та 
політичного виміру. А це відкриває нові можливості як для конструктивних, так і 
деструктивних ініціатив державних, політичних, громадських, релігійних та 
«білярелігійних» організацій, які в умовах тотальної доступності Інтернету та 
розповсюдження різноманітних соціальних мереж, отримали фактично не 
контрольовані можливості для донесення своїх ідей безпосередньо до кожного 
індивідууму, в т.ч. й дітей, що породить нові і жорсткі виклики уже в наступних 
одному-двох поколіннях. Конфлікти поколінь зміняться на конфлікти штучно 
сформованих цінностей – в цих умовах, на наш погляд, роль релігійного чинника 
буде зростати. Інша справа, що сам «релігійний чинник» може на той час 
змінитися до непізнаваності.  

 
 

4.4 . Церква як фактор збереження українства в діаспорі. 
 

Українська діаспора, як і будь-яка інша, завжди поставала перед проблемою 
самоідентифікації, яка тісно була пов’язана із збереженням або розчиненням 
українців в іноетнічному середовищі. Зрозуміло, що серед українців-емігрантів - 
як в минулому, так і тепер - знаходилися люди, які були байдужі до свого 
походження, до рідної мови, до своєї етнічності, а відтак і не прагнули зберегти ту 
національну ідентичність, яка, на їх думку, заважала їхньому інкорпоруванню до 
соціально-економічної системи і культурного середовища інших країн. Але 
частіше всього люди, які за власним бажанням або через об’єктивні обставини 
вимушені були емігрувати, забирають з собою найдорожче, переносять в нову 
країну поселення все, що їм нагадує місце їх народження-проживання. А оскільки 
людина обмежена в своїх можливостях перенести все багатоманіття світу 
матеріального (хоча, навіть за таких скрутних обставин, українець брав з собою 
рідні “талісмани»: грудку Рідної Землі, мережану-вишиту хустину чи рушник, 
медалик, ікону). Вона, окрім цього,  вдається до переносу на чужину свого світу 
духовного, який складається із фольклору як усного, пісеного так і 
образотворчого, зафіксованого в мові, звичаях та традиціях. Для української 
людини ХІХ - першої половини ХХ століття всі ці цінності були освячені вірою в 
Бога і уособлені в одній із Українських Церков – православній чи греко-
католицькій439.  

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

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

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

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

Перші поселенці (греко-католики і православні) в Канаді та в інших країнах 
Америки хотіли мати саме  свою Церкву. Вони не звикли бути без релігії і не були 
вдоволені обрядами чужих Церков, зокрема спробами тамтешніх католиків їх 
латинізувати. Спочатку вони шукали духовної опіки у священнослужителів 



 
 

місцевих церков і сект, але скоро відчули відсутність у них рідної духовності. 
Вони почали виявляти старання в пошуку своїх українських священиків, своєї 
Церкви. Вони отримали розуміння з боку Греко-Католицької Церкви, зокрема 
митрополита Сембратовича, який налагодив контакт з емігрантами, писав до них 
Пастирські листи та вислав перших священиків. Паралельно деякі еміґранти-
фермери, які  стали будувати храми на власному ґрунті й вважали їх своєю 
власністю та приймали до них священиків, виходячи із своїх особистих 
уподобань. 

На перших порах цим громадам прийшлося зустрітися з масою проблем. 
Згідно з державним законом, церкви, кладовища та інше церковне майно 
реєструється на єпископа чи священика. І тут виявилась відсутність єдиної 
об’єднуючої структури. Церкви постали приватною власністю того, хто їх 
утворював і будував. Було порушено багато судових справ, чим скористалися 
місцеві адвокати й різні неукраїнські релігійні організації, особливо Русска 
Православна Церква у США. Вони не вимагали оплати за духовні послуги, а 
церковне майно не мусіло бути зареєстроване на єпископа. В той спосіб багато 
спантеличених і невдоволених своїм священиком та єпископом українських 
емігрантів, зокрема бідних лемків і закарпатців, своїм числом і майном 
самовільно збагатили Русску Православну Церкву і різні секти в Канаді й США.  

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

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



 
 

                                                           

емігрантів оцінювати релігійні обряди та належно приховувати наші традиції і 
звичаї, шукаючи в них душевного задоволення...”440.  

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

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

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

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

Нелегкою була праця перших греко-католицьких священиків-місіонерів в 
Америці. Вони не лише мусили вишукувати вірних, засновувати парафії, 
будувати церкви, закладати школи, а й клали також перші основи під національну 
організацію, заснували перші часописи “Свобода” й “Америка” та були їх 
редакторами, заснували перші допомогові організації. Добре зорганізована 
Церква в Сполучених Штатах і в Канаді, її невпинне зростання задячує тяжкій та 
жертовній праці (аж до самозречення себе) владик й духовенства – серед 
невпинної підривної роботи ворожих агентур, за якою, на жаль, йшла свідомо чи 
несвідомо, не лише значна частина вірних, навіть деякі священники 441. 
Нелегкими були перші кроки душпастирської праці серед наших людей, розсіяних 
у нових країнах поселення. Першими, хто їх відвідував і поєднував в організовану 
спільноту, а з часом – у парафії і громади, був український греко-католицький 
священик-місіонер. В Канаді, Бразилії, Аргентині - на коні, в Англії, Німеччині – 
поїздом і автобусом, електричкою, а то й рег pedes apostolorum - пішки, зі станції 
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до табору і т.п. Про це свідчать зворушливі спомини священиків-піонерів 
церковного життя в тих країнах. 

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

Саме в цей час – у 20-х роках ХХ ст. - в Америці з’являється Українське 
Православ’я як “вияв реакції на заіснувавший стан речей серед українців греко-
католиків: в США з почину частини їхнього духовенства, а в Канаді – самих 
мирян” 442. Цей факт розцінюється багатьма дослідниками як випадковий, який 
ніхто і ніколи спеціально не планував. Незважаючи на те, Українське Православ’я 
в США вкорінилося, зазнало розвитку, а в Канаді зорганізувалося в церковну 
структуру, що стала винятком в системі світового Православ’я.  

Генеза Українського православ’я в Америці ґрунтовно представлена в 
документально-монументальній праці Ю.Мулика-Луцика, який докладно і 
всебічно у її другому томі визначив об’єктивні і суб’єктивні причини появи 
православ’я в Америці 443. На його думку, цьому сприяло регіональне походження 
українців-мігрантів, що визначало їхню релігійність і церковну належність, 
дискримінаційна політика Ватикану в управлінні греко-католицькими громадами 
за океаном, сам факт їхнього підпорядкування латинському єпископатові, який 
прагнув наблизити Східний обряд цих емігрантів до обряду Латинського, 
переслідування українських священиків латинськими єпископами, примус 
записувати греко-католицькі церкви та їхнє майно на римо-католицькі 
єпископства тощо.  

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

Проте остаточне оформлення органiзацiйних структур Української 
Православної Церкви в усiх країнах поселення українцiв припадає на роки Другої 
свiтової вiйни та повоєнний період. Найактивнiшу участь у її розбудовi в цей час 
взяли митрополит Iларiон (Огiєнко) i митрополит Мстислав (Скрипник). Багато 
зусиль для налагодження пастирської опiки над православними українцями в 
країнах Захiдної Європи, передусiм Нiмеччини, Францiї, Великобританiї, доклали 
вiдомi православнi богослови Олександр, Полiкарп, Никанор, Михаїл, Геннадiй, 
Iгор, Орест, Володимир, Анатолiй та iншi.  

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

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

Історія еміграції складалася не лише із конструктивних щодо Церкви і 
народу моментів, зокрема організації українських людей в душпастирські 
осередки й виховання їх у дусі спільноти-громади. Складні, а часом і трагічні 
процеси відбувалися в емігрантському середовищі, де з’являлися псевдопатріоти, 
які “перевиховували” тих людей у дусі непокори загальним інтересам громади, 
вищим цілям Церкви. Все це дрібнило діаспору на окремі групи, орієнтації, 
спільноти певної прихильності, що зрештою негативно впливало на етнічну 
солідарність українців за кордоном, на роками сформовану систему відносин між 
мирянами та священиками, між церквою і громадськими інституціями, церквою і 
державою. Нерідкими випадками були заяви голів громади, які вважали, що 
“Громада - то держава і Церква має слухати державу”, а тому священик має 
повинуватися йому 444. Умови життя в еміграції, які вирізнялися від власне 
українських (оскільки інші держави або вже йшли шляхом демократії, або 
починали демократичні перетворення), вимагали творення нових відносин між 
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Церквою і суспільством, мирянами і духівництвом, що проходило часто в 
боріннях, протистоянні, пошуку балансу влад, коли кожний на своєму місці 
робить те, що йому належить, солідаризуючись між собою. 

Найчисельнішою стала третя хвиля еміграції, яка припадає на час Другої 
світової війни, а особливо на повоєнний період. Вона була принципово іншою. 
Відмінним був і зміст її духового “наплечника”, як пише о.Іван Шевців 445. В 
переважній більшості  це були люди молоді, майже діти 15 - 20 років, які в роки 
війни “дозрівали” на ходу, під гуркіт гармат і брязкіт підків солдатських чобіт 
чужих армій. Вони ще не встигли виробити собі особистий погляд на світ, на різні 
справи, ще не відчули ваги духових вартостей в житті особи й народу. 

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

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

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

 

445 Там само. 



 
 

                                                           

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

Місцеві римо-католицькі священики також не розуміли обставин, в яких 
опинились українські емігранти, а особливо в справі задоволення своїх духовних 
потреб. Так, о.Іван Шевців, один із тих післявоєнних священиків-емігрантів, згадує 
конфлікт, який виник у нього з місцевим римо-католицьким монсіньйором-парохом в 
м. Елсбури 446. Останній, порадивши українцям-греко-католикам шукати собі інше 
приміщення для українських Богослужінь, вряд чи знав і усвідомлював всі 
поневіряння і безвихідь скитальців по чужій землі й молільників серед негостинних 
християн в чужих храмах, які мають свою Батьківщину, але поневолену й 
переслідувану комуністами, свою Церкву, але в катакомбах. Отож, чужинці нерадо 
приймали і терпіли присутність емігрантів на їхній землі. А робили це, звичайно, з 
наміром використати їх для свого народу, церкви і т. п. Відомо, що римо-католицька 
ієрархія в деяких країнах ставила різного роду перешкоди і не радо погоджувалася на 
існування окремої греко-католицької церковної ієрархії, незважаючи на папську 
Енцикліку “Exul Familia” і т.п. 

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

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

В цілому Церква виконала основну свою місію: спасала та оберігала українські 
душі, духовно підтримувала українство на чужині, була зв’язком із світом духовним і 
з світом національним. Вона уберігла переважну частину емігрантів від ополячення, 



 
 

                                                           

зросійщення, обамериканення та ін.., залежно від того, де проживали українці. В свою 
чергу й українська еміграція належно виповнила свою роль – вона підтримувала 
Церкву загалом, священиків зокрема на чужині, але зуміла окріпнути до того, що 
допомогла отриманню української незалежності і відновленню церковного життя в 
Україні. 

Задумуючись над тим, в чому ж сила Церкви, яка допомагала їй єднати і 
зберігати духовість українців та їх українську ідентичність, навіть священики на 
перший план висувають не віросповідні, а традиційні аргументи. На слушну  думку 
о.Івана Шевціва, це були: а) вірність батьківським традиціям: мові, звичаям, обрядам і 
т.п.; б) єдність у навчанні правд віри і духовний зв’язок з Батьтківщиною; в) тяглість 
традиції – стабільність, в той час коли чуже довкілля, зокрема римо-католицька 
Церква після Ватиканського Собору, розгубилась у пошуках нових доріг до людських 
душ; г) надія на перемогу Бога над несправедливістю і насиллям ворогів, скріплювана 
Церквою на основі історії єврейського народу в Старому Завіті; ґ) одність проводу 
(ієрархічна структура Церкви) з єпископом начолі. Інші організації світсько-
політичного характеру, незважаючи на їхні програми і патріотизм, були тимчасовими 
й не мали тієї притягаючої-об’єднуючої сили, яку мала Церква. Церква ж мала 
історичну тяглість і продовження – тисячолітню традицію – і на тій платформі 
будувала свою майбутність 447

. 
Завдяки Церкві або в тісній співпраці з нею українська діаспора зберегла свою 

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

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

 
5.1. Феномен релігійної комунікації 
в оптиці загальної теорії комунікації. 

 
Інтерес до феномену комунікації як до певної структури людського 

існування, своєрідного простору, «інструменту» та принципу культури, умови і 
засобу соціальності взагалі, технології і способу функціонування інформаційного 
суспільства не тільки не слабшає, а невпинно посилюється. Втім, тривалий час 
практично за межами філософських рефлексій лишався релігійний дискурс, 
поодинокі спроби концептуалізації релігійної комунікації були радше побічним 
продуктом дослідницького мейнстріму. Певно, ситуація змінилася на краще: в 
останні два десятиліття поняття «релігійна комунікація», «релігійно-
комунікаційна система», «релігійно-комунікативні ситуації», «комунікативна 
функція релігії», тощо набули активної вживаності і виняткової запитаності. Хоча 
й досі феномен релігійної комунікації рідко потрапляє під фокус 
міждисциплінарного, комплексного аналізу, здатного синтезувати теоретичні 
доробки філософів, релігієзнавців, соціологів, істориків, культурологів, 
психологів, лінгвістів та інших численних презентаторів соціально-гуманітарного 
знання.  

Почнемо з того, що множинність дефініцій поняття «комунікація» (яких 
уже на середину ХХ ст. налічувалося до восьми десятків, а нині облік йде вже на 
сотні) та більш або менш цілісних концепцій комунікації, висунутих у різних 
галузях знання,448 вповні позначилося і на теоретичному опрацюванні концепту 
«релігійна комунікація». На сьогодні співіснують, причому із чітко фіксованими 
розбіжностями, кілька основних напрямів його інтерпретації. Напевне, що до 
числа найпродуктивніших належать філософсько-лінгвістичний й філолого-
лінгвістичний підходи, де головний інтерес зосереджений навколо специфіки 
семіотичних (більшою мірою вербальних, рідше – невербальних) комунікативних 
засобів релігії (К-О. Апель, М. Бубер, К. Макклафін, Дж. Максвелл, Ф. 
Розенцвайг, Г. Н. Фрай, Р. Якобсон, В. Ястрежембський, Д. Зільберман, Н. 
Мечковська, І. Бугаєва, О. Бобирєва, І. Богачевська, М. Войтак, С. Головащенко, 
Є. Дулуман, В. Карасик, В. Мороз). Саме завдяки тривалому й вагомому доробку 
в цій сфері у науковий обіг увійшли поняття «сакральна мова», «релігійна мова», 
«культова мова», «релігійний дискурс», «церковний дискурс», «семіотика релігії», 
«ритуал як складно-організований текст», «релігія як знакова система», 
«християнський наратив», тощо. Не менш важливим для теоретичного й 
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практичного опрацювання проблем релігійної комунікації є соціологічний підхід, 
в межах якого були актуалізовані питання функцій і дисфункцій релігії (у т.ч. й 
комунікаційних), взаємозв’язку релігійної комунікації та соціальної інтеграції, 
особливостей утворення та діяльності релігійних спільнот, груп, інституцій, 
взаємозалежності соціальних зв’язків і релігійних почуттів, впливу мас-медіа як 
каналів і засобів комунікації на індивідуальну і суспільну свідомість (К. 
Баллестрем, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Ю. Габермас, Г. Зіммель, М. Кастельс, Т. 
Лукман, К. Ясперс, М. Бабій, О. Бучма, Л. Виговський, Р. Гужук, А. Колодний, В. 
Лубський, Л. Филипович). Цікаві дослідження щодо комунікативного змісту 
міфів, ритуалів, обрядових комплексів та його значення для формування і 
відтворення соціокультурного середовища провадилися на засадах 
культурологічного підходу (П. Берк, М. Еліаде, Б. Малиновський, К. Леві-Стросс, 
А. Редкліфф-Браун, В. У. Тернер, В. Бичков, В. Бодак, І. Гудима, П. Кралюк, С. 
Кримський). Важливі психологічні аспекти релігійної комунікації розкриті в 
дослідженнях соціальних психологів, зусиллями яких також була опрацьована 
ціла низка понять: «релігійна МИ-свідомість», «релігійне спілкування», 
«психологія релігійної дії», «психологія марновірства», «психологія молитви», 
«психологія сповіді», «соціально-психологічні функції релігії» та ін. (Р. Харріс, 
У. Джеймс, Г. Олпорт, Д. Бэтсон, Р. Райан, Ю. Макселон, Д. Ольшанський). 
Окремої згадки вартує кібернетичний підхід, в координатах якого комунікація 
постає як особливий процес обробки та циркуляції інформації, у т.ч. і релігійної. 
Свій внесок у дослідження релігійної комунікації доклали й історики, різні школи 
світової філософії (в межах яких були опрацьовані антропологічний, 
екзистенціальний, етико-практичний, герменевтичний, феноменологічний та ін. 
підходи аж до формування синтетичної «комунікативної філософії»), завдяки 
осмисленню соціально-історичного й онтологічного контексту, що формує 
середовище, зміст, засоби релігійної комунікації та зазнає її зворотнього впливу, 
викристалізовує і змінює соціокультурні й особистісні ідентичності.  

Що ж стосується комплексного аналізу релігійної комунікації, ґрунтованого 
на синтезі філософського, соціологічного, релігієзнавчого та ін. доробку, то у 
науковому дискурсі його презентують лічені праці (Б. Брашер, С. О’Леарі, М. 
Бабій, І. Богачевська, М. Петрушкевич, М. Фьодорова, Є. Юнусова та ін.). Нерідко 
такий підхід авторами заявлений, але теоретично не реалізований.449 Без сумніву, 
ідейно-теоретичні передумови для комплексного осмислення феномену релігійної 
комунікації вже склалися, питання стосується більшою мірою пошуку 
евристично-продуктивних методологічних підстав для його концептуалізації. 
Такою можливою методологічною базою може слугувати загальна теорія 

 

449 Див. напр.: Т. М. Lessl. Toward a Definition of Religious Communication: Scientific and 
Religious Uses of Evolution // The Journal of Communication and Religion. - Sept. 1993. - Vol. 16, 
Issue 2. - Р. 127-138; Мороз В. Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен 
// Наукові записки Інституту журналістики. Том 54.  2014.  Січень-березень.  С. 93-97; 
Религиозная коммуникация: конфессиональный и лингвистический аспекты // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. - Вып. 4 (583). Серия: 
Языкознание.  М. : ИПК МГЛУ «Рема», 2010.  160 с. 



 
 

комунікації, як сфера наукового знання, що спрямована на пізнання 
універсальних закономірностей і механізмів обміну інформацією, ролі і місця 
комунікацій в суспільстві, а також комунікаційних методів, систем, засобів, 
закономірностей їх функціонування і розвитку. Будучи, по суті, постнекласичним 
міждисциплінарним утворенням, загальна теорія комунікації стремить до 
комплексного і системного розуміння комунікації в її найширшому сенсі – як 
вияву всезагальності інформаційного обміну у біосоціальних системах. 
Природньо, що саме її теоретико-методологічні здобутки мають підважити 
осягнення феномену релігійної комунікації в контексті соціально-комунікативних 
процесів. В оптиці загальної теорії комунікації релігійна комунікація і, 
відповідно, комунікативна функція релігії постають як значно складніші суспільні 
феномени, аніж процеси спілкування людини з надприродним і одновірцями в 
координатах тієї чи іншої релігійної традиції (розуміння, традиційне для 
релігієзнавчого дискурсу). 

Відтак завдання, висунуті в межах даного розділу: 1) охарактеризувати 
специфіку і структуру релігійної комунікації в парадигмі загальної теорії 
комунікації; 2) визначити вектори трансформації релігійної комунікації у сучасну 
добу; 3) розкрити зміст і напрями трансформації комунікативно-транслюючої 
функції релігії в координатах глобальних соціально-комунікативних процесів. 

Численні визначення комунікації можна умовно угрупувати у два основні 
підходи. Перший – практично не розмежовує комунікацію і спілкування, 
потрактовує комунікацію як «соціальне спілкування» (або його специфічний 
різновид450), форму взаємодії індивідів чи соціальних груп, безпосередній обмін 
навичками, уміннями, знаннями, досвідом, інформацією, а також результатами 
діяльності. Другий – розглядає комунікацію передусім як процес передачі 
(обміну) інформації, ідей, емоцій за допомогою різноманітних засобів (знаків, 
символів, матеріальних носіїв, тощо).451 Ця розбіжність у підходах цілком 
прозоро відчитується і у визначеннях релігійної комунікації. Скажімо, 
Н. Мечковська визначає релігійну комунікацію як таку, що об’єднує всі види 
спілкування у сфері релігії, є трансляцією через спілкування універсальних 
смислів452. На думку М. Фьодорової, релігійна комунікація – це відносини, в 
процесі яких відбувається трансляція і обіг інформаці  релігійного змісту за 
допомогою певної (й специфічної для кожної релігії) системи знаків

ї

                                                           

453. 

 

450 Поняття «спілкування» в цьому сенсі тлумачиться ширше за поняття «комунікація», 
охоплюючи повсякденно-практичний, матеріальний, духовний зміст. 
451 Спілкування за такого підходу постає лише однією з форм комунікативної діяльності, 
часткою потужних інформаційно-обмінних процесів у суспільстві, які здійснюються 
позамовними засобами, транслюючи інформацію у просторі і часі між поколіннями. 
452 Мечковская Н. Б. Язык и религия. Лекции по философии и истории религий.  М. : 
Агенство «ФАИР», 1998.  С. 4. 
453 Федорова М. В. Религиозная коммуникация: сущность и специфика современного состояния 
[Електронний ресурс] // Международный электронный научный журнал «SCIENCE TIME».  
№4 (4), 2014.  Режим доступу: http:// cyberleninka.ru/article/n/ religioznaya-kommunikatsiya-
suschnost-i-spetsifika-sovremennogo-sostoyaniya (доступ з 15.04.2014 р.). 
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М. Петрушкевич вказує, що «релігійна комунікація - це обмін релігійною 
інформацією, орієнтації на спілкування віруючих між

Спираючись на доробок в царині загальної теорії комунікації, запропонуємо 
ширше потрактування поняття «релігійна комунікація». Останнє позначає як 
систему, в межах якої здійснюється обмін релігійною (релігійно-значущою) 
інформацією, так і самий процес обміну такою інформацією, і способи взаємодії, 
за допомогою яких вона створюється, транслюється, отримується і зберігається 
для наступних поколінь. Важливо, що релігійна комунікація постає як 
безпосереднє втілення діалогічної сутності релігії. Певно, що жодна інша форма 
суспільної свідомості не містить діалогізм як фундаментальну засаду свого 
функціонування, де комунікація «є субстанційно первинною по відношенню до 
будь-якої парадигми»455. Отже, вихідною ознакою релігійної комунікації є саме її 
тотальність в межах релігійного комплексу: всі його складові так чи інакше мають 
комунікаційне призначення і виконують комунікативні функції, націлені на 
встановлення та відтворення специфічного різновиду взаємозв’язків (передусім, 
між людиною і надприродним).  

Релігійна комунікація має низку специфічних рис, що маркують всі 
компоненти її структури та змісту. Означимо найголовніші з них. 

По-перше. Релігійна комунікація має складну багаторівневу структуру: від 
давніх щаблів розвитку традиційних суспільств дотепер вона охоплює кілька 
взаємопов’язаних рівнів: 

– комунікації з надприродним, найбільш сакралізовані й ритуалізовані, з 
усіма їх специфічними ознаками, про які йтиметься нижче (це – найважливіший, 
онтологічно-парадигмальний рівень і канал комунікації, що постає в релігійному 
дискурсі як першооснова буття людини і сутнісний спосіб буття Надприродного);  

– комунікації поміж членами даного соціального колективу, носіями 
однієї релігійної ідентичності;  

– комунікації з померлими пращурами, релігійним досвідом і духовною 
спадщиною минулих поколінь, що творять живу, дієву, тяглу культурну пам’ять;  

– комунікації з природним світом як втіленим творінням, сховищем і 
водночас носієм і меседжем сакральних смислів;  

– комунікації з соціальними колективами-носіями інакших соціальних, 
етнокультурних, релігійних ідентичностей та закріплення відповідних 
комунікативних практик і стратегій сприйняття Чужого, Іншого.  

Навіть закономірна і поступова десакралізація комунікативного простору, 
охоплюючи більшою або меншою мірою всі його рівні, тривалий історичний час 
не могла зруйнувати його цілісність. 

По-друге. Загальноприйнятим у релігієзнавчому дискурсі є висновок, що 
структура релігійної комунікації та сам процес комунікування виявляються і 

 

454 Петрушкевич М. С. Релігійні комунікації: християнський контекст. Монографія.  Острог : 
Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2011.  С. 6. 
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реалізуються у двох площинах - вертикальній і горизонтальній. Вертикальна 
спрямованість релігійної комунікації – це зв’язок між людиною і Богом, богами, 
надприродними силами (зв’язок, реальність якого для віруючої людини є 
безсумнівною). Саме в цьому полягає унікальність феномену релігійної 
комунікації, яка відкриває для людини, спільноти, людства принципово новий 
сегмент комунікативного простору – трансцендентний світ, заповнюючи його 
специфічними суб’єктами, формами, способами комунікації. Горизонтальна 
комунікація – це мережа зв’язків поміж віруючими, членами релігійної громади, 
носіями різних релігійних ідентичностей, а також релігійною спільнотою і 
світським суспільством.  

Не можна обійти увагою питання про сутнісні особливості кожного з 
векторів релігійної комунікації, адже вони – істотно відмінні.  

Так, вертикально спрямована релігійна комунікація:  
а) сприймається вірянином як взаємна, зворотня, що важливо – безперервна 

(на переконання віруючого, Бог постійно підтримує зв’язок зі своїм творінням), 
але водночас, у більшості релігійних систем, суворо ієрархізована (Бог – 
священнослужитель – мирянин) й нерівноправна; кожен з головних суб’єктів 
комунікації наділяється власним статусом, авторитетом і рольовою поведінкою в 
комунікативних ситуаціях; 

б) висхідний канал вертикальної комунікації (від людини до Бога) і 
низхідний (від Бога до людини) постають як принципово різні за своєю 
природою: перший – «земний», природний, соціально-історичний, другий – 
трансцендентний, надприродний, позаісторичний, містичний; 

в) є асиметричною не тільки за природою, але й за способами, засобами, 
формами, цілями спілкування. Зокрема, висхідний канал релігійної комунікації 
постає у вигляді історично усталеної культової практики (молитов, обрядів, 
жертвопринесень, ритуальних дій, кенозису, послуху); низхідний – як непіддатні 
стандартизації унікальні феномени (явлення, Одкровення, завіти, дари, дива, 
видіння, знамення, містичні знаки, тощо); висхідна комунікація найчастіше 
розгортається як процес передачі повідомлення від багатьох суб’єктів одному, 
низхідна – від одного багатьом; висхідна не потребує негайної реакції адресанта, 
низхідна – навпаки та ін. Така «асиметрія», з точки зору загальної теорії 
комунікації, породжує головні комунікативні проблеми – проблему автентичності 
отриманого повідомлення та адекватності його сприйняття і витлумачення 
адресантом, проблему комунікативного бар’єру і надзвичайної хиткості границь 
між відтворенням і спотворенням інформації (з одного боку, численні адресати 
сприймають і витлумачують Слово в різний спосіб, відповідно до 
соціокультурних, ментально-психологічних, мовно-семіотичних особливостей; з 
іншого боку, основна колізія висхідного каналу комунікації пов’язана з 
непевністю «зворотного зв’язку»: чи справді молитви людей були почуті, а 
жертви прийняті?); 

г) на відміну від горизонтальної, має чітко визначений хронотоп і 
проксеміку (організацію простору, часу, місця комунікативного процесу, порядку 
розміщення суб’єктів комунікації, наприклад, в храмі, молитовному приміщенні): 



 
 

                                                           

простір і час стають не просто «компонентами комунікативної ситуації», а 
перетворюються на особливу знакову систему, несуть власне смислове 
навантаження;  

ґ) регулюється здебільшого жорсткими комунікативними нормами 
(особливо при колективному богослужінні): поведінка учасників релігійної 
комунікації та самий її перебіг чітко регламентовані (втім, суворість й 
уніфікованість комунікативних норм слабшає в бік зміщення до індивідуальної 
релігійної комунікації); 

д) будучи символізованою й ритуалізованою, має специфічні вербальні і 
невербальні засоби комунікації. Серед перших зазвичай згадують специфічну 
лексику, історично закріплені й наділені сакральним авторитетом усні чи записані 
Одкровення, молитовні, літургійні тексти, гімни, псалми, проповіді фундатора 
релігії, мантри та ін. (на відміну від вербальної горизонтальної комунікації, де 
значне місце посідає звична, буденна мова). При цьому, для низхідного і 
висхідного каналів вертикальної комунікації притаманні різні «жанри релігійної 
комунікації»456 (скажімо, Одкровення, заповіти, корани, богодухновенні тексти є 
«прерогативою» низхідного каналу – «від Бога до людей»). Як особливу ознаку 
вертикального вербального дискурсу, виділимо диглосію, тобто співіснування і 
регулярне унормоване використання двох мовних систем – традиційно-етнічної, 
prophana lingua і сакрально-релігійної, sacra lingua (наприклад, латини і 
національної мови, церковно-слов’янської і російської, івриту й національної 
мови, арабської і національної, санскриту і хінді та ін.); або ж двох форм однієї 
мови (архаїчної і сучасної).  

Що стосується невербальних засобів, то їх специфіка виявляється, з одного 
боку, у феноменах, яким надається надприродне походження (дива, знамення, 
явлення і т.п.), з іншого боку, у релігійному культі – складному комплексі дій, 
обрядів, ритуалів, символів, предметів тощо, кожен із яких щось позначає, імітує, 
символізує, містить у собі приховані, «подвійні» (а то й багатошарові) смисли і 
функціонально призначений здійснювати зв’язок між людиною і надприродним;  

е) вертикальній релігійній комунікації властива особлива емоційна 
насиченість, афективність; через неї, в усій своїй суперечливості, виявляються 
назовні релігійні почуття і переживання вірянина; 

є) ще одна відмінність від горизонтальної релігійної комунікації – 
відтермінованість, пролонгованість зворотнього зв’язку. В першу чергу, це 
стосується висхідного каналу комунікації: віруючий часто не чекає негайної 
відповіді на свої звертання і молитви, прохання і жертви, але живиться вірою в те, 
що вони почуті Богом і чекатиме на відповідь; 

ж) для кожної релігійної системи вертикальна релігійна комунікація (знов-
 

456 Див. детальніше: Мечковская Н. Б. Язык и религия. Лекции по философии и истории 
религий.  М. : Агенство «ФАИР», 1998. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http:// 
www.psylib.org.ua/books/mechk01/index.htm. Проте, погоджуючись з висновком знаної 
дослідниці, що «Одкровення», «проповідь» і «молитва» належать до фундаментальних 
«жанрів» релігійної комунікації, зауважимо, що «вихідними» вони не є, а набувають 
виняткового значення з бігом історичного розвитку релігії.  



 
 

                                                           

таки, на відміну від горизонтальної) постає як ексклюзивна: вироблені нею засоби 
і форми спілкування з надприродним вважаються єдино-істинними на противагу 
будь-яким іншим засобам і формам, як девіантним. 

Разом з тим, різноманіття уявлень про надприродне і багатство релігійного 
досвіду людства дають підстави виокремити різні типи вертикальної релігійної 
комунікації – умовно назвемо їх, у пошуках кращого терміну, інтравертною та 
екстравертною комунікацією. Йдеться, передусім, про те, як в межах тієї чи іншої 
релігії (або ж індивідуальної релігійної свідомості) постає Бог – чи як 
трансцендентний, потойбічний, надприродний Абсолют, неспівмірний людині й 
неприступний для пізнання, чи як містична сила, схована й «розчинена» в самій 
людині, піддатна для містичного осягнення та навіть злиття з нею. У разі, коли 
вертикаль «людина – Бог» є чіткою й суворою максимою релігійної свідомості, 
зримою стає й екстравертність релігійної комунікації – її звернення назовні, до 
надприродного і надлюдського суб’єкта (саме тому популярний серед науковців 
термін «автокомунікація» для позначення такого спілкування вважаємо 
неадекватним). В іншому випадку – коли звернення до надприродного втілюється 
не у зовнішньо-ритуалізовану діяльність, а в містичні практики самопізнання й 
самопробудження, особливу внутрішню зосередженість, медитацію, тощо – радше 
говоримо про інтравертну комунікацію.  

У свою чергу, в горизонтальній площині («людина-людина», «людина – 
спільнота», «спільнота – спільнота») реалізується переважно соціальний зміст 
релігійної комунікації, позакультова діяльність віруючих. Складна мережа 
горизонтальних релігійних зв’язків також не є і не може бути однорідною; кожен 
її сегмент має свої комунікативні особливості.457 В межах горизонтальної 
комунікації можна виділити, принаймні, три відмінні складові: (1) комунікація з 
одновірцями (звична, повсякденна, відкрита, психологічно комфортна); (2) 
комунікація з духовенством, кліром (ритуалізована, врегульована нормами 
особливого релігійного етикету, передбачає особливі форми взаємодії й 
спілкування, неприпустимі щодо пересічних одновірців); (3) комунікація з 
іншовірними (нерідко напружена, навмисно обмежувана, агональна, психологічно 
дискомфортна, конфліктна). Крім того, доводиться враховувати гендерний 
критерій при описі горизонтальної релігійної комунікації, зважаючи на 
інституалізовані відмінності у спілкуванні з чоловіками і з жінками; в 
історичному контексті не обійтися без врахування кастового, етнічного, расового 
тощо складу віруючої спільноти. 

По-третє. Для релігійної комунікації притаманна майже суцільна 
сакралізація комунікативного простору (причому, як внутрішнього, так і 
зовнішнього), його протиставлення повсякденному спілкуванню, ширше – 
мирському і профанному. Така сакралізація стремить до тотальності – сама 
конфігурація комунікативного простору (реальна чи віртуальна) і кожен елемент 

 

457 Див.: Бугаева И. В. Функциональные, грамматические и синтаксические особенности 
номинации адресата в религиозной сфере [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.portal-slovo.ru/philology/37403.php (доступно з 17.09.2014 р.). 



 
 

                                                           

його наповнення набирають заповітного, утаємниченого, іно-реального, 
символічного значення. Чи не найсильніше сакралізуються релігійні тексти, які 
набувають значущості Святого Письма і найвищого авторитету. 

По-четверте. Ще одна специфічна ознака релігійної комунікації – 
переважно символічний характер: саме символи стають головними засобами 
комунікування, насичують кожен акт спілкування, пронизують вербальні і, 
особливо, невербальні комунікації (творячи простір, вповні зрозумілий лише 
носію даної релігійної традиції). Ще фундатори семіотики звертали увагу на 
специфіку знаків-символів, які, на відміну від знаків-копій, знаків-індексів, 
знаків-сигналів, знаків-ознак та ін., впливають на мислення і судження людини, 
вміщуючи у собі іноді надзначний і багатошаровий зміст. Специфіка релігійного 
символу саме і полягає у втіленні й забезпеченні зв’язку сакральної і профанної, 
трансцендентної і фізичної, духовної і чуттєво-даної реальностей. Символи 
онтологічно укорінюють смисли і тяглість релігійної комунікації, вмонтовують 
«священне» у різні сфери і структури людського життя458, причому їх смислова 
наповненість з бігом часу ускладнюється і нашаровується. Вони, що важливо, 
стають особливого роду посланнями, повідомленнями, перетворюючись в 
релігійному просторі, по суті, із засобу комунікації на своєрідний («віртуальний») 
суб’єкт комунікації. Осягнення символу стає одночасно і актом його пізнання, і 
відкриттям цінностей певної релігійної традиції, і актом комунікації зі 
священним. Відтак, і в цьому полягає ще одна – п’ята – важлива риса релігійної 
комунікації, остання здійснюється в єдності гносеологічного, онтологічного і 
аксіологічного аспектів. Не можна не вказати, в цьому зв’язку, і на особливе 
ставлення вірянина до мови релігії, символу і знаку, ознаками якого є: а) 
неконвенціональне розуміння; б) безумовне прийняття; в) підкреслена 
шанобливість, благоговіння. 

По-шосте. Інституалізація релігійної комунікації закономірно призводить до 
формування специфічних механізмів контролю за її перебігом (серед них, 
наприклад, церковна цензура, вилучення з широкого обігу вільнодумчих чи 
єретичних книг і текстів, обмеження або заборони на читання священних книг 
мирянам, жінкам, неповнолітнім, контроль за  відвідування храму, мечеті, 
наявністю належного вбрання та ін. 459). 

По-сьоме. Вироблення в межах релігійної комунікації і дискурсу 
специфічних комунікативних стратегій: молитовної, висповідальної, закличної, 
проповідницької, тлумачної, пророцької, тощо та закріплення відповідних 
моделей поведінки. При цьому для кожної з них притаманний надзвичайно тісний 
зв’язок вербальної комунікації з невербальною (паралінгвальною і поведінковою) 
аж до синкретичної цілісності. 

По-восьме. Наявність специфічних комунікативних бар’єрів між адептами 
різних релігій, конфесій, релігійних організацій – бар’єрів, зведених як соціально-

 

458 Элиаде М. Священное и мирское.  М. : МГУ, 1994.  С. 8788. 
459 Мечковская Н. Б. Семиотика. Язык. Природа. Культура: Курс лекций.  М. : Издательский 
центр «Академия», 2007.  С. 286292. 



 
 

                                                           

історичними, цивілізаційними, архетипно-ментальними чинниками, тривалими 
міжрелігійними (міжконфесійними) конфліктами, так і розбіжністю світоглядних 
засад, уявлень про припустимі і належні способи і форми зв’язку з надприродним. 

Що стосується структури релігійної комунікації, це питання знайшло своє 
докладне висвітлення в наукових джерелах, здебільшого в конкретних 
конфесійних контекстах (православному, католицькому, протестантському, 
іудейському та ін). Попри відмінності у структурних моделях, традиційно 
виділяють і характеризують суб’єктів та об’єктів релігійно-комунікативного 
процесу, його мету, зміст, засоби та результат. Найбільша частка праць 
присвячена висвітленню специфіки і ролі засобів (вербальних, невербальних, 
синкретичних) релігійного комунікування. 

В соціальному контексті релігійна комунікація наразі досліджується як така, 
що реалізується у формах: (а) міжособистої, (б) групової, (в) масової комунікації. 

При аналізі релігійної групи, громади, спільноти, організації в її 
комунікативних зв’язках традиційно виділяють внутрішні і зовнішні комунікації. 
Перші – охоплюють різноманітні й чисельні взаємодії всередині релігійної групи 
(внутрішньоцерковні, внутрішньо-конфесійні, внутрішньо-організаційні та ін.); 
другі – являють собою широкий простір комунікації з іншими релігійними й 
світськими організаціями і об’єднаннями, органами влади, громадськістю, 
інститутами громадянського суспільства, а також охоплюють різні види публічної 
інформаційно-комунікативної діяльності. Попри вживаність і доцільність такого 
поділу, надто сумнівним є звичне віднесення зовнішніх комунікацій до різновиду 
комунікацій релігійних: адже ні за складом суб’єктів, ані за змістом та метою 
значна частка таких комунікативних зв’язків власне релігійними не є. 

Дослідники активно пропонують інші теоретико-методологічні критерії для 
вирізнення форм і видів релігійної комунікації. Так, В. Мороз, розглядаючи 
релігійну комунікацію як соціокультурний і духовний феномен, виділяє за 
цільовим призначенням та особливостями функціонування такі види релігійної 
комунікації460: повчальну; проповідницьку; заповітну; настановчу; прогностичну 
(пророцтва-передбачення, пророцтва-застереження, вислови часової семантики і 
профетичної напруги); прогностично-констатуючу (характеризується 
встановленням певного, раніше передбаченого, факту). Проте, подібні 
класифікації застосовні здебільшого до вербальної комунікації. Невербальні 
форми комунікації потребують інших класифікаційних моделей. 

В кожному разі, релігійна комунікативна система має власну специфіку, 
чітко визначену цільовим призначенням, вибором комунікативних засобів, 
каналами передавання і сприйняття інформації та способами обміну нею461.  

Попри розбіжність комунікативних систем християнства, ісламу, іудаїзму, 
буддизму, індуїзму і сотень інших релігій, у розвитку змісту, каналів, засобів і 

 

460 Мороз В. Я. Релігійна комунікація як соціокультурний і духовний феномен // Наукові 
записки Інституту журналістики. Том 54.  2014.  січень-березень.  С. 9397. 
461 Литвиненко В. В. Комунікативна та комунікаційна системи – диференціація понять // 
Актуальні питання масової комунікації.  Вип. 14.  2013.  С. 31.  



 
 

                                                           

способів релігійної комунікації простежується спільна внутрішня логіка, 
спрямована на вирішення антиномічних завдань: з одного боку, зберегти 
смислову повноту Одкровення, Вчення, Передання, а, з іншого – донести 
богоодкровенні істини якомога ширшим колам людей: наступним генераціям, 
неофітам, у нові землі й часи. Це диктує відповідні процеси інституалізації 
релігійної комунікації, спільні для різних релігійних комплексів. У тому числі: 

– внутрішнє структурування релігійного вчення як певної ієрархії 
смислів, ідей, заповітів, об’єктів віри, їх догматизація і сакралізація, виділення 
ядра «об’явлених», «вищих», «абсолютних» і «безумовних» істин та периферії 
«вторинних» повчань; 

– формування особливого лексичного складу і жанрової своєрідності 
мови релігії, функціональна диференціація мови, закріплення різних мовленнєвих 
етикетів (церковних, пастирських, мирянських, чернечих) та екстралінгвістичних 
стратегій;  

– формування власної наративної традиції,462 кодифікація та чітка 
ієрархізація релігійних текстів різного комунікативного призначення та рівня 
сакралізації: складання релігійного канону як сукупності найбільш вшанованих і 
безумовно авторитетних текстів (найстабільніші структурні компоненти 
наративу) і корпусу тлумачень до них; рольовий розподіл текстів на канонічні, 
богослужбові, дидактичні, богословські, агіографічні, полемічні, тощо; включення 
кола літературних, фольклорних, медійних текстових форм; закріплення 
спеціальних правил і ритуалів поводження з книгами і текстами; 

– формування власної герменевтичної традиції, ґрунтованої на 
особливому ставленні до Богоодкровенного Слова (усного чи письмового) і 
прискіпливому зверненні до першоджерел та їх авторитетних тлумачень 
попередниками; 

– формування комунікативних механізмів, які дозволяють поширювати 
релігійне вчення, адаптувати його під різні вікові, демографічні, етнічні, 
соціальні, професійні тощо аудиторії, зберігаючи незмінними його вихідні 
смисли: зокрема, способи навчання нових поколінь вірян, способи популярного 
викладу віровчення, способи поширення релігійних ідей серед іновірних, способи 
експансії віровчення у позаконфесійні сфери (наприклад, науку, філософію, 
громадську чи політичну діяльність); 

– ритуалізація усіх видів релігійної практики, перетворення ритуалу на 
особливу мову і код в комунікативній системі; 

– розвиток і усталення в межах релігійної традиції специфічно-
комунікативних форм, таких як молитовні практики (вербальні й позавербальні), 
богословські та релігійно-філософські диспути, практика висповідання, усталені 
етикетні формули і правила (привітання, благословення, звертання, свідчення) та 
ін.; 

 

462 Богачевская И. В. Христианская нарративная традиция: опыт философско-
религиоведческого анализа [Електронний ресурс] .  Режим доступу: 
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– створення механізмів контролю за додержанням правил релігійної 
комунікації та збереженням накопиченої релігійної інформації. 

У такий спосіб релігійний простір перетворюється на тотальне 
комунікативне середовище. Ретельно виформувана кожною релігією власна 
комунікативна система закріплює і транслює через покоління апробовані релігійні 
практики і колективний релігійний досвід, передає життє-значущі для людини і 
суспільства етичні й метафізичні смисли. 

Ще одне важливе теоретичне питання, яке потребує для свого розгляду 
науково-методологічного арсеналу загальної теорії комунікації – напрями і 
особливості трансформації релігійної комунікації (як індивідуальної, так і 
масової) у сучасну добу.  

 
5.2. Трансформація релігійної комунікації 

в умовах глобального інформаційно-комунікативного простору. 
 
Релігійна комунікація змінюється і трансформується, як і всі інші культурні 

форми, в умовах творення глобального інформаційно-комунікативного простору – 
і настільки швидко, що ці зміни і трансформації придатні вже для простого 
емпіричного відстеження. Релігійна риторика (в широкому розумінні, як способи 
творення тексту, впливу на масову аудиторію, ефективного спілкування в усіх 
можливих життєвих комунікаціях) і релігійний дискурс інтенсивно адаптуються 
до постмодерного контексту, електронних форумів і віртуальних середовищ, 
долаючи стереотипи щодо консервативності та інерційності релігійних систем. 
Швидше за все, саме тут, у глобально-комунікаційних процесах, визрівають і 
діють ті чинники, що мінятимуть релігію майбутнього та форми її присутності в 
соціальній пам’яті, особистому досвіді та повсякденності. За влучним висловом 
С. О’Лері, не варто дивуватися тому, що пропонований контент і форми 
презентації релігії в електронних спільнотах майбутнього настільки разюче 
відрізнятимуться від їх сучасного втілення, як учення Ісуса свого часу різнилося 
від діалектичної теології Аквіната або ж євхаристичні ритуали ранніх християн – 
від католицької масової літургії.463 Напевне, ми є свідками перехідної епохи у 
формах і способах релігійного спілкування: для кожної нової генерації Інтернет-
простір стає все більш звичним і зручним, буденним і реальним, комфортним і 
органічним середовищем буття і спілкування, яке змінює мислення, психологію, 
міжособисту взаємодію, соціальні комунікації. 

Трансформація релігійної комунікації, отже, безпосередньо пов’язана з тим, 
що Інтернет-технології інтенсивно формують принципово новий інформаційно-
життєвий простір, новий «умвельт», нове глобальне комунікативне середовище, в 
якому перебігає людське життя. Цей новий простір соціальних комунікацій, 
потенційно здатний перетворити самий характер соціальності (що імпліцитно 
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містить і великі можливості і серйозні виклики для релігійної комунікації). 
Колишні соціальні зв’язки заступає новий вид зв’язків – децентрованих і 
деієрархічних, незалежних від матеріального чи професійного статусу індивіда, 
просторової близькості та персональної відповідальності; віртуальних зв’язків-
залежностей, які стають важливішими за реальні зв’язки і взаємодії.  

Наростання прагматизму соціальних взаємовідносин та уніфікація їх форм, 
деперсоналізація і дегуманізація стосунків породжують значимий культурний 
злам, вже означений в сучасній філософії як «суб’єктивний поворот». Це – 
радикальна зміна ціннісних орієнтацій, «поворот від життя, яке проживається у 
зовнішніх та «об’єктивних» ролях, задачах і обов’язках до життя, пов’язаного із 
власним суб’єктивним досвідом (відносним й індивідуалістичним)», поворот від 
«життя-за-правилами (life as)» до «життя-в суб’єктивності (subjective-life)», з його 
унікальним світом внутрішніх переживань464. Феномени класу, маси, спільності, 
групи поступаються місцем феномену людини, яка хоче бути почутою, 
самовизначає свої життєві й ціннісні орієнтири, прагне самопрезентації і 
самореалізації, намагається сама сформувати смисловий контекст власного 
існування.465 Відтак парадоксальним зворотнім боком нових комунікативних 
систем з їх масовою медіазацією стає активізація індивідуального, поза-
спільнотного в людині, прагнення до свободи вибору, відмови від будь-яких 
традиційних авторитетів заради «мужності стати авторитетом для себе самої».466 
Як наслідок, Індивідуалізм у Мережі (або, за Кастельсом, «мережевий 
індивідуалізм») постав як «неотип» глобальної комунікації і лейтмотив релігійної 
постмодерності взагалі.  

На наш погляд, до найважливіших змін, яких зазнала релігійна комунікація 
сучасної доби, варто віднести такі: 

1) Швидке й неконтрольоване розширення релігійно-комунікативного 
простору, залучення до процесів релігійно-інформаційного обміну нових людей, 
груп, мереж. Глобальний Інтернет розмиває і руйнує просторові й часові, етнічні 
й культурні, демографічні й конфесійні межі і кордони, легко долає один тип 
зв’язків і диференціацій та замінює його іншими, пов’язує численні явища і події 
в єдиний континуум глобальної релігійної активності. Релігійно-комунікативні 
системи розширюють свою «віртуальну експансію»; релігійні зв’язки, витіснені з 
простору світської культури, отримують нові площини для свого розвитку та нові 
форми, засоби і канали суспільного впливу. Водночас трансляція традиційного 
релігійного досвіду перетворюється на складну проблему: традиційні релігійно-
комунікативні практики в світі медіа-технологій швидко застарівають, 
сприймаються не як сакрально-символічні, а як умовно-схематичні й 
рудиментарні; нова аудиторія потребує не тільки нових каналів, засобів і способів 
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комунікування, а й нового змістового наповнення, інакшого «релігійного 
контенту». Зрештою, змінюються всі базові параметри релігійного 
комунікативного простору: дистанція, щільність, проникність, однорідність, 
інтенсивність циркуляції комунікативних потоків, тощо; він втрачає статичність і 
традиційну конфігурацію, піддається структурним і динамічним змінам і 
деформаціям. 

2) Віртуалізація релігійної комунікації, перенесення значного сегменту 
релігійних комунікацій винятково у віртуальний простір. Наслідком є виникнення 
віртуальних релігійних співтовариств та комунікативних майданчиків, форумів, 
мереж; поширення дистанційних форм участі у релігійному житті, культовій 
практиці; генезис і функціонування у глобальній мережі «віртуальних неорелігій», 
«кібер-релігій», тощо. При цьому, важливим трендом у просторі віртуалізованих 
релігійних комунікацій стає творенння інтерконфесійних комунікативних мереж. 
Віртуальна комунікація, що інтенсивно розвивається і прогресує разом із 
інформаційно-комунікативними технологіями, швидко перетворює навіть новітні (і 
стійкі, як здавалося ще донедавна) форми релігійного спілкування у кіберпросторі: 
Інтернет-церкви, Інтернет-парафії, (співтовариства одновірців, цілковито і 
винятково існуючі в мережі), он-лайн-храми, спеціалізовані релігійні Інтернет-
співтовариства, публічні форуми, інформативні чи тематичні релігійно-
інформаційні портали, блоги, тощо. Останні втрачають своє функціональне та 
конфесійне розмежування: якщо донедавна в он-лайн-храмах одновірці залучалися 
до спільних традицій, молитов, богослужінь, свят, на порталах – знайомилися з 
новинами релігійного життя своєї конфесії, а на форумах – обстоювали власні 
погляди і переконання серед невіруючих або іншовіруючих, залюбки вдаючися до 
дебатів і дискусій одне з одним, то нині – самі віртуальні церкви перетворилися на 
публічні майданчики, де не-(іншо-)віруючі вільно втручаються у полілоги й 
дискусії представників певної конфесії, а форуми помітно втрачають значимість, 
клаузуються і поступаються місцем соціальним мережам чи координованим скайп-
групам.  

Віртуальне релігійне спілкування породжує, що цікаво, новий власний етос, 
метаконфесійні цінності і норми, які починають впливати на ефективність та 
структурування комунікативного простору. Його складовими стають, зокрема: 
принцип служіння громаді; принцип власного духовного зростання як умови 
авторитету в Мережі; принцип «торування духовного шляху». Служіння 
визначається максимальною доступністю і відкритістю, готовністю прислухатися до 
потреб і запитів Інтернет-аудиторії та відповідати на них, витрачати особистий час 
заради спілкування, так би мовити, «комунікативною жертовністю». Статус і 
авторитет медіа-пастиря серед одновірців чи неофітів обумовлений не його (її) 
місцем в реальній церковній ієрархії, матеріальними статками чи професійними 
здобутками, а найперше духовним рівнем і досвідом, втіленим у меседжах, 
відповідях, коментарях, виступах. Власний приклад стає взірцем і вказівником для 
інших: замість «агресивного» прозелітизму, що здебільшого викликає несприйняття 
і відторгнення, пропонується особисте свідчення та запрошення розділити духовний 
шлях, пошук супутників, які хочуть здобути власний духовний досвід. 



 
 

                                                           

3) Зміна традиційної комунікативної моделі в умовах стрімкого зростання 
активності й інтерактивності учасників релігійної комунікації. Релігійна 
комунікація завдяки інформаційним технологіям, окрім доступу до будь-яких 
географічних, етнічних, конфесійних тощо локусів, набула ще й інструменти 
миттєвої трансляції даних, оперативного реагування, координації дій, адресного 
впливу. За влучним висловом Є. Бойцова, обрії нового суспільства, колись 
спрогнозовані Е. Тофлером, М. Маклюеном, М. Кастельсом, сьогодні все більше 
нагадують нещодавнє минуле, аніж «туманне майбутнє».467 Якщо аналагові медіа 
формували глядача і слухача, нові цифрові медіа і технології, з їх потенціалом 
глобального поширення (а) та інтерактивності (б) формують ініціативного, 
активного і навіть азартного учасника комунікації, спроможного самостійно і 
креативно створювати, структурувати, поширювати інформаційний матеріал. 
Реципієнт інформації перетворюється на її донора. Пасивні споживачі винаходу 
Гутенберга чи слухачі Біблійного тексту долютеранської епохи поступилися 
місцем активним учасникам віртуальних публічних майданчиків, які оперативно 
створюють і транслюють власний релігійний контент. Інтеракція, миттєвість, 
співпричетність, включеність у теперішнє стають базовими ознаками релігійних 
аудиторій, потенційним учасником яких може стати майже кожен. Відбувається, 
отже, зміна самої комунікативої моделі: «не контент спрямовується до адресата», 
споживача інформації, а, навпаки, «адресат вирушає до контенту». Притому 
еволюція цифрових медіа призводить до постійного збільшення учасників 
комунікації та посилення їх інтерактивних можливостей. 

4) Зворотнім боком означених трендів є розмивання ідентичності 
традиційних релігійно-комунікативних систем. Доступність релігійної інформації 
відкриває можливості не тільки для її вільного обговорення, інтерпретації, але і 
для порівняння, критики, синтезу різних релігійних ідей і вчень, вільного 
використання для творення будь-яких світоглядних чи ідеологічних конструктів. 
Ознаками сучасності стають: довільне оперування релігійними знаками і 
символами та конструювання їх змісту; інтенсивний обмін вирваними з контексту 
релігійними ідеями, образами, повчаннями, пророцтвами, приписами, нормами та, 
як наслідок, еклектизація, «бріколаж» релігійної свідомості й культової практики; 
довільний переклад і тлумачення священних текстів; застосування релігійної 
символіки і мови для позарелігійних цілей і потреб та активне продукування 
квазі-релігійних ідей, символіки та вчень. Сингулярно зростаючий надлишок 
інформації продукує неосяжний, нефільтрований, не диференційований контент, в 
якому губиться пересічний (й будемо відверті – здебільшого не надто освічений) 
користувач; творить культуру, де в дефіциті «не інформація, а орієнтація».468 За 
таких умов релігійна (конфесійна) ідентичність стає вразливою, піддається 
розмиванню, дифузії, втрачає свою стійкість і цілісність, а в своєму 
суб’єктивному вимірі стає непевною і плутаною самоідентифікацією, нерідко – 
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468 Больц Н. Азбука медиа.  М. : Изд-во «Европа», 2011.  С. 18. 



 
 

                                                           

відносним і тимчасовим маркером залученості людини до певної форми Інтернет-
співтовариства. 

5) Як наслідок, спостерігається суперечливий, амбівалентний процес 
десакралізації/ресакралізації. З одного боку, відбувається вихолощення релігійних 
смислів, втрата ексклюзивності релігійних догматів і ритуальних практик, 
руйнація сакральності релігійних текстів, зниження авторитету офіційної позиції 
церкви (конфесії, деномінації) та її очільників і духовних провідників. (За 
чудовою метафорою англійського соціолога С. Брюса, «коли оракул промовляє 
одним ясним голосом, легко повірити в те, що це голос Божий. Коли ж він 
промовляє двадцяттю різними голосами, хочеться побачити, що саме знаходиться 
за сценою»469). На оці радикальна зміна ставлення, особливо у нових генерацій, 
до традиційних релігій і світоглядних систем – ставлення, яке не відкидає чи 
заперечує релігію як таку, але переміщає її до класу об’єктів власного вибору і 
конструювання. З іншого боку, соціологи й психологи вказують на процеси 
сакралізації особистісного духовного простору, насичення індивідуального 
світогляду і приватних ритуальних практик релігійними, містичними елементами, 
значущу присутність особистого релігійного досвіду і нового способу сприйняття 
трансцендентного, що не потребує обов’язкової релігійної самоідентифікації. 

Суперечливі процеси сакралізації/десакралізації обумовлені розмиванням 
межі між сакральним і профанним простором, як у реальному, так і віртуальному 
комунікативних просторах. Можливо, найвиразніше це проступає у діяльності 
протестантських церков, яким притаманна здатність успішно інтегруватися у 
будь-які існуючі контексти – чи-то, використання кав’ярень або нічних клубів для 
богослужбових зборів, чи спілкування з прихожанами через «Фейсбук», 
«Твіттер», «ВКонтакті» – перетворюючи ці комунікативні простори на сакральні 
вже через саму свою присутність в них. 

Зміщення і зміщування профанного і сакрального світів, «обожнення 
мирського» й «змирщення церковного» деформує всю семіотичну систему релігії 
та її ціннісний зміст. Сучасна людина фактично занурена в середовище релігійної 
та квазірелігійної символіки, притому насиченої інакшими смислами 
(бізнесовими, маркетинговими, рекламними, тощо) або вкрай зпримітивленої. 
Світ релігійного символізму перетворюється, по суті, на семіотичний конструкт, 
світ симулякрів. 

Окремої згадки, в цьому зв’язку, вартує нововитворений Інтернет-ринок 
релігійних товарів і послуг: від придбання предметів з релігійною чи храмовою 
символікою до замовлення релігійної церемонії (молебну, таїнства), від он-лайн 
навернення у релігію до посередництва у дистанційному оцінюванні вартості 
душі та її продажу. Маркером змін у релігійній свідомості стає самий факт 
можливості подібних оборудок, наявності широкого попиту на такі пропозиції. 
Розвиток ринку, де товаризації підлягає будь-який елемент релігійного 
комплексу, та специфічної сфери комерційних релігійних послуг породжує 
вельми суперечливі наслідки, коли формування споживацького ставлення до 
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сакральних об’єктів і сакрального в цілому, примітивізація, утилітарність та 
антидуховність його розуміння безпосередньо поєднані із своєрідною 
фіксацією його присутності, наділенням його властивостями реально існуючої 
«речі» (яка може бути продана, передана, оплачена і корисна).470 

6) Технологізація й медіазація релігійної комунікації. Йдеться, в даному 
разі, не про технологічну модернізацію засобів релігійної комунікації, а про 
інше – перетворення самих релігійно-комунікативних актів на технологію 
досягнення заданих соціальних цілей, виконання певного «соціального 
замовлення» (як-от, навернення неофітів, мобілізації віруючих та чітке 
спрямування їх соціальної активності, формування церковного іміджу, 
маніпуляції громадською думкою, абощо). Одним із наслідків такого процесу є 
модернізація форм і засобів релігійної пропаганди, що перетворилася на 
потужну зброю конкурентної боротьби та забезпечення ідеологічного успіху 
політичних і геополітичних проектів. 

Водночас, разом із творенням глобального медіа-простору, для релігійних 
лідерів та організацій стає життєво важливим освоїти технології впливу на 
велетенські, відкриті, гетерогенні, анонімні, непостійні, розпорошені, 
ситуативно-поведінкові масові аудиторії. Релігійні контенти і меседжі, 
основними каналами трансляції яких стали мас-медіа, адаптуються як під 
технологічні можливості сучасної цифрової техніки, так і під запити та рівень 
масової аудиторії, вимушено поступаючись значимим ціннісним і духовним 
(але «позаформатним») змістом задля апробованих розважальних, 
пропагандистських, інформативно-популярних, просвітницьких та інших 
масово-культурних форм.  

7) Ре-дистанціювання релігійного і світського вербального просторів, 
зниження цінності релігійної, сакральної мови та звуження сфери її 
використання. На такі приклади багата новітня історія від середини ХХ 
століття: визнання Римо-Католицькою Церквою припустимості використання 
національних мов у богослужінні; осучаснення і нові літературні переклади 
Біблії та богослужебних текстів; стрімке збільшення перекладів різними 
мовами смислів Корану, перетворення івриту на мову повсякденного 
спілкування та ін. Наступним кроком стає десакралізація священних текстів. 
Зримо і щоденно це спостерігається в Інтернет-просторі, досить згадати хоча б 
YouVersion – технологізовану адаптацію Біблійного тексту для всього Інтернет-
товариства. Назагал представники найрізноманітніших релігійних традицій 
завантажили свої священні писання в електронні мережі – вони доступні не 
тільки для читання, тлумачення, обговорення, а й до вільної роботи з 
перекладом, уточненням чи інтерпретаціями текстів. Як наслідок, цифрова 
природа документа потягла за собою знецінення його оригіналу, дешеві й 
доступні цифрові медіа здолали сакральний бар’єр «недоторканості» Святого 
Письма, «Логос» перетворився на текстовий документ відкритого доступу. 
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8) Ще один прикметний вектор змін – ускладнення і переважний розвиток 
горизонтальної релігійної комунікації при одночасному відсуненні й 
«змирщенні» вертикальної. Горизонтальна релігійна комунікація, гетерогенна й 
ризомна, стає важливішою за спілкування з трансцендентним, ретранслює 
релігійний досвід і релігійні переживання поза богословськими догмами та 
інституйованими традиціями.  

Релігійні комунікативні простори зазнають, отже, помітних змін – від 
конфігурації і структури до ціннісного і змістового наповнення. Вони 
втрачають колишню локальність і замкненість, стають проникними, у тому 
числі і для нерелігійних і навіть асоціальних комунікативних практик; 
втрачають засадничу умову власної ідентичності – resistentia munus, функцію 
опору інорелігійним та інокультурним впливам. Вони деформуються разом із 
розширенням периферійної зони контакту з іншими релігійно-комунікативними 
просторами, звідки потрапляють нові світоглядні максими, ідеї, символи, 
цінності, мови, традиції. Понад те, колишні «зустрічі» локальних 
комунікативних просторів поступаються перед здатністю глобального 
інформаційно-комунікативного простору «поглинати» і «перетравлювати» 
комунікативні мікросвіти та його властивістю «інформаційної ізотропності», 
що робить його простором переважно масових комунікацій, апелюючих до 
буденної свідомості реципієнтів.471  

Зрештою, глобальний інформаційно-комунікативний простір обумовив 
нову якість всіх елементів структури релігійної комунікації – від соціально-
психологічних характеристик її суб’єктів до форм і змісту релігійних 
повідомлень, способу їх формування, каналів і засобів трансляції, наслідків 
впливу на всю тотальність соціо-релігійних зв’язків. 

Понад те, криза традиційної релігійної комунікації та витворення нових 
комунікативних систем і нового комунікативного простору веде до 
модифікації, синкретизації, трансформації самого феномену релігії. Традиційні 
релігії з їх історичною спадщиною щодалі поступаються місцем 
«детрадиційним» квазі-релігіям: шоу-релігії, бізнес-релігії, ринку-релігії, net-
релігії, PR-релігії, тощо. Віруючий, занурений в світ «семіотичних міксів» і 
конструктів, нововитворів і симулякрів, приречений на розмивання релігійної 
ідентичності. Наслідки цих трансформацій насправді невизначені – чим стане 
феномен «оцифрованого сакрального», що станеться з релігією в Інтернет-
просторі, які форми релігійної свідомості та релігійної активності стануть 
домінуючими – ці та інші питання стали улюбленою тематикою дискусій у 
філософсько-релігієзнавчому дискурсі. Єдине, що виглядає безсумнівним – 
зміни, що відбуваються, мають глибинний і незворотний характер, настає доба 
нової релігійної картини світу і нового типу релігійної комунікації. 
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5.3. Комунікативно-транслююча функція релігії: 
зміст і напрями трансформацій. 

 
Виходимо з того, що функції релігії – змістовно ємна категорія, яка 

узагальнює (а) способи, (б) рівень, (в) напрями і (г) наслідки впливу релігії на 
суспільство, соціальні підсистеми та їх структурні елементи, спільноти й 
особистість. Науковці, що зверталися до аналізу комплексу функцій, способу 
функціонування та функціональних властивостей релігії, добігли низки спільних 
висновків, що нині є базовими для релігієзнавчої теорії. А саме: 

 релігія є поліфункціональним феноменом, її функції утворюють 
взаємопов’язаний і динамічний комплекс, систему472; 

 функції релігії обумовлені глибинними соціальними потребами і 
запитами суспільства, є важливими для його самозбереження, адаптації, 
самовідтворення і розвитку; 

 існує безпосередній і міцний зв’язок між функціями та структурою 
релігії, кожен елемент якої визначає специфіку функціонування релігії та несе 
власне функціональне навантаження (так само, як і кожна з функцій релігії чинить 
зворотній вплив на структуру релігійного комплексу і розвиток релігії в цілому); 

 функції релігії можуть виявлятися і явно і латентно на різних етапах 
історії, мати різну міру інтенсивності та ефективності, специфічно 
трансформуються разом із розвитком соціальних систем, за певних обставин 
здатні перетворюватися на дисфункції; значущість та «ієрархія» функцій релігії 
не є константою, але змінюється в історичному часі і просторі; 

 функції релігії є відображенням суперечливого способу буття релігії в 
суспільстві, чинять одночасно різноспрямований вплив на соціальні процеси і 
події (інтеграції й дезінтеграції, комунікації й дискомунікації, стабілізації і 
дестабілізації, легітимації й делегітимації та ін.); 

 масштаби і зміст таких функцій є соціально, історично, культурно, 
конфесійно і ментально обумовленими; 

 соціальна роль релігії в тому чи іншому соціумі постає як сукупний 
наслідок (суммарний результат) реалізації нею своїх функцій.  

Загальні наукові дискусії не обминули й питання щодо соціально-
комунікативної функціональності релігії, відповідних способів, засобів і напрямів 
її впливу на соціум. До слова, в переліку соціальних функцій релігії 
комунікативна функція виокремлюється доволі пізно. Якщо філософи і теологи 
міркували про легітимуючу, світоглядну, пізнавальну, культуротворчу функції ще 
з античних часів (хай навіть в інших, звичних для тогочасного інтелектуального 
дискурсу термінах), пізніше, в межах соціології й соціальної філософії об’єктом 
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системного аналізу стають ідеологічна, інтегративно-дезінтегративна, 
терапевтична, компенсаційна, нормативна, сенсотворна та ін. функції, то про 
комунікативну функцію релігії мова ведеться лише від першої половини ХХ ст.473 

Дана функція може означатися у вітчизняній науковій і навчальній 
літературі в різний спосіб: як «комунікативна», «комунікаційна», «соціально-
комунікативна», «комунікативно-транслююча», «комутативна» (іноді через 
навмисне розрізнення комутативної й комунікативної функцій) або як певна 
цілісна сукупність функціональних властивостей релігії – «комунікатино-
трансляційна підсистема функцій». 

Спроби «ухопити» і чітко сформулювати її зміст також призвели до цілої 
низки дефініцій: комунікативна функція розуміється як така, що «спрямована на 
забезпечення спілкування віруючих з Богом (молитва, інші культові дії) і між 
собою (під час богослужіння, тощо)» (В. Лубський); «передбачає передавання, 
обмін інформацією, її засвоєння, оцінювання, що сприяє інтеграції чи 
дезінтеграції релігійних груп», «здатність релігії впливати на процес спілкування 
віруючих, їх соціалізацію, передавання та засвоєння інформації та формувати між 
ними духовні зв’язки» (В. Лубський, М. Лубська); «безпосередньо виявляє себе 
або свою сутність у сукупності функцій, що реалізуються в процесі засвоєння 
людиною суспільних цінностей, передачі життєвозначущої інформації, обміном 
досвідом, зміцненні зв'язків між членами колективу, конфесії» (Л. Виговський); 
«постає як зумовлена історично, суспільно, конфесійно здатність і можливості 
релігії задовольнити життєві потреби людини у спілкуванні, долученні до 
міжособистих, спільнотних, інституціональних форм релігійного життя» 
(М.Бабій); «полягає в підтримуванні зв’язків між віруючими шляхом створення 
почуття віросповідної єдності під час релігійних дій, в особистому житті, сімейно-
побутових відносинах, а також стосунках у межах різноманітних клерикальних 
організацій» (В. Петрушенко); «підтримує соціально-груповий зв’язок між 
віруючими, виступає засобом спілкування людей у межах певних релігійних 
організацій» (В. Титов); «полягає у створенні, обміні та використанні релігійної 
інформації», «допомагає постійно підтримувати та, за необхідності, відтворювати 
релігійні зв’язки віруючих між собою, між мирянами та духовенством, між 
віруючими та Богом» (М. Петрушкевич). 

Втім, найчастіше, саме обмежене розуміння феномену комунікації суто як 
спілкування, форми міжособистої і міжгрупової взаємодії, веде і до вужчого 
тлумачення комунікативної функції релігії лише як забезпечення зв’язку між 
одновірцями, між віруючими і Богом, рідше – ще й міжрелігійного, екуменічного 
діалогу (по суті, специфічного вияву або «похідної» від інтегративної функції 
релігії). Поза увагою лишається тоді, наприклад, значимість масштабних процесів 
інформаційного обміну між поколіннями в релігійній сфері, історичної трансляції 
релігійного досвіду, без яких існування релігій як сталих комплексів і тяглих 
світоглядно-практичних традицій неможливе в принципі. Тож, розглядаючи 
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комунікативну функцію релігії, варто мовити про єдність її повсякденного та 
соціально-історичного вимірів. 

Щодо першого, не зайве згадати, що термін «комунікація», запозичений з 
англійської, витоково походить від латинського «communicare», що означає 
«перебувати у зв’язку, брати участь, об’єднуватися». Українськими 
відповідниками шереги однокореневих понять «communicate», «community», 
«communication» є поняття «спілкуватися», «спілкування», але ж і «сполучатися», 
«спілка», «спільнота». Тож поняття комунікації імпліцитно містить і аспекти 
зв’язку, взаємодії, і аспекти інтеграції, сполучення, успільнотнення. За такого 
підходу, комунікативна функція у вимірі повсякденності, актуального «тут-і-
тепер» буття, постає як реалізація індивідуальних та групових потреб у 
релігійному спілкуванні і чинник становлення релігійних спільнот, як 
спілкування-сполучення. Щодо історичного виміру, комунікативна функція 
виступає як здатність релігії накопичувати, зберігати і транслювати наступним 
поколінням світоглядно-ціннісні масиви інформації, живити й зміцнювати зв’язки 
між індивідами, групами, спільнотами й організаціями (як носіями релігійних 
ідентичностей), забезпечувати зв’язок-сполучення між різними історичними 
епохами, континентами, культурами, народами; забезпечувати обмін релігійним 
досвідом між часами і генераціями.  

На реалізацію комунікативно-транслюючої функції релігії безпосередньо 
впливає релігійний світогляд, особливості віроповчального змісту, релігії, 
конфесії, її морального й соціального вчення, які визначають ціннісні засади 
спілкування з одновірцями, з іновіруючими, з державою і суспільством; задають 
матрицю почуттів, ставлень, норм поведінки (своєрідних комунікативних 
стандартів), які людина має відчувати й демонструвати в особистому і 
соціальному спілкуванні («любов до ближнього», «гостинність», «милосердя», 
«відданість», «невтручання», «непричиненя зла», «слухняність», «покарання 
відступників» або переривання зв’язку з «гріховним світом», ескапізм, 
усамітнення). У свою чергу, комунікативна функція зворотньо впливає на релігію, 
як важлива складова «механізму» її самовідтворення – через трансляцію 
особливого типу соціального та особистого досвіду, знань, цінностей і культурної 
пам’яті. З огляду на це, термін «комунікативно-транслююча функція» видається 
більш ємним і наповненим соціально-значущими конотаціями. 

Холістично комунікативно-транслююча функція релігії постає як: 
– реалізація індивідуальних та соціально-групових потреб у релігійному 

спілкуванні (з надприродним та між одновірцями); 
– соціально-, конфесійно-, психологічно- обумовлений процес 

встановлення і постійного, безперервного підтримання зв’язку, спілкування між 
віруючими у вертикальній і горизонтальній площинах та його інституалізація; 

– процеси передавання, обміну, засвоєння, закріплення, історичної 
трансляції релігійної та релігійно-значущої інформації; завдяки чому відбувається 
сполучення і зв’язок традиційного і новаційного, сакрального та профанного, 
конфесійного і позаконфесійного; 

– створення спеціальних семіотичних, знаково-символічних систем, 



 
 

                                                           

аудіальних, візуальних, кінестетичних образів, що транслюють багатосмислові 
релігійно-інформаційні повідомлення; 

– стимуляція соціально-групової інтеграції, гуртування віруючих на 
основі контактування, спілкування й порозуміння; 

– спосіб здійснення релігійної соціалізації індивідів;  
– чинник впливу на інтелектуально-мислиннєву та емоційно-вольову 

діяльність індивідів і груп; на масову свідомість та масову поведінку; 
– процес взаємодії релігійних організацій і спільнот з різноманітними 

елементами, підструктурами, інститутами суспільства. 
Тільки у своїй сукупності ці аспекти складають зміст комунікативної 

функції релігії, яка виявляє себе на мікро-, мезо- і макрорівнях, і більш-менш 
цілісно відтворюють феномен релігійної комунікації у сучасному суспільстві. 

Трансформаційні процеси «захопили» всі боки функціонування релігії – і 
способи, і рівень, і напрями, і наслідки її впливу на суспільство. До слова, 
комунікативно-транслююча функція релігії щоразу глибинно й істотно 
змінювалася внаслідок чергових інформаційно-комунікативних революцій, що 
несли із собою якісно нову технологічну основу трансляції інформації, а відтак 
інтенсивність, темпи і ареали поширення комунікативних зв’язків.474 Сучасний 
стрибок від механічних і електричних до електронних засобів накопичення, 
обробки і передавання величезних масивів інформації, цифрових технологій, 
супутникових і кабельних телекомунікацій, інформаційно-комп’ютерних мереж 
обумовив ефект «стискання простору» та глобальність інформаційно-
комунікативного обміну. Під його тиском зазнають трансформації всі компоненти 
структури релігійної комунікації – і суб’єкти комунікації (йдеться про суттєві 
зміни соціальних характеристик особистостей, для яких генерується і 
транслюється релігійна інформація), і способи, засоби і канали комунікації, і 
змістовно-темпоральні характеристики зворотнього зв’язку. Навіть така, 
здавалося б, консервативна складова релігійної комунікації як «зміст 
повідомлення» (особливо, коли йдеться про священні тексти, Об’явлення, Символ 
Віри, догмати і канони) набуває виразної специфіки. 

Які напрями трансформацій комунікативно-транслюючої функції релігії 
можна виділити? Навіть не претендуючи на вичерпну відповідь, перелічимо деякі 
з них:  

1) Формування нового – глобального – рівня комунікативно-
функціонального впливу релігії. Тривалий час комунікативна функція релігії 
характеризується як така, що виявляється на мікро-, мезо- і макрорівнях: на 
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мікрорівні йдеться про сталість комунікативних зв’язків у міжособистому 
спілкуванні і взаємодії, а також в родині, громаді, малих групах, особливості 
формування і трансляції релігійних групових звичок, норм, сімейних традицій, 
тощо; на мезорівні – про налагодження стійких комунікативних зв’язків в межах 
конфесії, її інституційних складових та їх взаємодію між собою і суспільством; на 
макрорівні – про комунікативно-інформаційне забезпечення відтворення і 
трансляції релігії в масштабах великих соціальних груп, етнічних, демографічних, 
територіальних та інших соціальних спільнот, між поколіннями, взаємозв’язку 
релігії з іншими соціальними підсистемами. Нині, в умовах інформаційно-
комунікативної глобалізації, мережа релігійних комунікацій долає будь-які 
територіальні, етнічні, культурні кордони, стає сегментом глобальних 
комунікативних зв’язків, інтегруючи «реальну» і «віртуальну» паству в якісно 
нові форми спільнотності. У витвореному віртуальному космосі спілкування, 
взаємодій і подій стираються уявлення про простір і час, властиві для макросвіту, 
зникають відмінності відстані, дистанції, тяглості і послідовності, розмиваються 
межі й кордони (у т.ч. ідентичнісні), критерії традиційності й новаційності (у т.ч. 
віроповчальної); релігійна аудиторія перетворюється на активного суб’єкта 
комунікації і творця релігійної (квазірелігійної) інформації, формуючи нове 
медіасередовище, нові світоглядні, ціннісні, інформаційні запити, ширше – нову 
медіарелігійну картину світу. Тим самим трансформуються глибинні механізми 
комунікативно-транслюючої функції релігії, яка генерує нові способи, форми і 
масштаби створення, обміну, збереження і трансляції релігійної інформації. 

2) Інтенсивність релігійно-комунікативних процесів породжує нову якість 
суспільного, соціорелігійного буття: сучасні релігійні комунікації не стільки 
відображають соціальні події, роблячи їх об’єктом повсякденної і теоретичної 
релігійної свідомості та колективної пам’яті, скільки обумовлюють ці події, 
набувають власної логіки і законів щодо реальних змін. Інакше кажучи, 
інформаційно-комунікативна реальність поступово стає домінуючою і впливає на 
розвиток фізичної, соціальної реальності. Будь-яка медіа-новина (необов’язково 
релігійна) може стати чинником соціальної активності віруючих (протестної, 
доброчинної, громадської, просвітницької, тощо), спровокувати групові й масові 
дії, потягти за собою низку значимих, у т.ч. інституціональних, змін. 

3) Відтак відбувається інтенсивне формування релігійної комунікації 
переважно як горизонтально-масової комунікації та як певного виду 
«інформаційної індустрії». Саме масові (а не індивідуальні) комунікативні 
ситуації та система ЗМК (засобів масової комунікації) формують нині соціальне й 
психологічне обличчя релігії, конфесії, релігійної спільноти чи інституції. 
Втрачається адресність, особистісна-орієнтованість, спрямованість на 
індивідуальний релігійний розвиток і духовно-моральне самовдосконалення 
віруючого – ті кращі риси, які були властиві традиційній, персонально-
орієнтованій релігійній комунікації. Все вагомішого місця набувають натомість 
інституалізовані форми виробництва і розповсюдження публічних повідомлень та 
професійна діяльність з їхнього створення (напр.: масовий книгодрук, заснування 
конфесійних мас-медіа, спеціалізованих мереж і тематичних net-ресурсів, 



 
 

                                                           

відпрацювання технологій релігійного просвітництва, релігійної (й релігійно-
політичної) пропаганди, оперативне наповнення релігійним контентом різних 
сегментів Інтернет-мережі, тощо). Тобто, у масштабному просторі релігійних 
комунікацій зростає частка «технологізованого комунікативного виробництва», 
орієнтованого на масового споживача; відповідно, формується і  прошарок людей, 
зайнятих в сфері релігійно-інформаційної індустрії. 

4) Ще один важливий аспект. Комунікативна функція релігії в усі історичні 
часи була пов’язана з реалізацією влади (ідейної, світоглядної, церковної, 
політичної та ін.) над масами населення. В епоху сучасних мас-медіа ця інтенція 
трансформується на владу над масовими аудиторіями і означає отримання нових 
ресурсів і можливостей впливу на громадську думку, масову свідомість, політичні 
преференції, ціннісні орієнтації, соціальну поведінку, очікування, ставлення, 
запити населення, а, отже, більшою або меншою мірою, і на спосіб 
функціонування громадянського суспільства. 

5) Наслідком поширення нових засобів і форм релігійної комунікації стає 
зміна способів і форм соціорелігійної інтеграції, механізмів групо- і спільното-
утворення. На оці падіння значущості традиційних форм комунікації, згасання 
життєвої потреби у безпосередніх міжособистих контактах, у реальному 
спілкуванні «face to face», помітне зменшення ролі храму, релігійної парафії, 
громади в житті вірянина і тенденція до перетворення останніх на несталі, 
добровільні асоціації, нестійкі згромадження. Сталість сакральних хронотопів 
стає неактуальною, а роль референтних для віруючої людини груп перебирають 
на себе віртуальні спільноти і навіть надконфесійні Інтернет-співтовариства і 
мережі, що поєднують користувачів, близьких за уподобаннями, смаками, 
уявленнями, тощо. Відбувається витіснення безпосередньо-міжособистого 
спілкування віртуально-мережевим, де роль комунікативних центрів переходить 
до соціальних мереж, Інтернет-форумів, блогів, чатів групового спілкування, а 
критерії самоствердження й авторитету особистості стають принципово 
інакшими.  

6) Адаптація релігійного дискурсу до сучасних темпів створення, трансляції 
і сприйняття інформації та його орієнтація на масового споживача475 веде до 
неминучої формалізації й деіндивідуалізації релігійної комунікації, що 
здійснюється через мас-медіа. Найчастіше, дослідники звертають увагу на 
формалізацію актів комунікації спрямованих на: (а) навернення неофітів, що 
нерідко перетворюється на практику формального залучення індивідів до певної 
конфесії, спільноти, організації замість того, аби спонукати їх до внутрішніх 
духовних зусиль; (б) залучення до богослужінь, церемоній, таїнств (особливо 
дистанційних, он-лайн заходів); (в) навчання основам віри і Святого письма; (г) 
ознайомлення з новинами життя храму, парафії, конфесії; (д) творення і 
підтримання церковної (конфесійної та ін.) іміджелогії, як важливої складової 
соціального успіху релігії в суспільстві. Та наслідком вростання релігії у медіа-
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середовище стають деконструктивні для релігійної свідомості та ідентичності 
процеси. За винятком палкої релігійності небагатьох, свідомого духовного вибору 
деяких, теологічної обізнаності і світоглядної зрілості одиниць, основна маса 
релігійної медіа-аудиторії є носієм не стільки релігійності, скільки релігійної 
поінформованості. А попит на релігійну інформацію та містичні практики 
обумовив швидку комерціалізацію інтересу до надприродного і потойбічного та 
формування ринку релігійних і квазірелігійних послуг. 

7) Употужнення комунікативно-транслюючих ресурсів релігії, зростання 
масиву, відкритості, доступності й «технологічності» релігійної інформації 
негайно позначилося на всіх інших важливих функціях релігійного комплексу та 
сферах релігійної діяльності. Що важливо, спостерігаємо іншу якість 
взаємозв’язку різних функцій релігії на рівні їх суспільного вияву, вочевидь і 
статус комунікативно-транслюючої функції в ієрархії функції релігії радикально 
змінився. Конфесії отримали нові й надзвичайно ефективні можливості і засоби як 
місіонерської, прозелітичної, благодійницької, миротворчої, екуменічної 
діяльності, так і жорсткої конкурентної боротьби.  

Чи не найвиразніших змін зазнав характер взаємозв’язку комунікативної та 
соціально-інтегративної/дезінтегративної функцій релігії. Нові способи і 
технології комунікації одновірців виявили надзвичайний інтегративно-
мобілізаційний потенціал, здатність спонукати маси вірян до активних і 
координованих дій, найчастіше протестної форми. Навіть дрібні групи активістів 
у змозі забезпечити вражаючу масовість релігійного руху чи акції. Разом з тим, 
саме цей мобілізаційний потенціал, використаний в релігійних протистояннях і 
конфліктах, надає останнім виняткової масовості, руйнівності і гостроти. Релігійні 
конфлікти повернулися в світ, причому повернулися у давно забутому масштабі. 
Співіснування конкуруючих аксіологій в глобальному світі призвело до того, що 
релігійні цінності та сконструйовані на них ідеології перетворилися на ефективні 
засоби мобілізації мас у боротьбі за геополітичні інтереси. Глобалізація, 
технологічна й комунікативна революції облаштували майданчик для зіткнення 
розбіжно-релігійних, релігійного і секулярного світів в кожній точці земної кулі, 
де є хоча б дві людини, що мають різні уявлення про граничні цінності і цілі.476 

У цьому зв’язку, не можна обминути такий напрям впливу релігійної 
комунікації на локальні і глобальний соціум як медіазабезпечення та експертне 
обслуговування релігійно-політичних ідеологій. Розмивання світоглядно-
аксіологічних підвалин західної цивілізації й культури в умовах цивілізаційних 
зіткнень, спровокованих глобалізацією, призвело до формування цілого спектру 
антизахідних релігійно-політичних ідеологій, кожна з яких пропонує власний, 
альтернативний проект глобального світу. Виділяють принаймні три серйозні 
альтернативи західній парадигмі – доктрини «русского міра», «серцевинних 
цінностей» китайської культури та «ісламського халіфату», що стали уособленням 

 

476 Див.: Білокобильський О., Левицький В. Глобальні зіткнення постсекулярного світу та 
українське питання // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. 
Збірник статей. Вип. 2.  Вінниця : ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016.  С. 20. 



 
 

                                                           

гострої боротьби ціннісно-світоглядних систем і геополітичних проектів.477 Усім 
згаданим доктринам властиві кілька спільних рис, що дає підстави віднести їх до 
нового типу релігійно-політичних ідеологій, здатних надихати на масштабне і 
тривале протиборство: категоричне заперечення універсальності західних цінностей 
та імперативів, моралі і права, політики і стандартів; інтерпретація західних 
цінностей як інструменту поневолення та експлуатації інших культур, виклик і 
загрозу для інших ціннісних систем; ідеологічно-викривлений образ власної історії; 
повернення до традиційних цінностей, передусім релігійних (православних, ранньо-
конфуціанських, мусульманських), переважно у найбільш консервативному їх 
розумінні; антисекуляризм; висування альтернативного проекту глобального 
розвитку; імпліцитна націленість на послідовне і жорстке протистояння. 

Масовані й агресивні інформаційно-пропагандистські кампанії формують 
конкуруючі реальності, різні образи теперішнього і майбутнього світу, мобілізуючи 
мільйони людей на їх захист та ідейну (а при потребі і військову) експансію. 
Протистояння релігійно-ідеологічних дискурсів стає чинником поляризації 
глобального світу, втягуючи народи у руйнівні політичні і військові конфлікти. 

8) Ще один новітній напрям впливу комунікативно-транслюючої функції 
релігії – формування медіарелігійності як особливого типу світобачення і 
світовідчуття, і водночас специфічного релігійного медіа-середовища, витвореного 
засобами масової комунікації та сукупністю всіх видів аудіовізуального мистецтва 
(кінематограф, телебачення, Інтернет).478 Феномен медіа-релігійності, серед іншого, 
постає як химерне сполучення, міксування різноманітних релігійних і культурних 
традицій, стародавніх вірувань і неоархаїки (найчастіше нововитлумаченого 
окультизму), фантастичних уявлень і паранаукових теорій, історичних фактів і 
«сенсаційних відкриттів»; як способи трансляції «сакрального» тут і тепер та їх 
товаризація; як перетворення установок віри на частину масової культури та зверхнє 
ставлення до адептів «застарілих» традиційних релігій. ЗМК перетворилися не 
тільки на канал трансляції нових міфів, релігійних учень і практик, але на «фабрики» 
з їх виробництва, коли будь-яких реальний факт може набути спотвореного, 
аберованого, довільного тлумачення, аудіовізуалізації і перетворитися на готову 
продукцію для медіаспоживання. Характерними рисами такої релігійної продукції 
стають: релігійний синкретизм, полістилістичність, деконструкція й рекомпозиція 
сакральних учень, відхід від опозиції добра і зла, еклектизм символіки, мови, норм і 
практик, ірраціоналізм, поверховість і популяризм (така собі «профанна езотерика», 
яка ставить за мету швидко просвітити неофіта щодо всього багатовікового 
комплексу таємних знань), ігровий і дозвільний характер, імітація інтенсивної 
духовної діяльності, орієнтація на споживацький попит.479  
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Створення простору симулякрів міфології й релігії безпосередньо пов’язане 
з розвитком ринку релігійних і квазірелігійних послуг, комерціалізацією інтересу 
до надприродного і потойбічного, інституціюванням особливого бізнес-сегменту, 
складовими якого є: продаж містичної та езотеричної літератури, послуги з магії й 
чарування, спіритизму і шаманства, яснобачення й астрології, складання 
гороскопів і передбачень, зцілення, рятування душі, навернення до істинної віри, 
надання оккультної освіти, тощо. Проте, медіарелігійність не менш дієво впливає 
на формування картини світу і особливого менталітету, ніж традиційні релігії,. 
Інша річ, що наслідком цих процесів є: поінформованість замість «книжності», 
ерудованість замість освіченості, марнослів’я замість аналітичності, споживання 
релігійної інформації замість духовного спілкування. 

9) Нарешті, комунікативно-транслююча функціональність релігії, 
відбиваючи всі об’єктивні переваги і вади феномену масової комунікації, стає 
провідником і принципово нових технологій соціально-психологічного впливу, 
нових механізмів і засобів масовізації індивідуальної психіки. За висновком 
соціальних психологів, новизна останніх полягає в тому, що при зовнішньому 
збереженні максимально можливого ступеня інивідуалізації людини і людської 
свідомості (без участі в житті реальних груп і колективів, реального 
міжособистого спілкування), людина, поза власним бажанням, стає компонентом 
технологічно створеної маси і об’єктом масово-інформаційних і психологічних 
маніпуляцій 480. Відтак релігійні засоби масової комунікації, як і будь-які інші 
види ЗМК, об’єктивно перебирають на себе специфічні масово-психологічні 
функції: функцію загальної регуляції психодинаміки суспільства; функцію 
інтеграції масових настроїв; функцію мобілізації на масові дії; функцію 
циркуляції психоформуючої інформації, тощо. 

Перелічені трансформації в рівнях, напрямках і наслідках впливу релігії на 
соціум, масову та індивідуальну свідомість аж ніяк не вичерпують всіх аспектів 
змін комунікативно-транслюючої функціональності релігії, але є запрошенням до 
подальшого обговорення. 

Нині спостерігаємо доволі суперечливий, з точки зору здійснення релігійно-
комунікативної функції, процес: чим більше новітніх комунікативних засобів 
отримує у своє розпорядження суспільство, тим меншою стає значущість суто 
релігійної комунікації, яка витісняється іншими формами спілкування й 
інформаційного обміну. В цьому сенсі, нова комунікативна революція, на відміну 
від попередніх, «зіграла з релігією злий жарт». Лише один приклад: так, за 
даними Державного комітету телебачення і радіомовлення України станом перше 
півріччя 2016 року кількість зареєстрованих періодичних та продовжуваних 
видань в Україні державного, регіонального та зарубіжного поширення складала 
3041, серед яких релігійних видань лише 16; а з 2015 видань місцевого 

 

480 Див.: Ольшанський Д. В. Психология масс [Електронний ресурс].  Режим доступу: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/olshansk/. 



 
 

                                                           

поширення, релігійних – 32 481. Хоча релігійні ЗМІ і знайшли свою скромну нішу 
в мас-медійному просторі, але їм нерідко дорікають за нижчий (часто не 
професійний) рівень, не-оперативність, не-сучасність, не-актуальність, не-
використання величезного потенціалу мас-медіа для здійснення пастирського, 
духовного, морального, місіонерського впливу, назагал – неконкурентоздатність 
щодо світських мас-медіа. Втім, це проблема не тільки українського буття. 
Найрозвинутіші у сфері інформаційно-комунікативних технологій суспільства 
сформували середовище, де релігійні інституції, отримавши можливості 
надзвичайно широкого впливу на масову аудиторію через мас-медіа, новітні 
засоби комунікації, насправді опинилися на периферії інформаційно-
комунікативного обміну. 

Отже, під тиском інформаційно-комунікативної індустрії релігійні 
комунікативні системи не тільки зазнають відчутних трансформацій, але й 
унаочнюють свою здатність/нездатність адаптуватися до глобального 
інформаційно-комунікативного простору, його технологій та особливостей 
функціонування. Деякі демонструють високі адаптивні якості (скажімо, 
протестантські деномінації, неорелігійні рухи), набувають ознак демократичності, 
відкритості й комунікативної популярності, інші, навпаки, вперто пручаються 
інноваціям, намагаються вберегти ексклюзивність, традиційні засоби і практики 
комунікації, обирають шлях комунікаційної замкненості, дистанціювання.  

Таким чином, глобалізаційні процеси та високотехнологічне інформаційно-
комунікативне середовища, витворене в останні десятиліття, спричинивши 
потужний вплив на світогляд, суспільну та індивідуальну свідомість, форми і 
способи взаємодії, цінності, спосіб життя, соціальні зв’язки більшої частини 
людства, глибоко позначилися і на релігії, всіх її структурних компонентах і 
функціях. Динамічні зміни форм, засобів, способів, характеру, масштабів 
релігійної комунікації швидко й радикально трансформували традиційні релігійні 
комунікативні системи. Але трансформації релігійної комунікації не тільки 
спричинили суперечливі й кризові явища у локальних і глобальному релігійно-
комунікативному просторах, але й унаочнили свою силу як чинники 
далекосяжних змін і конфліктів у суспільному бутті.  
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Розділ шостий. ВЕРТИКАЛЬНО-ГОРИЗОНТАЛЬНА ПЕРЕОРІЄНТАЦІЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК ЧИННИК  

САКРАЛЬНО-СЕКУЛЯРНОГО РОЗВИТКУ 
 
Традиційна сакральна функціональність релігії в сучасну глобалізовану і 

секулярну епоху зазнає все більшої трансформації, що засвідчує дослідження в 
цьому розділі наступних проблем: гідність людини як найвища цінність – 
антропоцентрчний і теїстичний виміри; розвиток секулярної Європи: католицький 
і православний погляд; концепція сталого розвитку світу, «екологічна духовність» 
замість теології індивідуального спасіння. 

У цьому дискурсивному контексті йдеться про зміщення від сакральної до 
секулярної функціональності, про відхід традиційних функцій релігії в її 
есхатологічних і сотеріологічних виявах, в центрі яких відносини Бог-людина, до 
антропоцентричності, в центрі якої проблеми світу і буття людини в цьому світі. 
Найпереконливішим виявом саме такого вертикально-горизонтального, тобто 
сакрально-секулярного, реверсу, є нинішня функціональність Католицької церкви. 
Чинником такого функціонального зміщення став 2-й Ватиканський собор, 
парадигмальним вектором якого було аджорнаменто (італ. aggiornamento – 
осучаснення), тобто повернення церкви обличчям до проблем сучасного, а не 
потойбічного світу, і з цією метою Собор засвідчив свою готовність до оновлення 
догматичної, літургійної та обрядової функціональності церкви. 

Релігія в її традиційній сакральній функціональності, змістовності догматів, 
основоположних постулатів віровчення (перворідна гріховність людини, 
безсмертя душі, пріоритетність особистого спасіння, «не любіть світу і того, що в 
світі», очікування кінця світу, страшного суду, небесного раю для праведників, 
пекла як місця вічних мук для грішників та ін.) в сучасній Католицькій церкві 
зазнала докорінної трансформації. 

Гідність людини як особистості, яка посідає трансцендентну цінність і є 
співучасником Бога у перетворенні сучасного світу, турбота про Землю і 
природне довкілля як вічний дім людства, визнання секулярного розвитку 
сучасної Європи в інтегральних структурах Європейського Союзу на 
антропоцентричних, гуманістичних засадах: захист прав і свобод людини, 
утвердження загальнолюдських цінностей – спільне благо, співучасть, 
солідарність, субсидіарність замість традиційних християнських цінностей – 
генеральний напрям вертикально-горизонтальної переорієнтації, який 
неоднозначно сприймається і оцінюється Православними церквами, зокрема РПЦ 
і УПЦ Київського й УПЦ Московського патріархатів. 

Культурна багатополюсність розвитку сучасної Європи замість традиційних 
клерикальних схем Рим-Візантія-Москва і єдина християнська культура від 
Атлантики до Уралу; концепція сталості світу й інтегрального розвитку людства, 
«нова екологічна духовність» і «екологічне навернення» – інноваційні доктрини 
нинішнього понтифіка Франциска, які є предметом дослідження в цьому розділі. 
Вони засвідчують новий напрям модернізації церкви і трансформації її 
основоположних засад як чинників секуляризації.  



 
 

                                                           

6.1.Гідність людини як найвища цінність: 
антропоцентричний та теїстичний виміри. 

 
Два важливі соборні документи засвідчили легітимацію антропологічної 

орієнтації Католицької Церкви. Декларація про релігійну свободу «Dignitatis 
humane» відзначила, що «в нашій епосі люди щораз більше усвідомлюють 
гідність людської особистості й постійно зростає кількість тих, які вимагають, 
щоб у своїй діяльності людина керувалася власним усвідомленням обов'язку і 
відповідальною свободою без примусу 482. Цей антропоцентричний дискурс 
соборного мислення конкретизував папа Іван Павло ІІ у своїй Передмові до 
видання соборних документі, підкреслюючи органічний (методологічний і логіко-
змістовний) зв'язок «Декларації про релігійну свободу» з Пастирською 
Конституцією «Saudium et spes» – «Про Церкву в сучасному світі». «Ці два 
документи, – підкреслив Понтифік, – становлять своєрідну цілісність в 
Соборному мисленні завдяки одному головному предмету, який ці два документи 
поєднує. Предметом цим є людська особистість» 483. Розгортаючи в широкому 
контексті це визначення, Іван Павло ІІ відзначив, що ці два документи найглибше 
відобразили сучасну реальність соборного відчуття і взагалі сучасний стан світу. 
У цьому, вважав цей папа, 2-й Ватиканський собор має «велику заслугу перед 
Церквою, оскільки піднявся на найвищій щабель світорозуміння і світовідчуття, 
не залишаючи на узбіччі нічого, що стосується формування у свідомості сучасної 
віруючої людини відчуття її самодостатнього панування над дійсністю» 484. 

Людина як особистість, її гідність як найвища цінність є визначальним 
дискурсом першої частини «Конституції про Церкву в сучасному світі». По суті, 
це є методологічний пролог до другої частини цієї Конституції, в якій розгорнута 
панорама проблем сучасного світу і сучасної людини. Відтак, утвердження 
гідності людини як особистості – генеральний напрям важливих документів 2-го 
Ватиканського Собору. 

Саме цей людиноцентричний, глибоко антропологічний дискурс 2-го 
Ватиканського Собору та його імплементація у пастирській і практичній 
діяльності Католицької Церкви у післясоборний період піддається критиці з боку 
консервативного крила Святого Престолу. Його точку зору озвучує перфект 
Конгрегації культу і таїнств Антоніо Каньїзорес Льовер: «У роки після 2-го 
Ватиканського Собору стали можливими негативні явища: не секрет, що Літургія 
була зранена довільними деформаціями, спровокованими секуляризацією, яка, на 
жаль, є в середині Церкви. Як наслідок, багато відправ зосереджується не на 
Богові, а радше на людині, на її потребах, на її творчій діяльності, в такий спосіб 
відводячи людині головну роль у зібранні віруючих» 485. 

 

482 Wprowadzeme do Deklaracji o wolności religijnej // Sobór Watykanśky II. Konstytucje, Dekrety, 
Deklaracje. - Kraków, 1967. – S.414. 
483 Там само. – S.20. 
484 Там само. – S.20-21. 
485 Маємо відродити дух Літургії // Католицький вісник.– 2011. – № 2. – С.3. 



 
 

                                                           

Цьому повороту від функціонуючого традиційного теїзму до інноваційного 
антропоцентризму дає критичну оцінку Російська православна Церква (РПЦ) у 
визначенні її нинішнього очільника патріарха Кирила. Витоки деградації у 
розвитку сучасної Європи Кирило (ще коли він очолював службу зовнішніх 
зв'язків Московської патріархії) знаходив у ХVIII ст., коли в епоху Просвітництва 
зародилася і в наступні століття значно употужнилася і почала утверджуватися 
ліберальна доктрина, ідея всеохоплюючого звільнення індивіда від соціальних, 
політичних, національних, релігійних та інших обмежень. «Особистості потрібно 
було увільнитися від гніту зовнішніх для неї сил, – вважає Кирило, – оскільки 
людина, загордившись, уявила себе абсолютною і кінцевою цінністю, а своє благо 
– критерієм справедливості суспільного улаштування» 486. Оскільки в центр 
антропологічного світу поставлено «богоподібну Людину», а не «просто 
людину», грішну людину, то саме в цьому Кирило, будучи ще просто 
митрополитом, вбачав кризу сучасної Західної цивілізації. 

Утвердження православного теїзму і невизнання антропоцентричних 
інновацій Католицької церкви Кирило вибудовує на таких постулатах: 

– уявлення про спотворену гріхом природу людини відсутнє в 
сучасному західному мисленні, в ньому торжествує комплекс ідей, що мають 
язичницьке походження і утвердилися в культурі Західної Європи в епоху 
Відродження; 

– авторитетом Ренесансу освячена концепція антропцентричності, 
відтак осердям соціуму стає індивід; 

– духовна еволюція европейської суспільної думки відбулася шляхом 
відходу від цінностей християнства до регресивної язичницької етики і 
язичницького світосприйняття; 

– західне християнство, прийнявши постулат про свободу людини як 
вищу цінність її земного буття, як соціально-культурну данність, освятило союз 
неоязичницької доктрини з християнською етикою; 

– відтак, вододіл між РПЦ і Католицькою церквою, за визначенням 
Кирила, проходить на межі різновекторної верифікації основних догматичних 
положень християнства: грішна людина – «богоподібна людина; спотворена 
гріхом природи людина – гідність людини як особистості – осердя соціуму;  

– свобода совісті – антипод і виклик духовно-культурним і релігійним 
традиціям Росії; європейська цінність, яка гарантує право людини бути вільною і 
незалежною, спровокувала ставлення до визнання чи невизнання будь-якої релігії. 

Ватикан намагається знайти порозуміння з сучасною секуляризованою 
Європою, зокрема Європейським Союзом, не ставлячи перед собою сакральної 
мети: відродження втраченої історичної її християнськості, відновлення в процесі 
проведення інноваційної кампанії «євангелізації церкви і світу» традиційних 
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чинників впливу – есхатологічних, сотеріологічних, євхаристійних. Ватикан 
добре розуміє, що така релігійна функціональність залишилася спадком минулого 
історичного розвитку Європи і не відповідає духові її сучасного буття. Про це 
досить виразно і переконливо сказав ще папа Іван Павло ІІ: «Відійшли в минуле 
часи, коли на реколекціях і в церковних проповідях «кінцеві питання» («а що там 
після смерті») хвилювали віруючих, спонукали їх ставати на коліна, приводили до 
решіток сповідальниць, володіли спасаючим впливом». Іван Павло ІІ визнав, що 
«есхатологія стала байдужою сучасній людині – в нашій цивілізації». Папа заявив, 
що «треба чесно сказати: людина із власним життям, відповідальністю, 
призначенням, своїм есхатологічним майбутнім, своїм раєм, пеклом, чистилищем 
загубилася, її загубили проповідники, катехізатори, вихователі – вони більше не 
сміють лякати пеклом. А можливо, ті, які їх слухають, перестали боятися» 487. 

Отже, людина сьогоднішньої цивілізації несприятливо ставиться до 
«кінцевих питань». І ця несприятливість пояснюється передовсім впливом 
секуляризації як на пасторів, так і на їх паству, які разом індиферентно ставляться 
до традиційної есхатологічної релігійності й знаходяться під впливом 
споживацької ментальності щодо користування благами цього світу, а не 
потойбічного. Останній втратив для сучасної людини сенс і актуальність. 

І це добре розуміє папа Франциск, який у своєму Апостольському Повчанні 
«Evangelii Saudim» – «Про проголошення Євангеліє»488 аналізує виклики 
сучасного світу і сучасну епоху як «епоху великих змін» та «епоху історичного 
перелому», котра вимірюється велетенськими кроками великих якісних, 
кількісних, швидкісних, збільшуючих перетворень в науковому прогресі, 
технологічних інноваціях та їх впровадженні в природному довкіллі й в 
щоденному житті. Франциск вважає, що «людство вступило в епоху знання й 
інформації, які, по суті перетворюються в джерело нових форм анонімної влади» 
[§52]. Зрештою, як підкреслив Франциск, це породжує «нехтування 
трансценденцією», «послаблення відчуття особистісного і суспільного гріха», 
«зростання морального релятивізму» [§64]. Особливу загрозу для церкви 
Франциск бачить у тому, що «в останні десятиріччях відбувся злам поколінь», що 
позначилося на переданні християнської віри наступним поколінням. «Нові 
покоління вже не ідентифікують себе з католицькою традицією <…> великою 
небезпекою для віри є зародження нової міської культури, коли у численних 
людських спільнотах християнин уже не є промотором чи творцем сенсу, 
натомість в умовах цієї міської культури отримує від неї іншу мову, інші смисли, 
інші символи, послання , які дають нові спрямування для життя, уже суперечні з 
Євангелієм» [§73]. Відтак, Церква стоїть перед викликами нової якості життя і 
мислення міських поколінь, які не сприймають функціонування релігії в її 
традиційних догматичних, есхатологічних, літургійних і обрядових виявах. Синод 
єпископів Католицької церкви у Заключному документі від 8 жовтня 2012 р. 
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відзначив, що «найбільший тривожний сигнал для сучасної Церкви – втрата 
Європою християнської пам'яті й спадку». Одним із істотних чинників 
дехристиянізації Європи Синод єпископів назвав «третє і четверте покоління прав 
людини, яке вже не має нічого спільного з християнськими поглядами, 
цінностями і мораллю» [§73]. 

Враховуючи ці чинники дехристиянізації і секуляризації Європи, папа 
Франциск запропонував Європейському Союзу досягти порозуміння на засаді 
утвердження гідності людини як трансцендентної цінності. Такий внесок Церкви 
у розвиток Європейського Союзу, як підкреслив папа, не становитиме загрози для 
світського характеру держав-членів Європейського Союзу і для незалежності від 
еркви всіх його інституцій. Цій проблемі Франциск присвятив свій виступ в 
Європейському парламенті й Раді Європи в Страсбурзі 23 листопада 2014 р. 
Відзначивши велику роль «отців-засновників» Європейського Союзу, які 
прагнули, щоб його майбутнє гарантувалося співпрацею всіх його членів метою 
подолання поділів Європи та збереження миру і єдності серед усіх народів 
континенту, папа Франциск зазначив, що в центрі цього амбітного політичного 
проекту  була  «довіра до людини, як особистості, обдарованої трансцендентною 
гідністю» 489. 

Політичний проект Європейського Союзу, гідність людини як визначальний 
чинник цього проекту, її трансцендентність папа тісно пов'язав у їх єдину 
сутність, не розділяючи людину, як цього вимагає традиційне християнське 
богослов'я, на її земний і небесний сенс буття, на тіло і душу, на сучасне і 
потойбічне. Взаємозв'язок гідності людини як особистості і трансценденції таким 
чином не узгоджується з традиційною церковною інтерпретацією людини як 
грішної особи, деградованої і пригніченої первородним гріхом, а також 
трансценденцією як надприродного, що лежить за межами свідомості й пізнання. 

Гідність – ключовий термін, який отримав особливу легітимізацію після 
Другої світової війни. Наша новітня історія, як вважає папа Франциск, виразно 
виокремила центральне місце для захисту людської гідності від різного роду 
насильства і дискримінації. Визнання значення прав людини у становленні 
гідності людини є результатом усвідомленості пройденого людством шляху, 
сповненого страждань і жертовності, завдяки чому сформувалося усвідомлення 
винятковості й неповторності кожної людської особистості. Ця культурна 
свідомість, підкреслює папа Франциск, сформувалася на грунті європейської 
думки, відображеної в багатстві різних джерел, які походять з Греції й Риму, 
джерел кельтських, германських, слов'янських, а також християнських,  які її 
поглибили,  ушляхетнили,  стверджуючи поняття «особистість». 

Шанування і захист прав людини відіграє ключову роль у становленні 
гідності людини як особистості й становленні Європейського Союзу. Таким 
чином, гідність людини як особистості та її правове визнання і правовий захист 
базуються на зверненні до самої природи людини, до її вродженої здібності 
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відрізняти добро від зла. Відтак, папу Франциска не цікавить традиційне 
розуміння трансценденції, відірваної від іманентного статусу людини. Небо і 
земля у цьому філософсько-теологічному дискурсі змістилися і поміняли свій 
статус. Гідність людини в сучасній і майбутній Європі має посідати пріоритетне 
місце, як вважає папа Франциск, в парадигмі поєднання гідності з 
трансценденцією. У цьому контексті Об'єднана Європа може сприйматися як 
ідеальне відображення «встановлення Царства Божого на Землі». І тут папу 
Франциска турбує лише те, як «привернути надію людини до майбутнього», щоб, 
почавши від молодих поколінь, яких не цікавить євангельський виклад царства 
Божого, збагатити їхню ментальність великим ідеалом Об'єднаної Європи – 
творчої й підприємливої, шануючої права кожної особистості, свідомої своїх 
обов'язків, зокрема збереження миру й безпеки на континенті й в усьому світі. 
Відтак, підносячи людину до такої трансцендентної гідності, яка іманентно 
трансцендується без потойбічного смислу і потойбічної надії, папа Франциск, 
маючи на увазі можливе критичне ставлення до такої інноваційної концепції 
гідності людини як трансцендентної цінності з боку консервативного богослов'я, 
застережливо виправдовує свою «конвергенцію гідності й трансценденції», 
зазначаючи, що не потрібно дивитися на людину як абсолют, а лише як на істоту 
релятивну» 490. 

Відтак, ставлячи сучасну людину, зокрема молодого європейця з «третього і 
четвертого покоління прав людини», який вже не має нічого спільного з 
християнськими поглядами, цінностями і мораллю, між гідністю і 
трансценденцією, папа Франциск ставить сучасну людину, зокрема молоде 
покоління дехристиянізованих європейців між нерозривним поєднанням гідності 
й трансцендентності. Тут жодного вибору немає: приймай цю парадигму як 
нерозривну даність, освячуй свою гідність як новий  вираз трансценденції, як 
«busoli», впровадженої в серце, яку Бог витиснув на все творіння». 

Папа Франциск бачить майбутнє Європи залежним «від життєвого і 
нерозривного зв'язку між гідністю і трасценденцією, підкреслюючи «центральне 
місце особи людської», а не Абсолюта, тобто Бога, в цьому зв'язку, як джерела і 
носія трансценденції. Відтак, сьогодні християнству вже не надається значення 
носія трансцендентності (в усякому разі, у Франциска це не спостерігається). 
Йдеться про визнання іншої ролі християнства як в минулому Європи, так і в її 
майбутньому. «Фундаментальне значення, – вважає папа Франциск, – має не 
тільки внесок, який християнство залишило в минулому в суспільно-культурному 
розвитку Європи, але передовсім внесок, який сьогодні й в майбутньому зробить 
в її розвиток. Цей внесок не повинен становити загрози для світського характеру 
держав і для незалежних інститутів Європейського Союзу, а, навпаки, всіляко 
збагачувати їх. Цього вимагають ідеали, які з самого початку були притаманні для 
Європи, а саме: мир, засада допоміжності й взаємної солідарності, гуманізм, 
спрямований на пошанування гідності людської особистості» 491. 
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Таким чином, проблеми, які пов'язують гідність людини з її 
трансцендентністю, мають виключно світське, тобто іманентне, істотне для 
людської тотожності значення, вільне від будь-яких релігійних чи клерикальних 
забарвлень, які, як уже зазначалося, «не становлять загрози для світського 
характеру держав». Йдеться про проблеми, які на думку папи Франциска, є 
найбільш актуальними для сучасної Європи і вирішення яких спільно з 
Європейським Союзом папа вважає пріоритетним також для Католицької церкви. 
Насамперед, це «інвестування в людські таланти і сектори, які ці таланти 
формують для ефективної праці» 492. І в цьому насамперед виражається поєднання 
іманентного і трансцендентного, гідності людини та її місце в розвитку 
Об'єднаної Європи.  

Передовсім це стосується виховання в сім'ї, яка папою Франциском 
характеризується «найважливішою інституцією в структурі суспільства». 
Підкреслення пріоритетності сім'ї в становленні гідності особистості як 
трансцендентної цінності вивільняє від цієї місії церкву, щоб «не становити 
загрозу для світського характеру Європейського Союзу. Крім сім'ї, важливе місце 
в «інвестуванні гідності людини як трансцендентної цінності» надається освіті й 
науці. При цьому акцентується на тому, що освіта не повинна обмежуватися 
наданням лише технічних знань, але повинна сприяти в цілому розвитку людини 
як особистості. Для сучасної молоді, яка прагне дивитися на своє майбутнє зі 
впевненою надією, папа Франциск вважає необхідним»використати могутній 
науковий потенціал сучасної Європи, поки що  не використаний молоддю 
«належно».  

Другим напрямом «розвитку трансцендентності людини» в контексті 
становлення її гідності папа Франциск визначає працю і працевлаштування 
молоді. Гідність праці, сприятливі для кожної особистості умови праці, поєднання 
ринку з потребами людини, стабільність і впевненість в перспективі працівника 
повинні створити такий суспільний контекст, який «не ставить собі за мету визиск 
людини, а, навпаки, за допомогою праці гарантуватиме можливості створення 
сім'ї і виховання дітей» 493. 

Результати дослідження проблеми інноваційного ставлення Католицької 
церкви до гідності людини як трансцендентної цінності, дають підстави для 
наступних висновків: 

1. Людина – шлях церкви, гідність людини – найбільша цінність, яку 
треба плекати і захищати в сучасному глобалізованому і секуляризованому світі. 
Ці дефініції стали визначальними в антропоцентричній концепції 2-го 
Ватиканського собору. Післясоборне реформування Католицької церкви її 
консервативним крилом, яке за папи Бенедикта ХVI зміцніло свою позицію у 
Ватикані, визнано як «спровоковане секуляризацією, яка відсунула Бога на 
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маргінес церковних відправ, відводячи людині головну роль у віровченні, 
зосередившись на її потребах і творчій діяльності» 494. 

2. Цю проблему дещо по-іншому, але більш радикально, поставив папа 
Франциск. Гідність людини як особистості він підніс до трансцендентного 
значення, по суті, інноваційно висвітливши саме поняття «трансценденція». 
Образно говорячи, трансцендентне було забране з неба і придане людині на землі, 
зміщено з потойбічного до сучасних реалій буття людини в реальному світі, який 
вона має зберігати і перетворювати як спільний дім сучасних і майбутніх 
поколінь. 

3. Поняття трансцендентного вийшло на одне із перших місць у західній 
філософській думці ХХ ст. і пов'язане передовсім із сферою людського буття. В 
західному релігійному екзистенціалізмі (а також неотомізмі) терміном 
«транценденція» позначають надприродне, потойбічне, що виходить за межі того, 
що можна осягнути за допомогою природних пізнавальних здатностей і яке 
розкривається через віру. Цю точку зору папа Франциск «обходить» і не вважає 
потрібним її приймати і навіть інтерпретувати. В атеїстичному екзистенціалізмі 
(М.Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П.Сартр) трансцендентне значиться як ніщо, через яке 
здійснюється людська свобода і яке є необхідною умовою спонтанічного творення 
людиною самої себе 495. Ця верифікація спонтанно супроводжує судження папи 
Франциска в контексті утвердження гідності людини як трансцендентної цінності. 

 
 

6.2. Розвиток секулярної Європи: 
католицький і православний погляд. 

 
Узагальнюючи свої рефлексії про «гідність як трансценденцію», папа 

Франциск звернувся до депутатів Європейського парламенту збудувати Європу, 
яка не дистанціюється виключно на економічних проблемах, але ґрунтується 
передовсім на «святості людської особистості», «на європейських цінностях, які 
дозволяють з впевненістю дивитися в майбутнє». Цей дискурс побудови, по суті, 
секулярної Європи ще більше відділяє Католицьку церкву від традиційної 
функціональності релігії. Він переконливо засвідчує змирщення цієї 
функціональності як вертикально-горизонтальну переорієнтацію діяльності 
Ватикану, Святого Престолу, Римської курії, і в цілому Католицької церкви. 
«Надійшов час, – підкреслює цей понтифік, – щоб відкинути ідею Європи, 
замкненої в собі, а будувати Європу лідера, Європу багату знаннями, 
культурними здобутками, зокрема мистецтвом, гуманістичними цінностями, 
Європу, яка спілкується з людьми, поважає їх гідність, береже їх і захищає. 
Європу, яка міцно стоїть на землі і є цінною опорою всього людства» 496. І саме в 
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такій секулярній Європі, як вважає папа Франциск, формується гідність людини 
як її іманентна цінність.  

Тема будівництва майбутньої Європи на ґрунті «святості людської 
особистості, збагаченої європейськими цінностями», була продовжена і значно 
верифікована у виступі папи Франциска в Раді Європи. Там він заявив, що Європі 
загрожує втрата істини – «життєдайної лімфи кожного суспільства», відсутність 
свідомості, яка пізнає і зберігає людську гідність, індивідуалізм, який знецінює 
культуру. Змальовуючи таким чином «образ Європи змученої і песимістичної», 
папа Франциск поставив перед Радою Європи істотні питання, від яких 
залежатиме майбутнє континенту: «Можемо запитати Європу, де твоя велич? Де 
ідейна спрямованість, яка створила твою велику історію? Де твій дух, насичений 
заповзятістю і підприємництвом? Де твоє прагнення правди, яке з пристрастю 
передавала світові?» 497. Цей «величний гуманістичний, мистецький, технічний, 
суспільний, політичний, економічний і, зрештою, релігійний спадок, – підкреслює 
папа, - не повинен залишатися музейним експонатом її минулого», оскільки 
Європейський Союз повинен «інспірувати свої культурні скарби для всього 
людства» 498. 

Папа Франциск не звертається до того образу Європи, яку папа Іван Павло 
ІІ репрезентував зі «спільним християнським коріннями від Атлантики до Уралу», 
тобто «Європи, яка дихає обома легенями – західним і східним». Події останнього 
десятиріччя ХХ століття, які відзначилися падінням тоталітарної системи в 
країнах Східної і Центральної Європи, вважав папа Іван Павло ІІ, створили умови 
для скасування ідеологічних бар'єрів і відкрили шлях до єдності Європи. 
Використовуючи вже згадувану метафору про «двоє легенів, якими повинна 
дихати Європа», цей папа мав на меті досягти взаємозбагачення духовних, 
культурних і релігійних традицій Сходу і Заходу. Нову об'єднану Європу він 
уявляв як «Велику Європейську Спільноту Духа» 499. 

Папа Бенедикт ХVI дав інше визначення сучасного стану Європи і 
тенденцій її розвитку в глобалізованому, секулярному світі: «Ситуація 
секуляризації, – підкреслював цей папа, – характерна особливо для 
Європейського суспільства з давньохристиянською традицією, оскільки знищує 
культурну тканину, яка в недалекому минулому була об'єднуючою сферою, що 
охоплювала і формувала все людське життя. Сьогодні вже немає розуміння того 
духовного спадку, який був основою західної цивілізації і становив її життєдайну 
лімфу <…> колись врожайній християнській землі загрожує перетворення на 
секулярну пустелю, в якій зерно християнської істини буде роздушене, затоптане, 
запропащене» 500. Бенедикт ХVI прийшов до висновку, що «відсутність 
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відкритості на трансценденцію, усвідомлене її відкидання нині ранить Європу, 
яка знаходиться в духовній і моральній кризі» 501. 

Українська Православна Церква Київського патріархату дещо з інших 
мотивів донедавна не сприймає моделі «Об'єднаної християнської Європи», 
солідаризуючись з концепцією негативного світоглядного і морально-етичного її 
стану. Патріарх Філарет сучасний стан релігії та європейської цивілізації 
характеризує як кризовий. «Оскільки європейська цивілізація сформувалася на 
засадах нехристиянського гуманізму, то вона перестала бути християнською», – 
вважає патріарх Філарет, по суті повторюючи такі ж самі судження патріарха 
Кирила. «Європейська цивілізація, – зазначає Філарет, – передала питання релігії і 
віри на розсуд вільного волевиявлення громадян, і в кінці другого тисячоліття це 
призвело до релігійного поліформізму, а відтак секулярна культура сучасної 
Європи ставить на порядок денний не віру в істинного Бога, а мораль. 
Християнського Бога, як вона вважає, уже немає, а християнська мораль чомусь є 
загальнолюдською. Сьогодні релігійна сфера включає всі релігійні традиції і 
релігійний досвід. Це називається синкретизмом» 502. 

Патріарх Філарет звинуватив європейську цивілізацію в тому, що вона 
«відкрила двері Східним релігіям, викинула з суспільного життя християнство», а 
зіткнення зі світовими релігіями виявило, що «секуляризація є породженням 
християнського світу». З цього випливає, як вважає патріарх, що «християнство 
програє у зіткненні з ісламською цивілізацією» 503. Глобалізація звинувачується 
патріархом у тому, що вона «не знає державних кордонів», «не зважає на 
культурну ідентичність», «байдужа до релігійних традицій народів». Тому 
висновок патріарха Філарета щодо перспективи західного європейського 
християнства позначений єсхатологізмом і апокаліптичними песимізмом. Західна 
європейська християнська цивілізація асоціюється, за баченням патріарха 
Філарета, з Вавілонською вежею та її руйнівною перспективою. Відтак, судження 
і оцінювання стану релігії і перспектив християнської цивілізації в сучасній 
Європі як папою Бенедиктом ХVI, так і православними ієрархами, зокрема 
патріархом Московського патріархату і патріархом Київського патріархату, 
співпадають, якщо не сказати, що вони майже ідентичні. 

Папа Франциск по-іншому дивиться на розвиток Європи в минулому і 
сьогоденні. Релігійні корені Європи не посідають пріоритетного місця і навіть не 
згадуються в його рефлексіях на тему її християнського коріння. «Поряд з 
коренями, які потрібно шукати і підтримувати щоденним виправлянням пам'яті, 
оскільки вони (корені. – П.Я.) становлять генетичний код Європи, існують 
актуальні виклики, які примушують нас до постійної креативності, щоб коріння 
Європи насичували плоди сучасності й впливали на збереження мрій про 
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майбутнє» 504. Актуальними викликами для сучасної Європи, як вважає папа 
Франциск, є багатополюсність і трансверсійність. «Історія Європи, – зазначає 
папа Франциск,– може схиляти нас до її наївного розуміння як усталену 
двополісність, або, що стало традиційним, як триполюсність (згадаймо давню 
концепцію: Рим-Візантія-Москва) і до інтерпретації сучасності або звернення до 
утопій минулого часу в рамках цієї схеми як вияву пануючих геополітичних 
редукціонізмів» 505. 

У зв’язку з цим папа Франциск визнає інноваційний підхід до сучасних 
тенденцій цивілізаційно-культурного розвитку, акцентуючи увагу на тому, що 
«людство вступає в новий етап своєї історії». Йдеться про відхід від логіки 
централізації й уніфікації і перехід до синхронізації й домінантності малих 
суспільних форм, наближених до людської ментальності й приватного 
світосприйняття, для яких істотним є людська гідність, спільне благо, 
солідарність, субсидіарність. Гомогенна визначеність глобалізації поступається 
гетерогенній. Світ з неймовірною швидкістю стає різнобарвним, тобто 
багатополюсним. 

В цьому контексті міркування папи Франциска, які він запропонував 
прийняти Раді Європи, ґрунтуються на наступному. Сьогодні принципово 
потрібно говорити про багатополюсну Європу (християнську, секулярну, 
багатоконфесійну – католицьку, православну, протестантську, ісламську тощо). 
Напруження – як ті, які будують, так і ті, які дезінтегрують – існують між 
різнорідними культурними, релігійними і політичними полюсами. Європа 
сьогодні змагається з викликами глобалізації. Культури не обов’язково тотожні з 
країнами – деякі з ним мають різні культури, а деякі культури характерні для 
різних країн. Те ж саме, вважає папа Франциск, відбувається у виявах життя 
політичного, суспільного і релігійного 506. 

Відтак, замість «християнських коренів» Європи пропонується інший код – 
культурна багатоманітність Європи. Збереження християнських коренів Європи в 
сучасній багатополюсній Європі не є можливим і не є актуальним. Глобалізація 
багатополюсності, пояснює папа Франциск, «в оригінальний спосіб пов'язана з 
викликом конструктивної гармонії, вільної від будь-якої гегемонії, який, (виклик. 
– П.Я.) прагматично здавалось би полегшує шлях, але, зрештою, знищує 
культурну і релігійну оригінальність націй». Відтак, не можна думати про 
майбутнє Європи, ані це майбутнє будувати без усвідомлення цієї багатополюсної 
дійсності. Саме майбутнє церкви, Європи і світу в цілому папа Франциск 
простежує через опцію всебічної багатоманітності. «Церква повинна 
супроводжувати екзистенційний, моральний і гуманістичний розвиток націй. 
Вона повинна допомогати націям перерости в людство» 507. 
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І тут, звичайно, не може бути мови про однополюсні «християнські корені 
Європи від Атлантики до Уралу» або про «двоє легенів», якими повинна дихати 
Європа, – західним і східним». Багатополюсність Європи – це, по суті, секулярна 
парадигма її розвитку, пропонована папою Франциском. 

Дослідження цієї частини теми про змирщення сакральних функцій 
релігійних організацій і «входження в світ» дозволяє зробити наступні висновки: 

 - Католицька церква беззаперечно визнає сучасний секулярний розвиток 
Європи в структурах Європейського Союзу і не наполягає на поверненні до 
традиційних християнських коренів Європи, оскільки вважає, що 
багатополюсність культурно-цивілізаційного розвитку є оптимальним варіантом 
вирішення глобальних проблем сучасності і входження церкви у постмодерний 
світ; 

 - РПЦ і Московський патріархат культурно-цивілізаційні стандарти 
розвитку сучасної Європи, зокрема Європейського Союзу, оцінюють як 
«язичницькі» і «неоязичницькі», оскільки в них домінує пріоритетність гідності 
людської особистості як «богоподібної Людини» замість «грішної людини». 
Російське православ'я категорично відмежовується від євроінтеграції, вважаючи, 
що стандарти Об'єднаної Європи пропонуються як обов'язкові для організації 
внутрішнього життя країн і народів, культурна, духовна і релігійна традиція яких 
практично у формуванні цих стандартів не представлена. Антропоцентризм, 
гуманізм, свобода совісті сприймаються як чужі для православної теоцентричної 
традиції, оскільки «загрожують руйнацією національно-культурної і релігійної 
ідентичності росіян». Разом з тим Московський патріархат солідаризується з 
політичними силами, які декларують «багатополюсність світу» і неприйняття 
католицької концепції «Об'єднаної християнської Європи від Атлантики до 
Уралу»(це співпадає з концепцією культурної багатополюсності папи 
Франциска); 

 - Католицька церква беззаперечно визнає світський характер розвитку 
Євопейського Союзу і декларує свою готовність до співпраці з Євросоюзом на 
засадах світських європейських цінностей – співучасті, солідарності, 
субсидіарності, гуманізму без будь-яких релігійних чи клерикальних забарвлень з 
метою вирішення актуальних для сучасної людини проблем: інвестування в 
людські таланти і сектори, які ці таланти формують для ефективної праці; 
сприяння розвитку європейського континенту в економічному зростанні, а також 
в таких сферах як освіта, наука, культура, працевлаштування молоді як чинників 
утвердження гідності людини як особистості; 

 - активна й плодотворна співпраця Католицької церкви в контексті 
«Апостольська столиця – Рада Європи» спрямовується на вирішення 
«фундаментальних завдань формування ментальності майбутніх європейських 
поколінь», вільної від будь-якої ексклюзивності політичних і релігійних ідей, 
керуючись лише прагненням істини і будівництва суспільного блага». Відтак, ця 
співпраця будується на ґрунті «спільної і широко задіяної концепції» з Радою 
Європи: розвиток модерної європейської культури, яка має «відкрити світові своє 
нове обличчя», щоб на інтелектуальних і креативних засадах по-новому 



 
 

                                                           

імплементувати свій історичний спадок і утвердити свою культурну 
багатополюсність, відмовившись від традиційного ексклюзивізму християнської 
культури; цей дискурс має сприяти тому, щоб «надати Європі нову молодість», 
«зробити її ефективною і величною»; 

 - Католицька церква бачить своє майбутнє буття в секулярній Європі на 
засаді «взаємного освячування, взаємного підтримування», «взаємного 
очищення» розуму і віри, релігії і суспільства «без будь-яких ідеологічних і 
клерикальних екстремізмів», які можуть загрожувати цьому процесу; 

- про суті, йдеться про застосування модерної і антиномічної парадигми:  
віра в Бога, який є Творчим розумом світу (модерний виклад теїзму) повинна бути 
наукою прийняття по-новому як виклик і шанс;  

- віра також повинна по-новому визнати для себе межу всеохопленості й 
розумності;  розум потребує Логосу, який є початком і світлом розуму;  

-віра потребує діалогу із сучасним розумом. 
 

6.3. Концепція сталого розвитку і «екологічна духовність» 
замість теології індивідуального спасіння. 

 
Ставлення Католицької церкви до витлумачення стану і тенденції розвитку 

світу яскраво простежується в новому напрямі модерної католицької теологічної 
думки – «теології створіння і сталого розвитку», яка, по суті, пересунула на 
задвірки основну ідею сотеріології – теологію індивідуального спасіння. Якщо 
донедавна перспектива спасіння розглядалася як першочергове завдання церкви і 
стояла на передньому плані церковного сенсу життя і душпастирської турботи, то 
в наш час в умовах постійних глобальних криз і катастроф, вразливості довкілля, 
що загрожує самому існуванню людства вже в проглядуваній майбутності, 
теологічні акценти у витлумаченні традиційної сотеріології зазнали істотних 
корекцій. Церква відходить від індивідуальної перспективи (рятувати душі для 
потойбічного світу) і звертається до реальної глобальної перспективи – «рятувати 
створіння у сучасному світі». «Ситуацію, коли Церква занадто мало долучалася 
до екологічної діяльності, слід змінити. Це можна зробити, по-перше, 
наголошуючи на теології створіння, яка останніми десятиліттями була поза 
увагою, і, по-друге, завдяки розумінню зв'язку між створінням і спасінням та їх 
витлумаченням у проголошенні Царства Божого в його есхатологічному 
аспекті»508. 

Теологія створіння, по суті, замінила есхатологічне вчення від 
пріоритетності особистого спасіння у майбутньому небесному царстві (раю), 
актуалізуючи сучасну наукову концепцію сталості розвитку світу як 
категоричного імперативу «відповідальності за створіння» уже сьогодні». 

 

508  Відповідальність за створення у Європі. Документи консультативних нарад з питань 
природного довкілля Ради єпископських конференцій Європи (1999-2004). – Івано-Франківськ, 
2010. – С.75-76. 
 



 
 

Принцип сталості світу на початку ХХІ ст. запозичений Католицькою 
церквою з сучасного наукового арсеналу, який використовується у контексті 
міждисциплінарного наукового діалогу з християнською вірою і церковними 
традиціями. Пріоритетами при цьому є подолання бідності, що змушує багато 
країн-боржників знищувати природні передумови свого існування; подолання 
безробіття, що у багатьох країнах Європи зменшує інтерес до проблеми 
майбутнього; дослідження інноваційності збереження ресурсів, які мають 
величезні потенціональні можливості розвитку; забезпечення економічного 
внеску для екологічно сприятливого розвитку; балансування процесів глобалізації 
шляхом розвитку регіонального розмаїття на основі принципу субсидіарності; 
обмеження марнотратства в індустріальних країнах шляхом подолання 
зосередженності на матеріальних цінностях і консумпціоністського 
(споживацького) способу життя. 

Ідея сталості розвитку світу Католицькою церквою та протестантськими 
церквами на Заході розглядається у світлі християнської «відповідальності за 
створіння» (тобто за існуючий світ, довкілля). Підтримання церквою (останнім 
часом залучаються до вирішення цієї проблеми і деякі Православні церкви на 
заході Європи) концепції сталості обгрунтовується тим, що до цього часу ані 
церква, ані суспільство у своїй діяльності не відповідали вимогам поєднання 
прогресу, глобалізації та збереження природи. Церква в основному турбувалася 
про спасіння душі, а не про спасіння створіння на планеті Земля; потойбічний 
вектор церковної діяльності залишав поза увагою проблеми розвитку всього 
живого тут і зараз у реальному світі їхнього довкілля як складної «духовності й 
християнської відповідальності». 

До ІІ Ватиканського собору ідея сталості розвитку світу та екологічна 
свідомість як християнський спосіб життя не були чітко виражені. Документи 
Собору, передовсім «Конституція «Gaudim et spes» («Радість і надія») «Про 
церкву в сучасному світі», сповнені оптимізмом, налаштовували душпастирство і 
віруючий люд на сприйняття позитивної футуристичної парадигми: людина 
підкорила собі землю і довкілля, що гуманізуватиме їх стан і сприятиме приросту 
населення завдяки збільшенню виробництва та промисловості (по суті, йшлося 
про екстенсивний, але не інтенсивний розвиток). Собор таким чином мав на меті 
дати відповідь на закиди, що християнська релігія своєю потойбічною надією 
тримається в стороні від залучення людини до справ цього світу. Проте незабаром 
після Собору цей настрій змінився. Церква дійшла усвідомлення, що «екологічна 
криза загрожує Землі й людині як об'єктам створіння». Про це вперше сказав папа 
Павло VI у своїй енцикліці «Ogtogesima adveniente» – «Настали вісімдесяті» (1971 
р.). Ватикан уже не підтримував оцінок і концепцій, які не витримували 
випробовування часом. Павло VI звільнив католиків від попереднього 
соціального вчення, яке обмежувало їх соціально-політичну діяльність. Він 
налаштовував віруючих на усвідомлення небезпек, які виникали внаслідок 
необдуманого і безвідповідального використання довкілля і загрози знищення 
природи Землі, оскільки саме людина стала жертвою її оскверніння. Ця проблема 
стала активізуватися на рівні Єпископських конференцій і вперше про неї заявила 



 
 

                                                           

Німецька Єпископська конференція у своєму об'ємному документі «Діяльність для 
майбутнього створіння», виступивши з пропозицією опрацювання «теології 
створіння» 509. 

В «теології створіння» закладено, по суті, секулярний модус – переосмислення 
різниці між Творцем і створінням, пересунення проблем створеного світу від 
маргінесного стану згідно євангельського постулату «не любіть світу і того, що в 
світі» до пріоритетного осмислення їх значення для кожної віруючої людини вже в 
цьому світі. Це якоюсь мірою наклало табу на пріоритетність віри і надії в 
очікуванні спасіння в потойбічному світі й піднесло до кульмінації взаємовідносини 
людини зі створеним світом та відповідальне буття в ньому. Цей модус 
переосмислення був піднятий папою Бенедиктом ХVI в енцикліці «Spe salvi» 
(«Спасенні надією», 30 листопада 2007 р.), в якій, з одного боку, були піддані 
критичному аналізу погляди Ф.Бекона, І. Канта, М. Горкгаймера, Т. Адорно і К. 
Маркса, які доводили неспроможність традиційного догмату про втрачене з причини 
первородного гріха панування людини над створеним світом і утверджували 
повернуту науковим прогресом пріоритетність у світобудівництві людства. Разом з 
тим Бенедикт ХVI не щадив від критики сучасне християнство, яке, як він вважав, 
«надто великою мірою сконцентрувалося на особі та її спасінні». Християнська ідея 
індивідуального спасіння душі, зазначав Бенедикт ХVI, «відповідальна за втечу від 
того, що є спільними для людства». Як визнав цей папа, «християнське вчення стало 
викривленим», а «егоїстичний пошук індивідуального спасіння спричинив 
ігнорування служіння іншим» 510. 

Саме тому в «теології створіння і сталого розвитку» акцентується увага на 
«збереженні різниці між Творцем і створінням», а «роздумування про Творця 
означає насамперед бути зверненим до його створіння». Таким чином, визнання і 
підтвердження «цінності створіння» у всіх його взаємозв’язках, структурах і сферах, 
з його живими і неживими формами розвитку, обґрунтовується есхатологічною 
надією приходу Царства Божого на землю, космічним оновленням світу як 
очікуваного «настання нового неба і нової землі». У цей спосіб концепція «сталого 
розвитку» повністю вмонтовувалася у традиційне есхатологічне вчення 
християнства, надаючи йому цілком реальної поцейбічної, а не потойбічної 
перспективи. Екологічна турбота про «чисте небо і чисту землю» замість 
пріоритетності особистого спасіння, яке, як зазначав папа, «викривало християнське 
вчення», актуалізувала ідею сталого розвитку сучасного світу, збереження його 
довкілля як «постійної і вічної оселі людства» замість віртуального небесного раю. 

Такий есхатологічний модернізм відсутній у сучасному православ'ї, яке 
традиційно додержується теоцентризму і відкидає антропоцентричність світобудови, 
в якій осердям соціуму є індивідум, свобода і гідність якого є найвищою цінністю 
його буття. Турбота про спасіння душ і потойбічне життя є основою православної 
сотеріології. Католицька церква визнає, що поки що існують внутрішньоцерковні 
труднощі сприйняття відповідальності за буття створіння в реальному світі як 
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відповідального християнського завдання. Ця відповідальність має різні виміри: 
відповідальність в контексті глобальної справедливості; сталість як прояв 
християнської відповідальності; свідчення про Бога Творця і творіння через 
природоохоронні ініціативи; насолодження радістю за створіння як складової 
сталості способу життя. У цей спосіб відбувається складна перебудова світовідчуття 
і світосприйняття від традиційних догматів про грішну людину і гріховний світ до 
сприйняття сталості світу і гідності людини, яка живе в ньому і відповідає за нього. 
Нова інтегральна парадигма розвитку людства – сталість світу, теологія створіння, 
екологічна теологія, екологічне навернення, екологічна духовність, Земля – наш 
спільний, вічний дім – істотно змінила функціональність сакрального на секулярне, 
теїстичного на антропоцентричне, трансцендентного на іманентне. Теологія 
індивідуального спасіння й потойбічного буття як визначні чинники традиційної 
католицької есхатології і сотеріології, що була домінуючою до середини ХХ 
століття, поступово замінюється концепцією гідності людини як особистості з 
трансцендентною цінністю, сталості світу, збереження Землі й довкілля, 
удосконалення земного буття людини на Землі як її вічного дому, формування 
«нової екологічної духовності» сучасних і наступних поколінь землян. 

Ці інноваційні ідеї досить ґрунтовно розглядаються в енцикліці папи 
Франциска «Laudato Si’» (24 травня 2015 р.), яка присвячена «турботі про спільний 
дім людства». В цій енцикліці, яка викликала досить протилежні оцінки й навіть 
критичні інтенції ватиканологів і консервативного католицизму, концепція сталості 
набула універсальної верифікації в різних виявах її інтерпретації в контексті турботи 
про те, що відбувається в нашому домі» (забруднення і глобальне потепління; клімат 
як спільне благо; проблема чистої води; погіршення якості життя і суспільний 
занепад, глобалізація несправедливості). 

Ці проблеми осмислюються в контексті «людського фактора екологічної 
кризи»: технологічна креативність і влада; глобалізація технологічної парадигми; 
екологія довкілля, екологія і суспільство; культурна екологія; екологія щоденного 
людського життя; екологія принципу спільного блага; екологічний вплив на 
дотримання справедливості між поколіннями). 

Утвердження концепції сталості існування спільного людського дому 
підтверджується низкою запропонованих заходів: проведення постійного діалогу на 
тему збереження довкілля в контексті міжнародної політики безпеки; запровадження 
діалогу для становлення новітньої загальнолюдської і регіональної екологічної 
політики; діалог політики і економіки для досягнення людської досконалості; діалог 
релігії і науки для збереження Землі як вічного дому людства. 

В результаті постійного і ефективного проведення цих невідкладних заходів, 
як вбачає папа Франциск, має сформуватися парадигма «екологічної духовності» як 
вияв найвищого ступеня людської духовності. Ця «екологічна духовність» має 
сприяти становленню такого стилю життя, який подолає консумпціонізм 
(споживатство), сприятиме «порозумінню між людством і довкіллям» і 
«екологічному наверненню християн», які раніше турбувалися лише про своє 
індивідуальне спасіння і небесний рай. 



 
 

                                                           

Відтак, пропонована нова теологія «екологічної духовності» ґрунтується на 
переосмисленні есхатологічного пророцтва про «створення нової землі і нового 
неба», тобто перетворення і збереження довкілля самими ж людьми, які на 
духовному рівні проявлятимуть турботу про свій спільний дім як реальне 
«становлення царства Божого як на небі, так і на землі». Ці моделі інноваційної 
«екологічної духовності» папа Франциск своєрідно «вмонтував» в контекст таїнства 
євхаристії і «святої Трійці» як вияв зв'язку між створінням і екологічною 
досконалістю. 

Філософія «турботи про спільний дім» людства і сталого розвитку сучасного 
світу, викладена в енцикліці Laudato Si’, виключає з богословського обігу 
традиційну турботу церкви про індивідуальне спасіння віруючих в небесному, 
потойбічному світі як неактуальну для сучасних поколінь. У цьому контексті 
питання про сенс людського буття ставиться досить чітко і конкретно: не небо, а 
Земля – вічний дім людства. Папа Франциск розмишляє над тим, який світ ми 
хочемо і повинні передати наступним поколінням: «Коли роздумуємо над цим 
питанням, – зазначає папа, – то мислемо передовсім про нашу світоглядну 
орієнтацію, її сенс і цінності. Якщо не пульсує це підставове питання, то не 
вважаємо, що наші екологічні турботи матимуть будь-яку ефективність. Але якщо це 
питання ставиться відважно, то одночасно виринає багато інших безпосередніх 
питань: для чого знаходимося в цьому світі? Для чого народилися? Для чого ця 
Земля потребує нас? Не вистачить сказати, що турбуємося про наступні покоління. 
Потрібно зрозуміти, що йдеться про нашу гідність. Ми повинні передовсім бути 
зацікавленими в збереженні й переданні такої планети, в якій людськість, що прийде 
після нас, буде мешкати. Це драма для нас самих, бо йдеться про сенс нашого буття 
на цій Землі» 511. 

Відтак, зрозуміння сенсу земного буття людства вимагає, як вважає папа 
Франциск, осмислення багатьох проблем, які потребують докорінної світоглядної 
переорієнтації. Передовсім йдеться про усвідомлення людством спільного 
походження, взаємної приналежності й спільної майбутності: «ця ґрунтовна 
свідомість уможливить розвиток нових переконань, підстав і стилів життя. Це 
ставить перед нами багато викликів – культурних, духовних, освітніх як чинників 
довгого процесу відродження» 512. 

Обґрунтовуючи тезу про «становлення нової духовності» в контексті 
«екологічного навернення» християн, папа Франциск в цій енцикліці акцентує увагу 
церкви на мотивації цієї духовності, яка повинна «зміцнити пристрасть турботи про 
світ» 513. Йдеться, як підкреслюється в енцикліці, про таку «духовність, яка дає 
імпульс і мотивацію», яка «додає відваги і сенсу для особистої і спільнотної 
діяльності», яка «не відлучає нас від реаліїв цього світу, в якому ми живемо, який 
нас оточує» [13. - S. 171]. 

 

511 Encyklika Laudato si' swiętego Franciczka poswięcona trosce o wspólny dom.– Drukarnia 
Watykanska, 2015. – S.127-128. 
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Підсумовуючи результати дослідження в цьому підрозділі, приходимо до 
висновку: 

- турбота про планету Земля та екологічне довкілля в контексті інноваційної 
концепції «екологічного навернення», «екологічної духовності» (доктрина папи 
Франциска) підсилена сучасною науковою парадигмою «сталості розвитку світу», 
відсунула на периферію усвідомлення церквою і віруючими традиційного 
догматичного віровчення про індивідуальне спасіння душі, потойбічне буття 
праведників в раю і грішників в пеклі в контексті догматичної есхатології і 
сотеріології; 

- «теологія створіння» (в інтерпретація папи Франциска), по суті, знецінює 
теоцентричність світобудови і провіденційність Творця (папа Бенедикт XVI 
модифікував Бога в «Творчий Світовий Розум») і надає пріоритетності 
антропоцентричності світу, осердям якої є людина, її гідність, креативність і 
відповідальність за сталий розвиток світу, збереження природи і Землі як вічного 
дому людства; 

- до турботи про збереження Землі й покращення екологічного стану довкілля, 
формування «екологічної духовності» залучаються як «співучасники Творця в 
удосконаленні сталості світу» різні секулярні сфери – наука, освіта, культура, 
економіка; таким чином відбувається сакрально-секулярний реверс від 
трансцендентності до іманентності, від теоцентризму до антропоцентризму як 
чинників збереження спільного дому людства для наступних поколінь; 

- апокаліптична візія «кінця світу», коли «земля і всі діла на ній згорять» (ІІ 
Петра 3:10), і «буде створене нове небо і нова земля» (Об'явлення 22:1), своїм 
катастрофічним змістом і алармістською спрямованістю вже не сприймається 
Католицькою церквою; енцикліка папи Франциска Laudetu Si’ актуалізує турботу 
про нашу Землю як вічний дім людства, формуючи таким чином протилежне 
апокаліптичному світорозумінню і світовідчуттю розуміння сталості світу як 
секулярну ментальність сучасних поколінь; таким чином відбувається змирщення 
віруючих уневажненням пріоритетності традиційної турботи про індивідуальне 
спасіння душі як вчення «викривленого християнства» (доктрина папи Бенедикта 
XVI), яке сприяло ізоляції віруючих від справ цього світу та налаштовує до активної 
участі в його збереженні. 

Відтак, перебіг церковних процесів, як засвідчує проведене дослідження, 
істотно вливає на змінність функціонування релігії від традиційного теоцентризму 
до інноваційного антропоцентризму, що запроваджує секуляризацію в саму церкву в 
таких її виявах: модернізація релігійно-церковного комплексу, трансформація 
догматичних основ християнства, інституалізаційне реформування, деміфологізація 
релігійної свідомості, девальвація значення релігії як ціннісного життєвого сенсу; 
поширення релігійного індиферентизму, агностицизму, консупціонізму 
(споживацького способу життя) як практичного атеїзму. Разом з тим секуляризація, з 
одного боку, руйнує традиційні форми сакральності й зумовлює десакралізацію 
релігійно-церковного мислення, а з іншого боку, готує соціальний і духовний грунт 
для виникнення нових форм сакральності, які найбільшою мірою відповідають 
новим історичним умовам. 



 
 

                                                           

Розділ сьомий. НОВА «ЄВАНГЕЛІЗАЦІЯ ЦЕРКВИ І СВІТУ» 
У ЇЇ СОЦІАЛЬНИХ ВИЯВАХ І СОЦІАЛЬНО- ГУМАНІСТИЧНІЙ 

ФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ  КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
 

7.1 Актуалізація Католицькою Церквою «нової євангелізації». 
 
У 2010-2012 роках на шпальтах католицьких видань з'явилася буквально 

лавина статей, озаглавлених «Нова євангелізація Європи», «Через євангелізацію 
долати суспільні й культурні нерівності в глобалізованому світі», «Церква 
повинна безупинно оновлювати свою євангельську місію», «Потрібно шукати 
нові засоби проголошення Євангеліє», «Євангеліє – найбільша сила перемін 
світу» і т.п. Було навіть створено спеціальну «Папську Раду з нової євангелізації» 
(21 вересня 2010). У жовтні 2012 р. у Римі відбулося зібрання Синоду 
католицьких єпископів для обговорення теми «Нова євангелізація з метою 
поширення християнської віри» 514. 

Завдання цієї кампанії були широкоаспектні, оскільки йшлося, з одного 
боку, про євангелізацію самої Церкви, а з другого – євангелізацію світу, передусім 
Європи. Засоби для проведення євангелізації визначалися також різні: поряд з 
оновленням церкви, перебудовою її інституційних структур на перший план 
висувалася соціалізація релігії як умови її збереження в сучасному 
глобалізованому і сукулярному світі. 

Окреслення «Нова євангелізація» засвідчує потребу відновлення способу 
проголошення Євангелія передусім людям, які живуть в умовах наступаючої 
секуляризації в країнах давньої християнської традиції. Склалися нові обставини, 
яких церква не могла передбачити. І ці нові обставини викликали глибоку кризу 
християнської віри. «Рисами кризи, яку переживаємо, – заявив папа Бенедикт XVI 
на першому пленарному зібранні Папської ради з нової євангелізації, – є 
виключення Бога з особистого життя, поширення байдужості до релігійної віри, 
зіпхнення її на маргінес суспільного життя. У минулих десятиріччях ще можна 
було знайти сенс християнства, об'єднуючий у спільноту цілі покоління, які 
виросли в тіні віри, що формувала культуру. Сьогодні, на жаль, маємо справу з 
драмою фрагментарності, спостерігаємо явище, коли люди номінально належать 
до церкви, але ведуть спосіб життя такий, який є суперечним з вірою. 
Проголошувати Христа Спасителем світу сьогодні трудніше, ніж в минулому» 515. 

Соціальне вчення Католицької церкви в процесі євангелізації постає 
інтегральною частиною християнського життя в умовах глобалізації й 
секуляризації, а також економічної кризи. Виступаючи у Ватикані перед 
спеціалістами католицької соціальної науки із всього світу, Бенедикт XVI 
підкреслив: «Нова євангелізація повинна бути спрямована на утвердження 
соціальної справедливості в громадянському суспільстві й ринковій економіці»516. 
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Євангелізація суспільної сфери церковними засобами передбачає виховання 
християнського способу діяльності в економічних і суспільних відносинах, 
безпосередню участь церковних структур в цій діяльності силами волонтерських 
об'єднань, позаурядових християнських організацій, ватиканської комісії Justita еt 
Рах («Справедливість і мир»), закладів суспільних справ і праці, осередків та 
інститутів соціального вчення католицизму, суспільних спілок розвитку, а також 
застосування набутого досвіду з мікрокредитами та іншими структурами, 
пов'язаними з церквою і громадянським суспільством. Саме такі напрями і форми 
євангелізації папа зобов'язав розвивати суспільному душпастирству, яке 
необхідно створити в усіх помісних церквах, щоб «у світі, часто замкненому й 
ізольованому, позбавленому надії, церква була ініціаторкою правдивої і 
відповідальної думки, гуманітарних соціальних проектів» 517. 

Очевидно, що саме такі соціальні аспекти євангелізації мав на увазі 
Хосемарія – засновник католицької акції Орus Dеі («Божа справа»), коли закликав 
«палко любити світ». Він піддав критиці тих представників Католицької церкви, 
які намагаються представити християнське життя виключно духовним і 
вважають, що ним живуть особливі, чисті люди, далекі від нікчемного світу, або 
ж ті, що, принаймі, терплять його доки живуть тут, на Землі. «Коли бачення є 
таке, – вважав очільник Орus Dеі, – то християнське життя зосереджується 
винятково в храмах, бути християнином – означає ходити до церкви, брати участь 
у священнодійствах, одним словом – жити в особливому, окремому світочку, 
немов у пристінках раю, доки інший, звичайний світ йде своїм шляхом» 518. 

Таке християнське життя Хосемарія категорично не сприймає і заявляє: 
«Ми відкидаємо таке перекручене християнство. Християнське життя протікає у 
звичайному світі... У круговерті звичайнісіньких подій, серед найбільш земних, 
матеріальних речей ми маємо освячувати себе, служити Богові та людям... Бог 
чекає на нас щодня у лабораторії, в операційній, у казармі, на університетській 
кафедрі, на фабриці, на заводі, у майстерні, в полі, у сім'ї, тобто всюди, де 
трудяться люди» 519. 

Очолюваний Хосемарією створений в рамках Католицької церкви рух 
духовенства і мирян намагається відновити й організувати суспільство, яке 
відповідало б по-новому прочитаним і сприйнятим принципам християнства. 
Опус Деї пропонує свої послуги школам, університетам, центрам професійного 
навчання, лікарням, де вони активно запроваджують виховні й соціально-
реабілітаційні програми, підготовлені на основі соціального вчення католицизму, 
наполегливо рекомендують «уникати поширеної спокуси подвійного життя: по 
один бік – внутрішнє, зв'язок з Богом, а по інший бік –цілком окремо – 
професійне, соціальне, сімейне життя, де юрмляться і кишать дрібні земні 
справи». Вони закликають освячувати буденне життя: у цих словах – ціла 
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програма християнського життя» 520. У діяльності Опус Деї найпереконливіше 
відтворюється феномен соціалізації релігії як умови її збереження в сучасному 
секулярному світі. 

Саме про це, але в іншому контексті, викриваючи засилля формалізованих 
структур церкви і фальшивість номінального християнства, говорив папа 
Бенедикт XVI під час свого візиту у вересні 2011 р. в Німеччину. Підсумовуючи 
результати цього папського візиту, головний редактор ватиканського часопису 
«L’Osservatore Romano» Глованні мав несхибну підставу заявити: «На 
матеріально багатому Заході, який стає щораз убогішим і загубленим внаслідок 
поширення нищівного релятивізму, також і в церкві надмірність структур 
нівечить віру в той час, коли настає духовне спустошення і не спостерігається 
очищувальних ефектів секуляризації... Саме тому бувалі християни завдають 
більше шкоди церкві, ніж її вороги; саме тому агностики і ті, хто потерпає з 
причини гріхів християн, ближчі до Царства Божого, ніж віруючі за звичаєм» 521. 

Актуальним напрямом євангелізації є проблема довкілля. У цілому 
формування відповідальності за «створіння», тобто природу, ідентифікується як 
спосіб євангелізації, або, інакше кажучи, стоїть в центрі євангелізації, в тому 
числі «нової євангелізації». поєднуючи відповідальність за збереження довкілля в 
контексті його сталого розвитку. «Дії Церкви стануть більш переконливими, якщо 
вони зможуть опиратися на чітке уявлення про сенс людини і про її 
фундаментальні та універсальні моральні цінності. Проте навіть, якщо вчення 
церкви має в основі дуже солідну базу християнської віри, вона залишиться лише 
«брязкотом міді або шумними литаврами», якщо не супроводжуватиметься в 
умовах нашого споживацького суспільства практичними життєвими змінами, які 
будуть відрізнятися від актуального стану» 522. Саме така точка зору була 
оприлюдненана Консультативною нарадою «Теологічні та етичні основи 
християнської відповідальності за створіння» в Словенії в 1999 pоці. Формування 
відповідальності за створіння як спосіб євангелізації стало наскрізною темою 
Консультативної наради «Формування відповідальності за створіння і сталий 
розвиток» (Польща 2003 p.). 

Отже, зв'язок між захистом створіння та євангелізацією є новим аспектом 
соціальної доктрини Католицької церкви. Відповідальність за створіння як 
основний концепт модерної теології спасіння є найпереконливішим виявом 
соціалізації релігії як умови її збереження. Концепція сталості створіння є 
дисонансною щодо традиційної есхатології. Нове тлумачення грунтується на 
інших вимірах, а саме: «присутності зла (яке в часі і просторі тяжіє над людиною і 
природою) наступить кінець, коли милосердне ставлення до природи сприятиме 
настанню «нових небес і нової землі», і в цьому есхатологічному вимірі 
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існуватиме вічність і всі покоління існуватимуть разом» 523. Ця конкретна 
антропологія є яскравим виявом соціалізації релігії в контексті сучасної модерної 
есхатології, яка нічого спільного немає з традиційною есхатологією і 
сотеріологією – турботою церкви про спасіння душі в потойбічному світі. Новітня 
концепція захисту й збереження екологічного довкілля як основний напрям 
сучасної євангелізації грунтується, по суті, на чотирьох модерністських 
постулатах: по-перше, перевага надається не Творцю, а створінню, тобто природі, 
яку саме людина повинна зберігати і ушляхетнювати; по-друге, завдяки 
людському «милосердному ставленні» до «створіння», тобто природи, 
виповниться апокаліптичне пророцтво про настання «нового неба і нової землі» 
(тут втручання Творця знову невілюється); по-третє, в результаті активної акції 
людства збережеться існування Землі як вічного дому для всіх поколінь (чітке 
зміщення від небесної есхатології до земної антропології); по-четверте, таким 
чином наступить кінець зла, яке тяжіє над людиною і природою (відтак людина 
стає активним чинником всіх процесів, які в традиційній теології трактувалися в 
апокаліптичному, есхатологічному і сотеріологічному вимірах). 

 
7.2 Соціальна та євангелізаційна функціональність 

«Каритас-Спес-Україна» 
 
В Україні соціальне служіння в євангельському його аспекті як Римо-

Католицької, так і Українскої Греко-Католицької Церкви досить обмежене. У 
всякому разі ці церкви не ставлять перед собою таких глобальних завдань, які є 
пріоритетними в євангелізації Африки. По суті їх соціальне служіння зводиться 
до традиційної добродійності. Але потрібно відзначити, що ця форма 
функціональності церкви супроводжується активною євангелізацією з метою 
придбання нових прихожан. 

Відразу зазначимо, що характерною особливістю соціальної діяльності всіх 
церков в Україні є її розпорошеність, оскільки вона здійснюється автономно 
кожною конфесією і зведена до простої доброчинності. Немає цілеспрямованих 
довготривалих проектів соціальної діяльності, оскільки з самого початку вона 
була зведена до розподілу зарубіжної гуманітарної допомоги серед вірян 
конкретної конфесії та потребуючих такої допомоги обездолених верств 
населення. Ще іншою формою соціальної діяльності є «соціальна євангелізація» 
осіб, що належать до «груп ризику»: нарко- і алкозалежних, бездомних, хворих і 
тих, що перебуваютьу місцях ув'язнення. 

Найбільш організовані форми соціальної діяльності характерні для таких 
конфесійних благодійних організацій, як «Карітас-Спес-Україна» (Католицька 
церква) і Адвентистське агенство допомоги і розвитку (АДРА). 

Римо-католицька церква в Україні надає особливого значення харитативній 
добродійній діяльності. Уже в першій енциклиці Бенедикта XVI «Deus Caritas est» 
(«Бог є любов») підкреслювалося велике значення благодійництва та різних 
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проектів його поширення, серед яких особливе значення надавалося Карітасу. 
Харитативну діяльність цей папа охарактеризував як генеральний напрям 
діяльності церкви, зокрема в євангелізації світу. 

В Україні уже майже 20 років працює «Карітас-Спес-Україна», релігійні 
місії якої розміщені в багатьох містах. Їх діяльність обмежується благодійністю: 
відкриттям благодійних їдалень, організацією дитячих будинків сімейного типу, 
створенням будинків милосердя для людей похилого віку, заснуванням і 
утриманням реабілітаційних центрів різного профілю для осіб з груп ризику 
(нарко- і алкозалежних, з депресивним шоком та ін.), наданням гуманітарної 
допомоги, опікою над самотніми людьми на дому, допомогою та підтримкою 
ВІЛ-інфікованих, роботою з в'язнями, створенням мініпідприемств, допомогою 
біженцям, акціями по збору коштів та ін. 

Caritas (латин.) – то милосердна любов, одна із форм об'явлення церкви 
світові і проголошення Євангеліє. Отже, йдеться про євангелізацію (а відтак - і 
наверненням до віри) в соціальних виявах, що характерно і для протестантських 
церков в Україні. Зрештою, це характерний вияв зміщення «вертикального 
богослов'я» (теоцентризму) вбік його «горизонталізації» (антропоцентризму), 
актуалізації соціальної діяльності в контексті «євангелізації церкви і світу». 

Говорячи про практичне соціальне служіння церкви в Україні, треба 
зазначити, що Римо-Католицька Церква, маючи таку розгалужену структуру як 
«Карітас-Спес», виконує два важливі напрями служіння: соціальне (матеріальне) і 
євангелізаційне (духовне), які взаємопереплетені й взаємодоповнювані. Розподіл 
таких обов'язків цілком зрозумілий. «Оскільки церква проповідує Боже Слово, 
вона виконує сакраментальне стужіння і визначає обов'язки соціального 
стужіння», – уточнює єпископ Станіслав Шикорадюк, який опікується сферою 
соціальної діяльності Римо-Католицької Церкви в Україні. Для соціального 
служіння було сворено в 1995 році структуру Caritas, яку очолив цей єпископ, 
призначений Конференцією Римо-католицьких єпископів. Caritas створює 
структуру своїх дієцезіальних, регіональних і парафіяльних осередків і визначає 
пріорітети своєї діяльності й нагальні потреби, які виникають 524. У контексті 
соціального служіння церква виконує євангелізаційну місію. Так, у відпочинкових 
центрах Caritas щорічно мають можливість відпочити понад три тисячі дітей з 
інтернатів та малозабезпечених сімей. Така форма соціального стужіння поєднує в 
собі не тільки відпочинок, лікування і харчування, а й передусім мінімальну 
програму християнського виховання. Відтак «відпочинок з Богом – це головна 
ціль служіння Церкви». Для цього в кожному відпочинковому центрі збудовано 
каплиці, де регулярно відбувається Свята Літургія. Передбачено програму 
викладання уроків релігії, біблейних зустрічей, індивідуальних і спільних молитв, 
ранішніх і вечірніх. Мінімальна програма релігійного виховання є 
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загальнохристиянською. Вона прийнятна не лише католикам, а й православним і 
протестантам. 

Ще одним істотним соціальним і євангельсько-виховним напрямом 
благодійної діяльності Католицької Церкви в Україні за програмою Карітас є 
створення будинків сімейного типу, в яких проживають діти 8-12-річного віку; 
вони відвідують школу, дитячі садочки, а будинок стає для них родинною оселею 
і місцем формування релігійної свідомості. Після закінчення школи цими дітьми 
опікується церква й надалі, допомогаючи їм здобути фахову освіту і створити 
християнські сім'ї. Окремо реалізується програма допомоги бідним, але здібним 
студентам, які навчаються у вищих навчальних закладах. Створюються будинки 
або місця для наркозалежних, а також центри психічної допомоги для ВІЧ-
інфікованих і хворих на СНІД. Усі ці проблеми Католицька Церква в Україні 
розглядає як моральні. Крім практичної соціальної діяльності, головним все ж 
таки є проповідь Євангеліє, християнське виховання різних соціально-
демографічних груп, які охоплені соціальним служінням церкви. Головна місія 
Карітас - це не тільки матеріальна допомога та їжа, а передусім спасіння душ. 
Працівники різних структур Карітас піклуються про те, щоб допомога дітям та 
їхнім батькам сприяла духовному розвитку підопічних та їхньому наверненню до 
церкви. Так, один з напрямів соціальної діяльності регіонального центру 
«Карітас-Спес-Бердянськ» є надання психологічної, моральної і матеріальної 
підтримки жінкам, передусім 14-18-річним дівчатам, щоб, потрапивши в скрутне 
становище, вони не вдавалися до абортів. З цією метою тут працює Центр захисту 
життя. До Бердянська приїжджають діти, що постраждали від наслідків 
катастрофи на Чорнобильській АЕС; їх безкоштовно обстежують, надають 
медичну допомогу і відпочинок на березі моря. Організація мережі 
соціогуманітарної допомоги здійснюється із залученням до цих форм соціального 
служіння чернечих жіночих об єднань, зокрема сестер-кларнеток, сестер Ісуса 
Милосердного (фаустинок) та мирян-католиків. У цьому виявляється сутність 
діяльності Карітас, який працює для відродження та вкорінення у серцях 
християнської надії – Spes. 

Відтак, «нова євангелізація церкви» і світу істотно відрізняється від 
традиційної євангелізації, якою Католицька Церква займалася впродовж 
попередніх століть. Папа Франциск у своєму Апостольському Повчанні «Evangelii 
gaudium» («Радість Євангеліє») «Про проголошення Євангелії в сучасному світі» 
(24 листопада 2013 р.) суспільний вимір сучасної євангелізації як церкви, так і 
світу (але спочатку церкви) означив в контексті чотирьох актуальних передовсім 
для церкви проблем: 1.) спільнотна і суспільна актуалізація євангелізації методом 
розкриття керигми біблійних текстів (отже йдеться про їх деміфологізацію і 
модернізацію з метою виявлення сутнісного значення Ісусової проповіді про 
прийдешнє царство Боже; 2) проблеми бідних в суспільному і євангельському 
взаємозв'язку їх вирішення; 3) взаємозалежність спільного блага і суспільного 
миру; 4) суспільний діалог як внесок у справу тривалого миру і сталість розвитку 
людства. Цей суспільний діалог набуває різних вимірів в контексті євангелізації: 
діалог з державами і суспільством, який обіймає передовсім проблему 



 
 

                                                           

інтегрального розвитку людини і набуття нею суспільного блага. Наступні етапи 
суспільного діалогу стосуються порозуміння церкви з різними культурами і 
наукою, а також встановлення толерантних відносин з віруючими різних 
нехристиянських релігій, особливо з іудаїзмом та ісламом, тобто йдеться про 
розгорнутий екуменічний і міжрелігійний діалог 525[§ 238]. 

 
7.3 Суспільні чинники «оприсутнення» Царства Божого 

в сучасному світі. 
 
Сутнісне значення євангелізації, як зазначається в цитованому 

Апостольському Повчанні «Evangelii Saudium» («Радість Євангеліє») «Про 
проголошення Євангеліє в сучасному світі», полягає в «оприсутненні Царства 
Божого у світі» [§ 176]. Розгортаючи цей контекст євангелізації в його ключовому 
понятті «оприсутнення», «Апостольське Повчання» зазначає, що така «пропозиція 
євангелізації не полягає лише на особистому зв'язку з Богом», оскільки «Бог уже 
царює в світі, в якому відбувається «оприсутнення» його царства». «Як довго Бог 
буде царювати між нами, то суспільне життя стане простором братерства, 
справедливості, миру, гідності кожної людини. Відтак, знаряддя і досвід 
християнський потребують послідовного суспільного втілення» [§180]. 

Надто проблематичним і конраверсійним є подальше розгортання в 
«Апостольському Повчанні» сутнісної характеристики «оприсутнення» і 
«вростання в сучасний світ» Царства Божого». Якщо глобалізація і секуляризація 
сучасного світу, особливо сучасної Європи, яка переживає «кризу віри» (що 
визначають з гіркотою самі ієрархи Католицької церкви), є «оприсутненням» 
Царства Божого, то це сприймається як змирщення одного із сакральних 
принципів Християнського символу віри, зміщення трансцендентного в 
іманентне, вихолощення традиційної християнської есхатології і сотеріології. 

Тут необхідно співставити поняття «оприсутнення» Царства Божого у світі 
папи Бенедикта ХVI та інтерпретацію Царства Божого папою Франциском в його 
«Апостольському Повчанні» в контексті сучасної «євангелізації церкви і світу». 
Папа Бенедикт ХVI, як зазначає доктор філософських наук О.М. Шепетяк, 
«наголошував, що ані в Біблії, ані в традиції Церкви Царство Боже не розуміється 
як ідеальний суспільний лад <…> пророком і провісником якого був Ісус» 526. 
Папа Франциск сформулював новий есхатологічний і сотеріологічний імператив: 
«Не можна вже більше твердити, що релігія повинна обмежуватися сферою 
особистою й існує для того, щоб приготувати душі до неба <…> навернення 
християнське вимагає, щоб ми розмишляли насамперед над тим, що стосується 
суспільного ладу і реалізації спільного добра» 527[§ 88]. Саме у цьому контексті 
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відбувається сучасне інноваційне (а не традиційне) поєднання «оприсутнення» 
існування Царства Божого на землі з ідеальним суспільним ладом, що є сутнісним 
виявом «нової євангелізації церкви і світу», яка (євангелізація) «не буде повною 
без вираження взаємного співвідношення між Євангелієм і конкретним особистим 
і суспільним життям людини,що є критерієм універсальності, характерної для 
динаміки Євангеліє» 528 [§ 181]. 

Папа Франциск категорично вимагає відмовитися від «спихання релігії в 
таємничий внутрішній простір життя людини, без життя національного і 
суспільного, без турботи про розвиток і утвердження кондицій життя суспільства 
громадянського» [§ 183]. Саме цей суспільний процес як «оприсутнення» Царства 
Божого «уже тепер і зараз» актуалізується в «Апостольському Повчанні», в якому 
знаходимо такі дефініції, як: «Земля є нашим спільним і вічним домом», 
«справедливий порядок суспільства і держави є центральним завданням політики 
і церкви», «автентична віра вимагає глибокого прагнення зміни світу і 
утвердження цінностей царства Божого в ньому» [§ 183-184]. 

Підсумовуючи аналіз цього вияву «оприсутнення» Царства Божого в 
сучасному світі, необхідно прийняти до відома оцінку самими віруючими 
сучасного стану світу, як несправедливого і злого, та наукової оцінки його 
секуляризації, що аж ніяк не засвідчує про навіть мінімальні вияви 
«оприсутнення» в ньому Царства Божого. Зрештою, папа Франциск також не 
відмовляється від такої оцінки в інших розділах свого «Апостольського 
Повчання», в якому він характеризує нашу епоху як «епоху економічної і 
суспільної нерівності, виключення і маргіналізації великої маси людей, які 
залишаються без праці, без перспектив, без шляхів виходу зі стану їхнього 
відкидання [§ 56].  

Ці соціально-економічні чинники, як зазначає папа Франциск, створили 
«глобалізацію людської байдужості», «знечулений культ доброботу», «культ 
божка-грошей», «антропологічну кризу», «економіку без людського обличчя», 
світову економічно-фінансову кризу, перетворили сутністну природу людини до 
споживацького інстинкту і консумційних потреб. [§ 55,56]. 

Суспільне включення бідних і турбота про них – важливий аспект 
євангелізації. Цей аспект євангелізації легітимізував появу «теології бідних», яка 
посіла найприорітетніше значення в понтифікаті Франциска, який стимулював 
реформування традиційної церкви в «церкву бідних», «екзистенційну церкву», 
«церкву соціальної периферії». Створення такої церкви має відбуватися замість 
клерикалізованої і централізованої традиційної церкви. Відтак, завдання «нової 
євангелізації церкви і світу» в основному зводиться до того, щоб «кожний 
християнин і кожна церковна спільнота стали знаряддям Божим для визволення 
бідних, щоб вони могли повністю інтегруватися в суспільство» [§ 187]. 
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Якими ж методами, інструментарієм і засобами має відбуватися 
євангелізація з метою подолання бідності? Виявляється, що запропонована 
євангелізація не має власного релігійного інструментарію, а користується 
секулярно-гуманітарним понятійним апаратом – соліданрністю і субсидіарністю. 
Пояснення їх змістовного наповнення зводиться до відомих і застосованих в 
країнах Європейського Союзу гуманітарних заходів подолання бідності. Так, 
солідарність імплементується у співпраці для виявлення і подолання структурних 
причин бідності й застосування інтегрального розвитку убогих, а також 
формування нової ментальності, для якої визначальним стає поняття спільноти, 
примату благодатного життя всіх замість привласнення матеріальних і 
культурних цінностей одиницями [§ 188]. 

Отже, поняття солідарності в контексті євангелізації застосовується для 
сформування «спонтанічної реакції людини, яка повинна визнавати суспільну 
функцію власності й загальне призначення матеріальних і культурних цінностей 
як спільних благ, які приорітетніші, ніж приватна власніть» [§ 189]. Приватне 
володіння різнмими благами вважається легітимним, якщо воно служить добру 
спільноти, звідси «солідарність потрібно сприймати як безальтернативну потребу 
повернення бідному того, що йому належить <…> таке переконання і реальне 
практикування солідарності відкриває шлях до інших структурних змін <…> 
якщо таких змін не відбувається, то такі структури стають скорумпованими, 
обтяжливими і безрезультатними» [§ 189]. 

Для церкви, як зазначається в «Апостольському Повчанні», справа бідних 
має різні категоріальні виміри – насамперед теологічний, а також культурний, 
соціологічний, політичний і філософський. У суспільному вимірі євангелізації 
ставиться на перше місце створення «теології бідних». Відтак, для Католицької 
церкви визначальним чинником євангелізації актуалізується парадигма «бідна 
церква для бідних». «Бідні можуть нас багато чому повчити. Завдяки власному 
стражданню вони краще знають страждаючого Ісуса Христа, ніж ми. Треба, щоб 
ми всі завдяки бідним дозволити собі євангелізуватися. Нова євангелізація є 
запрошенням до визнання спасенної сили екзистенції бідних і поставлення її в 
центр шляху Церкви. Ми покликані до відкриття у бідних Христа, до надання їм 
нашого голосу і співчуття в їхніх справах, до здобуття їхнього приятилювання, 
щоб слухати їх, розуміти їх і сприймати таємничу мудрість, яку Бог хоче нам 
передати через них». Отже, як наголошує папа Франциск, «без преференційного 
вибору справи бідних проголошення Євангеліє залишається не зрозумілим і 
потоне в словах» [§ 199]. 

У цьому контексті економічний і соціальний вимір «справи бідних» як 
завдання «нової євангелізації церкви і світу» набуває революційного кшталту. 
Йдеться про економічну і дистрибуцію (поділення) доходів. У зв’язку з 
нагальністю вирішення цієї проблеми «Апостольське Повчання» наполягає на 
тому, що «без преференційної опції проблеми бідних проголошення Євангеліє 
<…> може залишитися незрозумілим і потонути у водопіллі слів, якими і так нас 
щоденно заливають в сучасному суспільстві через засоби масової інформації» 
[§199]. Така категоричність й актуальність негайного вирішення «справи бідних» 



 
 

обгрунтовується тим, що «поки радикально не вирішиться проблема бідних 
людей, ризикуючи з абсолютної автономії ринків, а також фінансових спекуляцій, 
атакуючи структурні причини нерівності, не вирішаться проблеми світу і взагалі 
будь-які проблеми. Нерівність – корінь всіх суспільних хвороб» [§ 199]. 

Гідність кожної людської особи і спільне матеріальне і культурне добро 
(спільне благо), як основоположні критерії євангелізації повинні «надавати 
кшталт всій економічній політиці, а не бути зовнішніми додатками політичної 
програми, позбавленої будь-яких перспектив і планів справжнього інтегрального 
розвитку» [§ 202]. 

Папа Франциск в своєму «Апостольському Повчанні» зарекомендував себе 
як критика «сліпих сил і невидимої руки ринку», як поборника «програм і 
механізмів специфічного і невідкладного вирішення дистрибуції доходів, не 
обмежуючись традиційним опікунством і благодійністю». «Якщо хочемо 
збудувати здорову і ефективну світову економіку, то в сучасній історичній фазі 
потрібний такий спосіб інтеграції, який, не порушуючи економічного 
суверенітету народів, забезпечить економічний добробуд всім країнам, а не тільки 
окремим» [§ 206]. 

Залучаючи до цієї «економічної інтеграції» церкву в контексті її 
євангелізації (не забуваймо, що «нова євангелізація» стосується передовсім 
євангелізації самої церкви, яка повинна відмовитися від своїх традиційних 
функцій лише «готувати душі до небес»), Апостольське Повчання» застерігає 
церкву та її структури на місцях від пасивності: «Кожна спільнота Церкви, яка не 
збирається вповні й в творчий спосіб ефективно співпрацювати, щоб бідні жили з 
гідністю і не були виключені, наражається на ризик розкладу, хоча говорить про 
суспільні проблеми і навіть критикує уряд. Легко піддатися духовній святості, яка 
маскується релігійними практиками, бездарними зібраннями або порожніми 
проповідями» [§ 207]. 

«Євангелізація світу» має на меті передовсім своїм об’єктом «владу 
політичну і владу фінансову», щоб «відкрити їх зір, сконцентрувати їх зусилля на 
вирішення актуальних проблем – доступність для всіх гідної праці, освіти, 
лікування. А чому б не звернутися до Бога, щоб інспірувати їх плани? 
Переконаний, що відкритість на трансценденцію могла б сформувати нову 
політичну і економічну ментальність, яка б допомогла перемогти дихотомію між 
економікою і суспільним добром, призначеним для всіх» [§ 205]. 

Підсумовуючи аналіз суспільного виміру євангелізації як вияву соціально-
гуманістичної функціональності Католицької Церкви, не важко співставити 
основні положення «Апостольського Повчання» папи Франциска з 
основоположними засадами «теології визволення», яка зародилася ще в 80-90 
роках ХХ ст. і продовжує до цього часу виявляти себе в країнах Латинської 
Америки, зокрема в Аргентині, в якій довгі роки до обрання понтифіком 
здійснював своє ієрархічне служіння архієпископ Бергольйо. Отже, вплив цієї 
«теології визволення» якоюсь мірою очевидний в нинішніх рефлексіях папи 
Франциска, зокрема, що стосується проблеми соціальної нерівності, економіки і 
дистрибуції доходів, створення «бідної церкви для бідних». 



 
 

Нерівномірність соціально-економічного розвитку – виклик церкви. Цей 
фактор сприяв самоусвідомленню Католицької Церкви в умовах національно-
визвольних рухів в Латинській Америці, де в другій половині ХХ ст. розгорнулася 
боротьба за подолання нерівномірного розвитку і економічної залежності бідних 
країн від будь-якої експлуатації. Внаслідок цього виникли різні течії «теології 
визволення», ставлення до яких Святий Престол за часів понтифікату Івана Павла 
ІІ виразив у інструкціях ватиканської Конгрегації у справах віри, яку тоді 
очолював Йозеф Ратцінгер (наступний папа Бенедикт XVI): «Серйозні ідеологічні 
збочення зраджують справу бідних» (1984 р.), «Про християнську свободу і 
визволення» (1986 р.). 

Звинувачення «теології визволення» у цих ватиканських інструкціях 
грунтувалося на таких підставах: не можливо локалізувати зло виключно в 
несправедливих економічних та політичних структурах; принципово зло полягає в 
тому, що необхідну боротьбу за справедливість і свободу людини «теологія 
визволення» розуміє вузько – в економічному і політичному сенсі, а Євангеліє 
подає у суто земній, соціально-економічній і політичній інтерпретації; «теологія 
визволення» пропонує новаторську інтерпретацію змісту віри і християнського 
способу життя, яка грунтовно відрізняється від церковного розуміння змісту віри, 
більше того, є прямим його запереченням; «теологія визволення» піддає сумніву 
сакраментальну та ієрархічну структуру церкви, вимагаючи її децентралізації і 
деклерикалізації; «теологія визволення» заперечує необхідність взагалі церковної 
ієрархії, а віронавчальну владу церкви ототожнює з елітою пануючого класу, з 
якою необхідно боротися як з класовим ворогом. 

Відтак, в цілому латиноамериканська «теологія визволення» 
звинувачувалася в соціал-демократичному і марксистському використанні 
євангелізації, спробою заміни традиційних церковних структур «низовими 
народними церковними утвореннями», «периферійною церквою», «церквою 
бідних» (по суті, вже в «теології визволення» знаходимо той інструментарій 
реформування церкви і метод євангелізації, який сьогодні застосовує папа 
Франциск). 

Треба відзначити, що сучасне вирішення пробем соціально-економічної 
нерівності, дистрибуції доходів на користь бідних як легітимних спадкоємців 
спільного блага в контексті «нової євангелізації церкви і світу» папа Франциск 
пропонує лише в умовах суспільного миру. З цією метою він запропонував 4 
засади дистрибуції спільного добра в умовах суспільного миру, справедливості й 
братерства: 1) час є важливішим ніж простір; 2) єдність важливіша ніж конфлікт; 
3) дійсність важливіша ніж ідея; 4) цілісність важливіша ніж частина. У цьому 
дослідженні не будемо зосереджуватися на парадигмальній інтерпретації папи 
Франциска вичлених засад. Вкажемо на особливості деяких з них, зокрема 
суспільного миру, який, як вважає папа Франциск, «не слід розуміти як іренізм 
або як відсутність будь-якого насильства, досягнуту однією стороною над іншою. 
Також фальшивим миром був би такий мир, який слугував би усправедливленню 
організації суспільного життя, що пригнічує і позірно заспокоює найубогіших, 
щоб ті, які насолоджуються більшими статками, зберігали свій безтурботний 



 
 

стиль життя. Справедливих суспільних вимог з поділом благ, що належать всім, а 
не лише окремим багатіям, включення в суспільне життя бідних не можна 
притлумити, посилаючись на збереження згоди «за офісним бюро» або крихкого 
миру для привілейованої меншості. Гідність людської особистості й спільне благо 
є понад спокоєм тих, які не хочуть відректися від своїх привілеїв. Коли 
порушується такі цінності, потрібний пророчий голос» [§ 218]. Відтак, 
«Апостольське Повчання» папи висуває категоричний, по суті, революційний, 
імператив для досягнення суспільного миру: «якщо мир не є результатом 
інтегрального розвитку всіх людей, він не буде успішним, а лише своєрідним 
заживленням нових конфліктів і різних форм насильства» [§ 219]. 

Зробимо ще одну верифікацію засади папи Франциска про будівництво 
миру, справедливості й братерства як необхідної умови для утвердження 
спільного блага і суспільного миру – «діяльність важливіша ніж ідея». В цьому 
контексті папою були піддані критиці політики і релігійні керівники, які 
залишаються в «царстві чистих ідей, підміняють реальну політику і релігійну віру 
риторикою, забувають про простоту, прикриваючись раціональністю, не 
зрозумілою для людей». Звідси папський висновок: «уникати різних форм 
лакування дійсності»: ангельських пуризмів, порожньої риторики, проектів 
формальних, ніж реальних, антиісторичних фундаменталізмів, інтелектуалізму, 
позбавленого мудрості [§ 219]. 

 
7.4. Суспільний діалог як характерна риса євангелізації. 

 
Цей діалог має різні форми і вияви: діалог з іншими християнами, які не 

належать до Католицької церкви (православними і протестантами); діалог між 
вірою, розумом і наукою; екуменічний діалог з іудаїзмом; міжрелігійний діалог з 
ісламом та іншими нехристиянськими релігіями; суспільний діалог в контексті 
релігійної свободи. 

Діалог церкви з державою і сусільством має на меті збереження гідності 
людини як особистості й рівноцінний розподіл спільного блага. Католицька 
церква у цьому діалозі захищає основоположні цінності людського життя, які 
повинні буди визначальними всього суспільно-політичного буття [§ 241]. 

Культурний діалог повинен бути спрямований на побудову справедливого 
суспільства, в якому жодна людська особа не буде виключеною, передовсім будні 
й беззахисні. Головним автором, історичним предметом цього діалогу є людина і 
її культура, а не класи, групи чи еліта. Йдеться про порозуміння, про суспільний і 
культурний пакт. [§ 239]. 

Діалог між вірою, розумом і наукою є важливим напрямом євангелізації. 
Церква зацікавлена в синтезі відповідального використання методів емпірічних 
наук з іншими царинами знання – філософією, теологією і вірою. 

В процесі «нової євангелізації церкви і світу» Католицька церква» уважно 
спостерігає за науковим прогресом, щоб «освітити його світлом віри і природного 
права», щоб науковий прогрес «респектував найвищу вартість людського життя 
на всіх етапах його існування», вважаючи, що «суспільство буде збагачене 



 
 

завдяки такому діалогу, який відкриває нові горизонти для розуму» [§ 242]. 
Водночас Католицька церква має певні застереження щодо сцієнтизму і 
позитивізму, які «не визнають цінностей інших форм пізнання, ніж форм, 
властивих для точних наук». Підтримуючи науковий прогрес і визнаючи 
«величезний потенціал науки, яким Бог обдарував людський розум», церква 
вважає, що «віруючі не повинні вимагати, щоб наукова думка отримала 
підтвердження догмату віри», оскільки «віра не заперечує наукових висновків, 
яких розум у властивий академічний спосіб досягає» [§ 243]. 

У діалозі з іудаїзмом папа Франциск з особливою симпатією ставиться до 
єврейського народу, «угода якого з Богом ніколи не буде відкликана». У своєму 
«Апостольському Повчанні» Франциск зазначає, що Католицька Церква «визнає 
спільно з іудаїзмом важливу частину Святого Письма, поважає цей народ Угоди з 
Богом і сприймає його віру як святий корінь власної християнської ідентичності». 
Оскільки «Бог надалі діє з єврейським народом Старого Завіту і сприяє 
народженню скарбів мудрості, випливаючої із його зустрічі з Божим Словом <…> 
Церква також збагачується, коли приймає цінності іудаїзму» [§ 247, 248, 249]. 

Міжрелігійний діалог є необхідною умовою миру в світі, обов’язковою для 
християн, як і для інших релігійних спільнот. У цьому контексті папа Франциск 
надає особливого значення діалогу з визнавцями ісламу, які сьогодні присутні в 
багатьох країнах християнської традиції, можуть вільно практикувати свій культ і 
жити зінтегрованими в суспільство. Разом з тим зазначається, що «не можна 
ніколи забувати, що сповідними ісламу визнають і зберігають віру Авраама, 
шанують разом з ним єдиного і милосердного Бога, який буде судити людей в 
останньому дні» [§ 247]. 

Папа звертає увагу католиків на те, що «Святе Письмо ісламу – Коран 
зберігає істину християнського вчення, а Ісус і Марія є предметом глибокого 
шанування» [§ 252-253]. Папа також відзначає, що «гідним подиву є факт участі 
молоді й людей похилого віку, чоловіків і жінок в щоденній молитві й релігійних 
обрядах, чого, на жаль, не спостерігається у християнських спільнотах». 

Для підтримування діалогу з ісламом потрібна відповідно підготовлена 
формація розмовців, які б «гласно і радісно були закорінені в свою ідентичність, 
але також були налаштовані на визнання цінностей інших» [§ 253]. Виходячи з 
цієї передумови, папа закликає християн «сердечно і з пошаною приймати 
ісламських мігрантів, які прибувають до наших країн», і водночас звертається до 
ісламських країн «гарантувати права християн вільно сповідувати свій культ і 
жити своєю вірою». Епізоди насильства і жертв ісламських фундаменталістів, 
зазначає Франциск, «не повинні гасити сердечних почуттів до всіх мусульман, 
щоб «не робити ворожих узагальнень, оскільки правдивий іслам і правильна 
інтерпретація Корану чинять опір всілякому насильству» [§ 253] 

Папа Франциск вважає, що нехристияни завдяки безцінній ініціативі Бога і 
вірності своєму сумлінню» також «можуть бути усправедливлені ласкою Божою» 
і в такій спосіб «злучені з Пасхальним Містеріумом Ісуса Христа» [§ 254]. По 
суті, це є визнанням відомої в католицьких теологічних колах теорії «прихованої 
присутності Ісуса Христа в нехристиянських релігіях» (індуїзмі, буддизмі). 



 
 

                                                           

Учений єзуїт Дж. Дупуїс обстоює точку зору, що «нехристиянські релігії можуть 
також бути спасенними, оскільки в цих релігіях таємниця Боговтілення Христа і 
його спасаючої місії до певного часу є анонімною» 529. 

Суспільний діалог в контексті релігійної свободи як один із напрямів «нової 
євангелізації світу і церкви» грунтується на вільному вибору релігії і публічному 
визнанні своєї віри. Саме цей напрям євангелізації папа Франциск вважає 
«здоровим плюралізмом», який поважає інших, або цінності, які не означають 
приватизації релігії, не вимагають від будь-кого замовчення своїх переконань і 
віри або замкнення в просторі своїх церков, синагог, мечетей. Це, по суті, було б 
новою формою дискримінації і авторитаризму. Поваги, належної спільнотам 
агностиків або невіруючим, не можна виражати у вибірковий (арбітральний) 
спосіб, який втішає переконання віруючої більшості або ігнорує багатство інших 
релігійних традицій. Це, зазначає папа Франциск, не сприятиме толерантності й 
миру. 

Католицька «нова євангелізація церкви і світу» істотно відрізняється від 
традиційних форм застосування, читання, проповідування Євангеліє і зрештою 
катихізацію. Папа Франциск використовує Євангеліє як своєрідний ореол для 
вирішення актуальних соціальних, економічних, політичних проблем, зокрема 
проблеми бідності, рівномірного розподілу доходів шляхом їх дистребуції, тобто 
розподілу між багатіями і бідними. Це, по суті, правильний, але надто 
радикальний, революційний і фактично не здійсненний проект євангелізації. Він 
може мати хіба що морально-етичний сенс, щоб стимулювати благодійність, 
залучати владні структури, бізнес і церкву діяти в дусі європейських 
гуманістичних цінностей: співучасті, солідарності, субсидіарності у вирішенні 
проблем бідності. 

У всякому разі важливим є те, що понтифік вирішення зазначених проблем 
як завдань «нової євангелізації» актуалізує для сучасного, а не потойбічного світу, 
як зазначається в заповідях блаженства (Мф 5:3:11). В цьому контексті надто 
контраверсійним для традиційної євангелізації є інноваційне «оприсутнення» 
приходу Царства Божого в сучасному світі й пояснення це тим, що «не можна вже 
більше твердити, що релігія існує для того, щоб приготовити душі до неба». 

Піднесення суспільного діалогу до рівня його характеристики як важливої 
риси євангелізації заслуговує особливої уваги, поскільки йдеться про різні форми 
і вияви діалогів (церкви з державою, між вірою і наукою, міжкультурних, 
міжконфесійних), які, безперечно, можуть толерантизувати міжлюдські, 
міжрелігійні, суспільні відносирни і зробити світ й життя в ньому кращим, 
спокійнішим, привабливішим. 

У цілому суспільний вимір євангелізації як вияв соціально-гуманістичної 
функціональності Католицької церкви грунтується на суспільному включенні 
бідних і турботі про них, а також на постановці папою Франциском, по суті, 
глобальної проблеми – дистрибуції доходів, тобто рівномірного їх розподілу між 
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бідними і багатіями. Широкий аспект суспільного діалогу як риси євангелізації 
засвідчує про істотний поворот Католицької церкви, запропонований папою 
Франциском, від традиційної сакральної до секулярно-гуманістичної 
функціональності в контексті антропоцентричної євангелізації спочатку самої 
церкви (щоб звільнилася від традиційної проповіді Євангеліє) до євангелізації 
суспільства, в якому на антропоцентричній соціально-гуманістичній основі 
повинно «оприсутнитися» заповідане Євангеліє Царство Боже не Землі. 

 
 

7.5. Інноваційна функціональність течій пізнього протестантизму 
в незалежній Україні. 

 
Протестантизм поширений в Україні переважно його пізніми течіями – 

баптисти, адвентисти, п'ятидесятники, а також свідки Єгови. Кожна з них існує в 
Україні від ста до ста п'ятидесяти років. За радянської влади ці конфесії 
характеризувалися як «секти» і перебували в стані постійного адміністративного 
тиску, були об'єктом партійно-ідеологічної критики, атеїстичної пропаганди. 
П'ятидесятники фактично були заборонені і не підлягали реєстрації, оскільки 
після ініційованої державними органами так званої «серпневої угоди» 1945 р в 
Москві були насильно приєднані до євангельських християн-баптистів. Свідки 
Єгови від самого початку встановлення радянської влади в Західній Україні (1939 
р.) були оголошені «антирадянською американською сектою», а тому були 
заборонені. У березні 1951 р. щодо свідків Єгови здійснено акт геноциду. За 
«Доповідною запискою Міністерства державної безпеки СРСР», схваленою 
особистим підписом Й. Сталіна, усіх свідків Єгови разом з сім'ями (7650 осіб) 
було вислано з України на «вічне поселення» до Сибіру без права повернення в 
Україну, а їхні домівки і майно конфіскувала держава. 

Складні процеси відбувалися в середовищі баптистів і адвентистів. Силові 
радянські органи щодо цих конфесій здійснювали жорсткий контроль, 
застосовували репресії, провокували розколи й утворення опозиційних або 
паралельних, залежних від режиму, угруповань, знищували традиційні 
організаційні структури цих релігійних організацій. 

Усі течії пізнього протестантизму за роки незалежності України пройшли 
шлях – за догматичними, культово-обрядовими, інституційно-організаційними 
вимірами, мірою їхньої відкритості до суспільства і ставлення суспільства і 
держави до них – від секти до церкви. Нині вони мають ґрунтовно опрацьований 
корпус богослов'я, чітку ієрархічну побудову організаційної структури, по-
сучасному вибудовані й функціонуючі релігійні центри і культові приміщення для 
молитовно-проповідницьких зібрань, ґрунтовну систему підготовки кадрів від 
духовних семінарій і коледжів до інститутів й університетів, кваліфікований 
викладацько-професорський склад з богословськими і науковими ступенями, 
власну високотехнологічну видавничо-друкарську базу, ведуть десятки теле- і 
радіопередач, мають розгалужені місійні центри, налагоджені зв'язки, 
відпрацьовану координацію співпраці зі своїми зарубіжними центрами. Крім того, 



 
 

                                                           

пізньопротестантські церкви і релігійні організації реалізують в Україні свій 
соціогуманітарний потенціал. Застосовуючи досить динамічні й ефективні форми 
і методи впливу – освітнього, виховного, реабілітаційного, підприємницького – 
пізньопротестантські конфесії налаштовані на діяльність в умовах ринкової 
економіки, правової держави, громадянського суспільства. Відтак, такий різновид 
конфесійного улаштування і життєдіяльності не може бути сектою 530. 
Наголошуємо на цьому тому, що й зараз, як і за радянської тоталітарної системи, 
ці пізньопротестантські конфесії подекуди в замовних публікаціях і 
телепередачах періодично піддаються характеристиці як «секти». 

За кваліфікаційними ознаками М. Вебера і Е. Трольча, церква, з огляду її 
ставлення до світу загалом і до інших церков зокрема, характеризується як 
консервативна й нонконформістська з універсальним принципом релігійна 
інституція, а секта – як вороже або індиферентне щодо світу й держави утворення, 
що грунтується на принципах свідомого добровільного вступу в членство. 
Сучасні традиційні українські течії пізнього протестантизму – баптисти, 
адвентисти, п'ятидесятники, а також свідки Єгови позбулися загалом 
сектантських рис або прискорено їх позбавляються. Вони досягли високого рівня 
церковної реструктуризації, потенціал якої дорівнює і навіть перевершує її 
наявність в традиційних православних церквах. 

Разом з тим, динамізм пізньопротестантських конфесій, їхнє активне 
входження у світ та особливості інтитуалізації потребують подальшого 
дослідження наступних її тенденцій 531: 

1. У кожній пізньопротестантській конфесії накопичуються проблеми, які 
загалом можна охарактеризувати, як проблеми інституалізаційного становлення й 
іноваційних доктринальних змін, що призводять до певних протиріч між суто 
українськими й американо-європейськими протестантськими моделями 
налагодження конфесійного життя, між колишнім сектантським ізоляціонізмом і 
лібералізмом нової протестантської теології, між традиційним та сучасним 
богословським підходом до есхатології, секуляризації, глобалізації, між 
залишками сектантської ментальності й новими оцерковленими формами 
функціонування протестантських громад, між старшим і молодшим поколіннями 
віруючих, між «автохтонами» і «неофітами». 

2. Виникнення великої кількості місіонерських організацій гостро поставило 
питання про їх місце у структурі традиційного українського протестантизму, про 
їхні вдносини із місцевими протестантськими церквами. Відтак, виникають 
протиріччя між методами і формами функціонування новоутворених місій і 
традиційних протестантських церков, між старими і новими церквами. Оскільки 
новоутворені, приміром, баптистські та п'ятдесятиницькі, церкви використовують 
нові, не властиві українському традиційному протестантизму форми богослужінь 
і часто критично ставляться до традиційних форм життєдіяльності (до 
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богослужбової і побутової культури), то це призводить до звинувачень нових 
церков і місій з боку старих церков у «відступництві від євангельських 
принципів», у «харизматії» тощо. 

3. В умовах задекларованої свободи совісті й намірів побудувати в Україні 
відкрите громадянське суспільство пізньопротестантські конфесії активно 
опрацьовують свої соціальні вчення, в яких означуються світоглядні принципи, 
конфесійні координати «входження у світ». Відтак йдеться про розвиток 
взаємовідносин сім'ї, церкви, суспільства з державою, про ставлення до світської 
і, зокрема, сучасної секулярної культури, про моральне здоров'я особи і нації, 
біоетику, екологію, соціальне служіння як відповідь на потреби і виклики 
українського суспільства. 

4. Євангелізація, яку активно проводять пізньопротестантські церкви, 
підсилюється соціогуманітарними засобами, формами і методами: серед нових 
ефективних форм соціогуманітарної євангелізації – євангелізація національних 
меншин (болгар, гагаузів, циган, євреїв, татар); євангелізаційна робота серед 
безпритульних; спеціальні євангелізаційні програми для засуджених й організація 
протестантських громад у місцях відбування покарання; євангелізаційно-
реабілітаційна робота з особами, що належать до груп ризику - алкоголіками, 
наркоманами, безпритульними. 

5. Релігійна сім'я, як і раніше, залишається основним каналом поповнення 
протестантських громад. По суті, йдеться про нові форми підліткової і молодіжної 
євангелізації: молодіжні християнські клуби і кафе, дитячі й молодіжні клуби 
спілкування, дитячі табори, підготовка молодіжних євангелізаційних лідерів, 
обмін досвідом і поширення сучасних, привабливих для підліткової молоді, 
євангелізаційних форм роботи. Відтак, ця робота спрямована на формування 
молодого віруючого, адаптованого до співжиття в глобалізованому світі й 
секуляризованому суспільстві. 

6. Загострюються протиріччя між принципом автономності окремо взятої 
громади і орієнтацією на побудову єпископальної моделі церковного життя, між 
принципом незалежності кожної громади як церкви та ідеєю централізації 
церковного життя. Однією із багатьох тенденцій є реакція на адміністрування 
обласним і центральним конфесійним керівництвом, що частиною 
протестантських церков (баптистських, п'ятидесятницьких) розглядається як 
істотне обмеження прав окремих громад та їх обласних об'єднань. Окремі пастори 
протестантських церков застерігають про загрозу тоталітарного церковного 
клерикалізму. 

7. В умовах  проникнення засобів, форм і методів функціонування 
протестантизму в західному світі відбуваються серйозні зміни, з одного боку, в 
напрямі прозахідної орієнтації українських пізньопротестантських громад і до 
певного розриву з національною духовною традицією, а з іншого, – до збереження 
самобутності українських витоків протестантизму і його спорідненості з 
національною духовністю. Відчутна тенденція українізації богослужінь, 
використання в проповідях української мови, українських перекладів Біблії. За 
цією тенденцією не важко розпізнати як протидію певної частини віруючих та 



 
 

їхніх пасторів західному глобалізаційному й уніфікаційному процессам. Разом з 
тим поширенням деякими протестантськими організаціями своїх видруків 
переважно російською мовою, проведенням різних масових заходів у своїх 
спільнотах нею ж протестантські організації нехтують закон про державну мову 
(а нею у нас є українська), включені в ту «гібридну війну», яку веде Росія проти 
України, коли насадженням своєї мови прагне відвернути розбудову України як 
незалежної держави. Мова – душа народу. Ті, хто нехтує нею, є чужими для 
нього. 

8. Тенденція до активного «входження у світ» налаштовує 
пізньопротестантські конфесії на діяльність в умовах ринкової економіки, 
громадянського суспільства, сприяє залученню віруючих до суспільно-
політичних, соціально-економічних і ринкових процесів. Пізньопротестантські 
конфесії, всупереч їхнім соціальним деклараціям про відокремлення церкви від 
держави і віри від політики, все ж втягуються в політичні процеси. Про це 
засвідчили виборчі кампанії в Україні 2002, 2004, 2010, 2012 і 2014 років. Сотні 
віруючих пізньопротестанських конфесій були зареєстровані кандидатами в 
депутати різних рівнів представницької влади, і частина з них увійшла до 
обласних, міських рад і навіть до Верховної Ради України. Проявляючи 
громадянську ініціативу, пізньопротестантські конфесії створюють свої фонди, 
професійні об'єднання на зразок»Української асоціації християн-підприємців» 
(об'єднує баптистів, що займаються підприємницькою діяльністю), медичних 
асоціацій ЄХБ і АСД та інші суто конфесійні професійні, фахові, громадські 
утворення. 

9. Усі зазначені інституалізаційні тенденції в пізньопротестанських 
конфесіях можуть і повинні стати об'єктом подальшого дослідження 
релігієзнавців. Адже йдеться про те, щоб українське суспільство адекватно 
розуміло процеси, які відбуваються в будь-якій конфесії. А конфесії, у свою 
чергу, демонстрували свою відкритість і прозорість для суспільства. Саме такий 
підхід до релігійно-суспільних процесів гарантуватиме українському суспільству 
стабільність, міжконфесійну толерантність, активне входження в громадянське 
суспільство всіх церков і релігійних організацій, віруючих і невіруючих. А в 
кінцевому підсумку це сприятиме громадянській злагоді, суспільній стабільності, 
національній безпеці, складовою якої є повага до прав людини і основних свобод, 
включаючи свободу совісті, релігії і переконання. 

Водночас у кожній із досліджуваних пізньопротестантських конфесій 
накопичуються проблеми, які загалом можна охарактеризувати як проблеми 
інституалізаційного зростання і якісних доктринальних змін, що призводять до 
суперечностей між суто українськими та американо-європейськими 
протестантськими моделями влаштування конфесійного життя, між 
традиціоналізмом і лібералізмом, між старшим і молодшим поколіннями 
віруючих, між «автохтонами» і «неофітами», між залишками сектантської 
ментальності й новими оцерковленими формами функціонування 
протестантських громад, зрештою, між традиційним українським і 



 
 

                                                           

модерністським західним богословським мисленням, що формується у 
протестантських церквах. 

Процес динамічного зростання й організаційного будівництва 
протестантських церков в Україні відбувається в умовах внутрішніх криз, які 
притаманні всім течіям пізнього протестантизму. Наприклад, виникнення великої 
кількості місіонерських організацій гостро поставило питання щодо місця місій у 
структурі баптизму, їхнього співвідношення з церквами, зокрема їхньої 
підзвітності помісним церквам. Виникли протиріччя між новоутвореними місіями 
і традиційними церквами, між старими і новими церквами, між інноваційним та 
традиційним підходом до філософсько-богословських імплікацій церкви в 
глобалізованому і секулярному світі. 

Разом з тим, в українському баптизмі й п'ятидесятництві формуються групи 
здебільшого молодих богословів, інтелектуалів, які одночасно мають наукові 
ступені кандидатів і докторів філософських чи історичних наук. Ці особистості 
налаштовані на реформування українського євангельського протестантизму, 
зокрема в церкві євангельських християн баптистів. Йдеться передовсім про 
«необхідність лідерів нового типу, які повинні бути однаково успішними й 
авторитетними в «церковній і суспільній сферах служіння». Йдеться зокрема про 
формування «нової парадигми служіння», творчій потенціал якої 
застосовуватиметься в позацерковних формах служіння і сприятиме 
різноманітним формам присутності церкви в соціумі, участь християнських 
організацій в розвитку громадянського суспільства, взаємодії із суспільними 
організаціями в соціальній і виховній роботі 532. 

Лідери інноваційного підходу до реформування сучасного баптизму 
відверто говорять про «стагнацію церковного розвитку», причиною якого є 
інституалізація християнства, «закостенілість віри в релігійних формах»: 
«Закрита система, яка не спілкується із зовнішнім світом, приречена на занепад. 
Якщо церква орієнтується на внутрішні інтереси, а не на участь в проблемному 
житті суспільства, то раніше чи пізніше втрачає зв'язок з реальністю і стає 
номінальною, «символічною» 533. Відтак, сучасна стагнація традиційних 
баптиських церков в Україні асоціюється з образом «закритої церкви», 
сформованої в несприятливих умовах радянського періоду. Поступово цей 
чинник, як вважають ті, що намагаються її реформувати, став визначальним у 
формуванні світогляду «закритої церкви» навіть в умовах її легалізації і свободи 
совісті. «Закритій церкві», як зазначають вони,  притаманні такі характеристики: 
субкультура, клановість, залежність від традиції міфологічного «братства», 
ієрархія, релігія як система заборон, етичний ригоризм» 534. 

Відтак, як зазначає проф. М. Черенков – автор нових означень і 
характеристик сучасних консервативних євангельських протестантських церков, 
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спільним для богословського вчення їх є «впевненість в скорому приході Христа 
за Церквою і початку суду над світом, що також вступає в протиріччя з 
протестантським принципом активної діяльності віруючого в світі, яка не 
вичерпується проповіддю спасіння, а включає також соціальне, культурне, 
економічне перетворення світу» 535. Проте в євангельському протестантизмі 
соціальне служіння безпосередньо пов'язане з місіонерством і проповіддю про 
скорий кінець світу. Євангельський протестантизм в його консервативних виявах 
критично ставиться до процесів модернізму й екуменізму. Розрив, який постійно 
поглиблюється, між богослов'ям і соціальною практикою, відчуження 
внутріцерковного життя від суспільних процесів сприяє маргіналізації 
євангельських громад. На цьому грунті визріває перманентна богословська криза 
євангельського протестантизму, зокрема його традиційних сотеріологічних і 
есхатологічних уявлень. Водночас відмова протестантських церков Європи від 
буквалістського розуміння есхатології і зведення місіонерської роботи до 
соціального служіння викликає неприйняття у консервативних громад 
євангельського протестантизму 536. 

Такий погляд М. М.Черенкова,  науковця і богослова, на стан сучасного 
баптизму в Україні засвідчує багатогранність і неоднозначність експертних 
оцінок інституалізаційних процесів в українському пізньому протестантизмі. 

В умовах свободи українські баптистські церкви зустрілися з новими 
проблемами, оскільки вчення, що несе в українське баптистське середовище 
частина закордонних богословів і місіонерів, не відповідає богословському 
розумінню і традиціям вітчизняних богословів. В умовах войовничого атеїзму 
практично єдиним джерелом богослов'я баптистських церков була Біблія. 
Богословські дискусії у вітчизняному протестантизмі відбувалися лише між 
різними течіями (переважно між баптистами і п'ятидесятниками), а не між 
лібералами і консерваторами. Але з кінця 90-х років минулого століття ситуація 
змінилася. Відкриті кордони, велика кількість постійно працюючих в Україні 
західних місіонерів та поширення перекладної богословської літератури створили 
сприятливі умови для широкого проникнення в церкви ЄХБ, як, зрештою, і 
церкви п'ятидесятників, адвентистів, різних форм західного богослов'я. 

Процесам перетворення на західний кшталт українського пізнього 
протестантизму сприяють і нові служителі, особливо ті, хто отримав дипломи за 
кордоном. Скажімо, у баптистській церкві з'явилася каста професіоналів. Це 
прискорює процес розділення членів баптистських церков на клір і мирян, 
всупереч традиційному декларуванню основоположного принципу 
протестантизму про загальне священство. У громадах спостерігається перехід з 
конгрегаційної форми управління до пресвітеріанської. Рядові парафіяни беруть 
дедалі меншу участь у вирішенні важливих проблем церковного життя. 
Поступовий перехід від конгрегаційної до пресвітеріанської (а іноді й до 
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єпископальної) моделі управління відбувається не лише в помісних церквах, а 
також в обласних об'єднаннях та союзах. 

Поряд з проблемами, які часто викликають напруження в конфесійному 
житті, існують досить динамічні й ефективні засоби, методи та форми 
євангелізаційної, місіонерсько-проповідницької, інформаційної, освітньої, 
кадрової, підприємницької діяльності, завдяки яким цим протестантським 
церквам і їхнім регіональним громадам вдається успішно розвиватися й досягати 
поставленої мети. 

Пізньопротестантські церкви в Україні створюють своє сучасне 
світобачення, зокрема щодо ролі релігійного фактора в секулярному, 
глобалізованому світі, на антропологічній парадигмі, надаючи пріоритетного 
значення громадянському суспільству, позаконфесійному облаштуванню 
українського суспільства без клерикального спрямування, солідаризуючись з 
принципами Конституції України про відокремлення церкви від держави і школи 
від церкви та права на свободу совісті. 

Щодо ролі релігії і місця церкви в політичній і духовній трансформації 
українського суспільства маємо різні рефлексії, які відображають православний 
консерватизм, католицький авангардизм і протестантський реалізм Вони 
охоплюють широке коло соціальних, суспільно-політичних, культурологічних, 
правових, етично-моральних проблем у контексті держава-церква, політика-
церква, культура-церква, світське право-християнська етика, церква і проблеми 
глобалізації, євроінтеграції, секуляризації. 

Усі пізньопротестантські церкви в Україні (баптисти, адвентисти, свідки 
Єгови, п'ятидесятники) мають спільний погляд щодо ролі релігійного фактора в 
політичному й духовному житті суспільства та реалізації принципів свободи 
совісті. Вони вважають, що жодна конфесія не повинна мати не тільки статусу 
державної, офіційно визнаної, привілейованої, а й будь-яких інших пріоритетів у 
правовому полі українського суспільства й практичній його життєдіяльності. 
Вони негативно оцінюють демонстрування деякими представниками влади, 
особливо місцевої, своєї прихильності до тієї чи іншої конфесії. Протестантські 
церкви наполягають на підконтрольності державної влади громадянському 
суспільству, яке має бути позаконфесійним і поважати свободу совісті та 
демократичні права всіх громадян і кожної окремої особи. Разом з тим, окремі з 
них стурбовані зростаючою апатією українців до громадянського життя, 
нерозумінням і часто недовірою до влади, яка, у свою чергу, допускає 
безвідповідальність і аморальність у своїй діяльності. 

Пізньопротестантські церкви вважають пріоритетним для себе завданням 
ініціювати моральну відповідальність громадян перед суспільством, спонукати 
людей об'єднуватися у громадянські організації, вони зорієнтовані на доброчинні, 
соціальні, освітні, правозахисні цілі. Протестанти вбачають особливу небезпеку в 
релігійному чи вузько конфесійному зорієнтованому законодавстві, оскільки 
завжди, коли релігійні керівники посилювали свої позиції або домагалися за 
допомогою державної влади виконання клерикальних програм, результат був 
трагічним. Вони вважають, що, наприклад, запровадження релігійно 



 
 

                                                           

зорієнтованих дисциплін до програм середньої і вищої школи суперечать 
Конституції України, в якій чітко визначено світський характер і держави, і 
школи. 

Церква як сакральна установа не повинна брати участі в політичному житті, 
оскільки вона не може дозволити собі бути просякнутою духом партійності, що 
роз'єднує суспільство. Такої точки зору дотримуються всі пізньопротестантські 
конфесії в Україні, хоча між ними є деякі відмінні погляди. Церква має служити 
всьому суспільству, вважають адвентисти, а тому її священнослужителі не 
можуть брати участі в політичній боротьбі. Це зокрема виявилося в ігнорування 
адвентистами подій Майдану, незасудженні московської агресії, входженні в 
євроазійску конфесійну спільність, яка є аналогом «русского мира» Путіна-
Кирила.   Свідки Єгови сповідують принцип нейтральності щодо політики, а тому 
всі члени цієї релігійної організації (а не лише священнослужителі, як в 
адвентистській церкві) категорично відсторонюються від будь-яких громадських, 
політичних рухів і партій, хоча свої погляди на ті чи інші форми державного ладу 
і політичного управління висловлюють: позитивні – щодо демократичних, 
негативні – до тоталітарних, диктаторських. Свідки Єгови також критикують 
клерикалізм, расизм, крайній націоналізм, ксенофобію. 

І все ж серед значної частини протестантів, насамперед серед  баптистів і 
п'ятидесятників, утверджується переконання, що віруючі не повинні 
відмежовуватися від громадського життя і можуть брати участь у суспільній, 
політичній діяльності й таким чином приносити користь суспільству й державі. 
Проте утримання від будь-якої політичної діяльності – обов'язкова вимога до всіх 
штатних служителів церкви. Водночас, наприклад, адвентисти вважають, що як 
громадяни своєї країни служителі церкви АСД можуть залишити церковне 
служіння і займатися політичною діяльністю. Вони також допускають «наявність 
різних політичних переконань» серед своїх служителів і рядових членів громад, 
залишаючи за кожним віруючим «розумний вибір» політичних орієнтацій. 
Віруючих, які працюють у місцевих і центральних органах влади чи балотуються 
як кандидати на виборах, церква АСД не критикує і не засуджує. Вони мають 
право зберігати за собою не лише членство, а й служіння в помісній церкві. Ці 
положення зафіксовані в «Основах соціального вчення Церкви АСД в Україні», 
хоч не завжди їм слідує нинішнє, а не років прийняття документу, церковне 
керівництво 537. 

Отже, в українському пізньому протестантизмі відбуваються складні 
процеси, пов'язані з визначенням чіткої позиції щодо суспільного життя, 
соціально-політичних реалій сучасної України. Перевага Святого Письма над 
теологією, християнської етики над філософськими й соціальними вченнями 
традиційно була притаманна багатьом пізньопротестантським, зокрема 
євангельським і месіансько-есхатологічним течіям. Через це вони були переважно 
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індиферентні до нерелігійної рефлексії і дуже вузько окреслювали коло своїх 
суспільних інтересів. Це значною мірою консервувалося їхнім напівлегальним або 
нелегальним існуванням в умовах тоталітарної влади. 

Нині в українському протестантизмі  почасти пробуджується інтерес до 
громадського життя. За суттю, всі пізньопротестантські течії вже визнають 
необхідність «входження у світ», за винятком деяких консервативних церков, про 
що йшла мова раніше. Водночас відбувається зіткнення різних тенденцій: 
традиційного відмежування від суспільства («Не любіть світу і того, що у світі, бо 
той, що любить світ, не має любові Божої») й активного входження у світ («Не 
молю, щоб ти їх із світу забрав...»). Протестантські церкви дивляться на 
соціальний розвиток українського суспільства з «християнським оптимізмом». 
Процес визначення соціально-політичної моделі розвитку української держави, 
підкреслюють адвентисти, має бути відкритим, скерованим на піднесення гідності 
людської особи. Пріоритет надається створенню та функціонуванню дієвих 
механізмів відкритого діалогу між державною владою і громадянами.  

Майже всі течії пізнього протестантизму в Україні налаштовані на 
діяльність в умовах ринкової економіки, правової держави, громадянського 
суспільства. Баптисти і п'ятидесятники активно залучаються до суспільно-
політичних, соціально-економічних процесів. Під час виборчих кампаній 
баптисти були зареєстровані кандитами в депутати різних рівнів представницької 
влади, а також висувалися у депутати Верховної Ради України. Такі тенденції 
спостерігаються і в п'ятидесятницькому середовищі, представники якого активно 
включалися у виборчі перегони. Можна сподіватися, що віруючі протестантських 
церков здивують українське суспільство своєю громадянською мобільністю й 
різними формами соціального, політичного та духовного входження у світ. Таким 
чином, протестанстькі церкви є фактором конфесійної рівноваги, толерантності й 
стабільності українського суспільства. 

Доречним в контексті цього параграфу є з’ясування погляду на світське 
право та секулярну культуру. Ця проблема в розумінні богословів Православної 
церкви і протестантських церков найпереконливіше висвітлює їхні 
теоцентристські і антропоцентристські орієнтації. Православна церква, як 
зазначається в «Основах соціальної концепції Руської Православної Церкви», 
принципово не сприймає і категорично відкидає «секуляризацію високих 
принципів невідчужуваних прав людини», «автономну свободу совісті». Сучасні 
теорії природного, так званого «позитивного права», які є основою 
секуляризованого гуманістичного суспільства, РПЦ піддає критиці через те, що 
вони демократичні, а не теократичні, антропоцентричні, а не теоцентричні. На цій 
основі декларується «пріоритетність релігійного законовстановлення над 
світським». Таким чином, провівши демаркаційну лінію між християнською 
етикою і світським правом, Церква Московської Патріархії декларує не лише 
пріоритетність першої над другою лінією, а й цілковиту їхню несумісність. 

Протестантські церкви гнучкіше підходять до цієї проблеми, оскільки 
вважають,що майбутнє України - це розвиток громадянського суспільства, а тому 
непротиставляють християнську етику світському праву. Протестантські кола 



 
 

                                                           

вважають, що сьогодні, коли Україна переживає вирішальний період духовної і 
культурної трансформації, церква має допомагати суспільству «набувати нового 
творчого бачення» своєї перспективи, що охоплює і законодавчу сферу. Цю 
проблему, наприклад, вважають адвентисти, буде вирішено, коли гідність 
людської особистості укладатиметься в етичні норми, джерелом яких є 
християнська етика. Але водночас у «Основах соціального вчення Церкви АСД в 
Україні» світське право не протиставляється християнській етиці, оскільки 
вважається (світське право), як «законодавчо закріплений мінімум етичних 
норм,необхідних для співіснування» 538. 

Підтримуючи становлення правової демократичної держави й розвиток 
громадянського суспільства, в якому «гармонізується єдність демократичного 
права, правотворчості та правозастосування», всі пізньопротестантські церкви 
виступають за гарантування кожній особистості основних прав у світській 
правосвідомості, проти абсолютної свободи держави і проти необмеженої свободи 
особистості, за політичний і світоглядний плюралізм у позаконфесійному 
суспільстві, за рівність громадян у їхніх конфесійних виявленнях 539. Ще разючіші 
розходження між протестантськими церквами і православ'ям в особі Російської 
православної церкви спостерігаються у таких питаннях, як трактування 
проблемного поля культура-церква. 

Закликаючи до гармонійної співпраці церкви і культури, Московська 
патріархія (до речі, цю точку зору підтримують УПЦ Московського патріархату і 
УПЦ Київського патріархату) зобов'язує культуру бути «носієм благовістя», 
слугувати справі «оцерковлення людської творчості», «повернення до первісних 
релігійних джерел». За суттю, це спроба клерикалізації культури. 

Протестантські конфесії в Україні не мають клерикальних претензій і не 
роблять спроб зупинити або повернути до Середньовіччя ходу культурного 
розвитку людства. Вони визнають закономірними втрату культурою сакральної 
санкції і становлення секулярної, антропологічної культури. Наприклад, церква 
АСД в Україні, визнаючи суперечності між вірою і культурою, водночас декларує 
готовність бути «відкритою до нових тенденцій у розвитку культури в сучасному 
плюралістичному суспільстві». Не розчиняючись у сучасній культурі, церква 
АСД рекомендує своїм священнослужителям «ознайомлюватися з новими течіями 
в культурі, щоб знаходити ефективні шляхи до свідомості сучасної людини» 540. 
На таких самих позиціях щодо секулярного суспільства і світської культури 
стоять свідки Єгови, в сучасній літературі яких знаходимо систематичні огляди 
культур різних народів, доброзичливе ставлення до національних культур, 
зокрема української. 
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Пізньопротестантські конфесії в Україні не підтримують спроб окремих 
церков клерикалізувати культуру, насаджувати стандарти православної, 
католицької або якоїсь іншої конфесійної культури. Визнаючи пріоритетність 
світської культури над клерикальною, вони вважають, що громадянське 
суспільство і церква не повинні нав'язувати одне одному жодних культурних 
стандартів. Церква, діючи в незалежному від держави автономному полі, 
співпрацює з громадянським суспільством, сприяє створенню необхідних умов 
для розвитку культури національних і релігійних меншин та запобігає будь-яким 
формам культурної дискримінації. Культура, підкреслюють українські 
протестантські авторитети, не повинна слугувати політичним чи релігійним 
інтересам, а лише сприяти становленню кожної людської особистості 541. 

Ставлення до світської, секулярної культури, а тим більше до національної, 
з боку різних пізньопротестантських конфесій в Україні неоднозначне. Найбільш 
перейнятими проблемами культури можна вважати баптистів та адвентистів. 
Свідки Єгови засуджують прояви нігілізму щодо національної культури і з 
повагою ставляться до «розумної національної гордості» за свою батьківщину, 
свій народ, свою мову і культуру, виступаючи водночас проти клерикалізації 
культури, проявів расизму, національної обмеженості, національного екстремізму 
(Пробудись! – Нью-Йорк, 22 лютого 1998 р.). П'ятидесятницька церква, 
очолювана М. С. Паночком, активно долає спадок колишньої мовної русифікації 
богослов'я, проповіді й стає, за змістом і формою своєї діяльності, українською 
патріотичною церквою. Адвентисти вважають, що сучасне українське суспільство 
переживає кризу культурної самоідентифікації і потребує духовного, культурного 
та національного самовизначення. 

 
7.6. Ставлення християнських спільнот до глобалізації та 

євроінтеграції. 
 
Позиція протестантських церков щодо глобалізації та євроінтеграції більш 

реалістична і прагматична порівняно з позицією інших християнських церков. 
Римо-Католицька Церква послідовно виступає за розширення Європейського 
Союзу на Схід, доводячи, що географічні кордони Європи збігаються з ареалом 
поширення християнства. Ця позиція відтворена в таких концептуальних 
афоризмах покійного понтифіка Івана Павла II, як: «Європа має дихати двома 
легенями – східною і західною», «Спільні корені європейської християнської 
цивілізації від Атлантики до Уралу» та іншими. Соціальне вчення Римо-
Католицької Церкви, що має достатній вплив на європейський політикум, можна 
вважати як вагомий ресурс підтримки євроінтеграційних устремлінь України. 

Важливе значення з погляду ставлення до євроінтеграції України мають 
онтологічні засади Православної церкви, які висвітлені в «Основах соціальної 
концепції Русскої Православної Церкви». З цими онтологічними засадами в 
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основному солідаризуються і православні церкви в Україні – УПЦ МП і УПЦ КП, 
які вважають, що сучасна європейська християнська цивілізація перебуває у 
глибокій кризі, оскільки наріжним каменем її онтології є антропоцентризм. У 
центрі цієї онтології поставлено, як вони вважають, не «грішну людину», яка 
потребує спасіння, а «гідність Людини як особистості» з її невід'ємними правами, 
насамперед правом на свободу совісті. Богословські авторитети Московської 
патріархії вибудовують таку антагоністичну парадигму: європейський 
антропоцентричний гуманізм – і теоцентрична традиція православ'я; 
глобалізована, уніфікована, об'єднана Європа – і релігійно-духовна ідентичність 
слов'янського Сходу; міжнародні стандарти прав людини, європейська концепція 
свободи совісті (незаперечне право мати, приймати, змінювати релігію) – і 
незмінність належності до традиційних основ слов'янсько-православної 
цивілізації. 

УПЦ Київського Патріархату також зважає, що «глобалізація веде до 
становлення у суспільній свідомості рівнозначності всіх релігій», а відтак не 
погоджується з основоположним принципом міжнародних, зокрема європейських, 
правових актів, що стосуються свободи совісті, рівноправності і рівнозначності 
всіх релігій і переконань, і застерігає від «спроби в руслі загальносвітових 
процесів витіснити християнство і Церкву як соціальний інститут суспільного 
життя».  

Як бачимо, ставлення до європейських цінностей християнських організацій 
України не однозначне. Воно з великою мірою критичності, а в окремих виявах і 
негативності, приймається майже всіма православними церквами, яких лякає 
секуляризований стан сучасної Європи. 

У сучасній Європі (Німеччині, Великобританії, Італії, Франції, Іспанії, 
Португалії, Австрії, Бельгії та інших країнах), безперечно, немає такого 
публічного єднання влади і релігії, держави і церкви, як, скажімо, в 
пострадянських країнах, зокрема в Україні та Росії, коли, наприклад, президент, 
прем'єр-міністр або інші високопоставлені державні особи демонструють 
конфесійну одновизначеність, спільність чи причетність під час публічних – 
державних чи церковних подій, акцій, заходів. 

Релігія і церква у «старій» Європі заповнює певну нішу суспільного 
простору: діють християнські партії, товариства, асоціації, профспілки, жіночі, 
молодіжні, дитячі організації. Але держава намагається тримати певну дистанцію 
від церкви, а церква, в свою чергу, не намагається демонструвати свою 
прихильність, залежність чи бажання отримати будь-які преференції від держави. 

Церква в Європі, починаючи від Реформації, позбулася своєї економічної 
могутності та духовної монополії, втратила можливість здійснювати тотальний 
контроль над суспільною сферою, зокрема освітою, наукою, культурою і навіть 
мораллю. Також у приватному житті вона втрачає традиційне домінування. У 
цьому разі можна погодитися з патріархом Філаретом у тому, що «релігія як 
світогляд та інститут остаточно втратила свою роль у політичній, соціальній і 
культурних сферах». Така реальність сучасної Європи, в яку ми прагнемо 
інтегруватися, вважає цей православний ієрарх. 



 
 

                                                           

Позиція протестантських церков в Україні щодо глобалізаційних і 
секулярних процесів і відповідно євроінтеграції відзначається гнучкістю, 
реалізмом, широким, а не вузькоконфесійним поглядом на цю проблему. У цьому 
сенсі чітко і послідовно сформульована вона, скажімо, в соціальній концепції 
церкви АСД: глобалізація (а відтак і євроінтеграція) розглядається як «нове явище 
в світовій історії, як новий історичний етап людського співтовариства». Така 
об'єктивна оцінка ґрунтується на тому, що глобалізація охоплює всі сфери 
людського життя, об'єднуючи політичні, економічні й соціальні процеси світового 
соціуму. Створення єдиного інформаційного простору, розширення економічних, 
наукових і культурних зв'язків – усе це, вважає церква АСД, прискорює хід 
історії. Підштовхують рід людський до об'єднання і негативні фактори – загроза 
екологічної кризи, міжнародна злочинність та тероризм, нові небезпечні хвороби, 
які загрожують цілим континентам, і багато іншого. Все це, як зазначено в 
«Основах соціального вчення Церкви АСД в Україні», засвідчує про 
«необхідність термінових скоординованих зусиль усіх народів і держав» 542. 

Разом з тим, оцінюючи об'єктивні й загальнокорисні фактори глобалізації, 
протестантські церкви звертають увагу і на негативні тенденції: зростаючу 
матеріалізацію інтересів сучасного людства; моделювання інтересів і запитів 
населення за допомогою засобів масової інформації; спроба реконструювання 
релігійно-державних союзів. 

Своє завдання в умовах глобалізації протестантські церкви бачать у 
зміцненні, зокрема, таких світоглядних і морально-етичних основ, як: активна 
життєва позиція і участь у всіх творчо значимих процесах сучасного суспільства; 
молитва про дарування мудрості й успіхів українським державним діячам у сфері 
глобальної політики з урахуванням національних інтересів України; негативне 
ставлення до антиглобалістських програм та інших екстремістських діянь 543. 

Усі протестантські церкви погоджуються з тим, що Конституція України 
відображає основні положення міжнародних правових актів – «Всезагальної 
декларації прав людини», «Європейського пакту про громадянські і політичні 
права», «Декларації про ліквідацію всіх форм нетерпимості і дискримінації на 
підставі релігії чи переконання» і, відповідно, гарантує та захищає свободу совісті 
своїх громадян. Протестантські церкви високо оцінюють положення Конституції 
України, насамперед розділи про права і свободи, і вважають, що необхідно 
пильно стежити за правозахисною практикою цих конституційних норм і сприяти 
тому, щоб законотворчий процес не був спрямований на порушення права про 
свободу совісті. 

Протестантські конфесії турбує те, що останніми роками в деяких країнах 
дедалі частіше почали виявлятися нетерпимість і екстремізм (зокрема, і на 
релігійному грунті), ворожість та інші форми ксенофобії. Відносини в суспільстві 
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(серед них і міжконфесійні) ще не набули такого ступеня толерантності, коли б 
усі без винятку політичні, громадські й релігійні організації послідовно і 
безперечно дотримувалися принципів громадянського правопорядку і згоди. Дуже 
небезпечною тенденцією вважається політизація релігії, ангажованість церков у 
політичні процеси і піар-акції. В такий спосіб протестантські церкви в Україні 
стоять на грунті конфесійної рівноваги, толерантності й стабільності українського 
суспільства. І в цьому сенсі вони істотно доповнюють і збагачують все те 
позитивне і конструктивне, що вносять інші християнські церкви, православні й 
католицькі, всі релігії авраамістичного коріння (відтак, іудаїзм та іслам) для 
стабільності українського суспільства, його конфесійної рівноваги й 
толерантності. 

Необхідно зазначити, що протестантизм в Україні не обмежується лише 
пізньопротестантськими конфесіями. Відроджуються течії раннього 
протестантизму – лютерантство і кальвінізм (реформатство), з'являються 
нечисельні громади англіканської церкви, а також методистів і менонітів. В 
Україні діють Німецька євангелічно-лютерантська церква (40 громад), Шведська 
євангелічно-лютерантська церква, Чеська євангелічно-лютерантська церква (ці 
церкви представлені нечисельними громадами), а також Українська лютерантська 
церква (42 громади). 

Усі протестантські церкви України мають необхідні управлінські структури, 
89 навчальних закладів (близько 9 тис. слухачів), налагоджену видавничу 
діяльність, видруковують 87 газет і журналів, опанували ефір українського радіо, 
виходять на телебачення. При громадах діє біля  4400 недільних шкіл, наявні 193 
протестантські місії. 

Богослов'я пізньопротестанських церков пріоритетно зорієнтоване або на 
євангельські етично-моральні аспекти (баптисти, п'ятидесятники) з незначним 
акцентуванням на есхатології та хіліазмі, або на есхатологічно-хіліастичні вияви 
віровчення (адвентисти, свідки Єгови) з посиленою останнім часом акцентуацією 
на етично-моральних проблемах. До етично-моральних проблем, які мають 
пріоритетне значення в богослов'ї й проповідницькій діяльності всіх 
пізньопротестанських конфесій належать: шлюбно-сімейні стосунки, зокрема, 
ставлення до розлучень, абортів, гомосексуалізму, шлюбів з іновірцями, критичне 
ставлення до секуляризації, загроза якої вбачається у західному впливі, 
прагматизмі у щоденному житті, лібералізмі в теології. 

Разом з тим під впливом західної протестантської теології стимулюється 
активна участь протестантських громад у суспільно-політичному житті, 
посилення патріотичних виявів, використання у богослужінні національних мов, 
позитивне ставлення до виконання громадських обов'язків, зокрема військової 
служби, викладання християнської етики в загальноосвітніх школах, здобуття 
позитивних характеристик конфесії у засобах масової інформації. 

Відразу після проголошення незалежності України протестантські конфесії 
ініціювали створення Українського Біблійного товариства з метою перекладу 
Біблії українською мовою і безкоштовного поширення її в Україні, залучаючи до 
цієї шляхетної справи інші церкви, зокрема православні й греко-католицьку. За 25 



 
 

                                                           

років діяльності Українського Біблійного товариства праця з видання і поширення 
української Біблії набула таких масштабів, що, по суті, кожна українська сім'я 
отримала можливість мати Біблію українською мовою. Це надзвичайно важливо 
для подолання русифікації українства, яке, на жаль, століттями, почавши від 
царської Росії і Радянського Союзу, здійснювала російськомовна Біблія. Усі 
протестантські конфесії, як і Православна церква, були зросійщені, оскільки 
Слово Боже читалося російською мовою, проповіді виголошувалися російською 
мовою, пісенники були російські. Особливо ця тенденція мала масштабні вияви 
на Сході й Півдні та в Центрі України. Нині завдяки українській Біблії 
протестантські конфесії повертаються до національних витоків. 

Разом з тим пізньопротестантські конфесії в Україні, крім адвентистів, не 
мають чітко опрацьованого, системного соціального вчення – одного із важливих 
і актуальних сегментів богослов'я. В «Основах соціального вчення Церкви АСД в 
Україні» – віросповідно-соціальному документі, прийнятому в 2003 р., 
зазначається, що в ньому «відображено розуміння церквою АСД свого місця і 
ролі в соціальному просторі України». Це стосується насамперед таких проблем: 
взаємовідносини особи, сім'ї церкви з суспільством і державою; ставлення до 
екуменізму та інших релігій; розуміння сучасної світськості, зокрема модерної 
культури; ефективні заходи для збереження здоров'я особи і нації; актуалізація 
біомедичної етики і екологічної проблематики; спрямованість соціального 
служіння в цілому на потреби українського суспільства 544. 

Проте соціальне вчення інших пізньопротестантських конфесій (зокрема, 
баптистів і п'ятидесятників) досі залишається нерозвинутим і являє собою 
коментар до більш загальних доктринальних положень. Звітси критичні оцінки 
окремих авторів, передовсім інтелектуалів-богословів і дипломованих філософів-
релігієзнавців з середовища баптистів про стагнацію і консерватизм в баптизмі. 

«Визнання віри» Всеукраїнського союзу об'єднань Євангельських християн-
баптистів містить розділи: «Свобода християнина і свобода совісті», «Ставлення 
до держави та громадських обов'язків», «Християнин і добрі вчинки». Але в 
цьому віросповідному документі немає положень, які стосуються приватної 
власності, демократії, громадянського суспільства. Тим більше, що така 
необхідність актуалізується наявністю в громадах євангельських віруючих 
значного соціального потенціалу. Тільки у ВСОЄХБ діють 42 духовних 
навчальних закладів, в яких навчаються близько 7 тисяч студентів-християн нової 
формації, які можуть стати активними учасниками суспільного життя в Україні. 
Вони уже здійснюють широкомасштабні соціальні програми: працюють у 
школах-інтернатах, дитячих притулках, будинках для літніх людей, в лікарнях, 
опікуються бездомними дітьми, наркозалежними, ВІЛ-інфікованими. Саме вони 
мали б працювати заради відновлення духовно-морального потенціалу 
суспільства. Проте подекуди в євангельських протестантських церквах, як 
зазначають самі протестантські аналітики, зберігається дистанція та підозрілість 
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стосовно суспільства. Деякі громади свідомо цураються соціальної ідентифікації, 
підкреслюючи свою інакшість від цьогосвіту. 

Деякі протестантські аналітики, про що вже зазначалося, схильні до таких 
спостережень: в економіці роль українського протестантизму незначна; у політиці 
українські протестанти покищо не стали значущим чинником; національне суворо 
підпорядковане релігійному; в етиці немає місця лібералізму, навпаки, панівним є 
жорсткий ригоризм; в добродійності неминуче присутній євангелізм 545. 

Окремо слід сказати про Свідків Єгови, які у своєму ставленні до політики, 
ідеологічної боротьби, інших релігій дотримуються принципу нейтральності, 
який, проте, не заважає їм піддавати критиці расизм, крайній націоналізм, 
комунізм і фашизм,тоталітаризм і клерикалізм. Ці теми постійно присутні в їх 
богословській літературі – журналах «Вартова башта» і «Пробудись!». Разом з 
тим ставлення свідків Єгови до світської влади, демократичної держави, 
громадянських обов'язків позитивне. Як законослухняні громадяни, Свідки Єгови 
зразково поводять себе у суспільстві. Більше того, останнім часом в інституційній 
структурі цієї конфесії створено спеціальні підрозділи для підтримання зв'язків з 
державними, науковими, гуманітарними установами з метою інформування їх і 
вирішення проблем, які мають не лише конфесійне, а й суспільне значення. 
Свідки Єгови стають все більш відкритою і прозорою конфесією 546. 

Справжнім проривом у відносинах між так званими «традиційними» і 
протестантськими церквами було створення 2 грудня 2004 р. Всеукраїнської Ради 
Церков і релігійних органіазцій – альтернативного міжконфесійного 
консультативного дорадчого органу, до складу якого увійшли УПЦ Київського 
патріархату, УГКЦ, Римо-католицька церква, Всеукраїнський союз церков 
християн віри євангельської (п'ятидесятники), Українська християнська 
євангельська церква і Братство незалежних церков та місій ЄХБ (баптисти). 

Це об'єднання однієї православної, двох католицьких і трьох 
протестантських церков не можна вважати екуменічним проектом. Але сутнісна 
природа цієї Всеукраїнської ради полягає у тому, що церкви, які входять до неї, 
зайняли чітку і прозору громадянську позицію, яку послідовно демонструють 
останніми роками під час суспільних трансформацій та загострення політичної 
боротьби. Ці церкви та релігійні організації активно виступили проти 
фальсифікації президентських виборів 2004-2005рр. і закликали до чесного 
проведення голосування українського народу як важливого поступу України на 
шляху демократичного розвитку. У 2006 р. ці церкви і релігійні організації 
виступили одностайно проти розпалювання міжнаціональної ворожнечі, 
сепаратизму, зневажливого ставлення до української мови як державної. 

4 квітня 2007 р. ці самі конфесії, як учасники Всеукраїнської Ради Церков і 
релігійних організацій, прийняли Звернення до українського народу, в якому 
акцентували увагу на політичну корупцію, забуття окремими політичними силами 
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своїх передвиборчих обіцянок і програм, нездатність політичних сил, 
представлених у Верховній Раді України, виробити взаємоприйнятні механізми 
співпраці, що поглибило протистояння гілок влади. Єдиним виходом із політичної 
кризи Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій вважає вільні 
демократичні вибори, на яких український народ як єдиний носій повноти 
державної влади, повинен зробити своє волевиявлення, а політичні партії 
очиститись від підозр у нехтуванні волею народу. Саме таке розв'язання 
політичної кризи пропонується у цьому Зверненні, яке привернуло до себе увагу 
не лише політичних сил і громадськості в Україні, а й за її межами. 

Протестантські конфесії брали активну участь у Помаранчевій революції 
2004-2005 років та Революції гідності 2013-2014 рр., відкрито й активно 
демонструючи громадянську, патріотичну позицію чи то в оцінцінюванні 
голодомору (1932-1933), чи у ставленні до Української повстанської армії (УПА) і 
до Героїв Крут, а також до конституційного статусу української мови як 
державної. Зрештою, протестантські лідери гідно представляють Україну на 
міжнародній арені як патріоти України. 

Так, наприклад, 17 листопада 2007 року група п'ятидесятницьких єпископів 
виступила з відкритим листом до громадськості. Цей лист був відповіддю на 
зневажливе ставлення до УПА і критику Президента України з боку С. 
Ряховського, члена Громадської палати Російської Федерації при Президенті В. 
Путіну. Оскільки С. Ряховський є п'ятидесятницьким єпископом і посідає досить 
вагоме місце у п'ятидесятницькому русі в Російській Федерації, українські 
п'ятидесятницькі єпископи в його висловлюваннях і діяльності вбачають 
імперську тенденцію до великодержавності і очевидну спробу дискредитації 
України як незалежної, демократичної, європейської держави. Українські 
п'ятидесятницькі єпископи засудили спробу розпалювання міжрелігійної 
ворожнечі, внесення розколу в церковний простір України шляхом спекуляції 
християнськими цінностями і мораллю,використовуючи при цьому чутливі для 
української історії й української ментальності події і процеси. Вони 
запропонували Громадській палаті Російської Федерації при президентові 
В.Путіну виступити з ініціативою щодо визнання Державною Думою Росії 
голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом українського народу 547. 

Українські протестантські пастори намагаються пояснити своїм 
співвірникам в Російській Федерації, які перебувають під певним впливом 
проімперської пропаганди російських ЗМІ, справжній стан політичного і 
громадського життя в Україні, активно захищають українську державність, 
українську мову. Про це свідчать листи, які вони надсилають, наприклад, до 
редакцій російських протестантських видань, зокрема журналу «Нард» 
(баптистське видання). Відтак, ми можемо спостерігати розмежування в оцінках 
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політичних процесів між українським євангельським протестантизмом і його 
російським крилом.  

На основі вище зазначеного зробимо наступні висновки: 
1. Незважаючи на незначну (порівняно з парафіянами православних і 

католицьких церков в Україні) кількість своїх послідовників (приблизно 1,75 
млн), пізньопротестантські конфесії застосовують динамічні й ефективні засоби, 
методи і форми євангелізаційної, місіонерсько-проповідницької, інформаційної, 
освітньо-виховної, кадрової, благодійницької, реабілітаційної, підприємницької 
діяльності, завдяки яким їм вдається успішно розвиватися і досягати поставлених 
цілей. 

2. Відбуваються істотні інституалізаційні процеси, які 
пізньопротестантським конфесіям надають «нового обличчя» в суспільстві і 
«нової динаміки» порівняно з православ'ям і католицизмом: швидкими темпами 
зростає кадровий склад і рівень підготовки професіоналів-священнослужителів у 
вищих релігійних закладах в Україніі і за кордоном. Оскільки масове поповнення 
громад майже припинилося, релігійна сім'я є основним об'єктом євангелізації, а 
релігійний вишкіл і християнське виховання дітей і молоді як резерв поповнення 
новими членами громад – пріоритетний напрям пасторської праці. 

3. Соціогуманітарна діяльність, яка характерна для всіх 
пізньопротестантських конфесій, коригує «вертикальне богослов'я» в бік його 
горизонталізації, тобто вирішення соціогуманітарних проблем; відбувається 
зміщення акцентів з культової практики, зокрема хіліастично-есхатологічного 
вчення, на гуманітарну, освітню, реабілітаційну сферу. Саме таким чином 
проводиться євангелізація людей, які перебувають за межею бідності, соціально 
малозабезпечених, інвалідів, одиноких, безпритульних,осіб з груп ризику. 

4. Важливим фактором інституалізації пізньопротестантських конфесій і 
водночас євангелізації людей «з цього світу», діючим засобом привернення до 
цих конфесій уваги громадськості, а також пропаганди віровчення є масове 
будівництво Домів молитви, «Залів Царства», приміщень духовних навчальних 
закладів, архітектурні форми яких, зовнішнє та внутрішнє їх оздоблення 
відповідає сучасним євростандартам. Вони ефективно вписуються в забудову 
особливо занедбаних селищ міського типу, районних центрів, міст з підвищеним 
ризиком екологічної, соціально-психологічної та морально-етичної обстановки. 

5. Усі пізньопротестантські церкви і релігійні організації України грунтують 
своє світобачення, зокрема щодо ролі і місця релігії в сучасному 
секуляризованому суспільстві, на антропологічній парадигмі, надаючи 
пріоритетного значення громадянському суспільству, позаконфесійному 
облаштуванню суспільства, солідаризуючись із принципами Конституції України 
про відокремлення церкви від держави і школи від церкви. 

6. Протестанти вбачають особливу небезпеку для суспільства в 
запровадженні будь-яких переваг чи винятків для якоїсь однієї або кількох релігій 
з визнанням їх особливої ролі як «національної», «історичної», «традиційної» 
церкви, оскільки завжди, коли релігійні інституції посилювали свої позиції або 
намагання за допомогою державної влади ініціювати виконання клерикальних 



 
 

проектів, результат був трагічним в цілому для суспільства. Пізньопротестантські 
церкви і релігійні організації зорієнтовані на соціогуманітарні, освітні й 
правозахисні цілі. Таким чином, відбувається корекція «вертикальної сутності» 
протестантизму в бік «горизонталізації», тобто зміщення акцентів з есхатології та 
сотеріології на суспільні, соціогуманітарні сфери діяльності. 

7. Церква як сакральна установа не повинна брати участі в політичному 
житті, партійній діяльності, що роз'єднує суспільство. Такої точки зору 
дотримуються всі пізньопротестантські конфесії в Україні. І все ж у більшості 
баптистів, п'ятидесятників,адвентистів утверджується переконання про 
доцільність брати участь у суспільній,державній діяльності, а утримання від будь-
якої політичної діяльності – обов'язкова вимога лише для штатних служителів 
церкви. Віруючі цих конфесій працюють у місцевих і центральних органах влади, 
балатуються як кандидати на виборах до місцевих рад і до Верховної Ради 
України. 

8. Пізньопротестантські церкви все більше позиціонують себе як українські, 
патріотичні, екуменічні. Вони сприяють утвердженню конфесійної рівноваги, 
толерантності й стабільності в українському суспільстві, виступаючи водночас 
протии національної обмеженості, шовінізму, расизму, екстремізму в будь-яких 
формах – світських і клерикальних. 

 



 
 

Післяслово. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ 
ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
На основі виконання планової теми «Трансформація функцій релігійних 

інституцій в процесах суспільних перетворень України» та порівняння його 
нслідків із подібними процесами в інших країнах Відділенням релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України встановлено, що при своєму функціонуванні 
релігійні інституції в переважній своїй більшості прагнуть до розширення сфер 
свого впливу, до масштабування своєї присутності в соціумі, до урізноманітнення 
соціальних ролей, які відіграють вони в соціумі, а інколи й до підміни собою 
інших, нерелігійних інституцій, складаючи їм подеколи навіть певну 
конкуренцію. З’ясовано, що суспільство слабо собі уявляє справжні ресурси 
релігійних інституцій, недооцінює їхні можливі масштаби впливу на своїх вірних 
та досвід, який мають конфесії в інтеграції одновірців, в солідаризації з іншими 
релігійними течіями, користуючись тільки одним аргументом: вони духовні й 
віруючі люди.  

Розуміючи, що сучасні виклики, які постали перед релігійними 
інституціями, надзвичайно поляризували конфесійне середовище, загострили 
атмосферу звичних релігійних вимог і норм поведінки, активізували богословську 
і буденну свідомість в пошуках правильних – істинних, канонічних, класичних, 
богоугодних відповідей на гарячі питання сьогодення і повсякдення, 
спрогнозовані подальші процеси у розвитку релігій в Україні, передбачені основні 
напрями розвитку функціональності релігійних інституцій, зміни їхніх форм і 
змісту з метою не тільки залучення нових вірних, але й зміцнення у вірі і силі 
Церкви традиційних віруючих. 

Сучасне секулярне суспільство в Україні надто чутливе до зростання 
присутності Церкви в світському житті. Воно несвідомо чи свідомо протистоїть 
невиправданій «інтервенції» релігії на відвойовані Просвітництвом основні права 
і свободи людини. Як відповідь на збільшення релігійного впливу на суспільство, 
зокрема політику, освіту, культуру, українці шукають реанімаційних заходи від 
надмірного релігійного засилля в альтернативних релігійному світогляду 
системах поглядів (атеїзм, агностицизм тощо), в нерелігійних за направленістю 
заняттях спортом, мистецтвом, літературою та ін. Запропоновані гармонійні 
моделі співіснування, взаємодії двох світів, які представлені в українському 
суспільстві – світського та релігійного з чітким розмежуванням 
функціональностей одного та іншого. 

Актуальність дослідження запропонованої цією колективною монографією 
проблеми засвідчена самим життям. Українське суспільство артикулювало 
потребу в своєчасній візуалізації присутності релігії в житті України, що 
відбувається через наявність в ньому певних інституцій, які здатні організувати, 
провести заходи, спланувати події, що свідчать про релігійність спільноти, 
окремої людини. Проведене співробітниками Відділення релігієзнавства ІФ 
НАНУ дослідження, яке засвідчене цією монографією, дало змогу не тільки 
висвітлити включеність релігії в суспільство та суспільну свідомість, а й ввести її 



 
 

в публічну сферу та показати, що релігія і Церква є величезним ресурсом для 
різноманітних суспільних трансформацій, що зміни в духовній сфері здатні 
спонукати до перетворень і в інших сферах суспільного життя. Здатність 
релігійних інституцій організувати функціонування своєї релігійної громади 
можна перенести на стабілізацію життя всього українського суспільства.  

Релігійні організації як соціально-духовні спільноти одновірців здатні 
оперативніше та ефективніше за нинішні державні чи громадянські інституції 
вирішувати складні економічні, соціальні, матеріальні, фінансові, духовні та інші 
проблеми своїх прихожан. Релігійні інституції функціонують як міні-суспільства 
із всіма необхідними елементами фізичного й соціального захисту, внутрішньої та 
зовнішньої безпеки, соціальної справедливості, підтримки слабшого тощо, маючи 
в своїх структурах відповідні відділи і підрозділи. Ці структури менше зазнають 
корупції, ніж державні. Будучи самодостатніми для своїх вірних, релігійні 
організації поширюють свій вплив і на нерелігійне оточення. Тут бракує їм 
координації діяльності, спільних міжконфесійних соціальних проектів, єдиної 
політики щодо влади, певних структур громадянського суспільства, різних сфер 
діяльності, хоча є видимі однаки усвідомлення необхідності координації своїх 
зусиль. Зокрема, це стосується капеланського служіння, волонтерства, 
святкування 500-ліття Реформації, загальнодержавних свят (День незалежності, 
Різдво, День Конституції тощо).  

Існуюча Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій достатньо 
успішно формує єдину позицію щодо важливих загальнонаціональних питань, але 
вона не в силах забезпечити всі сфери необхідної присутності Церкви в соціумі. 
Це призводить до виникнення нових міжрелігійних і міжконфесійних інституцій, 
які виступають додатковим осередком для згуртування українського суспільства в 
його намаганнях демократизації і незалежності від інших країн та чужих режимів. 

На основі дослідження теми з функціональності релігії обґрунтоване нове 
бачення цього феномену з розкриттям особливостей виявів кожного різновиду 
функціонування. Всі оприлюднені видруки з планової теми служать основою 
нового висвітлення теми про функціональність релігії в лекційних курсах з 
релігієзнавства у вузах, в підручниковій та довідковій літературі, в концепціях 
розвитку самих церков та міжконфесійного спілкування, для Закону України про 
свободу совісті та релігійні організації, де Церква, як функціонуюча структура, і 
досі вилучена за традиціями компартійної ідеології із суспільних інституцій, 
оскільки їй заборонено було бути присутньою в сфері освіти, охорони здоров’я, 
соціальних програмах і гуманітарних проектах. Наслідки дослідження, які 
представлені в нашій колективній монографії, у надрукованих статтях виконавців 
теми в часописах і різних збірниках, а також у виголошених на наукових 
конференціях виступах і доповідях, виступах на радіо та тедебаченні впливають 
на суспільну свідомість не тільки еліти українського соціуму, від якої залежить 
прийняття нових законів та впровадження їх у життя, але й буденну та 
антирелігійну свідомість. 

В своїх висновка виконавці теми виходили з попереднього наукового 
доробку, творчо опрацьовуючи досягнення зарубіжної науки. Тривалий час 



 
 

зарубіжні вчені докладно обговорюють проблеми функцій релігії, зміни кордонів 
її впливу, співвідношення із світським суспільством, зо державою. Відомі теорії 
релігії утримують в собі фундаментальні концепції Вебера і Маркса, які 
найбільше писали про соціальні функції релігії. Тобто релігія подається як 
соціальний інститут. Але при цьому слабо розробленими є питання 
функціонування релігії, а особливо дослідженими сучасні вторгнення її в незвичні 
сфери свого традиційного поширення. У вітчизняних працях радянської доби 
проблема функціональності релігії просто заперечувалась або обмежувалась 
вузьким колом типово релігійних функцій (компенсаторної, інтегративної, 
терапевтичної тощо). Але, як показала реальність, релігійні інституції, при всій 
обмеженості їх функціонування, завжди прагнули не тільки забезпечувати лише 
вузькі релігійні потреби особи вірянина, але й покривали собою всю сукупність 
соціальних зв’язків – родинних, дружніх, навіть виробничих. В нинішніх умовах, 
особливо в Україні, де соціальні і духовні процеси надзвичайно пришвидшились, 
Церква стала перед вибором: обмежитися вузькими рамками свого конфесійного 
мінімалізму, а чи вийти в суспільство, тобто інше, часто чуже і вороже для неї 
середовище, з яким варто порозумітися, а то й навіть нав’язати йому свої цінності 
та правила поведінки (проти одностатевих шлюбів, дитячої порнографії, 
моральних і фізичних хвороб тощо). 

Сучасне зарубіжне релігієзнавство нині не пропонує глобальних теорій і 
всеосяжних нових методологій. Воно зосереджене на дослідженні локальних 
проблем, на аналізі одиничних фактів, на узагальненні окремих змін в мозаїчну 
картину. Ніхто не говорить про кардинальні трансформації, які можуть 
загрожувати стабільності традиційних західних суспільств. Саме тому доробок 
наших українських вчених, який активно презентується за кордоном, може 
прислужитися не тільки українській але й зарубіжній науці та практиці. 

Виконавці теми виходили з того, що наявні на 2014 рік праці лише 
починають усвідомлювати ті зміни, які відбуваються в релігії. Вона стає 
елементом міжнародної політики і дипломатії, вона виконує роль фактору 
толерантизації різних політичних сил в світі та Україні, вона прагне бути 
головним регулятором міжособистісних і навіть міждержавних відносин, коли не 
спрацьовує право і закон. Такі очевидні для українських релігієзнавців зміни в 
статусі релігії в суспільстві, в її впливах на свідомість людей і поведінку, в 
урахуванні місця та ролі релігії в міжнародних відносинах вилились у 
запропонованому А.М.Колодним новому підході до дослідження релігії та 
конституювання такої наукової галузі останнього, як практичне релігієзнавство. 

Практичне релігієзнавство – нова дисциплінарна сфера релігієзнавчої науки, 
започаткована в теорії і практиці українськими науковцями. Виходячи з того, що 
практичне релігієзнавіство вивчає насамперед проблеми оприсутнення і 
функціональності релігії в соціумі за умов свободи совісті, автори на основі 
опрацювання і узагальнення українського поліконфесійного досвіду релігійного 
життя розкрили зміст цих процесів, особливо трансформації функціонування релігії. 
Розмірковуючи над цим, ще при написанні спільної монографії «Практичне 
релігієзнавство» (К., 2010), але в силу безмежного дослідницького поля не маючи 



 
 

змоги докладно зупинитися на питаннях трансформації функцій релігійних інституцій 
в процесах суспільних перетворень України, вони підійшли до аналізу змін вже в 
таких працях, як «Релігія-світ-Україна» (В 3-х книгах. -К., 2010-2012), ««Русский 
мир» Кирила не для України» (К., 2014), а особливо у монографії «Майдан і 
Церква: хроніка подій та експертна оцінка» (К., 2014), де осмислюється роль 
релігійних організацій в періоди гострих с-політичних протестів і громадянських 
протистоянь.  

Виходячи із усталених в науці теоретико-методологічних підходів, в нашій 
праці робиться масштабний огляд традиційних функцій релігій, критично 
осмислюється поширені в релігієзнавстві уявлення про функції релігії і 
пропонується переглянути дещо схематичні погляди на функціональність релігії, 
які не враховують специфіки кожної християнської конфесії, особливостей 
нинішнього часу, конкретно-історичних обставин, українського контексту. Саме 
життя, Майдан і війна, актуалізували необхідність перегляду традиційних 
релігійних функцій релігії, урізноманітнивши різновиди функціональних виявів 
релігії. На спільну думку авторів, саме світоглядно-сенсотворна функціональність 
релігії постає системно-формуючим елементом структури її всіх інших – 
історичних і нових - функцій (ціннісно-регулятивної, моральної і патріотичної, 
комунікативної, національно- і державотворчої, освітньо-просвітницької тощо). 

Дослідження виявило особливості трансформацій функціональності релігії в 
наш час. Виходячи з тенденції змирщення релігії, релігійні інституції самі 
розширюють традиційні релігійні функції, масштабують свою присутність в 
суспільстві, добровільно виходять за рамки, встановлені традицією і колишньої 
позицією жорсткого відділення церкви від держави і суспільства. Церкви активно 
переорієнтовують свою діяльність, збагачуючи функціональну природу релігії і 
збільшуючи перспективи включення релігійного чинника в різні сфери 
суспільного життя. 

В нових умовах і релігійні інституції, і держава, і суспільство мають чітко 
визначитися в кордонах своєї пристуності і діяльності, аби церкви не 
перетворилися на елемент державного управління і не розчинилися в суспільстві 
як звичайна соціальна одиниця, а держава не клерикалізувалася сама і не сприяла 
клерикалізації суспеісльтва. Церква має зберегти свою ідентичність як духовної 
структури, розумно розширюючи свою функціональність, не підміняючи і 
солідарно співпрацюючи з державними і громадськими організаціями. 

Відтак трансформація функціональності релігійних інституцій в Україні є 
природним, а тому необхідним процесом, який переживають всі релігії, всі 
релігійні інститути, якщо вони прагнуть відповідати запитам своїх вірних і 
суспільства, в якому існують. Тут виділяємо дві взаємодоповнюючі тенденції: з 
одного боку, церкви, посилаючись на традицію, прагнуть посилити сакральі 
функції, утвердити святенність життя, його залежність від вищої істоти, а з 
іншого – чутливо реагують на секулярні виклики змирщеного суспільства, 
критикуючи його спроби використати церковний ресурс для своїх нерелігійних 
цілей. 
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01001 Київ-1, вул. Трьохсвятительська, 4 
Відділення релігієзнавства 

Інституту філософії НАН України 


	Віра - це фундамент Майдану. Що тримало Майдан, то це, без сумніву, колосальна енергетика віри і переконання. Не відчай, не злоба, не бажання помсти, а тим більше – не очікування винагороди. Не ідеалізуймо Майдан, вважаючи, що там були лише високоморальні і віруючі люди, які знають про моральні імперативи або християнський Символ віри, які щодня звіряли свої дії із Законами Всесвіту чи звертаються до Бога. Так, були люди різні, але у них у всіх проснулося людське, та частина людського, яка пов’язує Людину із світом Божественного. Тут люди облагородили своє біологічне єство, заявивши, що їм замало задоволення природних потреб — вони прагнуть насиченого духовного життя, де є місце вірі, моральності, порядності. Недарма ці події назвали Революцією гідності. Це ті цінності, до яких завжди закликає будь-яке духовне вчення, в т.ч. і релігія: людина — не тільки матеріальне тіло з часовими і просторовими координатами в історичному плині, а й істота духовна, яка живе вічно. Відповідно до всіх релігійних доктрин, Людині визначена певна місія, дані права і свободи, покладені вищі обов’язки – жити за Божими Законами, де чітко регламентується поведінка людини щодо Бога і щодо інших людей. Результатом виконання цих Законів має стати людина моральна, яка за будь-яких обставинах має ставиться до інших так, як би хотіла, щоб ставилися до неї.
	Церква на Майдані як приклад поведінки дійсно людей. Серед тих, хто прийшов на Майдан в перший день після побиття студентів, переважна більшість, так думаємо, були люди невіруючі, можливо, скоріше невизначеної релігійності. Вони відреагували на подію як справжні християни, мусульмани чи юдеї. 
	Проте жодна Церква, жодна конфесія, як цілісна інституція, не відразу оприсутнила себе на Майдані. Хоча самі обставини – стихійно чи закономірно — спонукали Церкву до дій: Михайлівський монастир дав прихисток мирним мітингувальникам рано-вранці 30 листопада, коли за ними гнався Беркут; миттєво з’явилася засуджуюча дії влади заява Українського католицького університету. Присутність та слова «Не бійтеся!» кардинала Любомира Гузара на Майдані 1 грудня засвідчили, що він стурбований подіями і готовий надати духовну підтримку своєму народу. Пізніше, вже до українського народу та влади, звернулися Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та інші міжконфесійні об’єднання, які висловились «за» євроінтеграційний курс України. 
	Не залишилися байдужими до подій 30 листопада й окремі Церкви. Замість закликів до євроінтеграції, тобто зовнішньополітичних устремлінь, прозвучали навіть не внутрішньополітичні, а гуманістичні і християнські, загалом релігійні вимоги: ніхто не має права посягати на життя, права і свободи Людини. Церква захистила не політичні орієнтації чи економічні потреби громадян - вона стала на захист людини. І цим вона виконала своє основне призначення.
	Непокаяння влади та втрата здатності мислити. Науковці прагнули отримати інформацію з різних джерел, які представляють відмінні світогляди і політичні позиції, вслухатися в аргументи опозиційних сторін. І виявилося, що в цих джерелах багато суб’єктивного, заангажованого, непримиренного. Градус несприйняття і відторгнення іншого був ще надто високий. Тут далеко до практикування заклику любові до ближнього, не кажучи вже про любов до ворога. Наше суспільство не вміє, а часто і не хоче розмовляти, вести діалог, слухати і чути один одного. Багато що не піддається звичайній людській логіці. Те, що для одних є таким очевидним, не стало надбанням всіх в Україні. Перш за все маю тут на увазі реакцію на нинішню ситуацію людей на Сході та Півдні України. І скільки б ми собі не пояснювали, що світогляд тих людей історично залежний від імперських амбіцій Росії, які успадкував СРСР з його совковим дуальним баченням світу (ми і наші класові вороги), від ідеї непорушної слов’янської єдності, від антиукраїнської кернесо-добкінської пропаганди, ось не розумію, чому тим людям миліше недавнє стагнаційне радянське минуле з талонами на продукти харчування, пожиттєвими чергами за всім, ніж європейське майбутнє, нехай і ризиковане, але демократичне, народовладне, де поважається Людина, її права і свободи. Невже у людей немає очей, не працюють мізки, відсутня уява? Не бачив, не читав, не бував, не пробував, але засуджую. Як це знайомо з 30-х років минулого століття… Ну як у самого не вистачає освіти чи досвіду, то подивись-послухай, як інші люди оцінюють події. Засумнівайся в єдиноістинності своїх висновків, задумайся, чому люди прийшли на Майдан і не йдуть з нього, за що вони там стоять і чи за гроші? що стало причиною, а що є наслідком масових протестів? Чому Майдан підтримала інтелігенція, освічена частина українського суспільства, моральні авторитети нації, журналісти, митці, Церкви, люди віруючі, зрештою інші країни, окрім офіційної путінівської Росії? Чому почалося бродіння в провладній партії регіонів? Чому президент і прем’єр не вийшли до народу, який чекає їх ще з листопада? Хто винний в насильстві і що робити далі? Чи варто підтримувати таких «лідерів», які  ігнорують і бояться власного народу?
	Майдан як школа для кожного. Гадаємо, що Майдан навчив людей вдивлятися в себе і в інших. Він навчив таким речам, які, можливо, люди ніколи не здійснювали – він навчив Майдан молитися. Персонально і колективно. Це сильні відчуття, коли тисячі людей разом різними голосами, але одним диханням виголошують «і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим». В перші дні майже ніхто не молився, забули, що є така дієва сила, як сила молитви. Ця сила не раз являлася, особливо в найскрутніші години. В ніч з 10 на 11 грудня безперервна молитва «Отче наш» об’єднала сотні тисяч людей різних конфесій. І чи не вона, ця молитва, вимолила Майдан від зачистки. Священнослужителі вчили і навчили людей молитися, бути активними у своїй вірі, не боятися її проявляти в слові і дії. Молитви змінили свідомість людей, оскільки вони несли з собою ідеї примирення, любові, поваги, вони давали надію, вони об’єднували.
	Виклики Майдану для Церкви. Майдан це не тільки час і місце, де Церкви проявили свою силу, виконали своє призначення. Це й виклики епохи, даної ситуації. Чи всі Церкви дали гідну відповідь на них? Які поставили перед собою питання? Чи є там щоденно і щогодинно? Як бачать своє майбутнє з цим народом, таким різним, неодноманітним? Майдан – це новий ступінь церковного самоусвідомлення, самовизначення себе в українському суспільстві. Весь час хотілося запитати священиків, ієрархів: Ви де? Ви поруч, ви над, де саме знаходитесь в новій системі координат, яку означив Майдан як глибокий конфлікт суспільства і влади? І майже всі вони відповідали: ми всередині, серед народу, в суспільстві. Різною мірою, різними формами (конкретною фізичною присутністю, молитовно, на відстані, сповідально, проповіддю, порадами, підтримкою, думкою, словом). Оце гасло, що Церква має бути з народом, яскраво представлене на Майдані. Не знаємо, чи були священики на антимайдані, серед міліціянтів, беркутівців, яким теж треба проповідувати Слово Боже, закликати до любові, примирення, ненасилля.
	Майдан як модель майбутнього суспільства. Майдан показав, що суспільство може бути організоване і функціонувати інакше — не так, як в нинішній Україні, тобто базуватися не на вертикалі влади, не на силі, не на корупції, а на самоорганізації спільноти та на самосвідомості її членів. Майдан – це система, але не пірамідальна, а горизонтальна модель суспільних відносин, де взаємодіють різні її частини (громади, асоціації, спільноти, загони тощо). Комусь, може, і важко побачити в Майдані ідеал майбутнього суспільства, бо ж він трохи невмитий, задимлений, напружений, незатишний, але життєздатний, автономний, самоврядний, самоорганізований, де кожний робить те, що може, і не за гроші і не з-під палки. Таким має бути і соціум, де його члени знають, до чого вони покликані, яка їх роль у спільноті. Так, таке можливо тільки при високому рівні свідомості всіх громадян, з якою треба працювати. Звертатися до кожного, вислухати його і почути, врахувати думку, поважати позицію. Хто це має робити? А на сьогодні немає іншої інституції, крім Церкви, яка б мала довіру з боку суспільства, такий досвід і такі знання. І не скористатися цим – і громадянському суспільству, і владі – втратити шанс, який подарував Україні Майдан. 
	3.2 б. Артикуляція належності церковних інституцій до вимірів “поза” та “понад” українською дійсністю (“русскомировский” варіант).
	Які напрями трансформацій комунікативно-транслюючої функції релігії можна виділити? Навіть не претендуючи на вичерпну відповідь, перелічимо деякі з них: 
	1) Формування нового – глобального – рівня комунікативно-функціонального впливу релігії. Тривалий час комунікативна функція релігії характеризується як така, що виявляється на мікро-, мезо- і макрорівнях: на мікрорівні йдеться про сталість комунікативних зв’язків у міжособистому спілкуванні і взаємодії, а також в родині, громаді, малих групах, особливості формування і трансляції релігійних групових звичок, норм, сімейних традицій, тощо; на мезорівні – про налагодження стійких комунікативних зв’язків в межах конфесії, її інституційних складових та їх взаємодію між собою і суспільством; на макрорівні – про комунікативно-інформаційне забезпечення відтворення і трансляції релігії в масштабах великих соціальних груп, етнічних, демографічних, територіальних та інших соціальних спільнот, між поколіннями, взаємозв’язку релігії з іншими соціальними підсистемами. Нині, в умовах інформаційно-комунікативної глобалізації, мережа релігійних комунікацій долає будь-які територіальні, етнічні, культурні кордони, стає сегментом глобальних комунікативних зв’язків, інтегруючи «реальну» і «віртуальну» паству в якісно нові форми спільнотності. У витвореному віртуальному космосі спілкування, взаємодій і подій стираються уявлення про простір і час, властиві для макросвіту, зникають відмінності відстані, дистанції, тяглості і послідовності, розмиваються межі й кордони (у т.ч. ідентичнісні), критерії традиційності й новаційності (у т.ч. віроповчальної); релігійна аудиторія перетворюється на активного суб’єкта комунікації і творця релігійної (квазірелігійної) інформації, формуючи нове медіасередовище, нові світоглядні, ціннісні, інформаційні запити, ширше – нову медіарелігійну картину світу. Тим самим трансформуються глибинні механізми комунікативно-транслюючої функції релігії, яка генерує нові способи, форми і масштаби створення, обміну, збереження і трансляції релігійної інформації.
	7) Употужнення комунікативно-транслюючих ресурсів релігії, зростання масиву, відкритості, доступності й «технологічності» релігійної інформації негайно позначилося на всіх інших важливих функціях релігійного комплексу та сферах релігійної діяльності. Що важливо, спостерігаємо іншу якість взаємозв’язку різних функцій релігії на рівні їх суспільного вияву, вочевидь і статус комунікативно-транслюючої функції в ієрархії функції релігії радикально змінився. Конфесії отримали нові й надзвичайно ефективні можливості і засоби як місіонерської, прозелітичної, благодійницької, миротворчої, екуменічної діяльності, так і жорсткої конкурентної боротьби. 


